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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny

Zasłużeni dla 
Gminy Puławy 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy 

Puławy życzymy zdrowia, optymizmu, 
pogody ducha i miłości. Niech zmartwychwstały 

Jezus Chrystus nam wszystkim błogosławi 
i przywraca nadzieję na lepsze jutro.
Dorota Osiak

Przewodnicząca 
Rady Gminy Puławy

Krzysztof Brzeziński

Wójt 
Gminy Puławy

Dorota Osiak

Przewodnicząca 



Wigilijne spotkanie z mieszkańcami gminy pułaWy

19 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatko-
we z mieszkańcami Gminy Puławy. Tym razem gościliśmy 
w Szkole Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarze-
czu. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowali przepiękne 
jasełka. Słowo Boże i błogosławieństwo do zebranych skie-

rował Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puław-
skiej - ks. Michał Warchoł. Serdecznie dziękujemy za praw-
dziwie świąteczną atmosferę.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Od kilku tygodni zmagamy się z za-
grożeniem koronawirusem SARS
-CoV-2. Z tego powodu, byliśmy zmu-
szeni zorganizować nowy sposób funk-
cjonowania Urzędu Gminy. Wszystkie 
sprawy zgłaszane przez mieszkańców 
staramy się załatwiać na bieżąco, od-
bywają się zaplanowane inwestycje czy 
są przeprowadzane przetargi. Mam na-
dzieję, że szybko uda nam się wrócić do 
normalnego działania we wszystkich 
dziedzinach życia. Wszelkie informacje 
dotyczące zagrożenia koronawirusem 
czy sposobie załatwiania spraw, mogą 
państwo znaleźć na stronie interne-
towej: www.gminapulawy.pl i profi lu 
gminy puławy na Facebooku. zachę-
cam państwa do częstego śledzenia 
zawartych tam wiadomości.

Jeszcze przed wybuchem epidemii, 
udało się dokończyć przebudowę uli-
cy Wspólnej. Na realizację tego zada-
nia przekazaliśmy ostatecznie Powia-
towi Puławskiemu kwotę blisko 565 
000 zł, stanowiącą połowę jego war-
tości. Inwestycja na pewno ułatwi ży-
cie mieszkańcom Góry Puławskiej, Kli-
kawy czy Tomaszowa. Rozstrzygnęli-
śmy także przetarg na „Budowę siłow-
ni zewnętrznych na terenie Gminy Pu-
ławy”. Za kwotę 161 711,51 zł powsta-
ną nowe miejsca rekreacji w Klikawie, 
Leokadiowie, Zarzeczu, Opatkowicach 
i Górze Puławskiej. Inwestycja będzie 
współfi nansowana ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Aktualnie trwa m.in. 
procedura wyboru najkorzystniejszej 
oferty na termomodernizację Przed-
szkola w Górze Puławskiej.

W chwili obecnej, z uwagi na zagro-
żenie epidemiczne, głównym tema-
tem większości mediów oraz naszych 
prywatnych rozmów są wszelkie infor-
macje związane z koronawirusem SAR-
S-CoV-2. Pozostałe problemy zeszły na 
drugi plan. Jednak nie możemy o nich 
całkiem zapomnieć. Jednym z nich, 
który bardzo angażował nas w ostat-
nich miesiącach, jest temat odpadów 
komunalnych. Samorządy w całym kra-
ju borykają się ze skutkami ciągłego 
wzrostu kosztów funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi. Ten problem dotyczy rów-
nież Gminy Puławy. Dlatego chcę Pań-
stwu przedstawić dokładne wyjaśnie-
nie tego, co składa się na sumę kosz-
tów związanych z gospodarką odpa-
dami komunalnymi, które ostatecznie 
ponoszą mieszkańcy Gminy. Podwyż-
ka cen, która nastąpiła od 1 kwietnia 
2020 r. była nieunikniona. Rada Gmi-
ny Puławy, przyjmując uchwałę w tym 
zakresie, wybrała i tak opłatę, w której 
wpływy będą mniejsze niż rzeczywiste 
wydatki.  Różnica, która powstanie bę-
dzie musiała zostać dopłacona z budże-
tu Gminy. 

Koniec 2019 r. obfi tował w wiele 
spotkań opłatkowych z mieszkańcami 
Gminy, emerytowanymi pracownika-
mi Urzędu czy strażakami. Dziękuję za 
prawdziwie rodzinną atmosferę, wiele 
ciepłych słów i wzajemnej życzliwości. 

W grudniu 2019 r. Rada Gminy podję-
ła uchwałę o przyznaniu pięciu osobom 
odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Pu-
ławy”. W tym wydaniu Kuriera przybli-
żymy Państwu sylwetki wszystkich na-
grodzonych. Każdej wyróżnionej osobie 
serdecznie gratuluję i dziękuję za zaan-
gażowanie, pracę i trud włożony w roz-
wój naszej małej Ojczyzny.

Jeszcze kilka tygodni temu żyliśmy 
występami Natalii Kosmowskiej w pro-
gramie The Voice Kids. Jestem niezwy-
kle dumny z jej osiągnięcia. Bardzo ser-
decznie dziękuję także rodzicom Nata-
lii za ich trud i poświęcenie w rozwija-
niu talentu córki. Wielki sukces osią-
gnął także Bartosz Figura, który zdo-
był tytuł laureata w konkursie kurato-
ryjnym z historii. Uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Zarzeczu uzyskał aż 39 pkt na 
40 pkt możliwych do zdobycia. Gratu-
luję Bartoszowi, jego rodzicom oraz 
Pani Agnieszce Mizak, która przygoto-
wywała go do konkursu. Wszystkim ży-
czę dalszych sukcesów.

Z powodu zagrożenia koronawiru-
sem i walki z epidemią podjąłem decy-
zję, że mimo już zaawansowanych prac 
nad 10. jubileuszowym Świętem Tru-
skawki, impreza nie odbędzie się. Za-
oszczędzone w ten sposób pieniądze, 
w razie potrzeby będziemy mogli prze-
znaczyć na przykład na walkę ze skut-
kami kryzysu, jaki wywołał wirus. Zde-
cydowałem także, że 43 Kurier Gminy 
Puławy będzie wydany jedynie w wer-
sji elektronicznej. Dlatego bardzo ser-
decznie Państwa proszę, aby Państwo 
udostępniali go swojej rodzinie, bli-
skim i znajomym.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Jak-
że będą one inne niż te minione. Niech 
ten czas ciszy, spokoju i samotności 
umocni nas. Wszystkim Mieszkańcom 
i Gościom Gminy Puławy życzę zdro-
wia, optymizmu, pogody ducha i miło-
ści. Niech zmartwychwstały Jezus Chry-
stus nam wszystkim błogosławi i przy-
wraca nadzieję na lepsze jutro.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

drodzy mieszkańcy gminy puławy! 

szanowni państwo! Drodzy Przyjaciele

      @wojtbrzezinski

www.gminapulawy.pl

tel. 81 889 05 25

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji w go-
dzinach od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście 
w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.
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z sesji rady gminy puławy
przyjęcie „programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy puławy na 2020 rok”, pomoc fi nansowa dla po-
wiatu puławskiego odnośnie przebudowy dróg powiato-
wych przebiegających przez gminę puławy oraz podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały rady gminy puławy 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści tej opłaty były dyskutowane i głosowane podczas Xiii 
sesji rady gminy puławy Viii kadencji. sesja odbyła się 
w środę 4 marca 2020 r.

Zanim Rada Gminy zajęła się projektami uchwał, Wójt 
Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński przedstawił informa-
cję z podjętych działań od ostatniej sesji. Później nad-
szedł czas na wręczenie nagród. Jako pierwsza dyplomem 
uznania, statuetką oraz upominkami rzeczowymi została 
nagrodzona Natalia Kosmowska. Wokalistka z Opatkowic 
otrzymała wyróżnienie za „wspaniałe osiągnięcia podczas 
udziału w programie The Voice Kids”. Podziękowanie trafi -
ło również do rodziców Natalii – Państwa Anety i Dariusza 
Kosmowskich. Za zdobycie tytułu laureata w konkursie ku-
ratoryjnym z historii dyplom uznania, statuetkę oraz upo-
minki rzeczowe otrzymał Bartosz Figura ze Szkoły Podsta-
wowej w Zarzeczu. Dyplom uznania trafi ł również do ro-
dziców Bartka – Państwa Agnieszki i Wojciecha Figurów. 
Nagrodzona została także Pani Agnieszki Mizak – nauczy-
cielki Bartosza Figury, która przygotowywała go do kon-
kursu kuratoryjnego z historii. Wszystkim jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Następnie radni Rady Gminy Puławy przeprowadzili dys-
kusję i głosowanie nad:
1. Uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Puławy do re-

alizacji resortowego programu wsparcia osób niepełno-
sprawnych pn. Program „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

2. Uchwałą w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Puławy na 2020 rok”.

3. Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Powia-
towi Puławskiemu w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2522L na odcinku  dr. woj. 743 – Kol. Góra 
Puławska – Janowiec do drogi powiatowej Nr 2525L”.

4. Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Powia-
towi Puławskiemu w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2521L w msc. Klikawa i msc. Tomaszów”.

5. Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Po-
wiatowi Puławskiemu w zakresie opracowania doku-
mentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku od drogi  
powiatowej Nr 2521L do drogi powiatowej Nr 2522L”.

6. Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Po-
wiatowi Puławskiemu w zakresie opracowania doku-
mentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa 
drogi powiatowej Nr 2521L w msc. Kochanów”.

Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte przez Radę Gmi-
ny Puławy. Ostatnią uchwałą, którą zajmowali się radni, 
była ta dotycząca „zmiany uchwały Rady Gminy Puławy 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty”. Po gorącej dyskusji, Rada Gminy Puławy zdecy-
dowała, że opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi będzie wynosiła 20 zł od osoby miesięcznie. W przy-
padku, kiedy z danego gospodarstwa odpady nie będą 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłata będzie 
wynosiła 40 zł miesięcznie. Nowe stawki będą obowiązy-
wały od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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przebudowa ulicy Wspólnej zakończona
6 grudnia 2019 roku dokonano 

odbioru końcowego inwestycji pn.: 
„przebudowa drogi powiatowej 
nr 2521l - ul. Wspólnej w kierunku 
tomaszowa”. 

Zakresem robót objęty był odci-
nek o długości niespełna 2,2 km, 

na którym została wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Zgodnie 
z Uchwałą Nr IV/26/19 Rady Gminy 
Puławy z dn. 7 lutego 2019 r., wyso-
kość pomocy udzielonej z budżetu 
Gminy Puławy dla Powiatu Puławskie-
go na realizację tego zadania wynosiła 

941 500 zł, zaś jej ostateczna kwota 
ustalona po przedstawieniu przez In-
westora rozliczenia końcowego inwe-
stycji wyniosła blisko 565 000 zł.

Tekst Radosław Kosmala, 
fot. Paweł Nocek
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W przedszkolu w górze puławskiej będzie cieplej
Aktualnie trwa procedura wyboru 

wykonawcy na „termomodernizację 
budynku Publicznego Przedszkola w 
górze puławskiej”. inwestycja zosta-
nie zrealizowana w ramach projek-
tu pn. ”termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej w gmi-
nie puławy”, współfi nansowanego z 
europejskiego Funduszu rozwoju re-
gionalnego w ramach regionalnego 

programu operacyjnego Wojewódz-
twa lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Do 18 marca 2020 r. można było 
składać oferty w postępowaniu prze-
targowym dotyczącym termomoder-
nizacji Przedszkola w Górze Puław-
skiej. W wyznaczonym terminie wpły-
nęło 9 ofert. Gmina Puławy zamierza-
ła przeznaczyć na ten cel 910 000 zł. 
Wiele wskazuje na to, że uda się za-

oszczędzić trochę pieniędzy, ponieważ 
wszystkie złożone oferty są niższe niż 
zakładane koszty. W chwili zamykania 
składu 43. Kuriera Gminy Puławy, ana-
liza złożonych ofert jeszcze się nie za-
kończyła. Na dzień dzisiejszy wiado-
mo, że inwestycja powinna zostać zre-
alizowana do dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Tekst i fot. Paweł Nocek

Będzie gdzie poćwiczyć Więcej światła 
na ulicachW klikawie, leokadiowie, zarze-

czu, opatkowicach, górze puławskiej 
oraz w janowie powstaną nowe si-
łownie zewnętrzne, zaś istniejąca si-
łownia w tomaszowie zostanie dopo-
sażona w kolejne urządzenia. Wszyst-
kie inwestycje będą zrealizowane do 
10 czerwca 2020 r.

3 kwietnia br. został rozstrzygnię-
ty przetarg na „Budowę siłowni ze-
wnętrznych na terenie Gminy Puła-
wy”. W postępowaniu zostało zło-
żonych aż 14 ofert. Najniższą kwo-
tę zaproponowała fi rma „Magic Gar-
den” Sp. z o.o. z Pakości. Przedsiębior-
stwo, całkowitą wartość prac i dostar-

czonych urządzeń, wyceniło na 161 
711,51 zł. Gwarancja na urządzenia 
zainstalowane w siłowniach będzie 
wynosiła 5 lat. Inwestycja jest  współ-
fi nansowana ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 w kwocie około 90 000 zł.

Rozstrzygnięty został także przetarg 
na „Budowę siłowni zewnętrznych 
w Tomaszowie i Janowie”. Inwestycja 
o wartości 13 345,50 zł będzie reali-
zowana w ramach funduszu sołeckie-
go. Najkorzystniejszą ofertę złożył „FIT 
PARK” Sp. z o.o., Sp. k. z Torunia.

Tekst Paweł Nocek

W ostatnich tygodniach zosta-
ły dokonane odbiory końcowe za-
dania „Dostawa lamp hybrydowych 
do miejscowości Sadłowice, Pole-
sie i Sosnów”. Inwestycje zostały 
zrealizowane w ramach funduszu 
sołeckiego. Ich łączna wartość to 
37 047,60 zł.

Tekst Paweł Nocek
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płać podatki w gminie puławy 
– wspieraj rozwój inwestycji!

tak naprawdę to ty zdecydujesz gdzie powstaną nowe 
drogi, kolorowe i bezpieczne place zabaw oraz czy będą 
jeździły autobusy komunikacji zbiorowej. Wszystkie te 
wydatki są fi nansowane z budżetów gmin. a ty możesz 
mieć udział w ich realizacji. Wystarczy wpisać w swojej 
deklaracji podatkowej za 2019 r., że mieszkasz w gmi-
nie puławy. Blisko 40% zapłaconego przez ciebie po-
datku, zostanie później przekazane do budżetu twojej 
„małej ojczyzny”.

Około 40% podatku dochodowego od osób fi zycz-
nych trafi a do budżetów gmin. Pieniądze z budżetu pań-
stwa są przekazywane tam, gdzie dana osoba zamieszku-
je. Wpływy z podatku dochodowego od osób fi zycznych 
są bardzo istotną częścią wszystkich przychodów gmin. 
Dlatego przy rocznym rozliczaniu podatku dochodowe-
go od osób fi zycznych warto podać, że naszym miejscem 
zamieszkania jest Gmina Puławy (chociaż adres zamel-

dowania może być inny). To tu mieszkasz, robisz zakupy 
czy posyłasz dzieci do przedszkola i szkoły. W ten sposób, 
mieszkańcy mają realny wpływ na to, ile pieniędzy jest 
później do dyspozycji przy planowaniu inwestycji drogo-
wych, oświatowych, kulturalnych i ile pieniędzy trafi  na 
utrzymanie szkół i przedszkoli. Dzięki Twoim podatkom, 
gmina gdzie mieszkasz, może jeszcze szybciej się rozwi-
jać i poprawiać jakość życia mieszkańców.

podanie w deklaracji pit miejsca zamieszkania inne-
go niż miejsce zameldowania nie wiąże się z wymianą 
dokumentów czy ponoszeniem dodatkowych kosztów.

jeśli w danym roku podatkowym zapłacisz 1 000 zł 
podatku dochodowego, do budżetu twojej gminy trafi  
około 370 zł.

Tekst Paweł Nocek

Budowa
boiska piłkarskiego 
w gołębiu rozpoczęta

przetarg na dostawę 
kruszywa i gruzu 
betonowego rozstrzygnięty

trwają prace ziemne na budowie nowego boiska pił-
karskiego wraz z zapleczem w gołębiu. teren, gdzie jest 
realizowana inwestycja został wyrównany. 

Prace związane z budową boiska realizuje częstochow-
ska fi rma „TEL - BRUK” Radosław Telenga. Całkowita war-
tość inwestycji wynosi 4 876 950,00 zł.

Tekst i fot. Paweł Nocek

gmina puławy w 2020 r. kupi 3 600 ton kruszywa łama-
nego za 176 751,00 zł oraz 900 ton gruzu betonowego za 
21 591,00 zł w 2020 r. materiały będą użyte do bieżącego 
uzupełniania ubytków nawierzchni dróg gminnych. 

Przetarg na „Dostawy (zakup, załadunek, transport, roz-
ładunek) kruszywa łamanego oraz gruzu betonowego roz-
kruszonego (rozbiórkowego) we wskazane przez Zama-
wiającego miejsca na terenie Gminy Puławy w roku 2020, 
w celu bieżącego uzupełniania ubytków nawierzchni dróg 
gminnych” został rozstrzygnięty 26 lutego 2020 r. W prze-
targu zostało złożonych 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę 
na dostawę kruszywa złożył P.H.U. „CAREX” Grzegorz Do-
magała z Brzezin (gmina Morawica). Wykonawca zapro-
ponował, że będzie dostarczał kruszywo za ogólną kwo-
tę 176 751,00 zł. W części przetargu dotyczącej gruzu be-
tonowego rozkruszonego, została wybrana oferta złożona 
przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Trans-
portowe „PeZet BUD” z Puław. Puławska fi rma dostarczy 
gruz, który m.in. z transportem i wyładunkiem wyceniła 
na 21 591,00 zł.

Tekst Paweł Nocek

inFormacje
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Wyjaśnienie przyczyny wzrostu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Samorządy w całym kraju borykają się z problemem 
ciągłego wzrostu kosztów funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi. Przyczyn takiego sta-
nu rzeczy jest wiele, lecz żadna z nich nie jest zależna od 
działań Gminy, Rady Gminy czy też Wójta. Do najważ-
niejszych możemy zaliczyć:

• kolejny wzrost opłat za składowanie odpadów – z 
kwoty 170 zł w 2019 roku do 270 zł w 2020 roku za 
tonę zmieszanych odpadów komunalnych (w 2018 r. 
opłata ta wynosiła 140 zł, w 2017 – 120,76  zł),

• wzrost wynagrodzeń w fi rmach zajmujących się go-
spodarką odpadami na skutek wzrostu płacy mini-
malnej,

• wzrost cen energii elektrycznej,

• konieczność dostosowania zezwoleń w zakresie go-
spodarowania odpadami do nowych wymogów praw-
nych w zakresie:

˗ prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miej-
sca magazynowania lub składowania, 
˗ zabezpieczenia fi nansowego roszczeń – ko-
nieczność wykupu dodatkowych polis, 
˗ regulacji tytułów prawnych do nieruchomości - 
gospodarowanie odpadami może odbywać się wy-
łącznie na nieruchomości, której właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzier-
żawcą jest gospodarujący odpadami,
˗ przepisów przeciwpożarowych - zezwolenia są 
wydawane po przeprowadzeniu kontroli instalacji 
przetwarzania odpadów przez Komendanta Powia-
towego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

• ograniczenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku,

• trudności ze zbyciem surowców wtórnych na sku-
tek zamknięcia na te surowce rynku chińskiego i spa-
dek ich cen, co spowodowało olbrzymi wzrost stawek 
opłat za zagospodarowanie tych odpadów (w 2018 r. 
stawka za zagospodarowanie odpadów opakowanio-
wych z papieru, tworzyw sztucznych i szkła wynosiła 
10 zł nett o/tonę, w chwili obecnej stawki te wynoszą 
odpowiednio 115, 165 i 60 zł nett o/tonę, została rów-
nież zlikwidowana wynosząca nawet 30% bonifi kata 
na zagospodarowanie 1 tony zmieszanych odpadów 
komunalnych za każdą przekazaną tonę odpadów su-
rowcowych),

• zakaz składowania oraz wzrost kosztów zagospodaro-
wania frakcji energetycznej odpadów - wcześniej in-
stalacje płaciły za dostarczone im paliwo alternatyw-
ne, teraz pobierają za nie opłaty,

• nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wymuszająca m.in. zwiększenie częstotli-
wości odbioru niektórych frakcji odpadów,

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów przy niewystar-
czającej liczbie instalacji do ich przetwarzania,

• coraz mniejsza konkurencja na rynku gospodarki od-
padami.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych na terenie gminy puławy w latach 
2017 - 2019 przedstawia poniższa tabela:

 Koszty                                                                            Rok 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych 
dostarczonych przez mieszkańców Gminy Puławy do PSZOK 82 366,15 96 104,26 165 532,88

Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych 
odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 409 046,87 451 377,05 646 161,48

Koszt odbioru odpadów komunalny 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 505 962,63 514 925,64 618 563,90

RAZEM 997 375,65 1 062 406,95 1 430 258,26
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Niezależnie od wymienionych wyżej czynników, gminy 
są zobowiązane wypełnić ciążący na nich obowiązek i za-
pewnić mieszkańcom ciągłość usługi odbioru i zagospoda-
rowania odpadów. Zgodnie z aktualnymi przepisami, Gmi-
ny zobowiązane są do zorganizowania odpowiednich prze-
targów i nie mają wpływu na ceny ofertowe żądane przez 
Wykonawców, których zresztą na rynku jest niestety co-
raz mniej. 

Pomimo zniesienia regionalizacji w gospodarowaniu od-
padami, na ogłoszone w grudniu ubiegłego roku przetargi 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z te-
renu naszej gminy w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 
2020 r. odpowiedziała tylko jedna fi rma - Zakład Usług Ko-
munalnych Sp. z o. o. w Puławach, która zaoferowała łącz-
ną cenę za wykonanie usługi wynoszącą 1 266 259,20 zł 
brutt o. Do ww. kwoty należy dodać pozostałe koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, które obejmują koszty utrzymania PSZOK (Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) i za-
gospodarowania dostarczonych tam odpadów, koszty ob-
sługi administracyjnej tego systemu oraz koszty eduka-
cji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi. Według szacunków, całkowity 
koszt gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 
Puławy w okresie styczeń – sierpień 2020 r. wyniesie ok. 
1 530 000 zł, na który składają się:
˗ koszty wynikające z umowy na zagospodarowanie odpa-

dów – 702 604,80 zł
˗ koszty wynikające z umowy na odbiór odpadów – 

563 654,40 zł
˗ koszty wynagrodzenia pracowników (1,5 etatu) – 

67 200,00 zł
˗ koszty powiadomienia o podwyżce – 32 000,00 zł
˗ koszty funkcjonowania PSZOK (dotacja, koszty zagospo-

darowania) – 164 061,00 zł.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach system gospodarowania odpadami komunal-
nymi ma być systemem samofi nansującym się, czyli pie-
niądze wpłacane przez mieszkańców mają w całości po-
kryć wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Gmina nie 
może na nim zarabiać ani do niego dokładać z innych źró-
deł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie może też pienię-
dzy pobranych z opłat przeznaczać na inne cele niezwią-
zane z gospodarką odpadami. Ze względu na wzrost kosz-
tów, planowane wydatki na 2020 r. związane z gospodarką 
odpadami w Gminie Puławy wzrosną o ok. 800 000 zł, co 
stanowi ok. 50% kwoty zabezpieczonej w budżecie. Stąd 
przykra, ale konieczna decyzja związana z podniesieniem 
opłat dla mieszkańców, by jak najbardziej zmniejszyć kwo-
tę dopłaty do systemu. Od 1 kwietnia opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł od osoby 
/ miesiąc oraz 40 zł od osoby / miesiąc w przypadku, gdy 
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
co pozwoli zmniejszyć kwotę defi cytu na koniec sierpnia 
2020 r. do kwoty ok. 340 000 zł. Uchwała zmieniająca ww. 
opłatę została podjęta na Sesji Rady Gminy Puławy w dniu 

4 marca 2020 r. a prace nad nią zostały rozpoczęte jesz-
cze w lutym br. kiedy nikt z nas nie spodziewał się, że tak 
szybko przyjdzie nam zmierzyć się z koronawirusem. Nie-
stety doręczanie zawiadomień o podwyższeniu stawek po-
krywa się z okresem, w którym nastąpił znaczący wzrost 
zachorowań na SARS-CoV-2 w naszym kraju, dlatego pro-
simy o zachowanie daleko idącej ostrożności podczas kon-
taktu z osobami dostarczającymi te zawiadomienia. Pro-
simy również o zrozumienie, że każdy miesiąc opóźnienia 
we wprowadzeniu zmiany stawki powoduje powiększenie 
defi cytu o kolejne 85 000 zł, na co biorąc pod uwagę pro-
gnozowany czas trwania pandemii nie możemy sobie po-
zwolić.

Skala podwyżki spowoduje zapewne, że przeanalizuje-
cie Państwo, zmiany stawek za gospodarowanie odpada-
mi w sąsiednich gminach i porównacie je do obowiązują-
cych w naszej gminie. Jest to postępowanie jak najbardziej 
naturalne, lecz należy przy tym pamiętać, iż każda gmina 
ma swoją specyfi kę. Gminy różnią się miedzy sobą struktu-
rą demografi czną ludności, powierzchnią, gęstością zalud-
nienia, ilością wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na 
mieszkańca, itp. Wszystkie te składowe wpływają na wy-
sokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
dlatego też stawki opłat w poszczególnych gminach mogą 
i będą się różnić. Jednocześnie z przykrością informujemy, 
że niestety nie jest to ostatnia podwyżka tej stawki w tym 
roku. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, które po okresie przejściowym muszą być 
stosowane od września br., będą musiały skutkować kolej-
nym wzrostem opłaty.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa 
z apelem o racjonalne, przemyślane oraz uczciwe postę-
powanie z wytwarzanymi i zbieranymi odpadami, a także 
o świadome i pełne prowadzenie selektywnej zbiórki od-
padów. Jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić jako mieszkań-
cy, aby ograniczyć koszty gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, to ograniczenie ilości ich wytwarzania oraz 
prawidłowe z nimi postępowanie.

W związku z tym, prosimy o rozważenie przez każde-
go mieszkańca możliwości kompostowania bioodpadów 
oraz wykorzystywania ich na własne potrzeby, racjonal-
ne i przemyślane zakupy poprzez wybieranie towarów nie 
posiadających opakowania lub posiadającego opakowa-
nie bardzo proste, wyzbywanie się rzeczy w dobrym stanie 
poprzez sprzedaż lub oddanie bezpłatne innej osobie, po-
zostawianie zużytych opon u podmiotów, gdzie jest świad-
czona usługa ich wymiany, oddawanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego to-
waru, itp. Wszelkie działania, nawet te najmniejsze, pod-
jęte w każdym gospodarstwie domowym, przełożą się 
na znaczące obniżenie ilości w skali gminy, co pozwoli na 
ograniczenie wzrostu kosztów systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi.

Tekst Michał Kramarczyk
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zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 
w klikawie wśród najlepszych w kraju

zakończył się etap wojewódzki iii 
edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicja-
tywa”. z ponad 80 projektów z ca-
łego kraju, komisje konkursowe wy-
łoniły 13 laureatów, którzy zmierzą 
się w ogólnopolskim fi nale. z woje-
wództwa lubelskiego najwyższe noty 
otrzymała inwestycja realizowana w 
klikawie. chodzi dokładnie o projekt 
złożony przez gminę puławy pt. „za-
gospodarowanie terenu przy świetli-
cy wiejskiej w klikawie poprzez wy-
konanie placu zabaw, zadaszenia 
nad zabudową kosza, odwodnienie i 
utwardzenie pobocza kostką bruko-
wą”. zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w klikawie kosz-
towało 78 477,95 zł. Wkład własny 
sołectwa, w tym  m.in. wartość pra-
cy społecznej wyniósł 5 600 zł.

Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie 
– mówi krzysztof Brzeziński – Wójt 
Gminy Puławy. Dowodzi to, że wie-
loletni wysiłek mieszkańców Klikawy 
oraz podległych mi pracowników zo-
stał doceniony i nagrodzony. Dlate-
go jeszcze raz z całego serca im dzię-
kuję za zaangażowanie w realizację 
tego projektu. Jestem dumny z tego, 
że pod wieloma względami Gmina 
Puławy jest liderem na szczeblu wo-
jewództwa, a także kraju, na którym 
inne samorządy mogą się wzorować 
– dodaje.

Uroczyste ogłoszenie wyników III 
edycji ogólnopolskiego Konkursu 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjaty-
wa” miało nastąpić 13 marca 2020 r. 
w Otrębusach podczas ogólnopolskiej 
konferencji zorganizowanej z okazji 
Dnia Sołtysa pn. „Wieś jest kobietą…”. 

Z powodu zagrożenia koronawirusem 
impreza prawdopodobnie odbędzie 
się jesienią.

Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Klikawie zaczę-
ło się już w 2014 r., kiedy to zosta-
ła oddana do użytku nowa świetli-
ca wiejska. Koszt jej budowy wyniósł 
304 610,23 zł, z czego 194 017 zł po-
chodziło ze środków Unii Europej-
skiej. Podczas budowy świetlicy, uda-
ło się także wyrównać oraz częściowo 
utwardzić teren przy budynku pod 
wjazd i parking. Mieszkańcy samo-
dzielnie założyli trawnik, tworząc zie-
lony plac rekreacyjny. Bardzo często 
to tam odbywają się pikniki czy festy-
ny np. z okazji Dnia Dziecka. Od 2016 
r. w gminie Puławy zebrania wiejskie 
mogą uchwalać wnioski o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego m.in. 
na lokalne inwestycje. Sołectwo Klika-
wa postanowiło kontynuować urzą-
dzenie terenu przy świetlicy. Inwe-
stycja trwała 3 kolejne lata. Ze środ-
ków funduszu sołeckiego w 2017 r. 
powstała dokumentacja techniczna, 
pierwsze urządzenia (huśtawka bo-
cianie gniazdo, karuzela z czterema 
siedziskami, huśtawka wahadłowa 
podwójna, sprężynowiec 2 szt.). Plac 
zabaw został też ogrodzony. W 2018 
r. plac zabaw powiększył się o kolejne 
zabawki sprawnościowe (zestawy do 
zabaw ze ślizgawką oraz ze ślizgawką 
i ścianką wspinaczkową) i ławki, a wy-
dzielone miejsce na kosze na odpady 
ze świetlicy zyskało zadaszenie. Plac 
przy świetlicy z dwóch stron oddzielał 
od drogi rów odwadniający o głębo-
kości 1,5 m. Bariera ta uniemożliwia-
ła korzystanie z pobocza. Dlatego w 
2019 r. zostały zakupione rury do wy-
konania odwodnienia, które zastąpiły 
rów. Z kostki brukowej wykonano też 
chodnik i miejsca parkingowe przed 
ogrodzeniem świetlicy. 

Nieruchomość, na której znajdu-
je się świetlica, stała się wizytówką 
miejscowości, dostosowaną do po-
trzeb mieszkańców. Powstało miejsce 
zachęcające do wspólnego, aktywne-

go spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu. Warunki życia miesz-
kańców Klikawy poprawiły się, ponie-
waż rodziny mogą spotykać się na je-
dynym w miejscowości terenie pu-
blicznym, a dzieci w różnym wieku ko-
rzystając z placu zabaw rozwijają swo-
ją sprawność fi zyczną. We wszystkich 
etapach zagospodarowywania tere-
nu przy świetlicy wiejskiej, aktywnie 
uczestniczyli mieszkańcy. Samodziel-
nie pozyskali i posadzili ozdobną ro-
ślinność. Dbają o ład i porządek na 
placu gminnym. Regularnie dbają o 
trawnik. Mieszkańcy z 17 rodzin wła-
sną pracą ułożyli rury odwadniające, 
zapewnili sprzęt budowlany, pozyskali 
część materiałów oraz ziemię do zasy-
pania rowu. Wykonujący prace mieli 
wsparcie np. w postaci posiłków przy-
gotowywanych przez osoby nie mo-
gące pracować fi zycznie, ale chcące 
włączyć się w zmianę zagospodaro-
wania działki.

Zrealizowany projekt długofalowo 
będzie oddziaływał na lokalną spo-
łeczność, ponieważ przyczynił się do 
wzrostu atrakcyjności przestrzeni pu-
blicznej w Sołectwie, a przede wszyst-
kim, poprzez podejmowanie  wspól-
nych działań do integracji lokalnej 
społeczności. Na terenie gminy Puła-
wy jest to oryginalny projekt realizo-
wany ze środków funduszu sołeckie-
go. Inwestycja została zrealizowana z 
wielkim sukcesem dzięki  współpracy 
mieszkańców Sołectwa Klikawa oraz 
urzędników Urzędu Gminy Puławy.

Tekst Agnieszka Chudzik, 
Paweł Nocek, fot. archiwum
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ks. marek kucharski – „zasłużony dla gminy puławy”
za szczególne osiągnięcia na rzecz 

gminy puławy w zakresie oświaty, 
kultury, nauki i sztuki księdzu mar-
kowi kucharskiemu zostało nada-
ne wyróżnienie zasłużony dla gmi-
ny puławy”. uroczystość miała miej-
sce 9 stycznia 2020 r. podczas spotka-
nia noworocznego, które zorganizo-
wała szkoła podstawowa w górze pu-
ławskiej.

Ksiądz Marek Kucharski podczas po-
sługi kapłańskiej w parafi i pw. św. Woj-
ciecha w Górze Puławskiej, dał się po-
znać jako charyzmatyczny kapłan gło-
szący wspaniałe homilie, które na dłu-
go pozostawały w pamięci wiernych. 
Będąc nauczycielem religii, niestru-
dzenie służył wsparciem moralnym i 
duchowym nauczycielom i uczniom 
miejscowych szkół. Wspierał wszelkie 
inicjatywy parafi an. Był życzliwy dla 
różnorodnej działalności parafi alnych 
wspólnot. Taka otwarta postawa, po-
zwoliła wzbogacić organizację Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej o nowe przedsię-
wzięcia, gromadząc wokół tego wyda-
rzenia coraz szerszy krąg odbiorców. Z 
jego inicjatywy powstała Rada Lokalna 
Rycerzy Kolumba w Górze Puławskiej, 
dynamicznie rozwijały się już istnieją-
ce grupy i wspólnoty parafi alne m.in. 
koła różańcowe, służba liturgiczna, 
oaza czy koło biblijne. Na stałe w ży-
ciu parafi i zagościły wieczory uwielbie-
nia czy ekstremalne drogi krzyżowe. 
Ksiądz Marek Kucharski zauważał po-
trzeby osób niepełnosprawnych. Przy-
czynił się do powstania w Górze Pu-
ławskiej Powiatowego Środowiskowe-
go Domu Pomocy Społecznej. Ksiądz 
Marek Kucharski przeprowadził szereg 
inwestycji, w tym m.in.: remont ple-
banii, zwiększenie liczby miejsc par-

kingowych przy kościele, przygotowa-
nie dokumentacji do modernizacji i 
renowacji kościoła, kontynuował pra-
ce wykończeniowe w kaplicy w Nasi-
łowie oraz przeprowadził szereg prac 
na terenie cmentarza parafi alnego. 
Ks. Marek Kucharski skutecznie przy-
wracał blask zabytkom stanowiącym 
nasze dziedzictwo kulturowe oraz pa-
mięć historyczną regionu. Kształtował 
postawy patriotyczne. Z jego inicjaty-
wy powstał pomnik poświęcony dzie-
ciom, które nie ujrzały światła dzien-
nego i tym, które odeszły tuż po uro-
dzeniu. Dzięki owocnej współpracy 
księdza Marka Kucharskiego z Gminą 
Puławy, został także odnowiony po-
mnik na mogile żołnierzy Legionu Pu-
ławskiego, którzy polegli pod Górą Pu-
ławską w dniu 22 lipca 1915 r.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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zasłużeni dla gminy puławy
podczas „spotkania z kolędą”, któ-

re odbyło się 19 stycznia w gołębiu, 
zostały wręczone kolejne statuetki 
i akty nadania wyróżnienia „zasłużo-
ny dla gminy puławy”. za szczegól-
ne osiągnięcia na rzecz gminy puła-
wy w zakresie promocji, wyróżnienie 
zostało nadane panu Bogdanowi go-
winowi. za szczególne osiągnięcia na 
rzecz gminy puławy w zakresie dzia-
łalności społecznej, wyróżnienie zo-
stało nadane panu czesławowi luza-
rowi, Władysławowi Bąkale i krzysz-
tofowi duni. Wyróżnienia tradycyjnie 
zostały wręczone przez dorotę osiak 
– przewodniczącą rady gminy puła-
wy oraz krzysztofa Brzezińskiego – 
Wójta gminy puławy. organizatorami 
spotkania z kolędą był gminny ośro-
dek kultury w gołębiu oraz koło nr 9 
polskiego związku emerytów renci-
stów i inwalidów.

17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Pu-
ławy podjęła uchwałę nr XI/95/19 
w sprawie nadania wyróżnienia „Za-
służony dla Gminy Puławy”. Za szcze-
gólne osiągnięcia na rzecz Gminy Pu-
ławy w zakresie oświaty, kultury, na-
uki i sztuki wyróżnienie zostało nada-
ne m.in. księdzu Markowi Kucharskie-
mu. Za szczególne osiągnięcia na rzecz 
Gminy Puławy w zakresie promocji, 
wyróżnienie zostało nadane Panu Bog-

danowi Gowinowi. Za szczególne osią-
gnięcia na rzecz Gminy Puławy w za-
kresie działalności społecznej, wyróż-
nienie zostało nadane Panu Czesła-
wowi Luzarowi, Władysławowi Bąkale 
i Krzysztofowi Duni.

Bogdan Gowin
Bogdan Gowin jako mieszkaniec Go-

łębia i były sołtys, od wielu lat aktyw-
nie działa na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Przez dwie kadencje był gospoda-
rzem Sołectwa. Zawsze bardzo mocno 
angażował się w życie wsi. Włączał się 
w wiele inicjatyw społeczno-kultural-
nych organizowanych na terenie całej 
Gminy Puławy. Był inicjatorem działań 
związanych z ekologią i dbaniem o czy-
stość otoczenia. Razem z innymi człon-
kami Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, 
podjął się renowacji przydrożnych ka-
pliczek. Ceniąc pamięć poległych i za-
służonych dla Ojczyzny, brał również 
udział w odnawianiu zabytkowych 
pomników na cmentarzu, na dwor-
cu kolejowym i w centrum Gołębia. 
Od 2012 r. Bogdan Gowin jest człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół Gołębia. 
Uczestniczy we wszystkich jego działa-
niach: m.in. przy porządkowaniu tere-
nów leśnych, okolic rzeki Wisły, Bierze 
aktywny udział w wernisażach, wysta-
wach czy innych uroczystościach. 

czesław luzar
Czesław Luzar przez wiele lat był 

radnym Rady Gminy Puławy. W latach 
1989-1998 sprawował funkcję człon-
ka Zarządu Gminy, przewodniczący ko-
misji budżetowej. W latach 2006-2018 
Radny Gminy z miejscowości Gołąb. 
Inicjator utworzenia Społecznego Ko-
mitetu Gazyfi kacji rejonu Gołębia. 
Dzięki jego olbrzymiemu zaangażo-
waniu udało się wybudować rurociąg 
wysokiego ciśnienia o długości 10,5 
km (w dużym stopniu w czynie spo-
łecznym mieszkańców), następnie sta-
cję redukcyjną, a potem sieć uliczną 
gazu średniego ciśnienia w miejsco-
wościach Wólka Gołębska, Gołąb, Bo-
rowina, Matygi, Borowa, Skoki. Można 
bez krzty przesady powiedzieć, że jest 
ojcem gazyfi kacji rejonu Gołębia.

Czesław Luzar brał aktywny udział 
w opracowaniu koncepcji:
• wodociągów i kanalizacji na terenie 

gminy Puławy;
• modernizacji i rozbudowy szkoły 

w Gołębiu wraz z salą gimnastyczną;
• zagospodarowania centrum miej-

scowości wraz z budową parkingu.
Jego fachowa wiedza i merytorycz-

ne uwagi pozwoliły na efektywne wy-
konanie tych inwestycji. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje praca społecz-
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na w Towarzystwie Przyjaciół Gołębia 
i wyzwalanie aktywności innych miesz-
kańców, za które to działania otrzymał 
medal pamiątkowy województwa lu-
belskiego.

Prace wykonane pod kierunkiem 
Czesława Luzara to:
• Prace przy pomniku z 1920 r. w cen-

trum Gołębia – podniesienie pomni-
ka na wykonany fundament, odbu-
dowa elewacji, wykonanie opaski 
z kostki brukowej, odnowienie ogro-
dzenia;

• Renowacja pomnika na cmentarzu 
parafi alnym, poświęconego pomor-
dowanym w czasie II wojny świato-
wej mieszkańców Bałtowa;

• Renowacja fi gurki na ul. Pocztowej 
w Gołębiu od strony Wisły;

• Odzyskanie płytek z wymienia-
nej posadzki w kościele, dzięki cze-
mu można było wykonać posadzkę 
w Domku Loretańskim.
Czesław Luzar bardzo mocno anga-

żuje się w organizację corocznych edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Mode-
li Kartonowych organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, 
gdzie jest jednym z sędziów i funda-
torem nagród. Jego Modele okrę-
tów wzbudzają powszechny zachwyt 
i zdobyły wiele cennych nagród. Cze-
sław Luzar prowadził społecznie zaję-
cia z kołem modelarskim, służąc radą 
i pomocą uczęszczającym na zajęcia 
dzieciom.

Władysław Bąkała
Władysław Bąkała w latach 1984-

2018 (łącznie 34 lata!) pełnił funkcję 
radnego Gminy Puławy. Dzięki temu 
jest jednym z radnych o najdłuższym 
stażu. Dodatkowo w latach 1996-
2002 pełnił funkcję członka Zarzą-
du Gminy Puławy. Władysław Bąka-
ła aktywnie włączał się w pracę róż-
nego rodzaju komitetów. Od 1990 r. 
był członkiem komitetów:

• budowy gazu,
• budowy wodociągu,
• budowy kanalizacji.
Dzięki zaangażowaniu Władysła-

wa Bąkały udało się wybudować ru-
rociąg wysokiego ciśnienia o długo-
ści 10,5 km. Powstała także stacja re-
dukcyjna, a potem sieć uliczna gazu 
średniego ciśnienia w miejscowo-
ściach Wólka Gołębska, Gołąb, Boro-
wina, Matygi, Borowa, Skoki. W la-
tach 2006-2010 oraz 2014-2018 peł-
nił funkcję członka Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Puławy. Władysław 
Bąkała działa społecznie na rzecz 
mieszkańców Wólki Gołębskiej, Nie-
brzegowa i Niecieczy. Pracuje także 
we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wól-
ka Gołębska. Bezinteresownie po-
maga i udziela wsparcia mieszkań-
com Wólki Gołębskiej.

Krzysztof Dunia
Krzysztof Dunia w latach 2006-

2018 pełnił funkcję sołtysa Niebrze-

gowa. W swojej pracy na rzecz lokal-
nej społeczności może pochwalić się 
wieloma sukcesami. Dzięki jego za-
angażowaniu, udało się zmoderni-
zować drogę prowadzącą przez Nie-
brzegów. Zmodernizowano wiele 
dróg gruntowych między posesja-
mi sołectwa. Zainicjował kursowa-
nie autobusów Miejskiego Zakładu 
Komunikacji „Puławy” do Niebrze-
gowa. Angażował się przy montażu 
wiat przystankowych. Wspierał bu-
dowę i modernizację lamp oświe-
tleniowych. Społecznie wykonywał 
wiele prac, w tym wykopania stawu 
przy remizie. Krzysztof Dunia bezin-
teresownie udziela pomocy i wspar-
cia mieszkańcom sołectwa Niebrze-
gów i przyczynia się do integracji 
jego mieszkańców.

Tekst i fot. Paweł Nocek

17 marca 2011 r. rada gminy 
puławy podjęła uchwałę 
w sprawie ustanowienia 
wyróżniania „zasłużony 

dla gminy puławy”, które 
nadawane jest jako wyraz 

uznania za wybitne 
osiągnięcia mające duże 

znaczenie dla gminy puławy 
i jej mieszkańców. 

do tej pory wyróżnienie 
zostało przyznane 36 osobom.
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cześć i chwała Bohaterom!
mieszkańcy gminy puławy, władze 

samorządowe, żołnierze z 22. Bata-
lionu lekkiej piechoty z dęblina, ry-
cerze kolumba oraz wiele pocztów 
sztandarowych wzięło udział we mszy 
świętej w intencji poległych żołnierzy 
z 9. pułku piechoty legionów z zamo-
ścia oraz Żołnierzy niezłomnych. póź-
niej nastąpiła uroczystość poświę-
cenia pomnika na mogile zbiorowej 
żołnierzy z 9. pułku piechoty legio-
nów z zamościa, która znajduje się na 
miejscowym cmentarzu parafi alnym.

W grudniu 2019 r. zakończyły się 
prace przy odnowie pomnika na mo-
gile zbiorowej żołnierzy 9. Pułku Pie-
choty Legionów z Zamościa, którzy po-
legli w wojnie obronnej w 1939 roku. 
Roboty obejmowały całkowity demon-
taż istniejącego pomnika, wykonanie 
nowych fundamentów, nowego po-
mnika, krzyża oraz tablicy z inskrypcją 
z płyt granitowych oraz ułożenie opaski 
z płytek wraz z obrzeżami wokół nowe-

go pomnika. Remont mogiły został zre-
alizowany ze środków fi nansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu Groby i cmen-
tarze wojenne w kraju (14 500 zł) oraz 
ze środków pochodzących z budże-
tu Gminy Puławy (8 700 zł). Wszystkie 
prace pochłonęły 23 200 zł. Organiza-
torami uroczystości byli Proboszcz Pa-
rafi i pw. św. Wojciecha w Górze Puław-
skiej – ks. Michał Warchoł oraz Wójt 
Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński.

Nie wiadomo ilu dokładnie żołnie-
rzy poległo i zostało pochowanych 
w mogile, ponieważ nie ma szczegó-
łowych dokumentów z tego wydarze-
nia. Na pewno wiemy, że grupa ochot-
ników dowodzona przez porucznika 
pionierów Jerzego Lucjana Czaporow-
skiego przeprawiła się w nocy z 12 na 
13 września 1939 r. przez Wisłę z Pu-
ław na drugi brzeg w południowej czę-
ści Góry Puławskiej. Żołnierze chcie-
li zaatakować ciężkie karabiny ma-

szynowe wojsk niemieckich. Nieste-
ty żołnierze natknęli się na niemiec-
kie czołgi. Po rozpaczliwej walce, pol-
ski oddział poniósł klęskę. Części żoł-
nierzy udało się powrócić do Puław. 
Ci, którzy zginęli z na czele z poruczni-
kiem Czaporowskim, zostali pochowa-
ni przez mieszkańców Góry Puławskiej 
na miejscowym cmentarzu. W roku 
1969, ze składek parafi alnych został 
wykonany pomnik z lastrika, który 
właśnie został odnowiony.

Tekst i fot. Pawe Nocek
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nowy wóz dla ochotniczej straży pożarnej 
w opatkowicach

napęd na cztery koła, 3 000 litrów pojemności zbiorni-
ka na wodę, 300 litrów pojemności zbiornika pianotwór-
czego, piły spalinowe, zestaw ratownictwa technicznego 
czy aparaty oddechowe. to tylko część wyposażenia jaki 
posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy gBa re-
nault d16, który w piątek 10 stycznia trafi ł do ochotni-
czej straży pożarnej w opatkowicach.

Nowy nabytek OSP w Opatkowicach przyszło obejrzeć 
dziesiątki osób. Sam wjazd wyglądał bardzo efektownie. 
Prezentację nowego pojazdu poprzedził korowód wo-
zów bojowych niemalże wszystkich przedstawicieli ochot-
niczych straży pożarnych z terenu Gminy Puławy. Renu-
alt wjeżdżał na plac przed remizą w Opatkowicach przy 
świetle rac i sztucznych ogni. Później tłumy mieszkańców 
i przybyłych gości mogli dokładnie obejrzeć nowy nabytek 
OSP w Opatkowicach.

Na nowy wóz musieliśmy dosyć długo czekać, ale było 
warto – przyznaje Paweł Kurpiel – prezes OSP w Opatko-
wicach. Dzięki niemu będziemy bardziej dyspozycyjni i po-
mocni dla mieszkańców Opatkowic i całej Gminy Puławy 
– dodaje.

Nowy pojazd kosztował 783 879,00 zł, w tym 100 000,00 
zł pochodziło z Funduszu Ochrony Środowiska, 270 000,00 zł 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najwię-
cej, bo aż 423 879,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Puławy.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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spotkanie z janem kanthakiem – posłem na sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej

jan kanthak – poseł na sejm rzeczypospolitej polskiej 
odwiedził gminę puławy. spotkanie, które odbyło się 
20 lutego 2020 r.,  było okazją do podziękowania za przy-
znanie środków z Funduszu sprawiedliwości na zakup 
sprzętu strażackiego dla ochotniczej straży pożarnej w le-
okadiowie. rozmawialiśmy też o problemach samorzą-
dów i szansach rozwojowych. 

W grudniu ubiegłego roku do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Leokadiowie trafi ł nowy sprzęt strażacki, w tym ubrania 
bojowe, hełmy, drabina nasadkowa czy torba medyczna. 
Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 57 706,40 
zł, z czego dofi nansowanie z Funduszu Sprawiedliwości się-
gnęło 57 129,34 zł. Niecałe 600 zł dołożyła Gmina Puławy. 

Podczas spotkania z parlamentarzystą, zostało również 
poruszonych wiele spraw istotnych dla mieszkańców Gminy 
Puławy. Wśród nich był długotrwały proces zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obec-
nie np. odrolnienie gruntów pod zabudowę jednorodzinną 
trwa nawet kilka lat. Proces wymaga wielu uzgodnień i kon-
sultacji. Dużym problemem dla wszystkich samorządów są 
zmniejszające się dochody własne, które z kolei ograniczają 
zdolności kredytowe. Tym samym, samorządom coraz trud-
niej jest realizować inwestycje. Utrudnieniem w rozwoju 
gmin są także skomplikowane procedury przy pozyskiwaniu 
funduszy z Unii Europejskiej. 

Janowi Kanthakowi dziękujemy za bardzo owocne spotka-
nie. Zaproszenie do odwiedzenia Gminy Puławy otrzymali 
wszyscy parlamentarzyści z województwa lubelskiego.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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osp w opatkowicach coraz bliżej krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego

prawdopodobnie już w czerw-
cu 2020 r. ochotnicza straż pożarna 
w opatkowicach zostanie włączona 
do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. Wszystko dzięki podpisa-
nemu w czwartek 30 stycznia 2020 r. 
porozumieniu pomiędzy gminą pu-
ławy, ochotniczą strażą pożarną 
w opatkowicach i komendą powia-
tową państwowej straży pożarnej 
w puławach.

Dzięki porozumieniu, OSP w Opat-
kowicach będzie mogła liczyć na nie-
odpłatne otrzymywanie z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Puławach zbędnego, ale spraw-
nego sprzętu czy otrzymywać dota-
cje z funduszu Komendanta Główne-

go Państwowej Straży Pożarnej. W za-
mian jednostka zobowiązuje się m.in. 
do aktywnego uczestnictwa w pro-
wadzonych szkoleniach, ćwiczeniach 
czy akcjach ratowniczych. Gmina Pu-
ławy będzie odpowiadała na przykład 
za utrzymywanie pełnej sprawności 
technicznej syreny alarmowej, pojaz-
dów strażackich czy sprzętu specjali-
stycznego.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym znajduje się już Ochotni-
cza Straż Pożarna w Gołębiu i Górze 
Puławskiej.

Krajowy System Ratowniczo-Ga-
śniczy zaczął funkcjonować w 1995 r. 
Stworzyła go Państwowa Straż Po-
żarna. Podstawowym celem funkcjo-

nowania Systemu jest ochrona ży-
cia, zdrowia, mienia lub środowi-
ska poprzez: walkę z pożarami i inny-
mi klęskami żywiołowymi, ratownic-
two techniczne, chemiczne, ekolo-
giczne i medyczne. Głównym założe-
niem w budowie Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego było stwo-
rzenie jednolitego i spójnego ukła-
du, skupiającego powiązane ze sobą 
różne podmioty ratownicze, tak aby 
można było podjąć skutecznie każde 
działanie ratownicze. Nie ważne skąd 
pochodzi dana jednostka ratownicza, 
ponieważ wszystkie zrzeszone pod-
mioty mają identyczne procedury.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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nowości technologiczne w uprawie truskawek
kilkadziesiąt osób wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu 

jakie odbyło się 23 stycznia w szkole podstawowej w za-
rzeczu. temat przewodnim spotkania były nowości tech-
nologiczne w uprawie truskawek. organizatorami szkole-
nia byli lubelski ośrodek doradztwa rolniczego w koń-
skowoli oraz powiatowy zespół doradztwa rolniczego 
w końskowoli.

Dzięki agrowłókninie ograniczamy chwasty jednoroczne 
i wieloletnie – informował Tomasz Poliszak z fi rmy Agrim-
pex. Dzięki temu możemy zaoszczędzić dużo czasu i pienię-
dzy na plewieniu – dodaje.

Z kolei Paweł Ręmba z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej w Lublinie, przekonywał o konieczności badań gle-
by. Dzięki nim, wiadomo jakich składników brakuje w zie-
mi i tym samym, jakich nawozów należy użyć, aby zwiększyć 
plony i jakość truskawek.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się również, jak należy 
walczyć z najważniejszymi patogenami w uprawie truska-
wek oraz poznali wymagania prawne dotyczące produkcji 
pierwotnej.

Tekst i fot. Paweł Nocek

misie dla dzieci z puławskiego szpitala
Około 90 maskotek zostało przekazanych dyrekcji pu-

ławskiego szpitala. Przytulanki zostały zebrane przez 
osoby związane z mediami, służbami mundurowymi 
i bezpieczeństwem oraz pomocą społeczną na terenie 
powiatu puławskiego, w tym także Gminy Puławy. Ma-
skotki będą teraz wręczane dzieciom, które trafi ają na 

szpitalny oddział ratunkowy. Zabawka, do której można 
się przytulić, choć w minimalnym stopniu będzie mogła 
umilić pobyt w szpitalu. 

Tekst Paweł Nocek, 
fot. Wojciech Antosz, Paweł Nocek
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nowy sprzęt strażacki trafi ł do osp w leokadiowie
nowe ubrania bojowe i koszaro-

we, hełmy pożarnicze, drabina na-
sadkowa i specjalny zestaw do ozna-
czania np. wypadków drogowych. 
to tylko część sprzętu za prawie 
60 000 złotych jaki trafi ł, 19 grudnia 
2019 r. na wyposażenie ochotniczej 
straży pożarnej w leokadiowie. za-
kup był możliwy dzięki podpisanej 
25 października 2019 r. w Warsza-
wie umowie w ramach tzw. Fundu-
szu sprawiedliwości, który jest pro-
wadzony przez ministerstwo spra-
wiedliwości.

Łączna wartość zakupionego 
sprzętu wynosi 57 706,40 zł, z cze-
go dofi nansowanie z Funduszu Spra-
wiedliwości wyniosło 57 129,34 zł. 
Niecałe 600 zł dołożyła Gmina Puła-
wy. Dzięki uzyskanym pieniądzom, 

udało się kupić sprzęt, który druho-
wie z OSP w Leokadiowie będą mo-
gli wykorzystywać w prowadzonych 
przez siebie akcjach. Najwięcej pie-
niędzy przeznaczono na zakup ubrań 
bojowych. Koszt jednego wynosi 
3 650 zł. Do OSP w Leokadiowie tra-
fi ło aż 10 nowych kompletów. 6 890 
zł wydano na zakup 8 hełmów pożar-
niczych. 4 150 zł kosztowała drabina 
nasadkowa. Za 1 070 zł została zaku-
piona torba medyczna, a za 3 700 zł 
zestaw do oznaczeń miejsc zdarzenia 
np. wypadków drogowych. Do OSP 
w Leokadiowie trafi ły też ubrania ko-
szarowe, rękawice specjalistyczne 
i kominiarki.

Bardzo cieszymy się z uzyskanej 
dotacji – mówi zdzisław urbanek – 
prezes OSP w Leokadiowie. Szcze-

gólne słowa podziękowania należą 
się Panu Arturowi Kwapińskiemu – 
prezesowi Stowarzyszenia „Przeszło-
ść-Przyszłości”, który bardzo pomógł 
w przygotowaniu wniosku – dodaje.

Miejmy nadzieję, że zakupiony 
sprzęt nie będzie musiał być często 
wykorzystywany.

Fundusz Sprawiedliwości jest pań-
stwowym funduszem celowym ukie-
runkowanym na pomoc pokrzyw-
dzonym i świadkom, przeciwdziała-
nie przestępczości oraz pomoc post-
penitencjarną, którego dysponen-
tem jest Minister Sprawiedliwości. 
W ramach tego funduszu wsparcie 
mogą otrzymywać również ochotni-
cze straże pożarne.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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uczciliśmy ofi ary zbrodni niemieckiej w leokadiowie
14 stycznia 1944 r. w leokadiowie 

przez niemieckich żołnierzy zostały 
zamordowane 33 osoby. pamięć o za-
bitych została uczczona przez m.in. 
przez władze samorządowe gminy 
puławy, gminy zwoleń oraz miesz-
kańców leokadiowa.

W 1964 r. w miejscu zbrodni hi-
tlerowskiej został wybudowany po-
mnik.  Początkowo była to płyta z na-
zwiskami zamordowanych Polaków. 
Udało się wtedy ustalić nazwiska 31 
ofi ar, w późniejszym terminie pozosta-
łe dwa. W 1992 r. rodziny pomordo-
wanych ze Zwolenia dobudowały że-
lazny krzyż. W tym samym roku z po-
lecenia Urzędu Gminy Puławy wyko-
nano ogrodzenie pomnika. Co roku 
w tym miejscu spotykają się wszyscy, 
którzy pamiętają o zbrodni. 10 stycz-
nia 2020 r. Zastępca Burmistrza Mia-
sta Zwoleń – Grzegorz Molendowski 
wraz z Sekretarzem Miasta Zwoleń Mi-
rosławem Chołujem i Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Zwoleniu – Paw-
łem Sobieszkiem, Sekretarz Gminy Pu-
ławy – Paweł Kamola wraz z Prezesem 
OSP w Leokadiowie i radnym Gmi-
ny Puławy – Zdzisławem Urbankiem 
oraz społecznością Szkoły Podstawo-
wej w Leokadiowie założyli kwiaty i za-
palili znicze pod pomnikiem. Pamięć 
ofi ar została także uczczona minutą ci-
szy i wspólną modlitwą.

Tekst Paweł Nocek, 
fot. Michał Kramarczyk

tragiczna historia
8 stycznia 1944 r członkowie par-

tyzanckiej Gwardii Ludowej z dziel-
nicy PPR Chotcza - Mszadla pod do-
wództwem ofi cera radzieckiego Pawła 
Iżyckiego „Pawła” przeprowadzili ak-
cję przeciwko kolonistom niemieckim 
w Leokadiowie, podczas której zginę-
ło 2 osadników, a kilku zostało ran-
nych. Odwet za przeprowadzoną ak-
cję był okrutny. Już dzień później zabi-
to dwóch 16 - letnich chłopców z Le-
okadiowa Górnego. Niemcy natych-
miast przystąpili do aresztowań Pola-
ków z terenu Puław, Zwolenia, Trzcia-
nek, Sarnowa, Marianowa, Sieciecho-

wa oraz innych okolicznych miejsco-
wości. Zatrzymanych osadzono w zwo-
leńskim posterunku, gdzie byli podda-
wani brutalnym torturom.

14 stycznia 1944r. w godzinach wie-
czornych 33 partyzantów przywiezio-
no do Leokadiowa. Jednego z areszto-
wanych - Wacława Dębowskiego z Ma-
rianowa żandarmi przywiązali drutem 
kolczastym do samochodu i ciągnęli 
po Leokadiowie. Wieczorem tego sa-
mego dnia rozstrzelano wszystkich. 
Po przeprowadzeniu egzekucji, funk-
cjonariusze niemieccy doprowadzili 
na miejsce zdarzenia trzynastoletnie-
go Hipolita Kopanię, szesnastoletnie-
go Ferdynanda Kopanię oraz Włady-
sława Wosia. Rozkazano wykopać im 
dół o wymiarach 2m x 2m i głębokości 
1 metra, a następnie ułożyć w nim cia-
ła zamordowanych. Po upływie oko-
ło roku odbyła się ekshumacja zwłok, 
w obecności członków rodzin ofi ar. Nie 
odnaleziono jednak żadnych szcząt-
ków. Prawdopodobnie zostały one 
usunięte w celu zatarcia śladów. Zie-
mię z miejsca egzekucji przewieziono 
na cmentarz w Zwoleniu, gdzie odbył 
się pogrzeb zamordowanych. Mimo 
faktycznego rozstrzelania Polaków 
14.01.1944 r., sąd niemiecki w Rado-
miu wydał wyroki śmierci na areszto-
wanych dopiero 28 lutego 1944 r., czy-
li około półtora miesiąca później. Nie-
mym świadkiem tej egzekucji pozosta-
ła grusza. W jej pień wrosły kule prze-
szywające rozstrzelanych.

Pomnik ofi ar terroru hitlerowskiego 
znajdujący się w Leokadiowie to szcze-
gólne miejsce nie tylko dla rodzin ofi ar, 
ale także dla mieszkańców wsi, lokal-
nych władz, społeczności Szkoły Pod-
stawowej. Co roku hołd pomordowa-
nym oddają Kombatanci ze Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło w Zwoleniu.

Miejsce, gdzie odbyła się egzekucja 
na Polakach to symbol okrucieństwa 
wojny,  dramatu poległych i ich rodzin. 
Pamiętajmy o tragicznej przeszłości 
naszych rodaków i znajdźmy czas, by 
choć na chwilę spuścić głowę nad mo-
giłą i oddać hołd poległym, walczącym 
o wolną Polskę.
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konkurs wiedzy o regionie „moja gmina puławy”
10 grudnia 2019 r. w gminnej Bi-

bliotece publicznej w górze puław-
skiej odbyła się szósta edycja konkur-
su wiedzy o regionie „moja gmina 
puławy”. konkurs  ma na celu pozna-
nie historii, walorów turystycznych 
i przyrodniczych gminy puławy, roz-
budzenie zainteresowania teraźniej-
szością swojej „małej ojczyzny”, po-
głębienie związków emocjonalnych 
z miejscem zamieszkania wśród mło-
dzieży.

W konkursie wzięły udział trzyoso-
bowe drużyny reprezentujące wszyst-
kie szkoły podstawowe z terenu Gmi-
ny Puławy.  Przy rozwiązywaniu krzy-
żówki, młodzież wykazała się wspa-
niałą wiedzą historyczną. Sprawdzian 
wiedzy na temat okresu współczesne-
go, oraz rozwiązanie zagadek fotogra-
fi cznych przeprowadzono przy użyciu 
platf ormy Kahoot i multi mediów.

klasyfi kacja końcowa w konkursie 
wiedzy o regionie „moja gmina pu-
ławy”:
• I miejsce uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej w Zarzeczu,
• II miejsce uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Leokadiowie,
• III miejsce uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Borowej.

Poziom wiedzy wśród wszystkich 
uczestników konkursu był bardzo wy-
soki i wyrównany, o czym może świad-
czyć wyłonienie laureatów II i III miej-
sca poprzez dogrywkę. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom wiedzy i chę-
ci do pogłębiania znajomości swojej 
„małej Ojczyzny” – miejsca w którym 
żyjemy.

Składamy serdeczne podziękowania 
dyrektorom i nauczycielom szkół  za 
przygotowanie i umożliwienie wzięcia 

udziału w konkursie swoim uczniom.
Dziękujemy znamienitym gościom, 

Pani Małgorzacie Pieczykolan repre-
zentującej dyrektora Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Lublinie , Pani 
Danucie Szlendak Dyrektor Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Puławach 
oraz Panu Krzysztofowi Brzezińskie-
mu Wójtowi  Gminy Puławy, których 
obecność i zainteresowanie naszym 
konkursem  podnosi jego rangę wśród 
uczestników.

W sposób szczególny dziękujemy 
Pani Katarzynie Adamowskiej - Kane 
Instruktorowi Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach za sprawne po-
prowadzenie konkursu.

Tekst i fot. 
Gminna Biblioteka Publiczna
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spotkanie opłatkowe z emerytowaną kadrą 
urzędu gminy puławy

opłatek, życzenia i tradycyjne po-
trawy wigilijne. niczego nie mogło 
zabraknąć na tradycyjnym spotkaniu 
opłatkowym z emerytowanymi pra-
cownikami urzędu gminy puławy.

Jedną ze świątecznych tradycji, kul-
tywowanych w Urzędzie Gminy Puła-
wy są opłatkowe spotkania z udzia-
łem, emerytowanych pracowników 
Urzędu i jednostek organizacyjnych. 
W tegorocznym spotkaniu, które od-

było się w środę, 11 grudnia 2019 r. 
wziął udział m.in. były Wójt Gminy Pu-
ławy Marian Pawłowski.

Spotkanie przebiegło w bardzo mi-
łej, wręcz rodzinnej atmosferze. Eme-
rytowani pracownicy są zawsze ciepło 
przyjmowani także przez młodsze ko-
leżanki i kolegów, którzy obecnie pra-
cują na ich stanowiskach. Wspólnie 
spędzony czas był okazją do wspól-
nych rozmów i wspomnień.

Naszym drogim emerytom, tak-
że tym, który z różnych względów nie 
mogli uczestniczyć w spotkaniu, pra-
gniemy złożyć najlepsze życzenia na 
nadchodzące Święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok. Mamy nadzieję, że za 
rok spotkamy się ponownie.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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spotkanie opłatkowe i podsumowanie działalności 
ochotniczych straży pożarnych w gminie puławy w 2019 r.

przedstawiciele ochotniczych stra-
ży pożarnych z gminy puławy wzię-
li udział w spotkaniu opłatkowym 
z władzami gminy oraz z zastępcą 
komendanta państwowej straży po-
żarnej w puławach – bryg. mgr inż. 
krzysztofem morawskim. Wydarze-
nie odbyło się 18 grudnia 2019 r. 
oprócz tradycyjnych życzeń, nie mo-
gło także zabraknąć podsumowania 
całego roku w działalności osp.

W roku 2019 na terenie naszej gmi-
ny funkcjonowało 10 jednostek OSP 
w tym 2 włączone do Krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego 1 jed-
nostka Kobieca –  Opatkowice oraz 
2 MDP chłopięce –  również Opatko-
wice i Leokadiów.

Aktualnie posiadamy 13 samocho-
dów specjalnych pożarniczych, w tym 
5 lekkich samochodów marki Lublin, 
Ford i Opel oraz 8 samochodów śred-
nich (marki Star 5 pojazdów, 1 mar-
ki Man i 2 marki Renault, w tym naj-
nowszy samochód, który w styczniu 
20201 r. trafi ł do OSP w Opatkowi-
cach.

Ponadto dla OSP w Leokadiowie 
zostanie zakupione wyposażenie na 
kwotę 57 706,40 zł w tym ze środków 

Ministerstwa Sprawiedliwości kwo-
ta 57 129,34 zł  oraz dofi nansowaniu 
w wysokości 1% przez Urząd Gminy 
Puławy czyli kwota 577,06 zł.

Również w br. wszystkie jednost-
ki z terenu gminy złożyły wnioski na 
różnorodne zakupy w ramach dotacji 
5 000,00 zł z MSWiA.

W minionym roku odbyły się szko-
lenia:
• Szkolenie podstawowe jednoeta-

powe ukończyło – 7 osób /marzec 
- kwiecień/ oraz  8 osób /wrzesień 
– październik/ razem 15 osób

• Szkolenie kierowców-konserwato-
rów – 9

• Szkolenie dowódców – 9
• Szkolenie naczelników – 5
• W 2019 roku w gminnych zawodach 

sportowo pożarniczych w Skokach 
wzięły udział wszystkie jednostki 
za wyjątkiem Dobrosławowa, Go-
łębia i Niebrzegowa. W zawodach 
uczestniczyły 2 chłopięce młodzie-
żowe drużyny pożarnicze z Leoka-
diowa i Opatkowic oraz żeńska dru-
żyna pożarnicza z Opatkowic. Po raz 
kolejny potrójne zwycięstwo odnio-
sły jednostki z Opatkowic.

• W minionym roku strażacy bra-
li udział w Święcie Truskawki, Flo-
riadzie oraz uroczystościach patrio-
tycznych.

• Na przełomie maja i czerwca prze-
chodziła wysoka fala powodziowa 
na Wiśle i strażacy po raz kolejny 
wzorowo wywiązali się ze swojego 
zadania.

Wydatki poniesione w 2019 r. na 
funkcjonowanie ochotniczych straży 
pożarnych w gminie puławy
• Ekwiwalent – 34 046,00 zł
• Wynagrodzenie konserwatorów – 

36 834,00 zł
• Zakupy bieżące, paliwa – 

73 988,00 zł
• Energia elektryczna, gaz – 

22 505,00 zł
• Naprawy i remonty – 11359,00 zł
• Badania lekarskie – 4 043,00 zł
• Badania techniczne samochodów 

i sprzętu, wywóz śmieci – 15 951,00 zł
• Telefony, system sms – 329,00 zł
• Ubezpieczenie strażaków i samo-

chodów – 15 765,00 zł

Tekst Paweł Nocek, Teresa Maj, 
fot. Paweł Nocek



24 Wydarzenia

„młodzież zapobiega pożarom”
do czego służą hydranty wewnętrzne? jaka literka okre-

śla izolacyjność ogniową? jakich pożarów nie można ga-
sić wodą? m.in. z takimi pytaniami musieli zmierzyć się 
uczniowie startujący w ogólnopolskim turnieju Wiedzy 
pożarniczej „młodzież zapobiega pożarom”. W elimina-
cjach w gminie puławy zwyciężył łukasz rodzoch ze szko-
ły podstawowej (grupa i – uczniowie klas i-Vi szkoły pod-
stawowej) oraz jakub nalewajko (grupa ii – uczniowie klas 
Vii-Viii szkoły podstawowej). obaj uczęszczają do szkoły 
podstawowej w Bronowicach.

W eliminacjach konkursu, który odbył się 25 lutego 2020 r. 
łącznie wzięło udział 25 dzieci z niemalże wszystkich szkół 
podstawowych w Gminie Puławy. Poziom zmagań był bar-
dzo wysoki. Dlatego o końcowej klasyfi kacji musiała decy-
dować dogrywka. Na szczęście, tak naprawdę nie było prze-
granych, bowiem wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li upominki. Na najlepszych czekały także dyplomy i nagro-
dy rzeczowe.

Zwycięzcy – Łukasz Rodzoch oraz Jakub Nalewajko będą 
reprezentować Gminę Puławy podczas marcowych zawo-
dów na szczeblu powiatowym. Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy bardzo wysokiej wiedzy 
na temat zapobiegania pożarom.

zwycięzcy ogólnopolskiego turnieju Wiedzy pożarniczej 
„młodzież zapobiega pożarom”

grupa i – uczniowie klas i-Vi szkoły podstawowej
1. Łukasz Rodzoch – Szkoła Podstawowa w Bronowicach
2. Milena Kurpiel – Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
3. Weronika Kurpiel – Szkoła Podstawowa w Opatkowicach

grupa ii – uczniowie klas Vii-Viii szkoły podstawowej
1. Jakub Nalewajko – Szkoła Podstawowa w Bronowicach
2. Patrycja Matysiak – Szkoła Podstawowa w Leokadiowie
3. Patryk Bańkowski – Szkoła Podstawowa w Bronowicach

Tekst i fot. Paweł Nocek
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gminne obchody dnia sołtysa 
z okazji dnia sołtysa, sołtysi z gminy puławy wzięli 

udział we wspólnym spotkaniu. Było ono okazją do po-
dziękowania za ich codzienną i trudną pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności.

W spotkaniu, które odbyło się 10 marca, wzięli udział 
niemal wszyscy sołtysi z naszej Gminy. Każdy z nich otrzy-
mał okolicznościowe podziękowanie i upominek. 

Z okazji Gminnych Obchodów Dnia Sołtysa, wszystkim 
Sołtysom z Gminy Puławy, pragniemy złożyć najlepsze ży-
czenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i satysfak-
cji płynącej z pracy na rzecz środowiska lokalnego – mówi 
krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy. Prosimy przy-

jąć życzenia dobrej, owocnej współpracy zarówno z miesz-
kańcami jak i władzami Gminy Puławy. Życzymy aby co-
dzienna praca była zawsze doceniana i owocowała ludzką 
przychylnością i życzliwością – dodaje.

Po części ofi cjalnej, Sołtyski i Sołtysi rozmawiali na tema-
ty związane z bieżącymi problemami mieszkańców Gminy 
Puławy. Wśród poruszanych tematów był m.in. ten zwią-
zany ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi czy zagrożenie koronawirusem.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Współuzależnienie
Kobieta i mężczyzna rozpoczynając wspólne życie mają 

plan – być szczęśliwym. Na początku świeci słońce. Oni 
stoją ramię w ramię są plany, przyszłość, praca, dom wy-
chowanie dzieci. I pojawia się rzeczywistość. Zderzenie.

Jeśli choćby jeden z członków rodziny jest uzależniony 
od alkoholu rodzina uznawana jest za dysfunkcyjną – czyli 
taką, która nie spełnia swoich elementarnych  funkcji czyli 
pomocy, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. 

kim jest osoba współuzależniona?
„Współuzależnioną jest osoba, która pozwala na to, 

by zachowanie innej osoby oddziaływało na nią ujemnie 
i która obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie od-
działującej na nią w ten sposób osoby.” (Melody Beatti  e, 
Koniec współuzależnienia, s. 27 )

charakterystyka osoby współuzależnionej:
1. „zaburzenia regulacji procesów emocjonalnych- związa-

nych z nadmiernym tłumieniem negatywnych emocji 
2. stany depresyjne - jako konsekwencja niewyrażanej i ku-

mulowanej złości wobec partnera, która z czasem zosta-
je przeniesiona na samego siebie

3. nadmierna czujność i stan „pogotowia” emocjonalnego
4. niepokój, stany lekowe – będące konsekwencją stoso-

wania mechanizmów obronnych, które powodują wy-
stępowanie lęków i  ataków paniki

5. nadużywanie środków chemicznych, które chwilowo 
przywracają równowagę emocjonalną

6. utrzymywanie intymnych relacji z uzależnionym mężem 
przez okres co najmniej dwóch lat”. (pobrane z htt p://
www.wzieu.pl/zn/wpe/stylAPA.pdf, 11.02.2020 r. ) 

Osoba współuzależniona jest obarczona poczuciem 
ogromnej odpowiedzialnością nie tylko za siebie ale rów-
nież za partnera za jego uzależnienie i dzieci. Poziom stre-
su jest bardzo wysoki.

jeśli czujesz, że sytuacja w twoim domu jest trudna, 
jeśli chciałabyś porozmawiać i dowiedzieć się co możesz 
zrobić – gdzie się udać,  kto zaoferuje pomoc zapraszamy 
do urzędu gminy puławy  w czwartki, p. 2 w godzinach 
15.30-18.00.

Daria Sokołowska
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selF-reg? metoda samoregulacji
Czy marzysz o byciu idealnym rodzicem?

Czy marzysz o byciu idealnym rodzicem idealnego dziecka?
Czy myślisz, że masz „trudne dziecko”?

Czy może Twoje dziecko jest niegrzeczne?

Twórcą podejścia Self-Reg jest Stuart Shanker, kanadyjski 
psycholog, profesor York University, autor licznych  
publikacji i książek naukowych, a przede wszystkim 
założyciel The Mehrit Centre – miejsca kształcenia 
i certyfi kowania. W Polsce certyfi kat II stopnia (Facilitator) 
który daje możliwość prowadzenia szkoleń w zakresie 
Self-Reg mają aktualnie: Natalia Fedan, Agnieszka Stążka-
Gawrysiak, Jagoda Sikora, Agnieszka Piskozub-Piwosz. 

Czasy, w których funkcjonujemy obarczone są wysoką 
ekspozycją na stres. Dzieci od wczesnych życiowych 
momentów borykają się z wysokim poziomem oczekiwań, 
wymagań które powodują błędne koło stresu co z czasem 
może powodować „awarię systemu”. 

samoregulacja jest zdolnością do:
1. „osiągania, utrzymywania i zmiany poziomu energii tak, 

aby sprostać wymaganiom zadania lub sytuacji,

2. monitorowania, oceny i modyfi kowania własnych 
emocji,

3. podtrzymywania i przenoszenia uwagi w razie potrzeby,

4. rozumienia różnorodnych interakcji społecznych i tego, 
jak się nie angażować i je podtrzymywać

5. kontaktu i troski o to, co myślą i czują inni – empati i 
i odpowiedniego zachowania.”1

1 Stuart Shanker, Samoregulacja, Mamania, Warszawa 
2019, s. 12

Dzieci dobrze funkcjonujące w środowisku, odnoszące 
sukcesy operują tymi umiejętnościami. Natomiast 
niektóre potrzebują dłuższego czasu, żeby je doszlifować 
i dostosować do swoich potrzeb. Na różnych etapach 
rozwoju dziecka, rodzic stara się aby zapewniony był 
komfort – materialny i emocjonalny. Mimo starań 
opiekunów pojawiają się defi cyty które rozbudzają 
poczucie frustracji, złości, niepewności. 

Dziecko, które jest niecierpliwe, ekspresyjne, 
wybuchowe, którego nastrój dynamicznie się zmienia, 
szybko się niecierpliwi, porażki wzmagają jego niechęć 
do podejmowania wyzwań, boryka się z zaburzeniami 
koncentracji, brakuje mu zdolności rozumienia stanów 
psychicznych innych osób może borykać się z wysokim 
poziomem stresu spowodowanym nadmiernymi 
wyrzutami kortyzolu. To sygnał ostrzegawczy, że brakuje 
dziecku zasobów, aby sobie poradzić ze stresem,  a tym 
samym zredukować jego  poziom do komfortowych 
granic.

Patrząc na swoje potomstwo należy pamiętać, że 
„nie istnieje ani jedno dziecko, które traktowane ze 
zrozumieniem, cierpliwością nie mogłoby odnaleźć 
pod naszym kierunkiem ścieżki prowadzącej do 
życia pełnego sensu.” 2 Istotne jest, aby starać się, by 
naszego postrzegania nie zaburzały stereotypy czy 
wyidealizowane marzenia narzucone przez pełnioną rolę 
– matki/wychowawcy. 

Daria Sokołowska 
2 Stuart Shanker, Teresa Barker, Self-reg, Mamania, 
Warszawa 2016, s. 10

self-reg to rozumienie zachowań problemowych 
(w odczuciu rodzica/wychowawcy /opiekuna) jako 
cennych symptomów nadmiernego doświadczania 

stresu przez dziecko.

Wychowanie jest wyzwaniem. nie warto dążyć do 
podporządkowania sobie dziecka, warto natomiast 

odłożyć swoje „ja” żeby je  zobaczyć – czasami 
pierwszy raz w życiu.
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z działalności gminnego ośrodka kultury
19 stycznia 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Gołębiu 

GOK zorganizował spotkanie z kolędą. Po powitaniu zapro-
szonych gości rozpoczęły się występy artystyczne wszyst-
kich grup działających przy GOK w Gołębiu. „Bal Retro… 
z łezką” przedstawił Kabaret 50+, Nikola i Karina Ciesielskie 
zaśpiewały kolędy, a dziecięcy zespół teatralny przygotował 
spektakl pt. ”Szarlotka z herbatą”. Występy artystyczne za-
kończyło wspólne kolędowanie z „Kobietami z pasją Boro-
wa- Skoki”. Publiczność jak zwykle nie zawiodła.

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży szkolnej czas odpo-
czynku. Jak co roku nasz Ośrodek zadbał o to  by w tym cza-
sie przygotować dla dzieci ciekawe formy spędzenia tego 
czasu razem. Zajęcia teatralne i plastyczne, warsztaty Slime 
Diy, anioły z masy solnej i karmniki z szyszek zgromadziły 
dziesiątki dzieciaków.  Turniej Tenisa stołowego został roze-
grany w dwóch grupach wiekowych.

21 stycznia  w świetlicy wiejskiej Aktorzy Teatru Maska 
z Krakowa  przygotowali dla najmłodszych szereg animacji 
teatralnych, a Spektakl pt. „W leśnym sądzie nie jeden bo-
hater dziś zasiądzie” przypomniał wszystkim o tym, że war-
to być dobrym, uczciwym i prawdomównym. Na koniec 
była wspólna zabawa i konkursy z nagrodami.

15 lutego w GOK w Gołębiu miało miejsce Spotkanie 
z kartonem, czyli wystawa modeli kartonowych uczestni-
ków  koła modelarstwa kartonowego, które społecznie pro-
wadzi Edward Capała. Dzieci i młodzież zaprezentowała 
swój dorobek i osiągnięcia w tej dziedzinie. Wystawie towa-
rzyszyła wystawa rysunków komiksowych Elizy Skóry i prac 
plastycznych Patrycji Kamoli. Dziewczęta uczęszczają na za-
jęcia plastyczne organizowane przez naszą placówkę. 

Ewa Rodzik – GOK w Gołębiu



29kultura www.gminapulawy.pl

konkurs na Bombkę Świąteczną rozstrzygnięty
zuzanna Bielska z gołębia zwycięży-

ła w konkursie na Bombkę Świąteczną, 
który został zorganizowany przez gmin-
ny ośrodek kultury w gołębiu. drugie 
miejsce przypadło gabrysi kamoli rów-
nież z gołębia. na trzecim miejscu po-
dium uplasowała się reprezentantka 
szkoły podstawowej w górze puław-
skiej – aleksandra Wolska. łącznie do 
konkursu zostały zgłoszone 54 prace.

Jury Konkursu miało bardzo trudne za-
danie.  Poziom prac konkursowych stał 
bowiem na bardzo wysokim poziomie. 
Po długich dyskusjach, postanowiono 
nagrodzić trzy prace oraz wiele wyróż-
nień. Nagrody zostały wręczone 10 stycz-
nia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gołębiu.. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy.

Tekst i fot. Paweł Nocek

nagrodzone zostały 3 prace plastyczne:
I miejsce: Zuzanna Bielska (Gołąb)

II miejsce: Gabrysia Kamola (Gołąb)
III miejsce: Aleksandra Wolska (Szkoła 

Podstawowa w Górze Puławskiej)

Wyróżnienia otrzymali:
Przedszkole w Wólce Gołębskiej

Kalina Rułka
Maja Woszczyk

Nikola Saran
Maja Gmitruk
Adrian Kozak

Michalina Kamola
Patrycja Kamola

Natalia Wiśniewska
Maja Matraszek

oceny prac konkursowych 
dokonało jury w składzie:

Adriana Kiljan – Przewodniczący jury
Ewa Rodzik – Członek jury

Aneta Ciesielska – Członek jury
Paweł Nocek – Członek jury
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Rycerze Kolumba

W tym artykule chciałbym wszyst-
kim czytelnikom przedstawić i przy-
bliżyć postać rycerzy kolumba, któ-
rych już od ponad dwóch lat może-
cie spotkać w parafi i pw. Św. Wojcie-
cha w górze puławskiej. 

Rycerze Kolumba to największa na 
świecie katolicka organizacja bratnia 
dla mężczyzn. Liczy już ponad 2 milio-
ny członków m.in. w USA, Kanadzie, 
Meksyku, na Filipinach, we Francji, 
na Ukrainie, a także w Polsce. Obecni 
w naszym kraju od 2006 roku Rycerze 
Kolumba założyli swoje rady w 112 
parafi ach. Łącznie w Polsce działa już 
ponad 5 tys. Rycerzy.

Naszymi zasadami są: miłosierdzie, 
jedność, braterstwo, i patriotyzm. Ry-
cerze formują się w wierze, uczestni-
cząc w katechezach i wspólnej modli-
twie różańcowej oraz są wsparciem 
dla siebie i swoich rodzin. Wierni wi-
zji swojego założyciela, Sługi Bożego 
ks. Michaela McGivney’a (w Watyka-
nie trwa jego proces beatyfi kacyjny), 
pozostają w ścisłej łączności z księż-
mi i biskupami oraz z Ojcem Świętym. 
Nazwani przez Jana Pawła II „silnym 
prawym ramieniem Kościoła” Ryce-
rze Kolumba zajmują się działalnością 
dobroczynną, prowadząc inicjatywy 
przede wszystkim na terenie swo-

ich parafi i. Powszechne uznanie bu-
dzą wysiłki Rycerzy Kolumba na rzecz 
ochrony życia od poczęcia do natural-
nej śmierci. Rycerze Kolumba są rów-
nież silnie zaangażowani w niesienie 
pomocy chrześcijanom prześladowa-
nym na Bliskim Wschodzie, a także 
osobom niepełnosprawnym. Wspie-
rają powołania kapłańskie i zakonne, 
organizują zbiórki żywności dla naj-
uboższych rodzin. Rycerze włącza-
ją się w dzieła ewangelizacyjne i cha-
rytatywne inicjowane przez papieży. 
Ważną częścią działalności jest także 
popularyzacja osoby i nauczania św. 
Jana Pawła II.

Oprócz działań na skalę globalną 
Rycerze Kolumba podejmują się orga-
nizacji akcji charytatywnych i ewan-
gelizacyjnych prowadzonych w swo-
ich lokalnych społecznościach, a tak-
że działalności na rzecz swoich para-
fi i. Rycerze w Polsce organizują m.in. 
pielgrzymki i inne wydarzenia religij-
ne, które często połączone są z kon-
kretnym dziełem charytatywnym na 
rzecz najuboższych, opuszczonych, 
chorych i potrzebujących. 

Nasza Rada Rycerzy Kolumba w Gó-
rze Puławskiej powstała dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu byłego już pro-
boszcza ks. Marka Kucharskiego, któ-
ry dzięki współpracy z prężnie dzia-
łającą Radą nr 15631 z Pionek zjed-
noczył w dniu 4.09.2017 roku pięt-
nastu mężczyzn, którzy jako pierw-

si z naszej parafi i wstąpili do tego za-
cnego grona, działając na naszym te-
renie pod opieką Rady Rycerzy Z Pio-
nek. W ciągu następnego roku na-
sza grupa Rycerzy Kolumba z Góry 
Puławskiej powiększyła się o kolej-
nych dwunastu mężczyzn. Dzięki 
temu w dniu 20.10.2018 r. powsta-
ła Rada Rycerzy Kolumba nr 17137 
pw. Św. Jana Kantego w parafi i w Gó-
rze Puławskiej, która mogła już samo-
dzielnie rozpocząć swoją działalność. 
Obecnie w naszej Radzie działa 33 
mężczyzn na czele z obecnym kape-
lanem Rady RC proboszczem ks. Mi-
chałem Warchołem. Nasze posiedze-
nia odbywają się raz w miesiącu, na 
których omawiamy i ustalamy plany 
działania. Dzięki zaangażowaniu na-
szych braci wykonanych zostało wiele 
inicjatyw na rzecz Kościoła i potrze-
bujących nie tylko z naszej parafi i. 
Poprzez naszą działalność formacyj-
ną i modlitewną, chcemy pokazać jak 
ważna jest rola mężczyzn w Kościele 
i w rodzinie.

Jeżeli jesteś mężczyzną, który ukoń-
czył 18 lat i jesteś praktykującym ka-
tolikiem, zostań Rycerzem Kolumba. 
Skontaktuj się z nami: Wielki Rycerz 
tel. 600 242 219, Kanclerz tel. 603 
401 091.

Tekst Maik Marek, 
Tadeusz Kierasiński

Fot. Maik Marek
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Wywiad z natalią kosmowską
emocje po udziale w the Voice kids 
już opadły?
Hmm, czy opadły? Po części mogę po-
wiedzieć, że tak, emocje opadły, ży-
cie toczy się dalej, ale pozostały pięk-
ne wspomnienia, do których wracam 
myślami. Miejsca, śmieszne sytuacje, 
zabawne momenty, a przede wszyst-
kim wspaniali ludzie, z którymi mia-
łam okazję bliżej się poznać, zaprzy-
jaźnić, spędzić te niezapomniane 
chwile. Tym bardziej teraz, kiedy pa-
nuje ta cała epidemia, często włą-
czam sobie nagrania z programu i na 
nowo przeżywam razem z rodzicami 
mój, a w zasadzie nasz rodzinny wy-
stęp.

studio telewizyjne, publiczność i ka-
mery. trema była duża kiedy wyszłaś 
na scenę programu po raz pierwszy?
Oj tak! I to jeszcze jaka! Trema za-
wsze jest, czy to festi wal, czy kon-
kurs, zawsze mi towarzyszy. Tak 
samo i tym razem, nie byłam „sama” 
. Trema była ogromna, bo wiedzia-
łam, że muszę zmierzyć się z reper-
tuarem, którego nigdy wcześniej nie 
wykonywałam. Więcej, niestety nie 
mogę na ten temat powiedzieć. 

Występy w programie, który zoba-
czyły miliony widzów, to twój naj-
większy sukces?
Zawsze chciałam, odkąd tylko po-
jawił się ten program, wziąć w nim 
udział.  Moim marzeniem było za-
śpiewać nas scenie The Voice Kids. 
Wiedziałam, że będzie mnie oglą-
dać bardzo dużo ludzi i tu w studio 
i przed telewizorami. Myślę, że tak, 
że to było jak do tej pory moje naj-
większe osiągnięcie.

lepiej występować na scenie czy 
oglądać siebie w telewizji?
(Śmiech) Oczywiście, że występować 
na scenie. Fajnie jest się później obej-
rzeć w telewizji, pośmiać troszkę, ale 
zdecydowanie wolę występy. 

do jakiego trenera chciałaś trafi ć?
Ojjj, serio to chciałam pójść do „chło-
paków”. Od samego początku, jak 
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tylko dowiedziałam się , że dosta-
łam się do programu, do „Przesłu-
chań w ciemno” to chciałam zna-
leźć się w drużynie Thomsona i Ba-
rona. Stało się jednak inaczej. Zna-
lazłam się w drużynie Dawida, czego 
w ogóle nie żałuję. Jestem  mu bar-
dzo wdzięczna, że obrócił fotel, i że 
mogłam dzięki Niemu wejść do pro-
gramu i przeżyć tą wspaniałą przy-
godę. Cały czas utrzymuje z Nim kon-
takt, zaprasza nas na swoje koncerty. 
Byłam już na trzech. Jak sam powie-
dział „... w drużynie Dawida się jest, 
a nie bywa”.

największa korzyść z udziału w pro-
gramie the Voice kids to …
Nawiązanie wielu nowych znajo-
mości i przyjaźni, utrzymuję kontakt 
z uczestnikami programu, stałam się 
rozpoznawalna. 

trudno było zachować w tajemni-
cy przez kilka miesięcy twój udział 
w programie?
Bardzo trudno, tym bardziej, że chwi-
lę po nagraniach zaczęła się szko-
ła i musiałam tłumić w sobie jeszcze 
te wszystkie emocje, które towarzy-
szyły mi na „Przesłuchaniach w ciem-
no”.  O udziale wiedziała tylko moja 
rodzina i zespół „APLAUZ”, który był 
ze mną i gorąco mi kibicował, za co 
bardzo, bardzo Im dziękuję.

na twój sukces pracowało wiele 
osób?
Tak, moja mama i mój tata. A tak na 
poważnie to chciałam bardzo podzię-
kować mojemu wspaniałemu nauczy-
cielowi śpiewu, u którego uczę się już 
kilka lat, Panu Piotrowi Markowskie-
mu ze Zwolenia. Dziękuję za Jego cen-
ne wskazówki i za cierpliwość do mnie.

czujesz się jak gwiazda? jesteś już 
bardzo rozpoznawalna.
Nigdy nie czułam się gwiazdą i się nią 
nie czuję. Cały czas, gdzieś tam głębo-
ko w sercu mam słowa jednego z juro-
rów festi walu – Szymona Wydry, któ-
ry mi kiedyś powiedział, że „... gwiaz-
dy są tylko na niebie, a najważniejszy 
jest szacunek do publiczności”. 

jakie plany na przyszłość?
Póki co, to najważniejsza jest dla 
mnie teraz nauka. Chcę ukończyć 
szkołę muzyczną, dalej uczęszczać na 
zajęcia wokalne do Pana Piotra, no 
i oczywiście sprawdzać swoje umie-
jętności na festi walach. A co z tego 
będzie… czas pokaże. Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiał Paweł Nocek, 
fot. Dariusz Kosmowski
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uczniowie na balecie „dziadek do orzechów”
17 grudnia 2019 r. uczniowie klas piątych, szóstych 

i ósmych późnym popołudniem wybrali się do Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie na balet moskiewski pt. „Dzia-
dek do orzechów”. To wyjątkowe widowisko mogliśmy 
obejrzeć dzięki goszczącemu na polskich scenach najsłyn-
niejszemu zespołowi baletowemu z Moskwy. Moscow City 
Ballet został założony w 1988 roku przez wybitnego rosyj-
skiego choreografa Viktora Smirnova-Golovanova. Wielu 
tancerzy z tej grupy to byli uczniowie Golovanova i jego 
żony – primabaleriny Ludmiły Nerubashchenko. W Polsce 
po raz pierwszy wystąpił grudniu 2003 r., zdobywając wiel-
ką popularność.

Spektakl już na początku przenosi publiczność swoją fa-
bułą w wyjątkowy bożonarodzeniowy czas, gdzie na scenie 
trwają przygotowania do świątecznego przyjęcia w domu 
bogatego Radcy. W salonie, chwilowo niedostępnym dla 
dzieci, znajduje się pięknie ubrana choinka i złożone pod 
nią prezenty. Stopniowo pojawiają się goście. Następnie 
ojciec chrzestny rozdaje prezenty. Jako ostatni, pod cho-
inką zostaje Dziadek do Orzechów. Ten ostatni prezent nie 
budzi zachwytu wśród dzieci i dorosłych, tylko Klara jest 
nim zauroczona. Ostatecznie Dziadek do Orzechów zamie-
nia się w Księcia, a Klara w Księżniczkę i… 

Godna podziwu wyrazistość perfekcyjnych ruchów 
w połączeniu z fantastyczną choreografi ą pokazują na-
stępnie widzowi prawdziwy kunszt sztuki baletowej. Tan-
cerze i tancerki każdy ruch głową, palcem, ramieniem, aż 
po ustawienie stopy wykonują z niesamowitą precyzją 
i wyczuciem. Pełna cudowności sceneria oraz fantastycz-
ne kosti umy dopełniają magii tego przedstawienia.

Nasi uczniowie po raz pierwszy oglądali spektaklu w for-
mie baletu. Wszyscy byli zachwyceni sztuką, a przede 
wszystkim pod wielkim wrażeniem umiejętności tanecz-
nych osób zaangażowanych w występ. 

Tekst Bożena Koza

dzień Bezpiecznego internetu 
w Szkole Podstawowej w Borowej

Nasza szkoła po raz pierw-
szy wzięła udział w obcho-
dach Dnia Bezpiecznego 
Internetu (DBI) i znalazła 
się na mapie inicjatyw. DBI 
2020 obchodzony był  11 lu-
tego i odbywał się pod ha-
słem: „dzień Bezpieczne-
go internetu: działajmy ra-
zem!” 

dzień Bezpiecznego in-
ternetu (DBI) obchodzony 
jest z inicjatywy Komisji Eu-
ropejskiej od 2004 r. Począt-
kowo wydarzenie to świę-
towały jedynie państwa eu-
ropejskie, ale już od lat DBI 
przekracza granice Europy, 
angażując państwa z całego 
świata. Organizatorem wy-
darzenia w Polsce od 2005 r.
jest Polskie Centrum Pro-
gramu Safer Internet (PCP-
SI), które tworzą państwo-

wy instytut badawczy NASK 
oraz Fundacja Dajemy Dzie-
ciom Siłę – realizatorzy unij-
nego programu „Łącząc Eu-
ropę”.

DBI ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i pro-
pagowanie działań na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzie-
ci i młodzieży do zasobów 
internetowych, zaznajomie-
nie rodziców, nauczycielii 
wychowawców z problema-
tyką bezpieczeństwa online 
oraz promocję pozytywne-
go wykorzystywania Inter-
netu.

Przez cały miesiąc luty 
w naszej szkole były realizo-
wane różne działania, ma-
jące na celu przypomnie-
nie uczniom istotnych kwe-
sti i dotyczących bezpieczeń-
stwa w Sieci oraz zagrożeń, 

jakie niesie niewłaściwe ko-
rzystanie z zasobów siecio-
wych. Uczniowie klas I-VIII 
wzięli udział w konkursie 
plastycznym na plakat pt. 
„Bądź bezpieczny w Interne-
cie”. Wychowawcy wszyst-
kich klas podczas zajęć edu-
kacji informatycznej (kla-

sy I-III) i godzin wychowaw-
czych przeprowadzili poga-
danki o tematyce dotyczą-
cej aktywności uczniów na 
portalach społecznościo-
wych oraz zagrożeń zwią-
zanych z zamieszczaniem 
na profi lach informacji oraz 
zdjęć, a także anonimowo-
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4 marca w Szkole Podstawowej w Borowej odbyła się 
II edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej 
„Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Do rywa-
lizacji przystąpiło 43 uczniów z 15 szkół powiatu puław-
skiego. 

W tym dniu swoją obecnością oprócz uczestników i ich 
opiekunów, zaszczycili nas także zaproszeni goście: Pan 
Michał Śmich, który reprezentował posła na Sejm RP 
prof. Krzysztofa Szulowskiego, Pani Małgorzata Noskow-
ska – kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowe-
go w Puławach, Pan Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Pu-
ławy, Pan Marek Woch – radny Powiatu Puławskiego, Pani 
Walentyna Nowak – Radna Gminy Puławy, ksiądz Jerzy 
Stanisław Węzka – proboszcz parafi i w Gołębiu oraz gość 
specjalny Pan Tadeusz Płużański – dziennikarz, publicysta 
i historyk specjalizujący się w powojennej historii Polski. 

Wszystkich zebranych powitała Pani Renata Lenart – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borowej, która przedsta-
wiła gości, przybliżyła założenia konkursu i podziękowała 
uczestnikom za tak liczne przybycie oraz nauczycielom za 
przygotowanie uczniów do rozwiązania testu wiedzy. Na-
stępnie głos zabrał Pan Krzysztof Brzeziński – Wójt Gmi-
ny Puławy, który złożył na ręce pani dyrektor podzięko-
wania za zaproszenie, podkreślił rolę Żołnierzy Wyklętych 
w walce o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym i szczę-
śliwym kraju oraz życzył wszystkim uczestnikom powo-
dzenia. 

Finał ii edycji międzyszkolnego konkursu Wiedzy Historycznej 
„Żołnierze Wyklęci – niezłomni Bohaterowie”

ści w Sieci. W klasach IV – 
VIII na lekcjach informaty-
ki zostały przeprowadzo-
ne zajęcia poświęcone te-
matyce zagrożeń w Sieci 
(cyberprzemoc, hejt, sek-
sti ng, uzależnienia) oraz za-
sadom bezpiecznego z niej 
korzystania. Uczniowie wie-
dzą, gdzie szukać pomo-
cy w razie niebezpieczeń-
stwa. Zajęcia zostały prze-
prowadzone na podsta-
wie scenariuszy i materia-
łów (fi lmów, spotów, pli-
ków muzycznych) udostęp-
nionych na stronie interne-
towej Fundacja Daje Dzie-
ciom Siłę. Podczas tych za-
jęć powstały materiały wi-
zualne:  zasady antyhejto-
we, netykieta – zasady kul-
turalnego zachowania się 

w sieci, najczęstsze zagro-
żenia w sieci, zjawisko sek-
sti ngu, które zaprezento-
wano w formie gazetek na 
korytarzach szkolnych. Po-
nadto na lekcjach muzy-
ki uczniowie uczyli się śpie-
wać piosenki: „Fajnie w In-
ternecie”, „Przytul hejtera”. 
W szkole w klasach I-II reali-
zowany jest program „Aka-
demia bezpiecznego Pu-
chatka” w ramach  którego 
zarówno uczniowie jak ich 
rodzice zostali zapoznani 
co należy robić, by być bez-
piecznym w sieci. Na stro-
nie szkoły umieszczono ak-
cje informacyjną skierowa-
ną do rodziców.

Akcja przebiegała spraw-
nie i zaangażowała wie-
lu uczniów i nauczycieli  

w dyskusję nt. „Bezpieczny 
Internet. Działajmy razem” 
oraz zainspirowała do dal-
szej pracy. Przeprowadzone 
zajęcia pozwoliły osiągnąć 
zamierzone cele tj. wzboga-
ciły świadomość uczniów, 
iż decyzje podejmowane 

w świecie wirtualnym mają 
wpływ na ich realne życie. 
Zapewne w przyszłym roku 
weźmiemy udział w tym 
wydarzeniu, bo warto.

Elżbieta Piątkowska
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Święto dziadków ważna rzecz! Babciu, dziadku kochamy Was!
W dniu 7 lutego 2020 roku  do Szkoły Podstawowej w Bo-

rowej przybyli Babcie i Dziadkowie. Były wierszyki, piosen-
ki, tańce, życzenia i prezenty oraz słodki poczęstunek. Po 
akademii  Babcie, Dziadkowie i Wnuczęta wzięli udział 
w konkursie fotografi cznym „Babcia, Wnuczka i Wnuczek 
w obiektywie”. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci: wi-
zyty w Studio Fryzur w Puławach oraz dwóch podwójnych 
voucherów na dowolny seans w Kinie Sybilla w Puławach. 

Tego samego dnia odbył się Dzień Otwarty w naszej 
szkole w ramach którego: oglądaliśmy prezentację multi -
medialną, słuchaliśmy bajki w języku angielskim, bawili-
śmy się na magicznym dywanie oraz podziwialiśmy prace 
plastyczne naszych uczniów. 

Zapraszamy w nasze progi!
Anna Bąkała & Monika Łucjanek

Pod takim hasłem, 29.01.2020 r. odbyło się spotkanie 
dedykowane babciom i dziadkom, a przygotowane przez 
uczniów klasy I a ze Szkoły Podstawowej w Gołębiu. 

Dzieci  przedstawiły ciekawe wiersze, piosenki i żarciki. 
Były także liczne konkursy  (m.in.  strojenie swoich dziad-
ków na bal karnawałowy czy defi lada wojskowa),  nagra-
dzane złotymi medalami i brawami. Miłą niespodzianką był 
aerobik, w którym wnuczęta zaprezentowały swoje umie-
jętności gimnastyczne, taniec w rytmie country, a także 
dzieci dały popis gry na dzwonkach. Wspólne śpiewy i tań-
ce wprowadziły wszystkich w wesoły nastrój. Rodzice za-
dbali o smaczny poczęstunek i obejrzeli występ dzieci.

Babcie i dziadkowie podziwiali swoje portrety oraz pięk-
ne laurki wykonane przez wnuczęta. Zaproszeni goście wie-
lokrotnie wyrażali wdzięczność i radość z tak miłego spo-
tkania. Podkreślali, jak ważne to dla nich chwile, które po-
zostaną długo w pamięci.

wych. kl. I a Maria Gawrylak

Po tym wstępie uczniowie udali się do sal, gdzie zmie-
rzyli się z testem sprawdzającym ich wiedzę na temat Żoł-
nierzy Niezłomnych. 

Po rozwiązaniu testu uczestnicy, a także zaproszeni go-
ście oraz wszyscy miłośnicy historii, którzy przybyli tego 
dnia do naszej szkoły, mogli wysłuchać wykładu Pana Ta-
deusza Płużańskiego - historyka, a prywatnie także syna 
jednego ze współpracowników rotmistrza Witolda Pilec-
kiego. Wszyscy w skupieniu wysłuchali prelekcji zatytu-
łowanej „Rotmistrz Witold Pilecki – święty polskiego pa-
triotyzmu”.

Ostatnim etapem było wręczenie nagród dla laure-
atów oraz wszystkich uczniów biorących udział w kon-
kursie. Uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Posła na Sejm RP prof. Krzysztofa Szulowskiego, Starostę 
Puławskiego Panią Danutę Smagę, Wójta Gminy Puławy 
Pana Krzysztofa Brzezińskiego, Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Lublinie oraz Grupę Azoty Puławy. Zwycię-
żył  Bartosz Figura uczeń Szkoły Podstawowej im. Barto-
sza Głowackiego w Zarzeczu, drugie miejsce zajął Przemy-

sław Warchał ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brze-
chwy w Puławach, a trzecie Jakub Olszak reprezentujący 
Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Skrud-
kach. 

Wszystkim gratulujemy ogromnej wiedzy i zapraszamy 
za rok na kolejną edycję konkursu.

Organizatorzy konkursu.
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dzień babci i dziadka 
w klasie IB

dzień Bezpiecznego 
internetu w gołębiu

„Kochana Babciu, kochany Dziadziu żyjcie nam sto lat, 
żebyście byli w domu, kiedy wrócimy, 

gdy już poznamy szeroki świat”.

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego 
dziecka, dlatego uczniowie klasy I „b” Szkoły Podstawowej w 
Gołębiu 6 lutego 2020 roku wierszem, piosenką i tańcem po-
dziękowali im za miłość, opiekę, poświęcenie a także za roz-
pieszczanie. Najczęściej powtarzającymi się tego dnia słowa-
mi były: „kocham i dziękuję”. A za co? Za opowiadane baj-
ki, kluseczki z rosołem, całusy, przytulanie, ciepłe i czułe sło-
wa oraz uśmiech. Ponieważ uroczystość odbywała się w kar-
nawale, nie mogło zabraknąć balu na wiele par. Mnóstwo ra-
dości i śmiechu sprawiły zaproszonym gościom: taniec z ba-
lonem i na gazecie oraz zabawa dookoła krzesełek. Podsumo-
waniem był wspólny walc babć, dziadków, rodziców i dzie-
ci do muzyki Johanna Straussa. Na zakończenie uroczystości 
wykonano wspólną pamiątkową fotografi ę. Wieczór bardzo 
szybko minął w miłej, ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Dziękuję rodzicom za pomoc w przygotowaniu tak pięknej 
uroczystości.

Mariola Kamola – wychowawca kl. I „b”

W Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołę-
biu Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 odbył się 11 lutego 
2020 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działaj-
my razem!”. Uczniowie podjęli szereg działań , aby dotrzeć z 
informacją do każdego ucznia, rodzica informując  jakie ko-
rzyści daje nam Internet  i jakie zagrożenia płyną z Internetu.

W tym roku w ramach DBI 2020 każda klasa wykonała pla-
kat związany z tematem DBI „Działajmy razem” dotyczący 
bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Uczniowie pod kierunkiem 
wychowawców zgodnie i z wielkim zapałem pracowali nad 
plakatami. Wymieniali się swoimi doświadczeniami i udziela-
li sobie rad w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Plakaty 
zostały zaprezentowane na gazetkach klasowych. Dzięki temu 
uczniowie poznali zasady, którymi należy się kierować pod-
czas surfowania w sieci, gdzie uzyskać pomoc w razie niebez-
pieczeństwa.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
SP Gołąb

akcja charytatywna szkolnego koła pck w górze puławskiej
W dniach 17-20 lutego 2020r. wolontariusze Szkolne-

go Koła PCK prowadzili czterodniową akcję charytatyw-
ną „POMAGAM”. Już od pierwszego dnia za symbolicz-
ne dwa złote można było kupić pyszne ciastko, a w kolej-
nych dniach kolorową kanapkę i zdrową sałatkę. W ostat-
nim dniu akcji mogliśmy objadać się pysznymi pączkami, 
faworkami oraz goframi. To był naprawdę Tłusty Czwar-
tek! Zebrane środki pieniężne w wysokości 1664 zł. zosta-
ły przekazane na rehabilitację dwóch naszych kolegów. 

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję z serca dziękuje-
my, a zwłaszcza naszym niezawodnym Rodzicom. Kolejny 
raz otrzymaliśmy dowód na to, że możemy na Was liczyć! 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK
Agnieszka Saran, Bożena Koza
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kiermasz ŚWiĄteczny
pomagamy puławskiemu Hospicjum i arturowi

Tradycyjnie już w okresie 
przedświątecznym spieszy-
my z pomocą tym, którzy 
jej potrzebują. W dniach 
15 grudnia na placu ko-
ścielnym Parafi i św. Woj-
ciecha w Górze Puławskiej 
oraz 16 grudnia w budyn-
ku szkoły Samorząd Szkol-
ny, rodzice,  nauczycie-
le oraz uczniowie przepro-
wadzili charytatywną akcję 
pt. „Kiermasz świąteczny”. 
Na ten cel zostały wykona-

ne przez uczniów, rodziców 
i zaprzyjaźnionych z na-
szą szkołą osób dobrego 
serca, różne ozdoby świą-
teczne oraz stroiki. Ponad-
to uczniowie wsparli na-
szą akcję zdobiąc piernicz-
ki, a rodzice przygotowali 
pyszne ciasta. W tym roku 
zebraliśmy kwotę 3438,30 
zł. Dochód z tego przedsię-
wzięcia został przekazany 
na rzecz Hospicjum w Puła-
wach ( 1719,15 zł. ) oraz re-

habilitację niepełnospraw-
nego dziecka, ucznia na-
szej szkoły, Artura Matrasa 
( 1719,15 zł. ).

Wszystkim osobom za-
angażowanym w przygo-

towanie kiermaszu, a tak-
że darczyńcom serdecznie 
dziękujemy.

Tekst Bożena Koza
Fot. Teresa Szymajda

program muzyczno-profi laktyczny pt. „Wspierajmy się”

próbny sprawdzian klas ósmych

PROGRAM MUZYCZNO - PROFILAK-
TYCZNY PT. „WSPIERAJMY SIĘ”

7 listopada w Szkole Podstawowej 
w Górze Puławskiej odbył się program 
muzyczno- profi laktyczny pt. „Wspie-
rajmy się” w wykonaniu Sławka Pyr-
ko – terapeuty uzależnień, praktyka 
i muzyka współpracującego z wielo-
ma wykonawcami m.in. z F.B.I. BLUES 
BAND,  KASĄ CHORYCH, BLUESFERAJ-
NĄ, MARKIEM PIEKARCZYKIEM. Śpiew, 
gra na ustnej harmonijce i gitarze po-
łączone były z programem o przemo-
cy rówieśniczej, nasilającym się zjawi-
sku uzależnienia od telefonów komór-
kowych i Internetu oraz zagrożeniom 

wynikającym z sięgania po dopalacze 
i inne szkodliwe substancje. Wykonaw-
ca nawiązał do zbliżającego się Świę-
ta Niepodległości wykonując Rotę we 
własnej aranżacji muzycznej. Pan Sła-
wek Pyrko ze swoim programem wy-
stąpił przed uczniami klas 4– 8 i z pew-
nością dostarczył młodym ludziom 
wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji 
używania substancji psychoaktywnych 
oraz nadużywania urządzeń służących 
do obsługi cyberprzestrzeni. W trak-
cie koncertu wręczone zostały nagro-
dy uczniom, którzy zostali wyróżnieni 
w ogólnopolskim konkursie plastycz-
no - literackim „Ja za 20 lat”. Konkurs 

przeprowadzony był w ramach kam-
panii profi laktycznej „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł”, w której nasza szkoła bie-
rze udział już od kilku lat.

Tekst Agnieszka Saran
Fot. Bożena Koza

W dniach 20 - 22 listopada 2019 roku 
uczniowie klas ósmych  Szkoły Podsta-
wowej w Górze Puławskiej pisali prób-
ny sprawdzian ósmoklasistów z wydaw-
nictwem Nowa Era. Podczas tych trzech 
dni zmagali się z arkuszami obejmujący-
mi zagadnienia z języka polskiego, mate-
matyki oraz języka angielskiego. Dla na-
szych uczniów był to test przed właści-
wym sprawdzianem, który będą musieli 
napisać w kwietniu. Trzymamy kciuki i ży-
czymy powodzenia!

Tekst i fot. Bożena Koza
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„Babciu,dziadku,kocham Was!”

uroczystość 101. rocznicy odzyskania niepodległości 
w szkole w górze puławskiej.

ŚWiĄteczna zBiórka ŻyWnoŚci 

W lutym nasze oddziały w przedszkolu w Gołębiu i w Wól-
ce Gołębskiej zaszczycili swoją obecnością  niezwykli go-
ście: kochane babcie i dziadkowie!

Z okazji Ich święta, przygotowaliśmy przedstawienia,pod-
czas których recytowaliśmy wierszyki, śpiewaliśmy piosen-
ki i prezentowaliśmy swoje umiejętności taneczne.Licznie 
przybyłych gości zaprosiliśmy również do wspólnej zabawy-
,tańców i konkursów,a potem obdarowaliśmy własnoręcz-
nie wykonanymi upominkami.To wyjątkowe spotkanie mi-
nęło w radosnej,pełnej uśmiechów atmosferze,przy słod-
kim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

tekst Małgorzata Filipek

Dnia 8 listopada 2019 r. cała społeczność Szkoły Podsta-
wowej spotkała się na wyjątkowej uroczystości związa-
nej z obchoadami Narodowego Święta Niepodległości, by 
wspólnie uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

W tym niezwykłym dla nas, Polaków, dniu oddaliśmy 
hołd wszystkim tym ludziom, którzy poświęcili życie - naj-
wyższą wartość dla wolnej Ojczyzny. W odświętnych stro-
jach, z ogromną dumą oraz wzruszeniem odśpiewaliśmy 
cztery zwrotki hymnu państwowego. 

Kolejny raz wolontariu-
sze ze Szklonego Koła PCK 
oraz chętni uczniowie z klas 
IV – VIII Szkoły Podstawo-
wej w Górze Puławskiej we 
współpracy z Państwem 
Anną i Jakubem Karpeta - 
Chrześcijańska Służba Cha-
rytatywna - ruszyli do akcji 
„Świąteczna zbiórka żyw-
ności”.

Uczniowie z wielkim za-
angażowaniem pod opieką 
Rodziców zbierali żywność 
w dniach 29 – 30 listopa-
da 2019 r. w sklepach: AJG 
Uniwersam w Puławach 
i w Górze Puławskiej oraz 
Stokrotka w Górze Puław-
skiej zachęcając wszystkich 
klientów do przekazywa-

nia produktów żywnościo-
wych na rzecz promowanej 
akcji. Tym razem również 
mogliśmy na nich liczyć! 
Jak zawsze wykazali się do-
bra wolą i chęcią niesienia 
pomocy innym, poświęca-
jąc swój wolny czas na służ-
bę w wolontariacie. Pod-
czas tej dwudniowej zbiórki 
udało się nam zgromadzić 1 
tonę 180 kg żywności. Na-
stępnie, w ramach tej akcji, 
wolontariusze koła PCK pod 
opieką pani Agnieszki Saran 
i pani Bożeny Kozy, w nie-
dzielę – 1 grudnia 2019 r. 
w GOK w Górze Puławskiej 
przygotowali 41 paczek dla 
26 rodzin uczniów z naszej 
szkoły, które znajdują się 

w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Pozostała żywność 
zostanie przekazana innym 
rodzinom mieszkającym 
na terenie Gminy Puławy, 
które potrzebują takiej po-
mocy. 

Za okazane serce i wspar-
cie naszych działań serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do suk-
cesu tego przedsięwzięcia.

Tekst i fot. Bożena Koza
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Następnie zgromadzeni na sali obejrzeli część artystycz-
ną przygotowaną przez uczniów klasy 7a pod okiem p. Ka-
tarzyny Kucharskiej-Skrzyńskiej na temat wolności. 

Podczas uroczystości miało miejsce rozstrzygnięcie 
szkolnego konkursu fotografi cznego pt. „Grzyby naszych 
lasów”. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia były pa-
nie: Grażyna Dudka i Bożena Drachal. Autorom najlep-
szych prac zostały wręczone przez panią dyrektor, Hannę 
Padewską dyplomy oraz słodkie upominki.

Po uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami udali się 
do sal, by kontynuować zajęcia lekcyjne.

Tekst i fot. Bożena Koza

szkolny dzień pokoju 

Wigilii czas -„maleńka miłoŚć zBaWi ŚWiat”

20 listopada 2019 r. cała 
społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Górze Puław-
skiej dołączyła do między-
narodowych obchodów 
z inicjatywy UNICEF Polska 
30. rocznicy uchwalenia 
Konwencji Praw Dziecka 
przez ONZ. Tegorocznym 
hasłem akcji był #GoBlue. 
W związku z tym wszy-
scy uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy szkoły tego 
dnia ubrali się na niebie-
sko. Zorganizowanie przez 
Szkolne Koło PCK tego 
przedsięwzięcia miało na 
celu zwrócenie uwagi, że 
każdemu dziecku, niezależ-
nie od koloru skóry, wyzna-
nia czy pochodzenia, przy-
sługują takie same prawa 
- prawa dziecka. W ramach 
akcji wychowawcy zorga-

nizowali i przeprowadzi-
li specjalne zajęcia eduka-
cyjne. Członkowie Szkolne-
go Koła PCK wykonali dwie 
gazetki o prawach dziecka 
- jedną dla uczniów młod-
szych z klas 1-3, drugą dla 
starszych. Ponadto przygo-
towali i rozdawali w szko-
le ulotki z numerami tele-

fonów, pod którymi dzie-
ci mogą otrzymać pomoc. 
Uczniowie klas młodszych 
otrzymane od pani pe-
dagog ulotki, wklejali do 
swoich zeszytów. Obcho-
dy 30-lecia Konwencji są 
okazją, aby przypomnieć 
o naszym zobowiązaniu do 
przestrzegania praw dzieci. 

To także sposobność trwa-
łego zaangażowania, aby 
słuchać, wspierać i dzia-
łać z dziećmi, z młodzieżą 
oraz budować przyszłość 
z tymi, którzy będą ją kon-
tynuować.

Tekst Bożena Koza
Fot. Beata Niemiec

Grudniowa piękna noc, z kolędą przyszła do nas.
Grudniowa piękna noc przez  ludzi wymarzona.

I wokół cały świat pierzynką otuliła,
zmieniła w bajkę świat i gwiazdy zapaliła.

W grudniową cudną noc, staniemy przy stajence.
W grudniową cudną noc złączymy nasze ręce. 

W grudniową dziwną noc, gwiazdami niebo świeci,
W grudniową dziwną noc przybyło Boże Dziecię.

Tymi oto pięknymi słowami w czwartkowe popołudnie 
19 XII 2019r. rozpoczęliśmy rodzinne spotkanie wigilijne 
w klasie III w Szkole Podstawowej w Gołębiu. Nastał dzień 
długo oczekiwany przez nas wszystkich, dzień przepełniony 
magią, tajemnicą i radością.

W tę cudowną , niepowtarzalną atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia wprowadził wszystkich zaproszonych gości wy-
stęp uczniów, którego przesłaniem było zachęcenie wszyst-
kich do lepszego przygotowania się na spotkanie z Panem 
Jezusem .Na scenie zaroiło się od aniołów , pasterzy i dia-
bełków. Do Dzieciątka, Maryi i Józefa przybyli pastuszko-
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Wizyta W WarszaWie klas ósmycH 
ze szkoły W górze pułaWskiej 

Dnia 29 listopada uczniowie klas ósmych wybrali się na 
wycieczkę międzyklasową do Warszawy. W programie wy-
jazdu zaplanowaliśmy dwie atrakcje. Pierwszą z nich była 
wizyta w Teatrze Polskim, który zachwycił nas już na po-
czątku swoim przepięknym wnętrzem. Następnie zasiedli-
śmy w loży teatru, by obejrzeć sztukę w reżyserii Krzysz-
tofa Jasińskiego pt. „Zemsta” na podstawie komedii Alek-
sandra Fredry. 

„Zemsta” to spektakl zbudowany na wyrazistych osobo-
wościach aktorskich. Joanna Trzepiecińska (Podstolina), 
Daniel Olbrychski (Cześnik Raptusiewicz) Szymon Kuśmi-
der (Rejent Milczek) , Tomasz Drabek (Papkin), Paweł Krucz 
(Wacław) budują na scenie wielobarwne, złożone sylwetki 
protagonistów, łącząc tradycję teatru fredrowskiego z dy-
stansem do konwencji w jakiej zwykło się grywać Fredrę. 
Niewątpliwie wyjątkowo gwiazdorska obsada  i wspaniała 
gra aktorów była dla nas nie lada ucztą kulturalną. Całość 
dopełniały charakterystyczne kosti umy z epoki, co również 
przyciągało uwagę uczniów w kierunku sceny.

Drugą atrakcją wycieczki było zwiedzanie Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich -  „POLIN”. Tu uczestniczyliśmy w space-
rze tematycznym „Trudny wiek XX”, który obejmował wy-
stawę w kilku galeriach poświęconych  wyzwaniom, przed 
którymi stawali polscy Żydzi w II Rzeczpospolitej, w cza-
sie okupacji i w okresie powojennym., także o codziennym 

życiu Żydów w dawnej Polsce oraz o ich obyczajach i reli-
gii. W czasie tej podróży  znaleźliśmy się również w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, na gwarnej żydowskiej uli-
cy dużego polskiego miasta. Następnie, w labiryncie get-
ta słuchaliśmy opowieści o losach Żydów pod niemiecką 
okupacją: etapach eksterminacji, codziennej walce o prze-
trwanie i różnych formach oporu. Stamtąd przenieśliśmy 
się w powojenny świat, aby dowiedzieć się, dlaczego więk-
szość ocalałych zdecydowała się emigrować i jak potoczyły 
się losy tych, którzy zostali w Polsce. 

Wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci, a po-
wrót późnym wieczorem zakończył dzień pełen wrażeń 
i świetnej zabawy! 

Tekst i fot. Bożena Koza

wie niosąc radość wielką. Anioły tańcem, śpiewem powita-
ły narodzone dziecię . Bajkowa scenografi a przeniosła nas 
z nieba do Betlejem , a anioły pokazały, iż przez całą zie-
mię płynie radosna pieśń Bożego Narodzenia. Anioły wy-
słane z niebios powędrowały do domów wszystkich dzie-
ci. Życzenia płynące z ust wychowawcy i zaproszonych go-
ści „ Niech Betlejem zagości w każdym z nas-nieście i dziel-
cie się nim ze swoimi bliskimi …”. Wszyscy ze wzruszeniem 
połamali się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia.

Przy suto zastawionych stołach każdy próbował tradycyj-
nych potraw przygotowanych przez rodziców. Dopełnie-
niem tradycji był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
głównych aktorów dnia dzisiejszego oraz prezenty rozda-
wane przez „Zieloną Damę” , która tego dnia stała się kró-
lową  otoczoną orszakiem aniołów.

Było nam niezmiernie miło gościć na naszej uroczysto-
ści panią Starostę Danutę Smaga, księdza proboszcza Jerze-
go Węzkę, pana dyrektora Krzysztofa Gowina  oraz licznie 
przybyłych rodziców.

To właśnie w takich chwilach jak ta, kiedy dziennik z oce-
nami jest zamknięty,  w kącie lśni świąteczna choinka, a każ-
dy z nas uśmiechając się serdecznie i łamiąc biały opłatek, 
składa najszczersze życzenia, dostrzec można jak bliska jest 
nam nasza szkoła, niczym dom wypełniony jedną, cudow-
ną rodziną.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w to nasze 
wspólne przeżywanie świąt Bożego Narodzenie.

Uczniowie kl.III SP w Gołębiu
wraz z wychowawcą A.Wiadrowską-Jasiocha
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„grudzień u przedszkolaków w gołębiu”

„moja Babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie” 
– dzień Babci i dzień dziadka w przedszkolu w górze puławskiej.

Jak co roku na początku grudnia nasze przedszkole 
w Gołębiu i oddział w Wólce Gołębskiej odwiedził Miko-
łaj. Przywiózł ze sobą dużo radości i mnóstwo prezentów. 
I już od tego spotkania poczuliśmy atmosferę zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia: ubraliśmy choinkę,piekliśmy 
pierniczki i kolędowaliśmy razem z naszymi paniami i za-
proszonymi do przedszkola rodzicami. A ponieważ czas 
świąteczny to również czas składania życzeń,dlatego my, 
przedszkolaki ,życzymy wszystkim wszelkiego dobra szcze-
gólnie w Nowym 2020 Roku!

Na przełomie stycznia i lutego br. w 
przedszkolu w Górze Puławskiej od-
bywały się uroczystości związane ze 
Świętem Babci i Dziadka. 11 lutego na 
takie spotkanie do przedszkola przy-
byli bardzo licznie dziadkowie przed-
szkolaków grupy V, która pod kie-
rownictwem Pani Ewy przygotowa-
ła wspaniałe przedstawienie z wier-
szykami, piosenkami oraz z tańcami, 
przypominającymi wszystkim jak waż-
ną rolę w życiu każdego dziecka pełnią 
dziadkowie. Dzieci prezentując pro-
gram artystyczny podziękowały im za 
opiekę i wspólnie spędzony czas, jaki 
poświęcają swoim wnuczętom oraz 
za  bezinteresowną miłość, której do-
świadczają codziennie oraz cierpli-
wość, której naszym Babciom I Dziad-
kom nigdy nie brakuje. Przedszkola-
ki z dużą wdzięcznością i szczerością 
wyraziły swoje przywiązanie i szacu-
nek kochanym Babciom i Dziadkom. 
Po wierszykach i piosenkach przyszedł 
czas na życzenia, a później na wspólny 
poczęstunek przy stole zastawionym 
domowym ciastem przygotowanym 

przez rodziców. Dopełnieniem tych 
wszystkich życzeń były wręczone Bab-
ciom i Dziadkom niespodzianki, przy-
gotowane własnoręcznie przez dzie-
ci. Było to naprawdę niezwykłe spo-
tkanie, nie tylko dla dzieci, ale także 
dla zaproszonych gości, co było widać 
po twarzach pełnych uśmiechu, rado-
ści ale i wzruszeń. Wszystkie dzieci z 
Przedszkola z Góry Puławskiej chcą 
zadedykować swoim Babciom i Dziad-
kom ten króciutki wierszyk:

kochana Babciu, 
kochany dziadku!

Czas jak koło szybko krąży,
rok za rokiem szybko mija.

Z życzeniami wnuczek i wnuczka dąży,
niech Wam tylko szczęście sprzyja. 
Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr

Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!

Tekst i fot. Marek Maik
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Warsztaty „poczujcie z nami chemię do nauki”

Wielki sukces Bartosza Figury

13 listopada 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej w Górze Puławskiej odby-
ły się warsztaty chemiczne skiero-
wane do uczniów klas VII i VIII. Or-
ganizatorem wydarzenia była fi rma 
GAZ- SYSTEM S.A., która zapewni-

ła odczynniki i sprzęt laboratoryjny 
wykorzystywany w czasie doświad-
czeń. Uczestnicy spotkania samo-
dzielnie wykonywali ćwiczenia zwią-
zane z tematyką gazów. Zajęcia za-
kończyły się konkursem wiedzy na-

bytej przez uczestników oraz prze-
kazaniem szkole zestawu do ekspe-
rymentowania.

Tekst i fot. Katarzyna Nowalska

Z przyjemnością infor-
mujemy, że Bartosz Figu-
ra – uczeń klasy VIII Szko-
ły Podstawowej w Zarze-
czu –zdobył tytuł laure-
ata w konkursie kurato-
ryjnym z historii. Uzyskał 
aż 39 pkt. na 40 pkt. moż-
liwych do zdobycia. Bar-
tek już po raz drugi został 
laureatem z historii. Do-
datkowo o wadze sukce-
su ucznia świadczy fakt, że 
jest on jedynym uczniem 
z powiatu puławskiego, 
który zakwalifi kował się 
do III etapu konkursu kura-
toryjnego z historii. Jest on 
również jedynym uczniem 
z naszej gminy, który zdo-
był tytuł laureata w roku 
szkolnym 2019/2020. Gra-
tulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Nauczyciel 
przygotowujący 

ucznia 
– Agnieszka Mizak
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jubileusz „złotych godów”
Aż dziewięć par z Gminy Puławy 

otrzymało Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Uroczystości 
wręczenia Medali odbyły się w Sali 
Pompejańskiej, która znajduje się 
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Puławach.

23 listopada medal odebrała jed-
na para – Państwo Jadwiga i Leon 
Bąkała. 7 grudnia odznaczenia trafi -
ły do: Elżbiety i Romana Żak, Cecylii 

i Tadeusza Piwońskich, Marty i Zbi-
gniewa Seremak, Barbary i Grzego-
rza Kamola, Barbary i Janusza Kon-
dek, Władysławy i Władysława Kup-
czyk. Dwie pary Państwo Alina i Eu-
geniusz Kozak oraz Janina i Wiesław 
Rabińscy nie mogli odebrać odzna-
czeń osobiście. W ich imieniu zrobi-
ła to najbliższa rodzina.

Wszystkie pary otrzymały medale, 
kwiaty oraz pamiątkowe fotografi e 

z uroczystości. Jubilatom serdecz-
nie gratulujemy. Wasza wzajemna 
troska to dowód zrozumienia istoty 
związku małżeńskiego, a także wzór 
i piękny przykład dla młodych po-
koleń. Składamy Państwu życzenia 
spokoju, pomyślności i zdrowia na 
dalsze lata wspólnego życia.

Paweł Nocek
Fot. FOTO Bakinowski

Marta i Zbigniew Seremak

Barbara i Grzegorz Kamola

Jadwiga i Leon Bąkała 

Cecylia i Tadeusz Piwońscy

Barbara i Janusz Kondek

Władysława i Władysław Kupczyk

Elżbieta i Roman Żak



Wydawca:

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

tel. 81 887 41 21
81 889 05 25
fax 81 887 41 22gmina pu³awy

owocnie nad wis³¹

System Identyfikacji Wizualnej Gminy Pu³awy

Redaktor Naczelny: Paweł Nocek

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów, 
korekty, dokonywania skrótów, adjustacji oraz obróbki graficznej zdjęć.

Skład i druk: Drukarnia Standruk   tel. 81 740 25 35

płać podatki W gminie pułaWy
Wspieraj rozWój inWestycji!

www.gminapulawy.pl

z twoich podatków finansowane są m.in. wydatki na:
• nowe drogi
• kolorowe i bezpieczne place zabaw
• komunikację zbiorową
• szkoły i przedszkola

Wpisz w swojej deklaracji podatkowej (pit) za 2019 r.,
że mieszkasz w gminie puławy. Blisko 40% zapłaconego

przez ciebie podatku, zostanie później przekazane 
do budżetu twojej „małej ojczyzny”!

podanie w deklaracji pit miejsca zamieszkania innego niż miejsce zameldowania 
nie wiąże się z wymianą dokumentów czy ponoszeniem dodatkowych kosztów.
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