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Gmina Puławy należy do:

Egzemplarz bezpłatny

Najpiękniejszy Ogród 
w Gminie Puławy wybrany! 

str. 35-36

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy Puławy str. 21-24



UCZESTNICY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE PUŁAWY”

Wojciech Osiak - Borowa

Agnieszka Dziuba - Kolonia Góra Puławska

Paweł Nocek - Góra Puławska

Dorota Kowalczuk - Góra Puławska

Małgorzata Sulima - Kajetanów

Cezary Rułka - GołąbGrażyna Chodoła - Łęka

Mariusz Stępnicki - Borowa

Paulina Szczawińska - Bronowice
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy! 
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele

Od wielu miesięcy te-
matem dominującym jest 
koronawirus SARS-CoV-2. 
Zagrożenie pandemią spo-
wodowało wielkie zmiany 
w naszym życiu. Dlatego 
w trosce o Państwa bezpie-
czeństwo i wygodę, uprzej-

mie proszę, aby wizyty w Urzędzie Gminy Puławy wcześniej 
umawiać telefonicznie. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzeb-
nych kolejek i gromadzenia się osób na małej przestrzeni 
zwłaszcza, że zbliża się okres jesienno-zimowy, kiedy bę-
dzie wzrastała liczba zachorowań np. na wirusa grypy. Na 
stronach 21-24 Kuriera Gminy Puławy znajdą Państwo wy-
kaz numerów telefonów do osób pracujących w Urzędzie 
Gminy Puławy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Jeste-
śmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 
– 15:30. Liczę na Państwa zrozumienie i dostosowanie się 
do istniejącej sytuacji. Mam nadzieję, że powzięte środki 
ostrożności, uchronią nasz Urząd przed zamknięciem z po-
wodu COVID-19, a Państwu zapewnią optymalne bezpie-
czeństwo. Bardzo proszę, aby wszystkie osoby odwiedzają-
ce Urząd Gminy Puławy przestrzegały obostrzeń sanitarnych 
i zasłaniały usta, nos oraz dezynfekowały ręce w urządzeniu, 
które ustawione jest przy drzwiach wejściowych.

Mimo trwającej pandemii, ostatnie miesiące były owoc-
ne w gminnych inwestycjach. Uzyskaliśmy  ponad 2,4 mln 
złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Do koń-
ca października 2022 r. stare i nieefektywne lampy wy-
mienimy na led. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 
3 473 839,92 zł. Zakończyła się budowa siłowni zewnętrz-
nych w Opatkowicach, Górze Puławskiej, Klikawie, Leoka-
diowie oraz Zarzeczu. Mieszkańcy już mogą ćwiczyć na świe-
żym powietrzu. Obecnie realizowanych jest również wiele 
inwestycji drogowych. Trwa przebudowa drogi w Anielinie 
i ulicy Pocztowej w Gołębiu. Na obie inwestycje udało się 
pozyskać dofi nansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. W Anielinie zostaną wyremontowane ponad 2 km 
drogi. Oprócz nowego asfaltu powstaną też 52 lampy ulicz-
ne ze źródłem światła led, oznakowanie poziome i pionowe 
czy nowe perony przystankowe. Cała inwestycja pochłonie 
1 356 171,45 zł z czego 669 662,00 zł będzie wynosiła uzy-
skana dotacja. W Gołębiu na długości ponad 1 km remon-
towana jest ulica Pocztowa. Tu, oprócz nowego asfaltu, po-
wstanie kanalizacja deszczowa, zostaną wykonane zjazdy do 
posesji oraz nowe oświetlenie uliczne. Wszystkie prace po-
chłoną 2 249 851,49 zł. Uzyskane dofi nansowanie wyniesie 
1 087 010,00 zł. Dobre informacje mam także dla miesz-
kańców Zarzecza i Borowej. W Zarzeczu remontu docze-
ka się droga prowadząca do kościoła pw. św. Józefa Oblu-
bieńca. Oprócz położenia nowej warstwy asfaltu, będą też 

wykonane roboty brukarskie, odwodnieniowe i te zwią-
zane z nowym oznakowaniem. Remont będzie kosztował 
99 071.75 zł. W Borowej na 565 metrach zostanie prze-
budowana droga, która obecnie wysypana jest kruszy-
wem. Powstanie także 10 nowych słupów oświetlenio-
wych z oprawami led. Przebudowa będzie kosztowała 
289 823,13 zł. Prowadzone remonty dróg mogą wiązać 
się z pewnymi trudnościami dla mieszkańców. Warto jed-
nak uzbroić się w cierpliwość. Prace wkrótce się zakończą, 
a Państwu będzie dużo wygodniej korzystać z dróg gmin-
nych. Kolejną znaczącą inwestycją, która jest właśnie re-
alizowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podsta-
wowej w Bronowicach. Zakres przeprowadzanych prac jest 
bardzo duży. Za łączną kwotę 494 900,00 zł. zostanie wy-
konana kompleksowa modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian w grun-
cie i stropodachu oraz wymiana oświetlenia na energoosz-
czędne typu led. Wykonany zostanie także remont schodów 
i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakończyła się już 
termomodernizacja Przedszkola w Górze Puławskiej, o któ-
rej pisaliśmy w poprzednim wydaniu Kuriera Gminy Puławy. 
Dzięki tym inwestycjom nasze placówki oświatowe wyglą-
dają coraz piękniej i są bardziej przyjazne dla przedszkola-
ków, uczniów czy nauczycieli. Jest mi również miło Państwa 
poinformować, że Gmina Puławy uzyskała dofi nansowanie 
na 2 złożone wnioski dotyczące montażu Odnawialnych 
Źródeł Energii. Łączna wartość projektów wynosi ponad 
7 800 000 zł, w tym dofi nansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego niespełna 4 500 000 zł. W 2021 r. 
będzie odbywał się montaż paneli fotowoltaicznych, kotłów 
na biomasę (pellet) oraz pomp ciepła do celów ciepłej wody 
użytkowej i kotłów na biomasę (pellet).

Zagrożenie koronawirusem wpłynęło na funkcjonowanie 
wszystkich szkół. Uczniowie i nauczyciele musieli w krótkim 
czasie przejść na tzw. naukę zdalną. Wielu uczniów, szcze-
gólnie z wielodzietnych rodzin, miało problem z realizacją 
programu nauczania w trybie online, ponieważ rodzeństwo 
często w tym samym czasie uczestniczyło w wirtualnych 
lekcjach. Na szczęście udało nam się uzyskać duże ilości no-
wego sprzętu komputerowego, który został przeznaczony 
dla najbardziej potrzebujących uczniów. Część sprzętu trafi -
ło także do nauczycieli, którzy nie mieli narzędzi do prowa-
dzenia nauki zdalnej. 

W czerwcu zostały przyznane Stypendia Wójta Gminy Pu-
ławy. Otrzymało je łącznie 50 uczniów z 7 szkół podstawo-
wych, które funkcjonują w naszej Gminie. Stypendia zostały 
przyznane za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sporto-
we czy artystyczne. Wszystkim nagrodzonym z całego serca 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

W tym roku wybraliśmy „Najpiękniejszy Ogród w Gminie 
Puławy”. I miejsce przypadło ogrodowi Pani Doroty Kowal-
czuk z Góry Puławskiej. II miejsce zajął Pan Wojciech Osiak 
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Absolutorium za 2019 r. dla Wójta Gminy Puławy
Podczas XV Sesji Rady Gminy Pu-

ławy VIII kadencji, Radni udzielili 
Wójtowi Gminy Puławy – Krzyszto-
fowi Brzezińskiemu absolutorium za 
2019 r. Pozytywne opinie za wyko-
nanie budżetu w poprzednim roku 
wydała Regionalna Izba Obrachun-
kowa oraz Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy Puławy.

Sesja Rady Gminy, która odbyła się 
9 lipca 2020 r., w dużej mierze była 
poświęcona udzieleniu absoluto-
rium. Zanim jednak doszło do gło-
sowania, zostały wysłuchane opinie 
komisji Rady Gminy Puławy czy opi-
nia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Żaden z organów nie miał zastrzeżeń 
do wykonania budżetu w poprzed-
nim roku przez Wójta Gminy Puła-
wy. Przed głosowaniem, został także 

omówiony raport o stanie Gminy 
Puławy za 2019 r. W dokumencie 
przeczytamy m.in. informacje o de-
mografi i, stanie fi nansów czy działal-
ności Rady Gminy Puławy. Raport do-
stępny jest na stronie internetowej: 
www.gminapulawy.pl lub w Biulety-
nie Informacji Publicznej: www.ugpu-
lawy.bip.lubelskie.pl. W głosowaniu 
nad absolutorium za 2019 r. za jego 
udzieleniem opowiedziało się 10 rad-
nych, 3 osoby wstrzymały się a jedna 
osoba była przeciwna. Krzysztof Brze-
ziński – Wójt Gminy Puławy otrzymał 
od radnych także wotum zaufania. Po 
przeprowadzeniu głosowań przyszedł 
czas na gratulacje i podziękowania za 
owocną współpracę radnych, jedno-
stek podległych i pracowników Urzę-
du na rzecz Gminy Puławy.

Absolutorium jest jednym z naj-
ważniejszych głosowań, które jest 
wyrazem oceny działalności wójta ze 
strony rady gminy. Udzielając abso-
lutorium radni potwierdzają, że wójt 
prawidłowo zrealizował budżet gmi-
ny, a więc zgodnie z prawem wydat-
kował publiczne pieniądze.

Przypominamy, że w związku z pan-
demią koronawirusa, w obradach 
sesji nie uczestniczy publiczność. Se-
sję można oglądać na żywo podczas 
transmisji, która jest prowadzona na 
stronie internetowej Gminy Puławy 
pod adresem: www.gminapulawy.pl 
Dostępne są tam również archiwal-
ne nagrania z poprzednich sesji Rady 
Gminy Puławy

Tekst i fot. Paweł Nocek

z Borowej. Na trzecim miejscu podium znalazła się Pani 
Grażyna Chodoła z Łęki. Konkurs cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem. Będziemy chcieli powtórzyć go w przyszłym 
roku. W tym wydaniu Kuriera Gminy Puławy, będziecie Pań-
stwo mogli zobaczyć nagrodzone ogrody. 

Mimo, że w tym roku nie odbyło się Święto Truskawki 
w Gminie Puławy, to i tak zorganizowaliśmy „Konkurs na 
Najdorodniejszą truskawkę Sezonu Truskawkowego 2020”. 
Zwyciężyła w nim Pani Małgorzata Sulima z Kajetanowa. 
Owoc wyhodowany przez Panią Małgorzatę ważył 183 gra-
my! Odbył się także Konkurs artystyczny „Truskawkowe In-
spiracje 2020”. Zwyciężyła w nim Maja Matraszek z Gołębia 
Na drugim miejscu podium znalazła się Beata Żelazny z Ja-
roszyna. Na III miejscu uplasowała się Kaja Beczek z Gołębia. 
Gratuluję wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów.

Gmina Puławy ma bardzo wiele atrakcji turystycznych. 
Jedną z nich jest Alpaka Ranczo AFF z Łęki. Zachęcam Pań-
stwa do przeczytania wywiadu z Państwem Ewą i Gerhardem 
Fritsch, którzy je prowadzą. W 44. Kurierze Gminy Puławy 
znajdą Państwo także wywiad z Panią Małgorzatą Piwowarek 
z Bronowic, która w jednym z plebiscytów, została Sołtysem 
Roku 2020. Bardzo gratuluję Pani tego wyróżnienia i dziękuję 
za ciężką pracę na rzecz całego Sołectwa Bronowice. 

Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę owocnej lektury!

      @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.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy
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Urząd wdrożył nowoczesne e-usługi

Przebudowa drogi w Borowej...

...i Zarzeczu

Urząd Gminy Puławy zakończył realizację projektu pn. 
„Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicz-
nych Gminy Puławy”, który pozwolił na wdrożenie za-
awansowanych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, 
świadczonych za pośrednictwem Internetu. Wdrożone 
systemy umożliwią mieszkańcom łatwą  i szybką komu-
nikację z urzędem. Z kolei administracja otrzymała spe-
cjalistyczne narzędzia, dzięki którym pracownicy urzędu 
mogą sprawniej wypełniać swoje zadania oraz profesjo-
nalnie zarządzać gminą.

Jakie możliwości zyskali mieszkańcy? Przede wszystkim 
pojawiły się usługi, które w pełni umożliwią załatwianie 
określonych spraw przez Internet. W ramach projektu ist-
nieje możliwość utworzenia Indywidualnego Konta Intere-
santa, które zawsze będzie zawierało aktualne dane, gdyż 
zintegrowane jest z bazami danych urzędu. Poza wglądem 
do swoich informacji o zobowiązaniach podatkowych i opła-
ty śmieciowej, mieszkańcy mogą dokonać opłaty podobnie 
jak w internetowych portalach zakupowych, mają dostęp do 
zaawansowanego systemu informacji przestrzennej – Plan 
zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na pozy-
skanie informacji o przeznaczeniu działek, a także uzyskanie 
wypisu czy wyrysu. Dzięki dedykowanej usłudze „Napraw-
my to” jest możliwość zgłaszania usterek związanych z infra-
strukturą gminną (drogi, wodociągi, oświetlenie).

Powstała także aplikacja mobilna o nazwie Gmina Pu-
ławy. Jest ona darmowa. Można ją pobrać w Sklepie Play 
i App Store. Dzięki aplikacji dowiemy się m.in. o aktual-
nych wydarzeniach w Gminie Puławy, czy poznamy lokal-
ne szlaki turystyczne.

Na wdrożenie i uruchomienie e - usług publicznych Gmi-
na Puławy pozyskała dofi nansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go na lata 2014 – 2020.

Tekst Anna Wadas, fot. Paweł Nocek

289 823,13 złotych będzie koszto-
wało wykonanie przebudowy drogi 
w Borowej. Na 565 metrach drogi 
zostaną przeprowadzone pomiary 
geodezyjne, wzmocnione podłoże 
kruszywem, wylany asfalt i wykona-
ne podjazdy do posesji. Wzdłuż drogi 
powstanie także 10 nowych słupów 

oświetleniowych z oprawami led. 
Oferty na realizację inwestycji 

można było składać do 22 września 
2020 r. Złożyło je 3 potencjalnych wy-
konawców. W budżecie Gminy Puławy 
na realizację inwestycji zabezpieczo-
no kwotę 295 000 złotych. Najtańszą 
ofertę opiewającą na 289 823,13 zło-

tych zaproponowało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Lubartów S.A. Wy-
konawca udzielił także 5-letniej gwa-
rancji na wykonane prace. Roboty 
związane z przebudową drogi powinny 
zakończyć się do 30 listopada 2020 r.

Paweł Nocek

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwo-
lenia wykona przebudowę drogi gminnej w Zarzeczu. 
Prace pochłoną 99 071.75 zł. Na 155,4 metrach zostanie 
położony nowy asfalt. Będą też wykonane prace pomia-
rowe, brukarskie, odwodnieniowe i te związane z no-
wym oznakowaniem. 

W przetargu na przebudowę drogi wzięło udział 3 po-

tencjalnych wykonawców. Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z o.o. ze Zwolenia zaproponowało najniższą 
kwotę za wykonanie zadania i to z nim została podpisana 
umowa. Wszystkie prace związane z przebudową drogi 
powinny zakończyć się do 30 października 2020 r.

Paweł Nocek

Projekt pn.: „Rozwój elektronicznej administracji oraz e - usług publicznych gminy Puławy” współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
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Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach 
Opatkowice i Góra Puławska

W wyniku realizacji zadania powstały 2 nowe obiekty 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Kolejni mieszkańcy Gminy Puławy zyskali dostęp do 
ogólnodostępnych i bezpłatnych obiektów rekreacyjnych. 
W Opatkowicach przy Szkole Podstawowej, a w Górze 
Puławskiej w sąsiedztwie Stadionu Sportowego powsta-
ły nowe siłownie zewnętrzne. Wykonane obiekty zostały 
zaplanowane z udziałem lokalnych społeczności i zreali-
zowane dzięki uzyskanemu przez Gminę Puławy dofi -
nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Każda z siłowni urządzona jest na nowo wybudowanym 
podłożu z kostki brukowej betonowej. Obiekt w Opat-
kowicach posiada trzy zestawy urządzeń, składające się 
łącznie z sześciu stanowisk do ćwiczeń, a w Górze Puław-
skiej cztery zestawy urządzeń, na które składa się łącznie 
osiem stanowisk. W Opatkowicach mieszkańcy mogą ćwi-
czyć na twisterze, wioślarzu, wyciągu górnym, wyciskaniu 
siedząc, orbitreku i biegaczu. Natomiast w Górze Puław-
skiej na orbitreku, biegaczu, wyciągu górnym, wyciskaniu 
siedząc, twisterze, wioślarzu, motylu i surferze. Dodatko-

wo każdy obiekt wyposażony jest w ławkę, kosz na śmieci 
i tablicę informacyjną z regulaminem, a w Opatkowicach 
zostały posadzone krzewy. 

Termin realizacji: sierpień 2019 – lipiec 2020
Całkowity koszt inwestycji: 71 273,78 zł
Wartość uzyskanego dofi nansowania: 45 177,00 zł
Wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość

Tekst i fot. Agnieszka Chudzik

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Opatkowice 
i Góra Puławska, Gmina Puławy” mająca na celu „Stworzenie mieszkańcom 

miejscowości Opatkowice i Góra Puławska warunków do rekreacji poprzez bu-
dowę siłowni zewnętrznych” współfi nansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez

Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”
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Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach 
Klikawa, Leokadiów i Zarzecze

W wyniku realizacji zadania powstały 3 nowe obiekty 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Kolejni mieszkańcy Gminy Puławy zyskali dostęp do 
ogólnodostępnych i bezpłatnych obiektów rekreacyj-
nych. W Leokadiowie i Zarzeczu przy Szkołach Podsta-
wowych, a w Klikawie przy Świetlicy Wiejskiej powstały 
nowe siłownie zewnętrzne. Wykonane obiekty zostały 
zaplanowane z udziałem lokalnych społeczności i zre-
alizowane dzięki uzyskanemu przez Gminę Puławy dofi -
nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Każda z siłowni urządzona jest na nowo wybudowanym 
podłożu z kostki brukowej betonowej i posiada trzy ze-
stawy urządzeń, składające się łącznie z sześciu stano-
wisk do ćwiczeń. W Klikawie i Leokadiowie mieszkańcy 
mogą ćwiczyć na twisterze, wioślarzu, wyciągu górnym, 
wyciskaniu siedząc, orbitreku i biegaczu. Natomiast 
w Zarzeczu na orbitreku, wioślarzu, motylu, surferze, po-
ręczy równoległej i expanderze. Dodatkowo każdy obiekt 

wyposażony jest w ławkę, kosz na śmieci i tablicę infor-
macyjną z regulaminem. 

Termin realizacji: sierpień 2019 – lipiec 2020
Całkowity koszt inwestycji: 90 437,73 zł
Wartość uzyskanego dofi nansowania: 45 177,00 zł
Wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość

Tekst i fot. Agnieszka Chudzik

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Opatkowice 
i Góra Puławska, Gmina Puławy” mająca na celu „Stworzenie mieszkańcom 

miejscowości Opatkowice i Góra Puławska warunków do rekreacji poprzez bu-
dowę siłowni zewnętrznych” współfi nansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez

Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”



8 INWESTYCJE

Wymienimy stare uliczne oprawy oświetleniowe na LED

Odnawialne Źródła Energii z dofi nansowaniem!

Gmina Puławy pozyskała ponad 
2,4 mln złotych na modernizację 
oświetlenia ulicznego. Dofi nanso-
wanie projektu pochodzi ze środ-
ków unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efek-
tywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 5.5 Pro-
mocja niskoemisyjności.

Po ocenie formalnej i merytorycz-
nej projekt Gminy Puławy znalazł się 
na 13 miejscu z ilością 96 punktów 
i został wybrany do dofi nansowania. 
Wartość projektu ogółem wynosi 
3 473 839,92 zł, z terminem realiza-
cji do końca października 2022 roku.

W ramach realizacji projektu zo-
stanie zmodernizowanych 1 708 
istniejących punktów świetlnych na 
terenie Gminy Puławy, poprzez wy-
mianę opraw oświetleniowych wraz 
z osprzętem. Zastosowane zostaną 
nowoczesne oprawy wykorzystują-
ce technologię LED, skonstruowane 
w taki sposób, by jak najefektywniej 
wykorzystywać strumień światła. 
Ponadto projekt zakłada zastosowa-
nie kompleksowego systemu inteli-
gentnego sterowania oświetleniem 
poprzez autonomiczną regulację 
mocy w oprawach. 

Głównym celem projektu jest 
zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery poprzez 
zmniejszenie wykorzystania energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulicznego w Gminie Puławy.

Tekst Anna Wadas, 
fot. Paweł Nocek

Gmina Puławy uzyskała dofi nan-
sowanie na 2 złożone wnioski doty-
czące montażu Odnawialnych Źródeł 
Energii. Łączna wartość projektów 
wynosi ponad 7 800 000 zł, w tym do-
fi nansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego niespełna 
4 500 000 zł. 18 maja 2020 r. umowy 
w tej sprawie zostały zawarte pomię-
dzy Gminą Puławy w Urzędem Mar-
szałkowskim w Lublinie. 

Przypomnijmy, że w dniach 6 – 17 maja 
2019 r. Gmina Puławy przyjmowała 
deklaracje osób chętnych do przy-
stąpienia do projektu Odnawialnych 
Źródeł Energii, który jest współfi nan-
sowany ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE, w zakresie zakupu i montażu in-
stalacji: fotowoltaicznych, kotłów na 
biomasę (pellet) oraz kotłów na bio-
masę (pellet) i pomp ciepła do celów 
ciepłej wody użytkowej. Na podstawie 
zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną, ciepło, ilość osób korzystających 
z ciepłej wody użytkowej oraz dostęp-
nego miejsca na instalację, Gmina za-
proponowała instalacje fotowoltaicz-
ne o mocach odpowiednio 2,72, 3,40, 
4,08 i 4,76 kWp, kotły na pellet o mo-
cach 16 i 25 kW oraz pompy ciepła z za-
sobnikami 200 i 300 l.

W dniach 2–9 września 2019 r. 
w Urzędzie Gminy, mieszkańcy podpi-
sywali umowy w sprawie przystąpie-
nia do projektu. Ostatecznie zostało 
zawartych 430 umów, w tym 334 na 
fotowoltaikę (42 instalacje 2,72; 49 
instalacji 3,40; 87 instalacji 4,08 i 156 
instalacji 4,76) 75 na kotły (35 o mocy 
25 kW i 40 o mocy 16 kW), 21 na 
pompy ciepła (15 z zasobnikiem 200 l, 
6 z zasobnikiem 300 l).

Obecnie trwa procedura przetargo-
wa, podczas której zostaną wybrane 
fi rmy realizujące projekt. Wszystkie 
formalności powinny zakończyć się 
do końca 2020 r. W 2021 r. będzie od-
bywał się montaż paneli fotowoltaicz-
nych, kotłów na biomasę (pellet) oraz 
kotłów na biomasę (pellet) i pomp 
ciepła do celów ciepłej wody użytko-
wej. Zwycięzcy przetargów będą mieli 
na to czas do 30 listopada 2021 r.

Agnieszka Chudzik, 
Paweł Nocek
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Odnowienie tras rowerowych 

Trwa przebudowa drogi w Anielinie…

... i Gołębiu

Realizacja 
Funduszu 
Sołeckiego

Na przełomie lipca i sierpnia 
2020 r. odnowiliśmy szlaki rowerowe 
przebiegające przez Gminę Puławy. 
Z części tras oznakowanie zostało 
skradzione lub zniszczone. Do jedne-
go ze znaków nawet ktoś strzelał! 

Ostatni raz gruntowny przegląd 
tras rowerowych przebiegających 
przez Gminę Puławy wykonywany 
był kilka lat temu. Od tego czasu wie-
le dróg było remontowanych bądź 

przebudowanych. Z upływem czasu 
znaki stają się słabiej widoczne, za-
rastają krzewami czy są po prostu 
kradzione lub dewastowane. Błędy 
w oznakowaniu sprawiają duże trud-
ności osobom, które z nich korzysta-
ją. Dlatego uzupełniliśmy brakujące 
znaki, wymieniliśmy zdewastowane 
tabliczki na nowe, poprawiliśmy ich 
widoczność oraz zaktualizowaliśmy 
mapy. Wszystkie prace związane 
z odnowieniem szlaków pochłonę-
ły 7 439,50 złotych. Zadanie wyko-
nała lubelska fi rma Manufaktura 
Turystyki Sławomir Juraszewski. 
Opisy wszystkich szlaków znajdzie-
cie na naszej stronie internetowej: 
www.gminapulawy.pl

Tekst i fot. Paweł Nocek

Gmina Puławy realizuje kom-
pleksową przebudowę ponad 1 km 
ul. Pocztowej w Gołębiu. W lipcu 
br. plac budowy został przekazany 
wykonawcy robót – Konsorcjum: 
Lider: TRANS – KRUSZ s.c. Dariusz 
i Grzegorz Niedziela z Puław wraz 
z Partnerami: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Puławy Sp. z o.o. 

z Puław oraz Przedsiębiorstwo Bar-
tłomiej Sekita Inżynieria Lądowa 
z Puław. Prace rozpoczęły się z po-
czątkiem września i mają potrwać 
do końca października br.

W ramach przebudowy wykony-
wana jest kanalizacja deszczowa, 
nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy 
z kostki brukowej na posesje prywat-

ne oraz chodnik i nowa linia oświe-
tlenia ulicznego.

Na zadanie Gmina Puławy pozyska-
ła dofi nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wartość inwestycji 
ma wynieść 2 249 851,49 zł, z czego 
1 087 010,00 zł wynosi dotacja.

Agnieszka Chudzik

Rok 2020 jest kolejnym, w którym 
Gmina Puławy realizuje Fundusz Sołec-
ki. Zamontowane zostało oświetlenie 
hybrydowe w miejscowościach Sadło-
wice, Polesie i Sosnów za łączną kwotę 
37 047,60 zł. W Janowie powstała si-
łownia plenerowa, będąca rozbudową 
Placu Rekreacyjnego za kwotę blisko 
10 000,00 zł, natomiast siłownia w To-
maszowie została doposażona w ko-
lejne urządzenia za kwotę 4 551,00 zł. 
Strażacy z OSP w Górze Puławskiej zo-
stali wyposażeni w kamerę termowizyj-
ną za kwotę 7 345,00 zł oraz buty stra-
żackie za 2 029,50 zł, a Strażacy z OSP 
w Opatkowicach w pompę szlamową 
o wartości 5 636,28 zł. Powstają do-
kumentacje projektowo-kosztorysowe 
przebudowy dróg gminnych w Klika-
wie (ul. Długa i Grabowa) i Kajetano-
wie (łącznik od drogi serwisowej drogi 
krajowej do północnej części Kajetano-
wa) oraz budowy oświetlenia drogo-
wego w Zarzeczu i Wólce Gołębskiej. 
W Klikawie powstała altana na pod-
łożu z kostki brukowej, w której mogą 
schronić się korzystający z terenu przy 
świetlicy wiejskiej. Budowa kosztowa-
ła 12 600,00 zł. Podobnie w Matygach, 
przy placu zabaw, powstaje wiata 
o wartości 14 598,87 zł. W Kochano-
wie, za kwotę 5 750,00 zł wymieniono 
przepust pod drogą gminną. Do świe-
tlicy wiejskiej w Opatkowicach zaku-
piono stoły i krzesła za łączną kwotę 
10 000,00 zł.

Agnieszka Chudzik

Gmina Puławy realizuje przebudowę ponad 2 km drogi w Anielinie. W lipcu 
br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót - Przedsiębiorstwu Robót 
Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Prace rozpoczęły się z początkiem września 
i mają potrwać do końca października br.

W ramach przebudowy wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, zjaz-
dy asfaltowe na posesje prywatne, 6 peronów przystankowych z kostki bruko-
wej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi, oczyszczenie przepu-
stów i rowów wraz z ich wyprofi lowaniem. Ponadto przy drodze powstaje nowa 
linia oświetlenia ulicznego. Drogę oświetlą 52 lampy ze źródłem światła LED.

Na zadanie Gmina Puławy pozyskała dofi nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wartość inwestycji ma wynieść 1 356 171,48 zł, z czego 
669 662,00 zł wynosi dotacja.

Dodatkowo Sołectwo Anielin przysługujące środki z funduszu sołeckiego na 
2020 r. przeznaczyło na zakup wiat przystankowych, które zostaną ustawione przy 
nowo powstałych peronach.

Agnieszka Chudzik
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Modernizacja drogi do Niebrzegowa zakończona

W Szkole Podstawowej w Bronowicach będzie cieplej

2 czerwca 2020 r. został dokonany odbiór końco-
wy zmodernizowanej drogi powiatowej Nr 1437L na 
odcinku Niebrzegów – DW 845. Wartość wykona-
nych robót, zgodnie z umową z wykonawcą, wyniosła 
1 904 831,79 zł,  z czego 387 467 zł pochodziło z budżetu 
Gminy Puławy.

Dzięki współpracy Gminy Puławy i Powiatu Puławskie-
go, udało się wyremontować dokładnie 4 145 m drogi. 
Na zmodernizowanym odcinku m.in. został położony 
nowy asfalt i wykonane pobocze. Pozyskana na tę inwe-
stycję przez Powiat Puławski dotacja z Funduszu Dróg 
Samorządowych wyniosła 1 142 899 zł.

Tekst i fot. Paweł Nocek 

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawo-
wej w Bronowicach. Inwestycja jest realizowana w ra-
machzadania: „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej w Gminie Puławy”. Wszystkie prace 
będą kosztowały 494 900 złotych.

Wykonawcą robót jest fi rma „P.P.H.U. MARBUD” Ma-
rian Lenarcik z Policznej. To samo przedsiębiorstwo 
wykonywało termomodernizację Publicznego Przed-
szkola w Górze Puławskiej, gdzie roboty kosztowały 
589 000,00 zł. W Szkole Podstawowej w Bronowicach 
zostanie wykonana kompleksowa modernizacja instala-
cji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrz-
nych, ścian w gruncie i stropodachu oraz wymiana 

oświetlenia na energooszczędne typu led. Wykonany 
zostanie także remont schodów i podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych. Realizacja projektu poprawi komfort 
użytkowników budynku, wpłynie na zmniejszenie kosz-
tów eksploatacji obiektu i poprawę jakości środowiska 
naturalnego. Na wykonanie inwestycji Gmina Puławy 
pozyskała dofi nansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 - 2020, Działanie 5.2. Efektywność energe-
tyczna sektora publicznego.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Nowe laptopy dla uczniów i nauczycieli
32 nowe laptopy trafi ły w kwietniu tego roku do uczniów 

i nauczycieli z Gminy Puławy. Wszystko dzięki uzyskaniu 
60 000,00 złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020. Sprzęt pomógł zrealizować zdalnie nauczanie.

Przed złożeniem wniosku z Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa 2014-2020 przez Gminę Puławy, dyrektorzy 
z poszczególnych szkół zebrali informacje o potrzebach 
swoich uczniów i nauczycieli odnośnie sprzętu kompute-
rowego. Część dzieci i nauczycieli nie posiadało w domu 
żadnego komputera i przez to nie mogło realizować nauki 
zdalnej. Zakupiony sprzęt na pewno to umożliwił. Laptopy 
zostały im bezpłatnie wypożyczane. Sprzęt na pewno po-
mógł w realizacji programu nauczania.

Bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu zewnętrznemu mo-
gliśmy wspomóc najbardziej potrzebujących uczniów i na-
uczycieli – mówi Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puła-
wy. Nowe laptopy umożliwiły na przykład naukę dzieciom 
w rodzinach wielodzietnych – dodaje.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu komputerowego 
wyniosła 92 216,54 zł. 60 000 zł pochodziło z uzyskanego 
dofi nansowania, zaś 32 216,54 zł z budżetu Gminy Puławy.  

Dodatkowo Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał 
7 tabletów dla uczniów z terenu Gminy Puławy. Sprzęt tak-
że umożliwił naukę zdalną.

Paweł Nocek

Nazwa szkoły Liczba laptopów 
do przekazania

Szkoła Podstawowa w Borowej 3

Szkoła Podstawowa w Bronowicach 6

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu 8

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii 
Wojska Polskiego w Górze Puławskiej 5

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie 3

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 6

Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu 1

SUMA: 32

Do uczniów i nauczycieli z tych szkół trafi  nowy sprzęt komputerowy:

Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa 
I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
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Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 
w Klikawie na VIII miejscu w Polsce!

W piątek 4 września 2020 r. w Otrębusach pod War-
szawą, odbył się fi nał III edycji ogólnopolskiego Konkur-
su „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Z blisko 100 
projektów z całego kraju. „Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Klikawie poprzez wykonanie placu 
zabaw, zadaszenia nad zabudową kosza, odwodnienie 
i utwardzenie pobocza kostką brukową” zajęło wysokie 
VIII miejsce w całym kraju. Wcześniej inwestycja w Klika-
wie zwyciężyła w etapie wojewódzkim. Zagospodarowa-
nie terenu przy świetlicy wiejskiej kosztowało 78 477,95 zł. 
Wkład własny sołectwa, w tym m.in. wartość pracy spo-
łecznej wyniósł 5 600 zł.

Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie – mówi Krzysztof Brze-
ziński – Wójt Gminy Puławy. Dowodzi to, że wieloletni wysi-
łek mieszkańców Klikawy oraz podległych mi pracowników 
został doceniony i nagrodzony. Dlatego jeszcze raz z całego 
serca im dziękuję za zaangażowanie w realizację tego projek-
tu. Jestem dumny z tego, że pod wieloma względami Gmina 
Puławy jest liderem na szczeblu województwa, a także kraju, 
na którym inne samorządy mogą się wzorować – dodaje.

Uroczyste ogłoszenie wyników III edycji ogólnopolskiego 
Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” miało 
miejsce w Otrębusach, podczas ogólnopolskiej konferencji 
zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa pn. „Wieś jest kobie-
tą…”. Oprócz prezentacji i dyskusji na ważne dla polskiej wsi 
tematy, widzowie mogli zobaczyć także wspaniały występ 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”. Uczestnicy konferencji musieli zachowywać dystans 
społeczny i obowiązkowo przebywać w maseczkach i de-
zynfekować dłonie.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kli-
kawie zaczęło się już w 2014 r., kiedy to została oddana do 
użytku nowa świetlica wiejska. Koszt jej budowy wyniósł 
304 610,23 zł, z czego 194 017 zł pochodziło ze środków 
Unii Europejskiej. Podczas budowy świetlicy, udało się tak-

że wyrównać oraz częściowo utwardzić teren przy budynku 
pod wjazd i parking. Mieszkańcy samodzielnie założyli traw-
nik, tworząc zielony plac rekreacyjny. Bardzo często to tam 
odbywają się pikniki czy festyny np. z okazji Dnia Dziecka. 
Od 2016 r. w gminie Puławy zebrania wiejskie mogą uchwa-
lać wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 
m.in. na lokalne inwestycje. Sołectwo Klikawa postan owi-
ło kontynuować urządzenie terenu przy świetlicy. Inwesty-
cja trwała 3 kolejne lata. Ze środków funduszu sołeckiego 
w 2017 r. powstała dokumentacja techniczna, pierwsze 
urządzenia (huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z czterema 
siedziskami, huśtawka wahadłowa podwójna, sprężynowiec 
2 szt.). Plac zabaw został też ogrodzony. W 2018 r. plac za-
baw powiększył się o kolejne zabawki sprawnościowe (zesta-
wy do zabaw ze ślizgawką oraz ze ślizgawką i ścianką wspi-
naczkową) i ławki, a wydzielone miejsce na kosze na odpady 
ze świetlicy zyskało zadaszenie. Plac przy świetlicy z dwóch 
stron oddzielał od drogi rów odwadniający o głębokości 
1,5 m. Bariera ta uniemożliwiała korzystanie z pobocza. Dla-
tego w 2019 r. zostały zakupione rury do wykonania odwod-
nienia, które zastąpiły rów. Z kostki brukowej wykonano też 
chodnik i miejsca parkingowe przed ogrodzeniem świetlicy.

Nieruchomość, na której znajduje się świetlica, stała się 
wizytówką miejscowości, dostosowaną do potrzeb miesz-
kańców. Powstało miejsce zachęcające do wspólnego, ak-
tywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
Warunki życia mieszkańców Klikawy poprawiły się, ponie-
waż rodziny mogą spotykać się na jedynym w miejscowo-
ści terenie publicznym, a dzieci w różnym wieku korzysta-
jąc z placu zabaw rozwijają swoją sprawność fi zyczną. We 
wszystkich etapach zagospodarowywania terenu przy świe-
tlicy wiejskiej, aktywnie uczestniczyli mieszkańcy. Samo-
dzielnie pozyskali i posadzili ozdobną roślinność. Dbają o ład 
i porządek na placu gminnym. Regularnie dbają o trawnik. 
Mieszkańcy z 17 rodzin własną pracą ułożyli rury odwadnia-
jące, zapewnili sprzęt budowlany, pozyskali część materia-
łów oraz ziemię do zasypania rowu. Wykonujący prace mieli 
wsparcie np. w postaci posiłków przygotowywanych przez 
osoby nie mogące pracować fi zycznie, ale chcące włączyć 
się w zmianę zagospodarowania działki.

Zrealizowany projekt długofalowo będzie oddziaływał na 
lokalną społeczność, ponieważ przyczynił się do wzrostu 
atrakcyjności przestrzeni publicznej w Sołectwie, a przede 
wszystkim, poprzez podejmowanie wspólnych działań do in-
tegracji lokalnej społeczności. Na terenie gminy Puławy jest 
to oryginalny projekt realizowany ze środków funduszu so-
łeckiego. Inwestycja została zrealizowana z wielkim sukcesem 
dzięki współpracy mieszkańców Sołectwa Klikawa oraz urzęd-
ników Urzędu Gminy Puławy.

Agnieszka Chudzik, Paweł Nocek 
fot. Paweł Nocek
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Bezpłatne maseczki ochronne 
dla mieszkańców Gminy Puławy

Zdalna obsługa mieszkańców

Na początku kwietnia 
2020 r. rozpoczęliśmy wy-
dawanie bezpłatnych ma-
seczek ochronnych dla 
mieszkańców Gminy Puła-
wy. W ich dystrybucję zaan-
gażowani byli sołtysi, stra-
żacy z ochotniczych straży 
pożarnych, wolontariusze 
oraz pracownicy Urzędu 
Gminy Puławy.

Dystrybucją maseczek 
ochronnych w poszczegól-

nych wsiach zajmowali się 
głównie sołtysi (z wyjątkiem 
sołectw: Kowala, Łęka, Pi-
skorów, Matygi i Góra Pu-
ławska). To oni znają miesz-
kańców swoich wsi. Wiedzą, 
kiedy można kogoś zastać 
w danym gospodarstwie. 
Do każdego gospodarstwa 
domowego trafi ło tyle ma-
seczek, ile osób zostało 
wskazanych w deklaracji 
dotyczącej odbioru odpa-
dów komunalnych. Ponie-
waż od wybuchu pande-
mii koronawirusa zaistniał 
wielki problem z dostępno-
ścią maseczek ochronnych 
i ich zakupem, dlatego były 

one zamawiane i wydawa-
ne parti ami. Do poszcze-
gólnych sołectw, maseczki 
trafi ały według kolejności 
alfabetycznej. Na szczęście 
praktycznie do mieszkań-
ców wszystkich sołectw ma-
seczki trafi ły jeszcze przed 
Świętami Wielkanocnymi.

Serdecznie dziękuje-
my sołtysom, strażakom 
z ochotniczych straży pożar-
nych, wolontariuszom i pra-
cownikom Urzędu Gminy za 
pomoc w dystrybucji mase-
czek ochronnych dla miesz-
kańców Gminy Puławy.

Wielkie brawa i wyrazy 
uznania należą się dla Pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Skokach, które postano-
wiły szyć maseczki ochron-
ne i w ten sposób przyczynić 
się do walki z koronawiru-
sem. Maseczki składały się 
z dwóch warstw bawełny 
z kieszonką na wkład fl ize-
linowy oraz z drucikiem na 
nosie, który je dokładniej 
uszczelni. Maseczki są do 
wielokrotnego użytku po 
wypraniu w 60 stopniach. 
Maseczki trafi ły m.in. do 
Hospicjum im. św. Matki 
Teresy w Puławach oraz do 
szpitali w Lublinie.

Paweł Nocek

Z powodu zagrożenia koronawiru-
sem, Urząd Gminy Puławy błyska-
wicznie przeszedł na pracę zdalną. Już 
od 23 marca 2020 r. mimo fi zycznego 
ograniczenia dostępu do Urzędu i pra-
cowników, wszystkie sprawy były zała-
twiane na bieżąco. Sprawne przejście 
na pracę zdalną, było możliwe dzięki 
wykorzystaniu najnowszych technolo-
gii i współpracy z fi rmą Seneti c SA.

Decyzja o przejściu na pracę zdal-
ną została ostatecznie podjęta, kie-
dy w Puławach pojawiły się pierwsze 
podejrzenia zakażeń koronawirusem. 
W przypadku, gdyby zachorował któ-
ryś z pracowników lub osoba zakażona 
przyszłaby do budynku Urzędu Gminy 
Puławy, oznaczałoby to obowiązkową 
kwarantannę i tym samym zablokowa-
łoby obsługę mieszkańców czy spraw-
ne podejmowanie bieżących decyzji. 
Wdrożenie nowego systemu pracy było 
możliwe m.in. dzięki pracy w międzyna-
rodowych korporacjach Norberta Sta-
szaka – Zastępcy Wójta Gminy Puławy. 
W ciągu zaledwie 30 godzin, udało się 
wprowadzić wszystkie zmiany w życie. 
Mieszkańcy Gminy Puławy nie spotkali 
się z żadnymi utrudnieniami, ponieważ 
prace zostały wykonane w weekend.

O wsparcie tego skomplikowanego 
przedsięwzięcia poprosiliśmy fi rmę 
Seneti c SA, która we współpracy z In-
tegler SA dostarczyła nam niezbędny 
sprzęt oraz wykonała wdrożenie syste-
mu – mówi Krzysztof Brzeziński – Wójt 
Gminy Puławy. Specjalne podziękowa-
nia należą się mieszkańcowi Gminy 
Puławy Panu Tomaszowi Stojkowi – 
szefowi działu wdrożeń fi rmy Seneti c 
SA. Wykazał się on ogromną wiedzą, 
zaangażowaniem i dyspozycyjnością, 
która pozwoliła na szybką realizację, 
niezwykle ważnego dla nas projektu – 
dodaje Krzysztof Brzeziński.

Wykorzystane technologie Forti -
gate, Dell czy Microsoft  pozwoliły na 
bezpieczne przeniesienie wszystkich 
zasobów i sprawną organizację pracy, 
łącznie z tym, że telefony kontakto-
we do poszczególnych wydziałów nie 
uległy zmianie. Wprowadzenie pracy 
zdalnej zmieniło organizację pracy ca-
łego Urzędu Gminy Puławy.

Dla dobra mieszkańców, bezpieczeń-
stwa naszych pracowników i zachowa-
nia ciągłości pracy Urzędu, podzielili-
śmy się na dwie grupy – tłumaczy Nor-
bert Staszak – Zastępca Wójta Gminy 
Puławy. Część osób pracowało z domu. 

W minimalnym składzie pracował ze-
spół w budynku Urzędu. Wszystkie 
postępowania odbywały się normal-
nym trybem. Mieszkańcy mogli się 
kontaktować we wszystkich sprawach 
z Urzędem poprzez pocztę tradycyjną, 
elektroniczną, telefony stacjonarne 
oraz komórkowe pracowników. Żadna 
sprawa która wpływała do Urzędu, nie 
pozostała bez rozpatrzenia – dodaje.

Na szczęście wprowadzone zmiany 
nie spowodowały większych utrud-
nień dla mieszkańców czy interesan-
tów Urzędu Gminy Puławy.

Pracownicy wykonywali swoje nor-
malne obowiązki – zapewnia Krzysz-
tof Brzeziński. Byli w pełni zaangażo-
wani i dyspozycyjni. Na nowym spo-
sobie obsługi mieszkańcy i ich potrze-
by na pewno nie ucierpiały – dodaje.

Praca zdalna zakończyła się z dniem 
29 maja 2020 r. Zdobyte wiosną do-
świadczenie na pewno zaprocentuje 
w przyszłości. W przypadku wpro-
wadzenia w Polsce lockdownu czy 
obowiązkowej kwarantanny będzie-
my gotowi, aby ponownie przejść na 
zdalną obsługę mieszkańców.

Paweł Nocek
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Parking zamienił się w wielki śmietnik!
Setki opon, dziesiątki zużytego 

i niekompletnego sprzętu elektro-
nicznego oraz groźne dla zdrowia 
chemikalia. Tak wyglądał parking 
przy cmentarzu parafi alnym w Gó-
rze Puławskiej.

Zbiórka elektrośmieci, opon czy 
przepracowanych olejów miała od-
być się w Górze Puławskiej w środę 
6 maja 2020 r. Akcja miała być prze-

prowadzona przez pracowników Za-
kładu Usług Komunalnych Puławy 
Sp. z o.o. Mieli oni przyjmować i se-
gregować odpady, jednak już kilka 
dni wcześniej, mieszkańcy zaczęli 
zwozić i zostawiać tu swoje śmieci. 
Rekordzista przywiózł około 30 opon 
samochodowych! Część elektro-
śmieci była niekompletna. W związ-
ku z tym, Zakład Usług Komunalny-

ch”Puławy Sp. z.o.o.” nie mógł ich 
przyjąć. Śmieci, które nie zostały 
zabrane, będą musiały zostać zuty-
lizowane przez specjalistyczną fi r-
mę. Koszty operacji zostaną pokryte 
z budżetu Gminy Puławy. 

Tekst. Paweł Nocek
fot. Michał Kramarczyk, 

Paweł Nocek
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Powszechny Spis Rolny 2020

Od początku września 
do 30 listopada br. trwa 
w całej Polsce Powszechny 
Spis Rolny 

– najważniejsze bada-
nie statystyczne w tym 
roku. Spisy rolne odby-
wają się co 10 lat i obej-
mują wszystkie gospo-
darstwa rolne w Polsce. 
Łącznie spisowi podlega 
ok.1,5 mln gospodarstw 
rolnych, z tego w woje-
wództwie lubelskim po-
nad 190 tys.

Dane zebrane w spisie 
służą m. in. do opracowa-
nia programów rozwojo-
wych polskiego rolnictwa 
i obszarów wiejskich i do-
starczają szczegółowych 
informacji o sytuacji spo-
łecznej, demografi cznej 
i ekonomicznej rolników 
oraz o prowadzonej przez 
nich produkcji rolnej. Rol-
nicy zobowiązani są do 
udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgod-
nych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać sa-
modzielnie na dwa sposoby:
• poprzez formularz inter-

netowy, dostępny wraz 
z instrukcją do logowa-

nia na stronie interneto-
wej GUS htt ps://spisrol-
ny.gov.pl.

• telefonicznie - w przy-
padku braku dostępu 
do Internetu – kon-
taktując się z infoli-
nię spisową na numer 
22 279 99 99 wew. 1 
i wybrać opcję „Spisz się 
przez telefon”.

Zachęcamy do samo-
dzielnego wzięcia udzia-
łu w Spisie za pomocą 
metody samospisu in-
ternetowego, który od-
bywa za pośrednictwem 
interaktywnej i bezpiecz-
nej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej: 
htt ps://spisrolny.gov.pl/. 
Samospis internetowy 
jest najwygodniejszą for-
mą wypełnienia obowiąz-
ku spisowego. Pozwala 
na dostęp do formularza 
spisowego w dowolnie 
wybranym momencie, tj. 
o dowolnej godzinie, za-
równo rano jak i wieczo-
rem, a w przypadku nie-
dokończenia wypełniania 
ankiety można się wylo-
gować i w ciągu kilku dni 
zalogować ponownie by 

zakończyć jej wypełnia-
nie. Poza tym użytkownik 
gospodarstwa rolnego 
(rolnik) może przekazać 
informacje o swoim go-
spodarstwie wykorzystu-
jąc w tym celu dowolne 
urządzenie, czyli smartf on, 
tablet, laptop lub też kom-
puter stacjonarny. Przez 
Internet można się spisać 
od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r. Rolnicy, któ-
rzy nie posiadają dostę-
pu do Internetu lub mają 
trudności z wypełnieniem 
formularza mogą skorzy-
stać również z metody  
samospisu przez telefon, 
dzwoniąc na infolinię spi-
sową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, którzy nie 
spiszą się samodzielnie 
skontaktują się rachmi-
strzowie spisowi:
• telefonicznie - w celu 

przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie telefonicz-
nym,

• bezpośrednio – w celu 
przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie bezpośred-
nim.
Do użytkowników go-

spodarstw rolnych został 
wysłany list od Prezesa 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego, który zawiera 
najważniejsze informa-
cje i instrukcje związane 
z organizacją spisu, w tym 
numer gospodarstwa nie-
zbędny podczas logowania 
do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać 
o dane według stanu na 
dzień 1 czerwca br., lub za 
okres 12 miesięcy liczony 
od 2 czerwca 2019 r. do 
1 czerwca 2020 r. włącz-
nie. Formularz spisowy 
zawiera 11 działów. Jed-
nak nie wszystkie pytania, 
czy nawet całe działy będą 
dotyczyć konkretnego go-
spodarstwa rolnego. Py-
tania dotyczą użytkowa-
nia gruntów, powierzchni 
zasiewów, zwierząt go-
spodarskich, nawożenia, 
ochrony roślin, budynków 
gospodarskich, ciągników, 
maszyn i urządzeń rolni-
czych, działalności gospo-
darczej, struktury docho-
dów gospodarstwa do-
mowego z użytkownikiem 
gospodarstwa indywidu-
alnego (nie będziemy py-
tali o wielkość dochodów 
tylko o strukturę), aktyw-
ności ekonomicznej oraz 
chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie 
są bezpieczne. Osoby wy-
konujące prace spisowe 
są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy staty-
stycznej. Przed przystąpie-
niem do pracy są pouczani 
o istocie tajemnicy staty-
stycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie.

Więcej na stronie: 
spisrolny.gov.pl.

Materiał Głównego 
Urzędu Statystycznego
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Informacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Puławach

Lubelska e-spiżarnia Nowi sołtysi 
Kajetanów i Łęka

Osoby które mają przyznane świadczenie wychowaw-
cze na okres świadczeniowy 2019/2021 nie składają 
nowych wniosków w 2020 r., bo okres ten kończy się 
31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres (2021/2022) należy składać od 
1 lutego 2021 r. – elektronicznie, od 1 kwietnia 2021 r. – 
w formie papierowej.

W przypadku pozostałych świadczeń przyznawanych co-
rocznie (np. Dobry start, zasiłek rodzinny) wymagane jest 
złożenie nowego wniosku w 2020 r. Można to zrobić od 
1 lipca 2020 r. – elektronicznie, od 1 sierpnia 2020 r. – 
papierowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-
-spiżarnię. Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora 
LODR Wiesława Orzędowskiego, której celem jest bez-
płatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników 
i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarza-
nej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpo-
średniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działal-
ności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu 
Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowa-
ne są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz 
z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów 
na adres e-mail: sfi giel@wodr.konskowola.pl.

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni udziela Pani 
Sylwia Figiel – pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich – starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie 
gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail: sfi giel@
wodr.konskowola.pl, nr tel.: 693 901 081, 81 889 06 16.

Regulamin oraz Kartę zgłoszenia można pobrać na stro-
nie internetowej Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Końskowoli: www.lodr.konskowola.pl

W lipcu w sołectwach Kajetanów i Łęka odbyły się wy-
bory na sołtysów. W Sołectwie Kajetanów, uczestnicy ze-
brania wiejskiego na sołtysa wybrali Agnieszkę Jagieło. 
W Łęce na sołtysa wybrano Witolda Szczepanika. Nowym 
sołtysom życzymy powodzenia i wielu sukcesów w pracy 
na rzecz lokalnej społeczności.

Sołectwo Kajetanów
Sołtys: Agnieszka Jagieła
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Elżbieta Sulima
Rada Sołecka: Elżbieta Sulima, Jerzy Szewczyk, Ewelina 
Jemioł, Grzegorz Cybula, Paweł Jagieła

Sołectwo Łęka
Sołtys: Witold Szczepanik
Rada Sołecka: Magdalena Siwek, Mirosława Walasek,
Anna Deska, Krystyna Sawicka, Paulina Walasek

Paweł Nocek



17INFORMACJE www.gminapulawy.pl

Gminę Puławy wspiera GAZ-SYSTEM
30 000 złotych w for-

mie darowizny otrzymała 
Gmina Puławy od Spółki 
GAZ-SYSTEM. Pieniądze zo-
stały przeznaczone na za-
kup komputerów do nauki 
zdalnej dla najbardziej po-
trzebujących uczniów. Łącz-
nie GAZ-SYSTEM na zakup 
sprzętu komputerowego 
dla szkół w wybranych gmi-
nach przeznaczył 750 000 zł.

Epidemia koronawirusa 
spowodowała szereg trud-

ności i barier w nauczaniu 
dzieci i młodzieży. Zdalny 
system nauki wymaga po-
siadania sprzętu kompute-
rowego i dostępu do Inter-
netu przez każdego ucznia 
w domu, na co wiele rodzin 
nie może sobie pozwolić. 
Dlatego GAZ-SYSTEM uru-
chomił w maju program, 
dzięki któremu szkoły w 
25 gminach w Polsce mogły 
zakupić sprzęt IT niezbędny 
do nauki zdalnej.

W tym trudnym czasie 
pandemii każda pomoc dla 
nauczycieli oraz uczniów 
może okazać się nieocenio-
na – mówi Tomasz Stępień, 
Prezes Zarządu GAZ-SYS-
TEM. Dlatego GAZ-SYSTEM 
postanowił włączyć się 
w walkę ze skutkami spo-
łecznymi wirusa COVID-19 
i wesprzeć fi nansowo szko-
ły, które dzięki programowi 
„GAZ SYSTEM dla edukacji” 
mogły kupić najbardziej 

potrzebującym uczniom 
komputery do nauki zdal-
nej – dodaje.

Program „GAZ-SYSTEM 
dla edukacji” jest realizowa-
ny na terenie 9 województw, 
w których Spółka posiada 
sieci przesyłowe lub reali-
zuje inwestycje infrastruk-
turalne. Jednym z kryteriów 
wyboru benefi cjentów był 
niski poziom dochodu na 
mieszkańca wg danych GUS. 
Program „GAZ-SYSTEM dla 
edukacji” został objęty ho-
norowym patronatem Mini-
strów Edukacji Narodowej, 
Klimatu, Cyfryzacji, a także 
Pełnomocnika Rządu do 
spraw Strategicznej Infra-
struktury Energetycznej.

Gaz-SYSTEM wspiera 
edukację

GAZ-SYSTEM wspiera 
placówki szkolne w wielu 
obszarach. W ciągu ostat-
nich 3 lat spółka prze-
prowadziła ponad 200 
warsztatów edukacyjnych, 
podczas których prezento-
wane były w formie eks-
perymentów naukowych 
właściwości gazu ziemne-
go oraz korzyści stosowa-
nia tego surowca w pro-
dukcji energii i ciepła. Do 
tej pory w warsztatach 
udział wzięło prawie 5 tys. 
uczniów. Każdego roku 
spółka kieruje też wsparcie 
do najmłodszych przekazu-
jąc im wyprawki szkolne na 
rozpoczęcie roku. W mi-
nionych 3 latach GAZ-SYS-
TEM obdarował ponad 
8 tys. pierwszoklasistów 
oraz najbardziej potrzebu-
jących uczniów plecakami 
z wyposażeniem.

Iwona Dominiak 
Rzecznik Prasowy 

GAZ-SYSTEM, 
Paweł Nocek
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76. rocznica operacji „Weller 18”
W nocy z 19 na 20 maja 1944 r., 

w okolicach miejscowości Opatko-
wice, załoga Liberatora GR-S BZ 965, 
należącego do 1586. eskadry do 
zadań specjalnych RAF, przeprowa-
dziła operację o kryptonimie „Wel-
ler 18”. Lecąca z włoskiego Brindisi 
załoga samolotu dokonała zrzu-
tu ekipy skoczków cichociemnych 
oraz materiałów wojennych. Zrzut 
odbierali żołnierze Armii Krajowej 
placówki nr 2. Góra Puławska – „Ja-
śmin 302” pod dowództwem kpt. 

Jana Zawadzkiego „Gerwazego”. 
W brawurowej akcji zginął kpt. dypl. 
Jan Serafi n „Czerchawa”.

W tym roku, ze względu na epi-
demię koronawirusa, nie mogliśmy 
obchodzić tego wydarzenia tak uro-
czyście, jak dotychczas. Wójt Gminy 
Puławy – Krzysztof Brzeziński oraz 
społeczność Opatkowic oddzielnie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na po-
mniku upamiętniającym to wydarze-
nie i grobie kpt. Jana Serafi na „Czer-
chawy”. Uczniowie i nauczyciele ze 

Szkoły Podstawowej w Opatkowicach 
postanowili uczcić pamięć o Boha-
terach wydając specjalny numer ga-
zetki szkolnej pt. „Jeż kolczasty”. Jest 
on w całości poświęcony Cichociem-
nym i akcji „Weller 18”. Publikację 
można znaleźć na stronie interneto-
wej Gminy Puławy. Miejmy nadzie-
ję, że w przyszłym roku będziemy 
mogli bardziej uroczyście obchodzić 
77. Rocznice operacji „Weller 18”.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Gmina Puławy w Lato z TVP3 Lublin
W sobotę 4 lipca, w parku przy Szkole Podstawowej w Gó-

rze Puławskiej, gościliśmy wakacyjny program Lato z TVP3 
Lublin. Do udziału w programie zaprosiliśmy mnóstwo 
ciekawych gości: Krzysztofa Ambryszewskiego z Zarzecza - 
plantatora m.in. truskawek, Tomasza Mizaka z Towarzystwa 
Przyjaciół Góry Puławskiej, Halinę Osiak i Tomasza Kozaka 
z Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, Bartosza Lipskiego, Nata-
lię Kosmowską, Małgorzata Piwowarek, Józefa Konstantego 
Majewskiego z Muzeum Nietypowych Rowerów, Ewę i Ger-
harda Fritsch oraz Joannę Kapustkę z Alpaka Ranczo AFF, 

Koło Gospodyń Wiejskich ze Skoków i Sławomira Juraszew-
skiego z Manufaktury Turystyki. Dla dzieci atrakcje (Bumper 
Ball i Foot Dart) przygotował Michał Bényey z Beczki Frajdy. 
Prawdziwymi gwiazdami były jednak przesympatyczne al-
paki, które można było głaskać i karmić.

Dziękujemy wszystkim gościom, uczestnikom oraz 
publiczności za udział w programie Lato z TVP3 Lublin 
w Gminie Puławy.

Tekst i fot. Paweł Nocek



20 WYDARZENIA



21

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER 
KOMÓRKOWY

Włodek Tomasz Kierownik 81 889 05 10 512 430 215

Wójcik Joanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 227

Cieślik Karolina Starszy asystent rodziny, Karta Dużej 
Rodziny, Owocna Karta Dużej Rodziny 81 889 05 06 512 430 176

Ciupa Anna Starszy pracownik socjalny 81 889 05 06 510 221 968

Figiel Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 169

Kotowicz Hanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 109

Morawska Ane�a Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 265

Nawrocka –  
Błagowieszczeńska 

Maryla

Specjalista pracy socjalnej, 
prowadzenie egzekucji 

dłużników alimentacyjnych
81 889 05 08 512 443 706

Węglarz Elżbieta Główna Księgowa 81 889 05 19 512 430 140

Sysa Aleksandra Stypendia i zasiłki szkolne 81 889 05 36 511 141 694

Woch Karolina Starszy inspektor ds. pomocy 
społecznej, sprawozdawczość 81 889 05 19 511 141 486

Madejska Anna Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 512 430 194

Raczyńska Agnieszka Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 511 141 526

Dobrzyńska Katarzyna Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 36 511 141 713

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY

Klimek Marzena Dyrektor 81 889 05 34 512 430 273
Bociańska Agnieszka Główna Księgowa 81 889 05 31 512 430 334

Marta Szulowska Specjalista do spraw 
płac i kadr 81 889 05 31 512 430 389

Krupa Agnieszka Księgowa 81 889 05 32 512 430 577
Margol Aneta Księgowa 81 889 05 32 512 430 406

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 22

www.gminapulawy.pl

Wykaz numerów telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 oraz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
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URZĄD GMINY PUŁAWY
KOMÓRKA 

ORGANIZACYJNA NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO/ZAKRES 
OBOWIĄZKÓW

NUMER 
STACJONARNY

NUMER 
KOMÓRKOWY

KADRA KIEROWNICZA 
URZĘDU GMINY PUŁAWY

Brzeziński Krzysztof Wójt
W celu umówienia spotkania, 

prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu: 

81 889 05 25.

Staszak Norbert Zastępca Wójta

Kamola Paweł Sekretarz

Jędrych Krystyna Skarbnik

SEKRETARIAT/INFORMACJA/  
OBSŁUGA RADY

Bielawska Renata Sekretariat 81 889 05 25 512 320 813

Stojek Katarzyna Kancelaria 81 889 05 03 531 422 141

Skibińska Maja Obsługa Rady Gminy 81 889 05 35 512 321 150

REFERAT 
INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO,
 GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ, 

OCHRONY ŚRODOWISKA, 
GOSPODARKI GRUNTAMI, 
MIENIA KOMUNALNEGO 

I ROLNICTWA

Kosmala Radosław

Kierownik, 
nadawanie 
numerów 

porządkowych 
nieruchomości

81 889 05 22 512 383 437

Wadas Anna Inwestycje 81 889 05 22 512 321 273

Chudzik Agnieszka Inwestycje 81 889 05 21 501 181 490

Pietrasiak Patryk
Inwestycje drogowe 

i utrzymanie dróg 
gminnych

81 889 05 21 512 340 298

Małgorzata Godlińska

Zagospodarowanie 
przestrzenne, 
gospodarka 

nieruchomościami

81 889 05 28 512 320 209

Kramarczyk Michał Gospodarka 
komunalna 81 889 05 02 512 258 999

Kustra Karolina Ochrona środowiska 81 889 05 02 512 442 413

Zarychta Anna Solary 81 889 05 28 531 814 830

REFERAT 
SPOŁECZNO-

ADMINISTRACYJNY

Włoch – Kamola 
Małgorzata

Kierownik, 
profilaktyka 

i rozwiązywanie 
problemów 
społecznych

81 889 05 11 512 289 627

Maj Teresa
Działalność 

gospodarcza,
ewidencja ludności

81 889 05 09 512 256 555

Stępień Anna Dowody osobiste,
ewidencja ludności 81 889 05 12 535 553 348

REFERAT FINANSOWY

Araźna Anna Księgowość 
sprawozdawcza 81 889 05 14 512 207 255

Woźniak Wiole�a Księgowość 
budżetowa 81 889 05 14 502 510 596

Krajewska Anita Pomoc 
administracyjna 81 889 05 14 531 884 516

REFERAT PODATKOWY

Dudek Agnieszka Kierownik  81 889 05 46 512 343 940

Szabelska Ewa Odpady komunalne 81 889 05 47 504 298 155

Tyburca Małgorzata Księgowość 
podatkowa 81 889 05 48 535 553 328

Kamela Ewa Podatki 81 889 05 48 512 219 183

Łyszcz Jolanta Podatki 81 889 05 49 512 288 167

STANOWISKO 
DS. PROMOCJI, 

KULTURY, SPORTU 
ORAZ WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

Nocek Paweł Promocja, kultura, 
sport 81 889 05 30 512 320 945

STANOWISKO 
DS. OBRONNYCH, 

ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO I OCHRONY 
INFORMACJI NIEJAWNYCH

Skowron Krys�an
Obronność, 
zarządzanie 
kryzysowe

81 889 05 38 512 353 168

DORADCA LUBELSKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA 

ROLNICZEGO 
W KOŃSKOWOLI

Sijka Grzegorz Rolnictwo 601 589 292

URZĄD GMINY PUŁAWY
KOMÓRKA 

ORGANIZACYJNA NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO/ZAKRES 
OBOWIĄZKÓW

NUMER 
STACJONARNY

NUMER 
KOMÓRKOWY

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy Puławy.

Wykaz numerów telefonów    do Urzędu Gminy
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URZĄD GMINY PUŁAWY
KOMÓRKA 

ORGANIZACYJNA NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO/ZAKRES 
OBOWIĄZKÓW

NUMER 
STACJONARNY

NUMER 
KOMÓRKOWY

KADRA KIEROWNICZA 
URZĘDU GMINY PUŁAWY

Brzeziński Krzysztof Wójt
W celu umówienia spotkania, 

prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu: 

81 889 05 25.

Staszak Norbert Zastępca Wójta

Kamola Paweł Sekretarz

Jędrych Krystyna Skarbnik

SEKRETARIAT/INFORMACJA/  
OBSŁUGA RADY

Bielawska Renata Sekretariat 81 889 05 25 512 320 813

Stojek Katarzyna Kancelaria 81 889 05 03 531 422 141

Skibińska Maja Obsługa Rady Gminy 81 889 05 35 512 321 150

REFERAT 
INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO,
 GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ, 

OCHRONY ŚRODOWISKA, 
GOSPODARKI GRUNTAMI, 
MIENIA KOMUNALNEGO 

I ROLNICTWA

Kosmala Radosław

Kierownik, 
nadawanie 
numerów 

porządkowych 
nieruchomości

81 889 05 22 512 383 437

Wadas Anna Inwestycje 81 889 05 22 512 321 273

Chudzik Agnieszka Inwestycje 81 889 05 21 501 181 490

Pietrasiak Patryk
Inwestycje drogowe 

i utrzymanie dróg 
gminnych

81 889 05 21 512 340 298

Małgorzata Godlińska

Zagospodarowanie 
przestrzenne, 
gospodarka 

nieruchomościami

81 889 05 28 512 320 209

Kramarczyk Michał Gospodarka 
komunalna 81 889 05 02 512 258 999

Kustra Karolina Ochrona środowiska 81 889 05 02 512 442 413

Zarychta Anna Solary 81 889 05 28 531 814 830

REFERAT 
SPOŁECZNO-

ADMINISTRACYJNY

Włoch – Kamola 
Małgorzata

Kierownik, 
profilaktyka 

i rozwiązywanie 
problemów 
społecznych

81 889 05 11 512 289 627

Maj Teresa
Działalność 

gospodarcza,
ewidencja ludności

81 889 05 09 512 256 555

Stępień Anna Dowody osobiste,
ewidencja ludności 81 889 05 12 535 553 348

REFERAT FINANSOWY

Araźna Anna Księgowość 
sprawozdawcza 81 889 05 14 512 207 255

Woźniak Wiole�a Księgowość 
budżetowa 81 889 05 14 502 510 596

Krajewska Anita Pomoc 
administracyjna 81 889 05 14 531 884 516

REFERAT PODATKOWY

Dudek Agnieszka Kierownik  81 889 05 46 512 343 940

Szabelska Ewa Odpady komunalne 81 889 05 47 504 298 155

Tyburca Małgorzata Księgowość 
podatkowa 81 889 05 48 535 553 328

Kamela Ewa Podatki 81 889 05 48 512 219 183

Łyszcz Jolanta Podatki 81 889 05 49 512 288 167

STANOWISKO 
DS. PROMOCJI, 

KULTURY, SPORTU 
ORAZ WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

Nocek Paweł Promocja, kultura, 
sport 81 889 05 30 512 320 945

STANOWISKO 
DS. OBRONNYCH, 

ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO I OCHRONY 
INFORMACJI NIEJAWNYCH

Skowron Krys�an
Obronność, 
zarządzanie 
kryzysowe

81 889 05 38 512 353 168

DORADCA LUBELSKIEGO 
OŚRODKA DORADZTWA 

ROLNICZEGO 
W KOŃSKOWOLI

Sijka Grzegorz Rolnictwo 601 589 292

URZĄD GMINY PUŁAWY
KOMÓRKA 

ORGANIZACYJNA NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO/ZAKRES 
OBOWIĄZKÓW

NUMER 
STACJONARNY

NUMER 
KOMÓRKOWY

Zadzwoń i umów się na wizytę w Urzędzie Gminy Puławy.

Wykaz numerów telefonów    do Urzędu Gminy



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER 
KOMÓRKOWY

Włodek Tomasz Kierownik 81 889 05 10 512 430 215

Wójcik Joanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 227

Cieślik Karolina Starszy asystent rodziny, Karta Dużej 
Rodziny, Owocna Karta Dużej Rodziny 81 889 05 06 512 430 176

Ciupa Anna Starszy pracownik socjalny 81 889 05 06 510 221 968

Figiel Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 169

Kotowicz Hanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 109

Morawska Ane�a Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 265

Nawrocka –  
Błagowieszczeńska 

Maryla

Specjalista pracy socjalnej, 
prowadzenie egzekucji 

dłużników alimentacyjnych
81 889 05 08 512 443 706

Węglarz Elżbieta Główna Księgowa 81 889 05 19 512 430 140

Sysa Aleksandra Stypendia i zasiłki szkolne 81 889 05 36 511 141 694

Woch Karolina Starszy inspektor ds. pomocy 
społecznej, sprawozdawczość 81 889 05 19 511 141 486

Madejska Anna Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 512 430 194

Raczyńska Agnieszka Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 511 141 526

Dobrzyńska Katarzyna Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 36 511 141 713

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY

Klimek Marzena Dyrektor 81 889 05 34 512 430 273
Bociańska Agnieszka Główna Księgowa 81 889 05 31 512 430 334

Marta Szulowska Specjalista do spraw 
płac i kadr 81 889 05 31 512 430 389

Krupa Agnieszka Księgowa 81 889 05 32 512 430 577
Margol Aneta Księgowa 81 889 05 32 512 430 406

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 22

www.gminapulawy.pl

Wykaz numerów telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 oraz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych



25WYDARZENIA www.gminapulawy.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH

NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER 
KOMÓRKOWY

Włodek Tomasz Kierownik 81 889 05 10 512 430 215

Wójcik Joanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 227

Cieślik Karolina Starszy asystent rodziny, Karta Dużej 
Rodziny, Owocna Karta Dużej Rodziny 81 889 05 06 512 430 176

Ciupa Anna Starszy pracownik socjalny 81 889 05 06 510 221 968

Figiel Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 07 512 430 169

Kotowicz Hanna Starszy specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 109

Morawska Ane�a Specjalista pracy socjalnej 81 889 05 08 512 430 265

Nawrocka –  
Błagowieszczeńska 

Maryla

Specjalista pracy socjalnej, 
prowadzenie egzekucji 

dłużników alimentacyjnych
81 889 05 08 512 443 706

Węglarz Elżbieta Główna Księgowa 81 889 05 19 512 430 140

Sysa Aleksandra Stypendia i zasiłki szkolne 81 889 05 36 511 141 694

Woch Karolina Starszy inspektor ds. pomocy 
społecznej, sprawozdawczość 81 889 05 19 511 141 486

Madejska Anna Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 512 430 194

Raczyńska Agnieszka Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 37 511 141 526

Dobrzyńska Katarzyna Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+, 300+ 81 889 05 36 511 141 713

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO NUMER STACJONARNY NUMER KOMÓRKOWY

Klimek Marzena Dyrektor 81 889 05 34 512 430 273
Bociańska Agnieszka Główna Księgowa 81 889 05 31 512 430 334

Marta Szulowska Specjalista do spraw 
płac i kadr 81 889 05 31 512 430 389

Krupa Agnieszka Księgowa 81 889 05 32 512 430 577
Margol Aneta Księgowa 81 889 05 32 512 430 406

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 22

www.gminapulawy.pl

Wykaz numerów telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 oraz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych

Budowa sieci światłowodowej w ramach POPC

Zagrożenie powodzią i podtopieniami

Realizacja projektu w ramach trze-
ciego konkursu POPC dz. 1.1. pod na-
zwą „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu o wyso-
kich przepustowościach”

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z wytycznymi Europejskiej 

Agendy Cyfrowej, w 2021 roku każdy 
obywatel UE ma znajdować się w za-
sięgu internetowego łącza nie wolniej-
szego niż 30 Mb/s, a co najmniej poło-
wa ma korzystać z Internetu z prędko-
ścią nie mniejszą niż 100 Mb/s.

W Polsce cele te realizowane są 
m. in. poprzez rządowy Program Ope-
racyjny Polska Cyfrowa (POPC), które-
go założeniem jest wzmocnienie cy-
frowych fundamentów rozwoju kraju 
i likwidacja tzw. „białych plam NGA”, 
czyli obszarów, w których nie ma do-
stępu do bardzo szybkiego Internetu.

Spółka FIBEE I – jeden z najwięk-
szych uczestników POPC – wygrała 
konkurs na budowę sieci na 21 ob-
szarach Polski, w 7 województwach, 
w tym również w województwie 
lubelskim. Obecnie na terenie Na-
szej gminy FIBEE I rozpoczyna bu-
dowę dostępowej sieci światłowo-

dowej o wysokiej przepustowości 
(min. 100 Mb/s) i będzie jej hurto-
wym operatorem. Na obszarze Pu-
ławskim A obejmującym powiaty: łu-
kowski, rycki i puławski zaplanowane 
jest doprowadzenie sieci do 31 578 
gospodarstw domowych i 127 jedno-
stek oświatowych, dając możliwość 
dostępu do szybkiego Internetu, usług 
telekomunikacyjnych oraz telewizji cy-
frowej różnych operatorów. Wybudo-
wanie sieci FIBEE wymaga uzyskania 
zgody od wszystkich współwłaścicieli 
działek, przez które nasza sieć będzie 
poprowadzona. Zawieranie zgód na 
umieszczenie infrastruktury teleko-
munikacyjnej oraz inne zadania zwią-
zane z projektowaniem i budową sieci 
w imieniu FIBEE I realizuje fi rma INVE-
STRADE sp. z o. o. Prosimy Mieszkań-
ców Naszej Gminy o wsparcie i pomoc 
w realizacji projektu, który pozwoli 
wyeliminować różnice w możliwo-
ściach dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowo-
ściach na terenie gminy.

Więcej informacji: www.fi bee.pl

Kamil Pietrzyk
TeleArtNet Sp. z o.o.

Z dniem 26 czerwca 2020 r. od godz. 
12.00 na terenie Gminy Puławy za-
czął obowiązywać alarm przeciwpo-
wodziowy. Było to związane z podno-
szącym się poziomem wody na Wiśle. 
Groźne w skutkach okazały się także 
letnie burze z bardzo intensywnymi 
opadami deszczu i silnym wiatrem.

Z chwilą wprowadzenia alarmu 
przeciwpowodziowego zarządzono 
monitoring wałów przeciwpowo-
dziowych. Sytuacja na Wiśle była 
jednak stabilna. Groźniejsza okaza-
ła się Klikawka. Na skutek bardzo 
intensywnych opadów deszczu jej 
poziom bardzo się podniósł. Rzeka 
ledwo mieściła się w swoim korycie. 
Potrzebne nawet było przepompo-
wywanie wody przy jednym z prze-

pustów, który ograniczał jej prze-
pływ. W innym miejscu konieczna 
była interwencja strażaków i wzmoc-
nienie wału przeciwpowodziowego. 
Sytuację i tutaj na szczęście udało 
się opanować. Woda na Wiśle i Kli-
kawce zaczęła szybko opadać, dla-
tego Wójt Gminy Puławy z dniem 
27 czerwca 2020 r. od godz. 22.00 
odwołał alarm przeciwpowodziowy.

W czerwcu i lipcu 2020 r. Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy Cen-
tralne Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Warszawie wydawał wiele 
ostrzeżeń pogodowych dla nasze-
go regionu. Synoptycy zapowiadali 
bardzo intensywne deszcze (nawet 
50 mm – czyli 50 litrów na 1 m2) oraz 

silne porywy wiatru, które dochodzi-
ły do 100 km/h. Podczas nawalnych 
deszczy wiele posesji w Bronowicach, 
Górze Puławskiej czy Klikawie zosta-
ło zalanych. Wodę z piwnic, garaży 
i przydomowych ogrodów wypom-
powywali strażacy, głównie z ochot-
niczych straży pożarnych działających 
na terenie Gminy Puławy. Musieli oni 
także usuwać powalone drzewa. In-
tensywne opady deszczu dały także 
o sobie znać np. w samych Puławach, 
gdzie został zalany m.in. wiadukt 
kolejowy przy Alei Partyzantów. Na 
niektórych osiedlach wody było tak 
dużo, że przelewała się przez progi za-
parkowanych aut.

Paweł Nocek
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Stypendium Wójta Gminy Puławy przyznane
50 uczniów z 7 szkół podstawowych działających w Gmi-

nie Puławy otrzymało Stypendia Wójta Gminy Puławy za 
wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy arty-
styczne. Każda z wyróżnionych osób otrzymała 400 złotych. 

W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, nie 
odbyła się wspólna gala dla wszystkich szkół. Stypendia 

były wręczane oddzielnie. Poniżej przedstawiamy Państwu 
listę tegorocznych stypendystów. Wszystkim nagrodzonym 
jeszcze raz serdecznie gratulujemy znakomitych wyników 
w nauce, sporcie i rozwijaniu talentu artystycznego.

tekst i fot. Paweł Nocek

Szkoła Podstawowa w Borowej
1 Kałuża Żaneta kl. V stypendium naukowe
2 Miazga Maria kl. VI stypendium naukowe

Szkoła Podstawowa w Bronowicach
1 Lisowski Marcel kl. V stypendium naukowe
2 Pyszczak Jakub kl. VIII stypendium naukowe

Szkoła Podstawowa w Gołębiu
1 Cybula Dominika kl. VIII stypendium naukowe
2 Kamola Magdalena kl. VII stypendium artystyczne
3 Łukasiewicz Bartłomiej kl. V A stypendium naukowe
4 Łukasiewicz Mikołaj kl. VIII stypendium naukowe
5 Łukasiewicz Miłosz kl. VII stypendium naukowe
6 Malinowska Ewelina kl. VI A stypendium sportowe
7 Orzechowska Julia kl. V B stypendium naukowe
8 Rułka Wiktoria kl. V B stypendium naukowe
9 Szczerbetka Klaudia kl. VIII stypendium naukowe

10 Ślęk Rafał kl. VII stypendium naukowe
11 Walasek Agnieszka kl. V B stypendium naukowe
12 Warda Filip kl. VI A stypendium artystyczne

Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej
1 Adach Marceli Kl. V B stypendium sportowe
2 Błaszkiewicz Kinga kl. VII A stypendium naukowe
3 Chodoła Alicja kl. VI A stypendium naukowe
4 Chodoła Julia kl. VI A stypendium naukowe
5 Ciupa Bartłomiej kl. VI A stypendium sportowe
6 Koza Przemysław kl. VI B stypendium naukowe
7 Kuśmierz Zofi a kl. VIII B stypendium naukowe
8 Lipski Bartłomiej kl. VIII A stypendium naukowe
9 Michta Adriana kl. VIII A stypendium naukowe

10 Michta Zuzanna kl. VIII A stypendium naukowe
11 Ruciński Michał kl. VIII A stypendium sportowe
12 Sitek Stanisław kl. V A stypendium naukowe
13 Śpiewak Maciej kl. VI B stypendium naukowe
14 Świtalska Wiktoria kl. VIII A stypendium naukowe

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie
1 Bartosik Zuzanna kl. VI stypendium naukowe
2 Gawron Zofi a kl. IV stypendium naukowe
3 Matysiak Patrycja kl. VIII stypendium naukowe
4 Pacocha Gabriel kl. IV stypendium naukowe
5 Szewczyk Lena kl. V stypendium naukowe
6 Zagańczyk Natalia kl. VIII stypendium naukowe
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Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
1 Bachanek Aleksandra kl. VII stypendium naukowe
2 Kosmowska Natalia kl. VI stypendium naukowe
3 Michowski Maksymilian kl. VII stypendium naukowe
4 Opacka Kinga kl. VII stypendium naukowe
5 Różewicz Kinga kl. V stypendium naukowe

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
1 Figura Bartosz kl. VIII stypendium naukowe
2 Kulczycki Kamil kl. VI stypendium sportowe
3 Nakonieczna Amelia kl. V stypendium naukowe
4 Nita Krzysztof kl. VI stypendium naukowe
5 Sielski Krzysztof kl. V stypendium naukowe
6 Skowroński Bartosz kl. V stypendium naukowe
7 Urbanek Bartosz kl. IV stypendium naukowe
8 Wierzbicka Amelia kl. V stypendium naukowe
9 Wolska Julia kl. VI stypendium naukowe

Pan Stanisław Kawka odszedł na wieczną służbę
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 9 sierpnia 2020 r. w wieku 91 lat 

zmarł Pan Stanisław Kawka – wieloletni prezes i naczelnik Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Leokadiowie, społecznik. Pan Stanisław w 1945 r. był jednym 
z założycieli OSP w Leokadiowie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 11 sierpnia 2020 r. w Ko-
ściele pw. św. Józefa Oblubieńca w Zarzeczu, a następnie na miejscowym 
cmentarzu parafi alnym. 

Spoczywaj w pokoju wiecznym.
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Pożegnaliśmy wielkiego ludowego Artystę

Zmarł Pan Bogdan Gowin 

Z przykrością zawiadamiamy, że 
29 kwietnia 2020 roku zmarł po dłu-
giej, ciężkiej chorobie Pan Krzysztof 
Cegieła, artysta, kowal z Góry Pu-
ławskiej, wieloletni prezes Klubu 
Twórców Ludowych w Puławskim 
Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. 

Krzysztof Cegieła długoletni czło-
nek Klubu Twórców Ludowych w Pu-
ławskim Ośrodku Kultury „Dom Che-
mika”, w latach 1996-2001 Wicepre-
zes Zarządu Klubu, a od 2002 roku 
do stycznia 2014 roku jego Prezes. 
Członek Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych Oddział w Lublinie, zwe-
ryfi kowany w dziedzinie kowalstwa. 
Pracował we własnej kuźni w Górze 
Puławskiej. Od 1975 roku prowa-
dził systematyczne przyuczanie do 
zawodu kowalstwa artystycznego. 
Wyszkolił kilkudziesięciu młodych 
mężczyzn. Umiejętności swoje prze-
kazał także swoim synom: Andrzejo-
wi i Arkadiuszowi. Krzysztof Cegieła 
bardzo chętnie uczestniczył w licz-

nych konkursach, gdzie prace jego 
wyróżniały się wysokim poziomem 
artystycznym i różnorodnością form. 
Świadczą o tym liczne nagrody, wy-
różnienia, dyplomy. Współpracował 
również z Muzeum Okręgowym 
na Zamku w Lublinie – Dział Etno-
grafi i oraz z Muzeum Regionalnym 
PTTK w Puławach. Na przełomie 
2003/2004 brał udział w dużej wy-
stawie poświęconej kowalstwu lu-
dowemu na Lubelszczyźnie organi-
zowanej przez Puławskie Muzeum 
we współpracy z Muzeum Lubelskim 
na Zamku.

Za swoją działalność został nagro-
dzony wieloma odznaczeniami pań-
stwowymi: Srebrnym i Złotym Krzy-
żem Zasługi, Brązowym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Arti s”, 
odznaką Zasłużony Działacz Kultury, 
Honorową Odznaką Rzemiosła.

Puławski Ośrodek Kultury 
„Dom Chemika”

Z głębokim smutkiem zawiadamia-
my, że 17 czerwca 2020 r. zmarł Pan 
Bogdan Gowin – były Sołtys Gołębia, 
członek Towarzystwa Przyjaciół Go-
łębia, społecznik. W 2020 r. otrzymał 
tytuł „Zasłużony dla Gminy Puławy”, 
które zostało przyznane za szczegól-
ne osiągnięcia na rzecz Gminy Puła-
wy w zakresie promocji. Uroczysto-
ści pogrzebowe odbyły się w sobotę 
20 czerwca 2020 r. w Kościele pw. św. 
Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu.

Bogdan Gowin jako mieszkaniec 
Gołębia i były sołtys, od wielu lat 
aktywnie działał na rzecz lokalnej 
społeczności. Przez dwie kadencje 
był gospodarzem Sołectwa. Zawsze 
bardzo mocno angażował się w ży-
cie wsi. Włączał się w wiele inicjatyw 
społeczno-kulturalnych organizowa-
nych na terenie całej Gminy Puławy. 
Był inicjatorem działań związanych 

z ekologią i dbaniem o czystość oto-
czenia. Razem z innymi członkami 
Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, 
podjął się renowacji przydrożnych 
kapliczek. Ceniąc pamięć poległych 
i zasłużonych dla Ojczyzny, brał rów-
nież udział w odnawianiu zabytko-
wych pomników na cmentarzu, na 
dworcu kolejowym i w centrum Go-
łębia. Od 2012 r. Bogdan Gowin był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Gołębia. Uczestniczył we wszystkich 
jego działaniach: m.in. przy porząd-
kowaniu terenów leśnych czy oko-
lic rzeki Wisły. Brał aktywny udział 
w wernisażach, wystawach czy in-
nych uroczystościach. W naszej pa-
mięci na zawsze pozostanie jego 
uśmiech i pogoda ducha. Dziękuje-
my Ci za to, że byłeś z nami i dla nas. 

Spoczywaj w pokoju wiecznym.
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Pożegnanie ks. Damiana Sadzy

RUN WISŁA 2020 dla zdrowej psychiki

Z końcem lipca 2020 r. posługę w parafi i pw. św. Woj-
ciecha w Górze Puławskiej posługę zakończył ks. Damian 
Sadza. Z dniem 1 sierpnia został wikariuszem w parafi i 
pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Dziękujemy za dwu-
letnią pracę na rzecz naszej wspólnoty i życzymy błogo-
sławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej. 
Nowym wikariuszem w parafi i pw. św. Wojciecha w Górze 
Puławskiej został ks. Dominik Frączek.

Tekst i fot. Paweł Nocek

20 lipca przez Gminę Puławy prze-
biegła niezwykła sztafeta – biega-
cze z kilku miejscowości wspólnie 
przebyli dystans z Dęblina do Kazi-
mierza Dolnego, aby w ten sposób 
zwrócić uwagę na problem zdrowia 
psychicznego.

Sztafeta z Dęblina do  Kazimierza 
była częścią trasy jaką Michael No-
wicki i Darek Rut Rutkowski pobie-
gli z Warszawy do Krakowa. Łącznie 
do pokonania mieli ponad 450 km. 

Tradycją było, że na poszczególnych 
etapach biegaczom towarzyszyły lo-
kalne podmioty zajmujące się spor-
tem. Oprócz przedstawiciela Gminy 
Puławy w sztafecie, która odbyła się 
20 lipca wzięli udział biegacze z bie-
gusiem.pl (powiat rycki), Multi media 
Runners Puławy i Fundacji BezMiar.

Sam kiedyś cierpiałem na depresję 
– mówi Michael Nowicki. Chciałem 
pokazać, że z tą chorobą można żyć 
normalnie. Choroby psychiczne mogą 

nam teraz bardziej grozić, bo przecież 
jeszcze niedawno wszyscy zostaliśmy 
zamknięci – dodaje.

Sztafeta RUN WISŁA 2020 zawsze 
spotykała się z wielką przychylnością 
ze strony mieszkańców czy lokalnych 
mediów. W Gołębiu na przykład, jeden 
z mieszkańców poczęstował uczestni-
ków zimniutką wodą, która przyniosła 
ochłodę w ten upalny, lipcowy dzień.

Paweł Nocek



30 WYDARZENIA

Kocham Bronowice

Rozmowa z Panią Małgorzatą Piwowarek – sołtysem 
roku województwa lubelskiego w plebiscycie Dziennika 
Wschodniego

Pierwsze miejsce wśród 2 700 sołtysów to ogromny sukces.
Przede wszystkim dziękuję wszystkim za oddane głosy. Ni-
gdy nie spodziewałabym się takiego rezultatu. To nie tylko 
mój sukces, ale całej społeczności Bronowic.
3 130 oddanych głosów to znacznie więcej niż miesz-
kańców Bronowic.
Być może to zasługa mediów społecznościowych. W ostat-
nich miesiącach strona Sołectwo Bronowice, którą pro-
wadzę na Facebooku, zyskała bardzo dużą popularność. 
Wiem, że obserwuje ją wiele osób także spoza naszej 
miejscowości. Tak duża liczba oddanych głosów świadczy 
o tym, że ludziom podobają się podejmowane przeze mnie 
działania i poruszane trudne tematy.
Liczyła Pani na wygraną?
Na pewno nie. Plebiscyt traktowałam raczej w formie 
zabawy. Każdy startujący w tym konkursie sołtys chciał 
chyba wypaść korzystnie. Dlatego specjalnie z tej okazji 
nagraliśmy nawet krótki spot z prezentacją mojej oso-
by i tego co robię jako sołtys. Byłam ciekawa tego, jak 
postrzegają i odbierają mnie inne osoby. Okazało się, że 
odzew był bardzo pozytywny. 
Sukces sołtysa i całych Bronowic
Sołtys to nie tylko jedna osoba. Ważne jest całe sołectwo. 
Bez bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami, Urzędem 
Gminy, radnym Pawłem Lisowskim czy innymi organizacja-
mi niewiele można by było zrobić samemu. Dzięki otwarto-
ści i przychylności innych można się realizować i działać na 
rzecz wspólnego dobra.
Trudno było zostać sołtysem?
Poprzednio byłam przewodniczącą rady sołeckiej. Moja po-
przedniczka Sylwia Mizak zrezygnowała z pełnionej funkcji 
i zaproponowała mi, abym to ja wystartowała w wyborach. 
Byłam tym trochę zaskoczona, ale po namyśle zgodziłam się. 

Uznałam to za docenienie mojej dotychczasowej, ciężkiej 
pracy. Z Sylwią zawsze bardzo dobrze mi się współpracowa-
ło, zarówno wtedy, kiedy ja byłam przewodniczącą rady so-
łectwa i teraz. Wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. Ważna 
jest pomoc i wiedza, że ma się poparcie w innych osobach.
Największy sukces podczas urzędowania jako sołtys to…
Na pewno było to zajęcie I miejsca w konkursie na najład-
niejsze stoisko podczas 9. Święta Truskawki w Gminie Puła-
wy, które odbyło się w 2019 r. Byłam autorką pomysłu na 
wystrój. W przygotowaniach dekoracji zaangażowanych 
było wiele osób na przykład z rady sołeckiej czy naszej ochot-
niczej straży pożarnej. Oprócz samego stoiska, zorganizo-
waliśmy ‘wesele truskawkowe” z młodą parą, która miała 
wymalowane truskawki na twarzy. To był strzał w „dziesiąt-
kę”. Całość naprawdę pięknie się prezentowała i zostanie to 
w naszej pamięci na wiele lat. Wszyscy ciężko pracowali, ale 
wysiłek opłacił się.
Praca sołtysa jest ciężka?
Sołtysem jest się przez całą dobę. Telefony od mieszkańców 
mam nieraz późno w nocy. Na przykład kiedyś na posesji 
starszej pani na ziemię spadła linia energetyczna. Kobieta 
nie mogła się do nikogo dodzwonić. Do mnie jej się udało. 
Szybko zorganizowaliśmy pomoc. Ludzie dzwonią do mnie 
z różnymi problemami. Czasami występuję w roli mediato-
ra. Często odkładam swoją codzienną pracę na rzecz miesz-
kańców i ich problemów, które mi zgłaszają. Satysfakcja, że 
komuś można było pomóc wynagradza jednak trud, wysiłek 
czy poświęcony czas.
O Bronowicach można wiele przeczytać i obejrzeć w In-
ternecie.
Założyliśmy stronę Sołectwa Bronowic na Facebooku. 
Dzięki temu na bieżąco mamy kontakt z mieszkańcami. Za-
wsze chciałam ożywić Bronowice i zaangażować w życie 
publiczne. To jedna z największych i najstarszych miejsco-
wości w Gminie Puławy. Mamy piękną historię i tradycje. 
Dzięki istnieniu strony, ludzie zaczęli się identyfi kować 
i utożsamiać z naszym sołectwem. Na bieżąco wszyscy są 
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informowani o tym co się dzieje. Mogą wypowiadać się 
na każdy temat. Dzięki internetowi szybko przekazujemy 
nasze działania na rzecz sołectwa.
Największe wyzwania przed sołtysem Bronowic?
Jednoczenie mieszkańców i ich udziału w życiu naszej wsi. 
Na ostatnim zebraniu wiejskim było 72 osoby. Na poprzed-
nie przychodziło po 20-30 osób. Widać więc duży postęp. 
Coraz więcej ludzi interesuje się tym, co dzieje się w sołec-
twie. Mamy ponad 600 mieszkańców. Chciałabym, żeby na 
zebrania przychodziło jeszcze więcej ludzi. Chcemy, żeby 
nasz głos był jeszcze bardziej słyszany i brany pod uwagę. 
Myślała Pani kiedyś o przeprowadzce?
Nigdy. To są moje kochane Bronowice. Na pewno nie zmie-
niłabym miejsca zamieszkania na żadne inne. Bardzo przy-
wiązałam się do ludzi i mam wielki sentyment do naszego 
sołectwa. Bronowice z każdym rokiem stają się coraz pięk-
niejsze. Są też atrakcyjne dla innych osób. Stale przybywa 
nam mieszkańców. Wcale się nie dziwię, bo to wspaniałe 
miejsce do zamieszkania.
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i liczę na dalszą, owocną współpracę.

Rozmawiał Paweł Nocek
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Kryzys? Szansa? Czy zagrożenie?
Czym jest to zjawisko? Jak reaguje człowiek gdy znaj-

dzie się w trudnej sytuacji? Jakie są obszary kryzysu? 
Czy szukać wsparcia?

Czasy, w których funkcjonujemy, oczekiwania, jakie sta-
wiamy przed sobą i je realizujemy, brak czasu, szybki rytm 
dnia, liczne obowiązki i zobowiązania mogą przyczyniać 
się do pojawiania się coraz to nowych trudności, z którymi 
człowiek nie będzie potrafi ł sobie radzić i nie będzie dys-
ponował odpowiednimi zasobami aby je przezwyciężać.

Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, gdy pojawia się 
przed nimi przeszkoda, która w danym czasie nie jest do 
pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywa-
nia problemów. Powoduje to stan dezorganizacji i zamie-
szania, w którym podejmowane są liczne próby nieuda-
nych rozwiązań (za: James R.K., Gilliland B. E. Strategie 
interwencji kryzysowej, s. 26). 

Stadia rozwoju kryzysu
• pojawienie sytuacji krytycznej, w której decyduje się, czy 

normalne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami 
wystarczą,

• narastające napięcie i dezorganizacja towarzyszące tej 
sytuacji przekraczają zdolność dotkniętej nią osoby do 
radzenia sobie z trudnościami,

• wybrnięcie z sytuacji wymaga sięgnięcia po dodatkowe 
zasoby (np. specjalistyczną pomoc),  (za: James R.K., Gil-
liland B. E. Strategie interwencji kryzysowej, s. 26). 

Każdy z nas jest inny zarówno ze względu na czynniki 
biologiczne jak i determinanty środowiskowe, posiada 
inne zasoby, możliwości i cele. Pewne jest natomiast, 
że kryzysy są i nie da się ich wyeliminować z codziennego 
funkcjonowania. Dlatego warto posiadać wiedzę i umie-
jętności, które pomogą w sytuacji zaistnienia kryzysu. 
Warto mieć świadomość, że pomocy i wsparcia warto 
szukać, a ze względu na coraz lepiej rozbudowaną infra-
strukturę wspierającą tę pomoc się znajdzie i będzie ona 
adekwatna do potrzeb. 

Kryzysy ich odczuwanie, sposoby radzenia są 
niepowtarzalne tak, jak niepowtarzalny jest każ-
dy człowiek. Warto poszukiwać rozwiązań, wspar-
cia po to, by jakość życia była jak najlepsza. 
Walka z kryzysem „polega na  zwalczaniu bolesnych 
konsekwencji negatywnych wydarzeń, które podważa-
ją nasze poczucie panowania nad własnym życiem” (za: 
Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa, s. 17). Po-
czucie sprawczości, poczucia panowania nad własnym 
losem podnosi poczucie wartości, sprawia, że człowiek 
czuje się spokojny, spełniony i mocny. 

Literatura:
1.  James R.K., Gilliland B. E.(2004) Strategie interwencji 

kryzysowej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Warszawa 

2.  Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa, Wydaw-
nictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010 r.; 

Daria Sokołowska

Pojawiają się w toku normalnego rozwoju i zmian. 
Mogą to być np. ukończenie 18 roku życia, reakcja na po-
jawienie się potomstwa, zakończenie edukacji, przejście 
na emeryturę.

Rozwojowe

Ujawniają się w następstwie nieprzewidzianych zda-
rzeń, są poza kontrolą człowieka. Mogą się pojawić 
np. po zgonie bliskiej osoby, zdarzeniu drogowym, napaści 
seksualnej, zwolnieniu z pracy. 

Sytuacyjne

Zawierają się tu wewnętrzne rozterki, myśli o braku re-
alizacji celów, żal za nierealizowanymi marzeniami, poczu-
cie straty i świadomość, że na niektóre wydarzenia jest za 
późno np. na posiadanie potomstwa. 

Egzystencjalne

To czas gdy pojawia się zdarzenie katastrofalne wywoła-
ne przez czynniki środowiskowego lub ludzi mogą to być: 
pożary, powodzie, epidemie. 

Środowiskowe

Jeśli przeżywasz trudny czas, jeśli chciałabyś porozma-
wiać i dowiedzieć się, co możesz zrobić – gdzie się udać, 

kto zaoferuje pomoc, zapraszamy do Urzędu Gminy Puła-
wy  w czwartki, p. 2 w godzinach 15.30-18.00.

Ze względu na różnorodność trudnych zdarzeń w litera-
turze określono obszary kryzysów:
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Konkurs na Najdorodniejszą truskawkę 
Sezonu Truskawkowego 2020 rozstrzygnięty!

Pani Małgorzata Sulima z Kajetanowa wygrała „Konkurs 
na najdorodniejszą truskawkę Sezonu Truskawkowego 
2020”. Owoc wyhodowany przez Panią Małgorzatę ważył 
183 gramy! Truskawka była odmiany Roxana. Główną 
nagroda w konkursie był tablet o wartości 500 zł. Zwy-
ciężczyni bardzo serdecznie gratulujemy!

W tym kolejnym, trudnym roku dla plantatorów truska-

wek do Konkursu wpłynęło 7 zgłoszeń od 5 osób, w tym 
z Gminy Janowiec i Końskowola. Najdorodniejsza truskawka 
została przyniesiona do Urzędu Gminy Puławy 17 czerwca 
2020 r. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie otrzy-
mają pamiątkowe dyplomy oraz gadżety z Gminy Puławy.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Wyniki konkursu artystycznego
„Truskawkowe Inspiracje 2020” 

Maja Matraszek z Gołębia zwy-
ciężyła w Konkursie artystycznym 
„Truskawkowe Inspiracje 2020”. 
Laureatka otrzyma w nagrodę ta-
blet o wartości 500 zł. Na drugim 
miejscu podium znalazła się Beata 
Żelazny z Jaroszyna, która otrzyma-
ła czytnik e-book o wartości około 
300 zł. Na III miejscu uplasowała 
się Kaja Beczek z Gołębia. Nagrodą 
za najniższy stopień podium była 
opaska smartband o wartości oko-
ło 100 zł. Organizatorem Konkursu 
był Urząd Gminy Puławy.
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I Miejsce - Maja Matraszek

II Miejsce - Beata Żelazny

III Miejsce - Kaja Beczek

Uczestnicy zabawy musieli przygotować pracę konkurso-
wą – dzieło artystyczne, tematycznie związane z owocem 
truskawki. Praca mogła być wykonana dowolną techniką: 
szydełkowanie, haft , tkactwo, rzeźba, malarstwo, wiklina, 
kowalstwo artystyczne i inne. Konkurs artystyczny „Tru-
skawkowe Inspiracje 2020” został przeprowadzony w jednej 
kategorii – open. Pierwszy etap zmagań trwał do 6 lipca. 
Aby wziąć udział w Konkursie, trzeba było wykonać pracę 
artystyczną a następnie zrobić jej jedno zdjęcie i przesłać 
e-mailem do Urzędu Gminy Puławy. W drugim etapie Kon-
kursu (od dnia 7 lipca do 14 lipca 2020 r. do godz. 12.00), 
internauci na ofi cjalnym profi lu Gminy Puławy na Facebo-
oku, głosowali na najlepszą pracę. W Konkursie wygrała ta 
osoba, której praca zdobyła najwięcej „polubień” (np. „”Lu-
bię To” czy „serduszko”). W chwili zamknięcia głosowania, 
zostały podliczone wszystkie „polubienia”. Maja Matraszek 
otrzymała ich 279, Beata Żelazny 177, a Kaja Beczek 106. 
Wszystkim laureatom i uczestnikom Konkursu artystycznego 
„Truskawkowe Inspiracje 2020” serdecznie gratulujemy!

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Ogród Pani Doroty Kowalczuk z Góry Puławskiej zwy-
ciężył w Konkursie Fotografi cznym „Najpiękniejszy Ogród 
w Gminie Puławy”. II miejsce zajął Pan Wojciech Osiak 
z Borowej. Na trzecim miejscu podium znalazła się Pani 
Grażyna Chodoła z Łęki.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. 
W pierwszym uczestnicy musieli przesłać po  jednej fo-
tografi i prezentującej ogród. Na fotografi i mogła być 
przedstawiona roślinność, architektura, zwierzęta czy 
ludzie. Ważne, aby wszystko działo się w ogrodzie, któ-
ry znajduje się na obszarze Gminy Puławy. W drugim 
etapie Konkursu, internauci głosowali na ogrody na ofi -
cjalnym profi lu Gminy Puławy na Facebooku. Najpięk-
niejszym ogrodem został ten, który zdobył najwięcej 

„polubień” (np. „Lubię To” i „serduszko”). W chwili za-
mknięcia głosowania na ogród Pani Doroty Kowalczuk 
zagłosowało 769 osób. Na ogród Pana Wojciecha Osiaka 
718 osób, a na ogród Pani Grażyny Chodoły 371 osób.

Nagrodą główną w konkursie był zestaw narzędzi ogrodo-
wych renomowanej marki Fiskars o wartości ponad 500 zł! 
Za zajęcie II i III miejsca zostały ufundowane opryskiwacze 
ogrodowe o wartości około 300 i 200 złotych. Wszystkie 
osoby biorące udział w Konkursie otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz gadżety z Gminy Puławy. Partnerem Konkursu 
Fotografi cznego „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Puławy” 
było Centrum Ogrodnicze Green Team z Góry Puławskiej. 

Tekst i fot. Paweł Nocek

„Najpiękniejszy Ogród w Gminie Puławy” wybrany

I miejsce
Dorota Kowalczuk, Góra Puławska
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II miejsce 
Wojciech Osiak, Borowa

III miejsce 
Grażyna Chodoła, Łęka
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IV „Bieg dla Niepodległej. Ku wolności” 
i wspólne śpiewanie pieśni legionowych z Jolą SIP

„Ocalić od zapomnienia. 
Zapis historii opowiedzianych przez uczestników 
Klubu Seniora w Gołębiu i Górze Puławskiej”

W niedzielę 15 listopada br., aby uczcić 102. roczni-
cę odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprasza-
my wszystkich do wspólnego radosnego świętowania! 
Chętni będą mogli wziąć udział w czwartej puławskiej 
edycji „Biegu dla Niepodległej”. To impreza dla całych 
rodzin! Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jola Sip 
– wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, współza-
łożycielka Lubelskiej Federacji Bardów. Artystka wystąpi 
w towarzystwie muzyka i gitarzysty Michała Lewartowi-
cza. Przed rozpoczęciem biegów odbędzie się wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych i patriotycznych. Pobie-
gniemy ku wolności!

Przygotowane zostały cztery dystanse: główny 5 km, 
3 km oraz symboliczny: 1918 m i oczywiście dla dzieci 
400 m. Ten ostatni podzielony jest na cztery kategorie wie-

kowe: 0-5 lat, 6-8 lat, 9-10 lat oraz 11-13 lat. Biegi rozpocz-
ną się o godz. 12.00.

Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalne pamiątkowe 
medale. Na najlepszych zawodników jak zwykle czekać 
będą puchary oraz atrakcyjne, wartościowe nagrody. Od-
zyskanie Niepodległości to radosne święto. Warto obcho-
dzić je razem. Zapraszamy zatem w niedzielę 15 listopada 
do Parku Książąt Czartoryskich w Puławach.

Jak się zapisać?
Chętni do udziału w biegach mogą zapisywać się mailowo: 

mmizera.media@gmail.com, telefonicznie: 514 087 747 lub 
w dniu imprezy, od godz. 10.30 do godz. 11.40 (Pałac Książąt 
Czartoryskich). Wpisowe: dorośli – 35 złotych (w dniu im-
prezy 40), dzieci: 15.

Organizatorem IV „Biegu dla Niepodleglości. Ku wolno-
ści!” jest dziennikarz i działacz spoleczny Marcin Mizera.

Patronat honorowy nad IV „Biegiem dla Niepodległej. 
Ku wolności!” objęli Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziń-
ski, Poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, Senator RP 
Stanisław Gogacz oraz Przewodnicząca Rady Miasta Puła-
wy Bożena Krygier.

Patronat medialny: TVP 3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin.
Partnerami wydarzenia są: Gmina Puławy, Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 
Badawczy, AUTOCENTRUM BORECZEK, Tadeusz Boreczek 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „KLINKIER”, 
Nauka jazdy „Lukas”, Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Marcin Mizera

Uczestnicy Klubu Seniora w Gołębiu 
i Górze Puławskiej opowiedzieli Do-
rocie Opolskiej-Maksym swoje wspo-
mnienia, które zostały zebrane w dwa 
tomiki: „Ocalić od zapomnienia. Zapis 
historii opowiedzianych przez uczest-
ników Klubu Seniora w Gołębiu” oraz 
„Ocalić od zapomnienia. Zapis historii 
opowiedzianych przez uczestników 
Klubu Seniora w Górze Puławskiej”.

Publikacje zostały wydane w ra-
mach projektu: „Gmina Puławy dla 
Seniorów” realizowanego w latach 
2018-2019 przez Gminę Puławy.

Oba egzemplarze publikacji można 
wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Puławach z siedzibą w Górze 
Puławskiej, ul. Ogrodowa 18, 24-100 
Puławy i Bibliotece w Szkole Podstawo-
wej w Gołębiu, ul. Puławska 32, 24-100 
Puławy. Wydawnictwa dostępne są 
również na stronie internetowej Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Puławach (www.gops.pulawy.pl) – za-
kładka Gmina Puławy dla Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Puławach
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Szkoła Podstawowa w Zarzeczu w #SuperKoderzy

Asy Internetu w Borowej

Wiadomości matematyczne

Szkoła Podstawowa w Za-
rzeczu została zakwalifi ko-
wana do Programu Funda-

cji Orange #SuperKoderzy. 
Od nowego roku szkolnego 
dzieci za darmo będą uczyły 
się programowania.

#SuperKoderzy to pro-
gram edukacyjny Fundacji 
Orange. Jest przeznaczony 
dla uczniów klas 4-8, w tym 
dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

W czasie cyklu zajęć pro-
wadzonych na lekcjach po-
szczególnych przedmiotów 
uczniowie poznają podsta-

wowe zasady programowa-
nia, jednocześnie wykonu-
jąc zadania zgodne z pod-
stawą programową danego 
przedmiotu.  #SuperKode-
rzy uczą grać, programować 
stację pogodową, tworzyć 
interaktywne multi medial-
ne reportaże, a nawet wła-
sne strony internetowe czy 
gry dla robotów.

Szkoła Podstawowa w Za-
rzeczu rozpocznie zajęcia 
w Programie #SuperKoderzy 

od nowego roku szkolnego, 
jako jedna ze 140 szkół, któ-
re zwyciężyły w tegorocznej 
rekrutacji do Programu Fun-
dacji Orange. Dotychczas 
z programu skorzystało już 
490 szkół w całej Polsce. 
Fundacja Orange pomo-
że uczyć programowania. 
Uczniowie i nauczyciele już 
nie mogą się doczekać! 

Szkoła Podstawowa 
w Zarzeczu 

Szkoła Podstawowa w Borowej zgło-
siła się do Programu Asy Internetu, 
który jest skierowany do szkół pod-
stawowych w całym kraju. Jego celem 
jest wzmacnianie w dzieciach i nasto-
latkach wartości, które pomogą im 
uniknąć zagrożeń w sieci oraz wsparcie 
nauczycieli w tym zakresie. Asy Inter-
netu pomagają zmieniać lekcje o bez-
pieczeństwie w internecie w przygo-
dę! W Polsce program realizują wspól-
nie Fundacja Szkoła z Klasą i Google.

W czasie nauki zdalnej nauczyciele 
mieli możliwość uczestniczena w we-
binarium organizowanym przez Fun-
dację Szkoła z Klasą. Na lekcji infor-
matyki uczniowie klasy V i VI podjęli 
wyzwanie (tzw. Challenge #3) lekcji 
online z rozdziału o Uważności: Nie daj 
się nabrać – Przynęta oszustów. Ce-
lem zajęć było: zrozumieć, że coś, co 
jest w sieci, niekoniecznie jest praw-
dą, dowiedzieć się, czym jest phishing, 
dlaczego stanowi zagrożenie i jak moż-

na go uniknąć, określić wiarygodność 
stron i innych źródeł informacji i uwa-
żać na manipulacje, twierdzenia bez 
pokrycia, fałszywe promocje i nagrody 
i inne internetowe oszustwa. Ucznio-
wie po zapoznaniu się z tematem mu-
sieli uzupełnić kartę pracy (czy wiado-
mość jest prawdziwa czy fałszywa i co 
tym świadczy) z prawdziwymi wiado-
mościami od internetowych oszustów.

Szkoła Podstawowa w Borowej

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Międzyna-
rodowy Konkurs Kangur Matematyczny został przepro-
wadzony zdalnie za pośrednictwem Platf ormy Dzwonek.
pl. Celem konkursu Kangur Matematyczny jest szeroka 
popularyzacja matematyki. Niepodważalnie sprawdza on 
wiedzę matematyczną. Jednak główną umiejętnością ba-
daną przez Kangur Matematyczny jest logiczne myślenie.

Z naszej szkoły wzięło udział w konkursie 13 uczniów 
z klas IV - VIII. W zależności od kategorii terminarz konkur-
su był różny. Najpierw odbył się konkurs próbny w dniach 
25 - 26.05.2020 r. Natomiast konkurs właściwy Kangur 

2020 został przeprowadzony w dniach 2 - 4.06.2020 r.
Uczestnicy przez 90 minut zmagali się z zadaniami kon-

kursowymi, które miały różny stopień trudności. Dnia 
15.06.2020 r. zostały przedstawione wyniki Konkursu Kan-
gur Matematyczny. Okazało się, że pięcioro uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu otrzymało wyróżnienia. 
Są to: Zosia Rychlik - klasa III (kategoria Maluch), Krzysio 
Sielski - klasa V (kategoria Beniamin), Bartek Skowroński 
- klasa V (kategoria Beniamin), Krzysio Nita - klasa VI (ka-
tegoria Beniamin) oraz Magda Kopińska - klasa VIII (kate-
goria Kadet).

Zdobycie wyróżnienia z konkursu Kangur Matematycz-
ny to szczególne osiągnięcie dla uczniów. Szkolnym koor-
dynatorem konkursu w szkole jest nauczyciel matematyki 
- pani Małgorzata Kowalczyk.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
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Czerwona trasa nordic walking
Na terenie Gminy Puławy istnieje 

wiele oznakowanych szlaków tury-
stycznych. Do jednych z najciekaw-
szych na pewno należy „Czerwona 
trasa nordic walking”. Aby się po 
niej przejść, turyści przyjeżdżają 
w nasze strony nawet z odległych 
miejscowości.

Czerwona trasa nordic walking po-
wstała kilka lat temu w ramach Sieci 
Parków Nordic Walking na obszarze 
Krainy Lessowych Wąwozów. Utwo-
rzonych zostało wtedy około 160 km 
oznakowanych tras. 

Czerwona trasa nordic walking jest 
bardzo ciekawa. Prowadzi bowiem 
przez niezwykłe walory krajobra-

zowe naszej gminy. Początek trasy 
znajduje się przed przejazdem przez 
tory kolejowe w Gołębiu. Jeśli ktoś 
przyjeżdża samochodem, najlepiej 
zostawić go na zajeździe przy budyn-
ku byłego dworca Kolei Nadwiślań-
skiej. Po przejściu przez tory należy 
skręcić w lewą stronę i iść brzegiem 
lasu. Na drzewach namalowane są 
oznakowania trasy. Szlak prowadzi 
przez lasy i polany. Maszerujemy 
przez dawną wieś Bonów, bór sosno-
wy oraz Łąki Bonowskie, na których 
można spotkać takie okazy roślinne 
jak goździk kropkowany oraz prze-
tacznik kłosowy. Szlak prowadzi nie-
opodal faunistycznego i wodnego 

Rezerwatu Czapliniec oraz krzyżuje 
się ze szlakiem ornitologicznym.

Przed wyruszeniem w drogę, war-
to pobrać darmową aplikację Gmina 
Puławy (Sklep Play, App Store). W za-
kładce szlaki turystyczne znajduje się 
czerwona trasa nordic walking. Swo-
je położenie względem trasy można 
śledzić za pomocą GPS. Nie trzeba 
wtedy zwracać uwagi na oznakowa-
nie na drzewach.

Długość trasy – ok. 13,2 km
czas przejścia – około 2 h 40 minut

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Sportowi Ambasadorzy Gminy Puławy 
– cudze chwalicie, swego nie znacie!

Biegi, rajdy rowerowe, spływy ka-
jakowe czy turystyka piesza. To tylko 
niektóre aktywności fi zyczne uprawia-
ne przez pracowników Urzędu Gminy 
Puławy. Zwiedzając i uczestnicząc 
w wydarzeniach sportowych w całej 
Polsce, promują Gminę Puławy oraz 
aktywny tryb życia. Wszystkie „wypra-
wy” odbywają się w weekendy, nieza-
leżnie od warunków pogodowych.

Zbędowice, Parchatka, Las Stoc-
ki, Dęblin, Wysokie Koło czy Gołąb. 
Mapa miejsc, które w tym roku od-
wiedzili pracownicy Urzędu Gminy 
Puławy robi wrażenie. Łącznie są 
to setki kilometrów pokonanych na 
dwóch kółkach, w kajaku czy bie-

gowych butach. Aktywny tryb życia 
przyczynia się do poprawy i zacho-
wania dobrego zdrowia, pomaga od-
reagować stres związany z pracą, po-
prawia samopoczucie i podnosi od-
porność organizmu. Sportowe impre-
zy bardzo często odbywają się w naj-
bliższej okolicy. Chodzi o pokazanie, 
że w naszym regionie jest mnóstwo 
ciekawych miejsc do zobaczenia, 
które tak naprawdę są jeszcze nieod-
kryte. Dzika rzeka Wieprz, lessowe 
wąwozy czy wiele miejsc związanych 
z II wojną światową. To tylko niektóre 
z nich. W czasie pandemii koronawi-
rusa wiele osób rezygnuje z dalekich 
wyjazdów na urlopy czy wakacje. To 

duża szansa dla lokalnych atrakcji tu-
rystycznych i odkrywania tego co tak 
naprawdę mamy na co dzień. Często 
nie zdajemy sobie jednak sprawy, 
jak wiele ciekawych miejsc znajduje 
się obok nas. Nie trzeba pokonywać 
setek kilometrów, aby przeżyć fanta-
styczną przygodę na przykład płynąc 
kajakiem po Wieprzu. Przy okazji ko-
rzystając z lokalnych wypożyczalni 
sprzętu, możemy wspierać miejsco-
wych przedsiębiorców. Państwa rów-
nież zachęcamy do jak największej 
aktywności fi zycznej. W zdrowym 
ciele, zdrowy duch! 

Paweł Nocek
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Z miłości do alpak

Rozmowa z Państwem Ewą i Gerhar-
dem Fritsch z Alpaka Ranczo AFF z Łęki 

Wyobrażaliście sobie, że kiedyś bę-
dziecie mieszkać w małej wsi Łęka w 
towarzystwie alpak?
Nigdy sobie tego nie wyobrażaliśmy. 
Życie zawsze pisze swój własny, nie-
przewidywalny scenariusz. Naszą ideą 
przewodnią była ucieczka z dużego 
miasta, bo kiedyś mieszkaliśmy w Ber-
linie, gdzie prowadziłem swoją fi rmę.
Początki tutaj chyba nie należały do 
najłatwiejszych?
Jeszcze w 2013 i 2014 roku myśleli-
śmy o sprzedaży posesji w Łęce. Była 
tu kiedyś plantacja truskawek. Mąż 
zawsze pomagał przy ich szypułko-
waniu. Działka była z tradycjami od 
pradziadka. Trochę szkoda byłoby to 
wszystko zostawić. Jednak zdawali-
śmy sobie sprawę, że trzeba będzie 
sporo zainwestować, bo wiele rzeczy 
wymagało remontu. Na szczęście uda-
ło się nam zrealizować plany. Wszyst-
ko dzięki własnym zasobom, ciężkiej 
pracy i życzliwości dobrych ludzi.
Ale nie poddali się Państwo…
Już wtedy wiedziałem, że ta okolica 
ma duży potencjał. Jesteśmy w trój-
kącie turystycznym Puławy – Kazi-
mierz – Nałęczów. Podglądałem też 
„konkurencję” jak Magiczne Ogrody 
czy Farma Iluzji, które niesamowicie 
rozwinęły się w ciągu kilku lat. Nasza 
działka ma bardzo dobre położenie. 
W pobliżu jest wiele ścieżek rowero-

wych. Pomyślałem, że z tych okolicz-
nych atrakcji turystycznych można 
czerpać wiele profi tów. 
I tak powstała Alpaka Ranczo AFF. 
Skąd się wzięła inspiracja alpakami?
Widziałem alpaki w Peru. Te zwierzę-
ta zawsze mnie inspirowały. W Łęce 
widziałem możliwość rozwinięcia 
swoich marzeń. Teren był odpowied-
ni. W Niemczech nie można by było 
kupić takiego areału ziemi, żeby te 
marzenia spełnić.
Alpaki to tylko zwykła hodowla?
Alpaki to wielka miłość mojego 
męża. Bardzo się cieszymy, że mogło 
spełnić się nasze wielkie marzenie. 
Alpaki wymagają od człowieka wyci-
szenia i szacunku. Zwierzęta są bar-
dzo wrażliwe. Dzięki temu stają się 
magicznymi stworzeniami i tą swoją 
aurą wywierają ogromnie pozytyw-
ny wpływ na ludzi. Współpracuje-
my z panią, która proponuje masaż 
wśród alpak czy jogę. Odwiedzają 
nas dzieci z różnymi niepełnospraw-
nościami, które od razu nawiązują 
niezwykłą więź ze zwierzętami. To 
wszystko jest niesamowite.
Czy tylko alpaki przyciągają do Pań-
stwa gości?
Alpaki na pewno są magnesem. Ale 
same zwierzęta nie wystarczą. Atrak-
cyjność całej okolicy ma dla naszej 
działalności ogromne znaczenie. Jeste-
śmy bazą wypadową do innych miej-
scowości. Dla naszych gości lokalne 
atrakcje turystyczne, perełki architek-

toniczne czy nawet przydrożne kaplicz-
ki są wspaniałe. Pokazujemy naszym 
gościom gminne przewodniki, mapy 
czy inne wydawnictwa. Są nimi za-
chwyceni. Po całym dniu zwiedzania, 
jeżdżenia rowerem czy pływania ka-
jakiem, nasi goście mogą tu odpocząć 
w ciszy i spokoju, z dala od zgiełku. W 
ostatnich latach nasz świat ogromnie 
przyśpieszył. Tutaj można zwolnić tem-
po i cieszyć się pełnią życia.
Z dala od zgiełku i luksusów dużego 
miasta…
U nas jest bardzo skromnie. Wszy-
scy jednak uważają, że jest po pro-
stu klimatycznie. Sama historia tego 
miejsca jest bardzo ciekawa. Ludzie 
są zaskoczeni, że mogą spać w stu-
letniej chałupie. Dzieci z miasta zdej-
mują u nas buty i biegają po trawie. 
Żyjemy tu w zgodzie z naturą, a al-
paki dają odpoczynek od stresu i co-
dziennego pędu.
Można też spać w stodole z alpakami
Tak, to prawda. Miejsce to cieszy się 
dużą popularnością wśród naszych 
gości. Pościel z wełny od alpak rozło-
żona jest na sianie, a za przezroczystą 
ścianką śpią alpaki. Większość gości 
podkreśla, że dawno nie spało im się 
równie dobrze co w tym miejscu.
Czy były jakieś trudności w powsta-
niu Alpaka Ranczo?
W gruncie rzeczy nie mieliśmy więk-
szych problemów, bo zawsze się zna-
lazł ktoś skory do pomocy. Czy to był 
urząd, strażacy czy nasi sąsiedzi. Goto-
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wość ludzi do pomocy była ogromna. 
Otrzymaliśmy wielkie wsparcie od są-
siadów, za co bardzo serdecznie dzię-
kujemy. My jesteśmy już starsi, a to są 
młodzi ludzie. Jak mamy jakiś problem, 
oni zawsze mówią „a to da się zrobić”. 
I wszyscy od początku wierzyli w 
Wasz sukces?
Na początku wszyscy byli sceptycz-
ni. Odwiedzali nas tylko sąsiedzi. Po-
tem ustnie przekazywali informacje 
o Alpaka Ranczo swoim znajomym. Z 
biegiem czasu zainteresowanie naszą 
działalnością rosło. Teraz mamy sporo 

odwiedzających. Przyjeżdżają do nas 
ludzie z całego świata. Najbardziej eg-
zotyczne kraje to Tajwan, Chiny, Indie, 
USA. Była u nas cała Europa. Gościli-
śmy też wiele osób ze świata polskiej 
kultury – aktorów czy reżyserów.
Czyli zainteresowanie nadal rośnie?
Chętnych, aby u nas przenocować 
nieraz jest więcej niż miejsc. Dlatego 
polecamy na przykład inne noclegi w 
okolicy. Dla nas jest ważne, aby na-
wzajem sobie pomagać. 
Jakieś plany na przyszłość?
Może jeszcze rozwiniemy naszą dzia-

łalność. Mój mąż jest wizjonerem, ale 
na pewno nie wszystkie wizje się speł-
nią. Mąż ma w głowie ideę ogrodu 
sensorycznego. Zobaczymy, czy uda 
się te plany zrealizować. Jesteśmy już 
starsi i nie będziemy robić nic na siłę. 
Ważne, aby to co robimy sprawiało 
nam radość i przyjemność. A tak wła-
śnie jest teraz.
Dziękuję za rozmowę.
My również dziękujemy i pozdrawiamy 
Czytelników Kuriera Gminy Puławy.

Rozmawiał Paweł Nocek
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Anielin, Bronowice, 
Dobrosławów, Janów, 
Jaroszyn, Kajetanów, 
Kochanów, Kowala, 
Łęka, Opatkowice, 

Pachnowola, Sosnów, 
Zarzecze
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Borowa, Borowina, 
Gołąb, Matygi, 

Niebrzegów, Nieciecz, 
Skoki, Wólka Gołębska
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Góra Puławska, 
Klikawa, Kol. Góra 

Puławska, Leokadiów, 
Piskorów, Polesie, 

Sadłowice, Smogorzów, 
Tomaszów

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

zmieszane zmieszane zmieszane zmieszane

BIO

BIO

BIO

BIO BIO BIO

tworzywa tworzywa tworzywa tworzywa

papier papier papier papier

szkło popiół szkło popiół

10 24 8 22 26 24

Odpady zmieszane (niesegregowane) oraz odpady BIO  
z budynków wielorodzinnych w miejscowościach:  

Sadłowice, Borowina, Sosnów

W KAŻDY PIĄTEK
(od kwietnia do października 2020)
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HARMONOGRAM 
 wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych  

w Gminie Puławy w 2020 roku.
Worek ŻÓŁTY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Worek NIEBIESKI
PAPIER

Worek ZIELONY
SZKŁO

Worek BRĄZOWY
BIO

Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki  

po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 

dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku 

i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach  

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

z trwale połączonych kilku surowców.

NIE WOLNO wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• styropianu,
• opakowań po aerozolach,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• opakowań po środkach ochrony roślin,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

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

NIE WOLNO wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych, podpasek, wacików,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru  

i naczyń jednorazowych,
• ubrań.

Wrzucamy:
• Butelki i słoiki po napojach i żywności, bez nakrętek  

i kapsli (w tym butelki po napojach alkoholowych  
i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WOLNO wrzucać:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 

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

silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.

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

NIE WOLNO wrzucać:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych  

(w tym niebezpiecznych).

Popiół należy gromadzić we własnym worku  
w kolorze innym niż wyżej wymienione,

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, 
budowlanych, problemowych (wielkogabarytowych, 
zużytych opon) oraz popiołu wrzucamy do pojemnika                   
z odpadami zmieszanymi. Należy przy tym pamiętać, 
że odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany 
należy gromadzić w pojemniku na odpady spełniające 
normę PN-EN 840. 

ZAKAZ WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW ODPADÓW 
ZIELONYCH, BUDOWLANYCH ORAZ POPIOŁU

Jak Segregować?


