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Gminne Przedszkole w Górze Puławskiej: 
Rodzice wyremontowali salę gimnastyczną str. 4

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom i Gościom Gminy 
Puławy, składamy najserdeczniejsze życzenia. W tych trudnych czasach, 
jakże odmiennych od dotychczasowych Świąt, życzymy Państwu przede 

wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i nadziei na lepsze jutro. Niech Nowy 
2021 Rok przyniesie nam więcej wiary, wszelkiej pomyślności i życzliwości 
dla bliźnich. Dziękujemy Państwu za dotychczasową, owocną współpracę 

na rzecz rozwoju Gminy Puławy i liczymy na dalsze wsparcie.
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Wybrane inWestycje realizoWane 
w Gminie Puławy w 2020 r.

Przebudowa ulicy Pocztowej w Gołębiu – wartość inwestycji 2 313 867,52 zł, 
z czego 1 087 010,00 zł wynosi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi w Zarzeczu – wartość inwestycji 99 071,75 zł.

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej – wartość 
inwestycji 612 058,28 zł.

nowe siłownie zewnętrzne w Klikawie, Leokadiowie, Zarzeczu, Opatkowi-
cach, Górze Puławskiej oraz w Janowie – wartość inwestycji 161 711,51 zł.

Przebudowa drogi w Borowej – wartość inwestycji 331 920,62 zł.

Przebudowa drogi w miejscowości anielin – wartość inwestycji 1 397 057,46 zł, 
z czego 669 662,00 zł wynosi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

modernizacja drogi powiatowej nr 1437L na odcinku niebrzegów – Dw 845 – 
wartość inwestycji 1 904 831,79 zł,  z czego 1 142 899 zł pochodziło z uzyska-

nej przez Powiat Puławski dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a 387 467 zł z budżetu Gminy Puławy.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bronowicach – wartość inwestycji 
494 900,00 zł.

„Rozwój elektronicznej administracji oraz e - usług publicznych 
Gminy Puławy” – wartość inwestycji 219 200,00 zł.

wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra Puław-
ska – ul. Radomska wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości 

Sadłowice – wartość robót budowlanych –  2 104 421,12 zł.
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Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia i zakończenie jakże niespokojnego 
roku. Pandemia koronawirusa wpłynę-
ła niemal na wszystkie aspekty naszego 
życia. W tym trudnym okresie, mimo 
wielu ograniczeń, Urząd Gminy Puławy 
pracował nieprzerwanie. Duża w tym 
zasługa Państwa. Wielu z Was załatwia 
sprawy telefonicznie i umawia swoje 
wizyty. Wspólnie dbamy o swoje bezpie-
czeństwo. Miejmy nadzieję, że w 2021 r. 
powrócimy już do normalnego funkcjo-
nowania.

Gmina Puławy przekaże 600 000 zło-
tych Województwu Lubelskiemu. Pie-
niądze zostaną przeznaczone na opra-
cowanie dokumentacji projektowych na 
rozbudowę łącznie ponad 3 km dróg wo-
jewódzkich nr 738 i 743 w Górze Puław-
skiej. Dzięki temu ulica Kozienicka i Jano-
wiecka mają szansę zyskać odwodnienie, 
nowe chodniki i nawierzchnię asfaltową. 
To kolejny ważny krok, aby poprawić 
komfort i bezpieczeństwo na głównych 
ulicach naszej gminy.

We wrześniu w świetlicy wiejskiej 
w Klikawie została przeprowadzona 
zbiórka krwi dla 3-letniego Michałka Mo-
lendy. W ciągu kilku godzin zarejestrowa-
ło się 40 dawców. Zebranych zostało po-
nad 11 litrów krwi! Dziękuję wszystkim, 
którzy wzięli udział w akcji krwiodawstwa 
– dawcom, organizatorom i sponsorom.  
Pamiętajmy, że nie musisz być lekarzem, 
by ratować życie. Wystarczy oddać krew!

W październiku grupa rodziców, któ-
rych dzieci uczęszczają do Publicznego 

Przedszkola w Górze Puławskiej, posta-
nowiła dokończyć remont sali gimna-
stycznej. Efekt ich prac jest zdumie-
wający. Najbardziej cieszą się dzieci, 
które mogą ćwiczyć w komfortowych 
warunkach. Bardzo buduje informacja, 
że ludzie chcą bezinteresownie poma-
gać innym. Pokazujemy, jak niewiele po-
trzeba, aby uczynić nasz świat lepszym 
i piękniejszym.

Samorządy w całym kraju borykają się 
ze skutkami ciągłego wzrostu kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Ten pro-
blem dotyczy również Gminy Puławy. 
Dlatego ponownie chcę Państwu przed-
stawić dokładne wyjaśnienie tego, co 
składa się na sumę kosztów związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi, 
które ostatecznie ponoszą mieszkańcy 
gminy. Na systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi gmina nie za-
rabia. Co więcej, każdego roku dopłaca-
my do niego z naszego budżetu. Proszę 
Państwa o uważne zapoznanie się z wy-
jaśnieniami.

W październiku tradycyjnie obcho-
dzilibyśmy jubileuszowe XX Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej. 
Wydarzenie, które na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez kulturalnych całe-
go powiatu puławskiego, w tym roku 
zostało ograniczone tylko do wydania 
publikacji. Na 102 stronach zostały pod-
sumowane dotychczasowe edycje Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Do tej pory od-
było się dziesiątki koncertów, spotkań 
z ciekawymi osobistościami czy pre-
zentacji. O wszystkim możecie Państwo 
przeczytać w książce, która jest dostęp-
na w Gminnej Bibliotece Publicznej lub 
pobrać ze strony internetowej Gminy 
Puławy.

W listopadzie tradycyjnie wspomina-
liśmy naszych zmarłych. Tutaj plany na 
odwiedzenie grobów również pokrzy-
żowała pandemia. Musieliśmy często 
zostać w domach aby wspominać krew-
nych, przyjaciół i znajomych, którzy ode-

szli. Pamiętamy o osobach, których nie 
ma już wśród nas, a przysłużyły się do 
rozwoju Gminy Puławy. Dlatego w tym 
roku również złożyliśmy na kilkudzie-
sięciu grobach i pomnikach kwiaty oraz 
zapaliliśmy znicze. Przynajmniej w ten 
sposób pragniemy odwdzięczyć się za 
ich służbę. 

W listopadzie zawsze głęboko przeży-
wamy rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Podobnie było i w tym 
roku. Jednak dużo skromniej i bardziej 
indywidualnie oddaliśmy hołd tym, któ-
rzy walczyli za naszą Ojczyznę, docenia-
jąc ich trud i poświęcenie. Pokazujemy, 
że jesteśmy dumni z bycia Polakami 
i pomimo różnic w poglądach, które 
w ostatnich miesiącach tak bardzo nas 
dzielą, możemy pokazać, że są rzeczy, 
które bez względu na poglądy politycz-
ne i światopoglądowe nas jednoczą.

Podczas tegorocznych Świąt Bożego 
Narodzenia może zabraknąć tradycyj-
nych spotkań w licznym gronie rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Nie zapomnijmy 
w tych trudnych czasach o osobach ubo-
gich, samotnych, starszych i potrzebują-
cych pomocy. Zwracajmy uwagę na to, 
czy wszyscy mają ciepło w domach i nie 
potrzebują naszego wsparcia. Reagujmy 
nim będzie za późno na pomoc.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
Mieszkańcom i Gościom Gminy Puła-
wy, składam najserdeczniejsze życzenia. 
W tych jakże innych od dotychczasowych 
Świąt, życzę Państwu przede wszystkim 
dużo zdrowia, wytrwałości i nadziei na 
lepsze jutro. Niech Nowy 2021 Rok przy-
niesie nam więcej wiary, wszelkiej po-
myślności i życzliwości dla bliźnich. Dzię-
kuję Państwu za dotychczasową, owocną 
współpracę na rzecz rozwoju Gminy Pu-
ławy i proszę o dalsze wsparcie.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Drodzy mieszkańcy Gminy Puławy! 

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele

      @wojtbrzezinski

www.gminapulawy.pl

tel. 81 889 05 25

Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji w go-
dzinach od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście 
w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.
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   Gminne Przedszkole w Górze Puławskiej:   Rodzice wyremontowali salę gimnastyczną
Sala gimnastyczna w Publicznym 

Przedszkolu w Górze Puławskiej zy-
skała zupełnie nowe oblicze. Grupa 
rodziców postanowiła ją wyremon-
tować po tym, jak termomodernizacji 
doczekał się sam budynek. Dzieci są 
bardzo zadowolone, bo mogą ćwiczyć 
w bardzo komfortowych warunkach.

Położenie gładzi, docieranie, grun-
towanie, malowanie a na koniec arty-
styczne zdobienie. Te wszystkie prace 
wykonała grupa rodziców, których 
dzieci uczą się w przedszkolu. Oprócz 
samej sali gimnastycznej, rodzice wy-
remontowali także dwa inne pomiesz-
czenia, w tym pokój pani intendent. 
Wszystkie prace odbywały się w paź-
dzierniku i trwały około tygodnia.

Dzięki wymianie podłogi w sali gim-
nastycznej, który fi nansowała Gmina 
Puławy, rodzice postanowili, że dokoń-
czą remont – opowiada Magdalena si-
wek z Rady Rodziców. Chcieliśmy, żeby 
cała sala wyglądała pięknie – dodaje.

Wspólnymi siłami udało się zrobić 
naprawdę dużo. Prace remontowe 
sprawiły rodzicom dużo zabawy, sa-
tysfakcji i przyczyniły się do jeszcze 
większej integracji. Z remontu jednak 
najbardziej ucieszyły się dzieci.

Teraz dzieci dużo lepiej czują się 
w tym pomieszczeniu, jest o wiele 
przyjaźniej i ciekawiej – zapewnia Ma-
rek maik – jeden z rodziców, który brał 
udział w pracach remontowych. Jak 
dzieci wchodziły po raz pierwszy do sali 
to robiły wielkie „wooow” – dodaje.

Sala gimnastyczna wkrótce zostanie 
doposażona m.in. w drabinki i sprzęt 
gimnastyczny. Dzieci będą mogły ćwi-
czyć w bardzo komfortowych warun-
kach.

Do akcji remontowej zostali znalezie-
ni również sponsorzy materiałów po-
trzebnych do remontu. Zakupiła je Rada 
Rodziców, Rycerze Kolumba z Góry 
Puławskiej oraz Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Górze Puławskiej. Teraz 
rodzice za cel stawiają sobie wyremon-
towanie pokoju nauczycielskiego i po-
koju pani dyrektor. W dalszych planach 
jest także uporządkowanie terenu wo-
kół budynku przedszkola. Rozpoczęcie 
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prac utrudnia stan pandemii. Rodzice 
zapewniają jednak, że na pewno zre-
alizują swoje plany, czego bardzo ser-
decznie im życzymy.

Rodzice pomagający przy remoncie 
pomieszczeń w Publicznym Przedszko-
lu w Górze Puławskiej:
• Nina Makuch,
• Tomasz Nowicki,
• Katarzyna Sulima,
• Michał Muszyński,
• Karolina Bernacik,
• Katarzyna Gregorczyk,
• Magdalena Siwek,
• Marek Maik.

Materiały potrzebne do remontu 
pomieszczeń w Publicznym Przedszko-
lu w Górze Puławskiej były kupowane 
przez:
• Radę Rodziców,
• Rycerzy Kolumba,
• Dyrektor Publicznego Przedszkola 

w Górze Puławskiej.

Przypomnijmy, że Budynek Publicz-
nego Przedszkola w Górze Puławskiej 
jako pierwszy spośród budynków uży-
teczności publicznej został poddany 
kompleksowej termomodernizacji 

w ramach inwestycji pn.: „Termomo-
dernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Puławy”. Wy-
konawcą prac została fi rma „P.P.H.U. 
MARBUD” Marian Lenarcik z Policz-
nej. Wszystkie pracy kosztowały 612 
058,28 zł.  W ramach zadania została 
wykona kompleksowa modernizacja 
instalacji centralnego ogrzewania, do-
cieplenie ścian zewnętrznych, ścian 
w gruncie i stropodachu oraz wymia-
na oświetlenie na energooszczędne 
typu „led”. Realizacja projektu popra-
wiła komfort użytkowników budynku, 
wpłynęła na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji budynku i tym samym po-
prawiła się jakość środowiska natural-
nego. Na wykonanie inwestycji Gmina 
Puławy pozyskała dofi nansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014 
- 2020, Działanie 5.2. Efektywność 
energetyczna sektora publicznego.

Tekst Paweł Nocek, 
fot. Beata Nowicka, 

Magdalena Siwek, Paweł Nocek, 
Publiczne Przedszkole 

w Górze puławskiej.
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21 laptopów dla uczniów 
do nauki zdalnej

wyjaśnienie do artykułu 
z 44. Kuriera Gminy Puławy 
o bezpłatnych maseczkach 

ochronnych dla mieszkańców 
Gminy Puławy

Pracownicy Gminnej 
Biblioteki rozwijają 
swoje umiejętności

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeli-
minowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepusto-
wościach”, Gmina Puławy pozyskała środki w wysokości 
71.300 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzię-
ki temu możliwy był zakup 21 laptopów z oprogramowa-
niem umożliwiającym realizację nauki zdalnej. Zakupiony 
sprzęt zostanie przekazany dla uczniów szkół prowadzo-
nych przez Gminę Puławy. 

Tekst Marzena Klimek, Dyrektor Samorządowej 
Administracji Placówek Oświatowych

Fot. Paweł Nocek

Uprzejmie informujemy, że Pani ewa Ochal – Sołtys 
Matyg również zajmowała się dystrybucją maseczek 
ochronnych wśród mieszkańców Matyg i Borowiny. Za 
pomyłkę serdecznie przepraszamy i dziękujemy za po-
święcony czas i trud włożony w przekazanie maseczek 
ochronnych mieszkańcom Gminy Puławy.

Paweł Nocek

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą 
w Górze Puławskiej bierze udział w projekcie realizowa-
nym przez Fundację Vcc „cyfrowe GOKi w podregionie 
puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „cy-
frowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 in-
nowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, 
współfi nansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju 
regionalnego.

Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stop-
nia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, 
w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnio-
nych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury 
(GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 
31.05.2021.

W ramach projektu pracownicy biblioteki zostaną prze-
szkoleni z zakresu:
1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowa-

nie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań 
twórców zasobów informacyjnych publikowanych w In-
ternecie (serwisy, multi media, telewizje);

2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, 
jak i społecznym oraz edukacji.

W ramach projektu „Cyfrowe GOK-i” placówka otrzy-
mała sprzęt, laptopy z oprogramowaniem (Windows 10 
Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affi  nity Photo+Desi-
gner, Offi  ce 365), który po zakończeniu projektu przecho-
dzi na naszą własność.

Więcej informacji o projekcie „Cyfrowe GOK-i” znajdą 
Państwo na stronie htt ps://projekty.vccsystem.eu/

Tekst i fot. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej
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Góra Puławska: ulica Kozienicka i Janowiecka 
z szansą na remont

Gmina Puławy przekaże 600 000 
złotych województwu Lubelskiemu. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na 
opracowanie dokumentacji projek-
towych na rozbudowę łącznie ponad 
3 km dróg wojewódzkich nr 738 i 743 
w Górze Puławskiej. Dzięki temu 
ulica Kozienicka i Janowiecka mają 
szansę zyskać odwodnienie, nowe 
chodniki i nawierzchnię asfaltową.

Decyzję o przekazaniu pieniędzy 
podjęła na ostatniej sesji Rada Gmi-
ny. Podjęcie uchwały poprzedziły  
rozmowy z Zarządem Województwa 
Lubelskiego o warunkach współpra-
cy. Ustalono, że konieczny jest re-
mont odcinka 2 164 metrów drogi 
od skrzyżowania ze światłami w Gó-
rze Puławskiej w kierunku Bronowic 
(droga wojewódzka nr 738) oraz 953 
metrów drogi od skrzyżowania ze 
światłami w Górze Puławskiej w kie-
runku Janowca (droga wojewódzka 
nr 743). Obecnie droga i chodniki 
w tych miejscach są w fatalnym sta-
nie. Po większych opadach deszczu, 
woda nie ma jak odpłynąć i tworzą 
się bardzo duże kałuże. Przechodnie 
nie mogą przejść suchą stopą przez 
chodnik i ulicę. Muszą także uważać 
na jadące samochody, które w każdej 
chwili mogą ich ochlapać. Problemy 
mają także właściciele posesji przy 
ulicach Kozienickiej i Janowieckiej. 
Woda z drogi często wdziera się na 
sąsiadujące z nią działki i powoduje 
podtopienia.

Zrobiliśmy bardzo duży krok w kie-
runku poprawy życia mieszkańców 
ulicy Kozienickiej i Janowieckiej oraz 

kierowców, którzy jeżdżą tą trasą – 
mówi Krzysztof Brzeziński Wójt Gmi-
ny Puławy. Wiem, że jest to dopiero 
początek trudnej i bardzo kosztownej 
inwestycji – dodaje.

Teraz uchwałę o przyjęciu dota-
cji celowej ma podjąć Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego. Później roz-
poczną się prace związane z przygo-
towaniem dokumentacji projekto-
wych. Będą one uwzględniały m.in. 
odwodnienie, budowę chodników 
oraz nowej nawierzchni asfaltowej. 
Prawdopodobnie wymianie ulegnie 
także oświetlenie uliczne. Po przygo-
towaniu dokumentacji projektowych, 
które potrwają na pewno wiele mie-
sięcy, będzie można ustalić dokładny 
kosztorys przeprowadzenia wszyst-
kich prac. Zakres robót jest bardzo 
duży, dlatego można spodziewać się, 
że będzie to wielomilionowa inwesty-
cja. Żeby została zrealizowana, Gmina 
Puławy będzie musiała partycypować 
w kosztach razem z Województwem 
Lubelskim.

W ostatnich latach Gmina Puławy 
zrealizowała wspólnie z Wojewódz-
twem Lubelskim przebudowę skrzy-
żowania dróg wojewódzkich nr 874, 
738 i 743 (ulice Radomska, Kozienic-
ka i Janowiecka) w Górze Puławskiej 
wraz z instalacją sygnalizacji świetl-
nej. Celem inwestycji była poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym zwłaszcza z udziałem pieszych.  
O wykonanie przebudowy skrzyżo-
wania od lat zabiegali mieszkańcy 
i władze gminy, na czele z Wójtem 
Krzysztofem Brzezińskim. Inwestycja 
została odebrana 21 listopada 2017 
r. Wartość wszystkich prac wyniosła 
937 462,67 zł. Gmina Puławy udzieliła 
dotacji dla województwa na realiza-
cję zadania w wysokości 283 788,59 
zł. Wcześniej jednak niezbędne było 
wykonanie dokumentacji projekto-
wej, która została opracowana na 
zlecenie Gminy Puławy w 2015 r. a jej 
koszt wyniósł blisko 80 000,00 zł.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Gmina Puławy „Liderem Turystyki 2020”!
Gmina Puławy jako jedyna gmina 

z województwa lubelskiego zdobyła 
tytuł „Lidera Turystyki 2020”. Otrzy-
mane wyróżnienie jest potwierdze-
niem dużego wkładu w rozwój tury-
styki. To także sygnał dla mieszkań-
ców i turystów, że w naszym regionie 
jest wiele atrakcji i każdy znajdzie dla 
siebie coś interesującego. certyfi kat 
z zastrzeżonym godłem promocyj-
nym – został przyznany na dwa lata.

Konkurs „Lider Turystyki” był zna-
komitą okazją do zaprezentowania 
korzyści, jakie przynoszą zrealizowa-
ne przez samorząd projekty. Daje też 
możliwość wskazania plusów płyną-
cych z rozwoju turystyki, jako istotnej 
gałęzi życia gospodarczego.

Wydarzenie, której współorganiza-
torem jest redakcja Życia Regionów, 
miała na celu wyłonienie i nagrodze-
nie 16-u najlepszych samorządów 
z Polski, po jednym z każdego woje-
wódzywa, stawiających w swojej stra-
tegii rozwoju na Turystykę – tłumaczy 
artur Świtoń – Dyrektor Konkursu.

Z województwa lubelskiego zosta-
ło nominowanych pięć samorządów 
(Gmina Puławy, Gmina Terespol, 
Miasto Lublin, Gmina Cyców, Mia-
sto Nałęczów). Spośród nich, Kapi-
tuła Konkursu – Forum Ekspertów, 
w skład którego wchodzą przedsta-
wiciele patronów honorowych oraz 
grono niezależnych menadżerów (np. 
dziennikarzy), oceniała m.in.: sposób 
zarządzania, zrealizowane inwesty-
cje, jakość oferowanych usług, w tym 
ofertę kulturalną oraz zaangażowanie 
samorządu w akcje i eventy służące 
rozwojowi turystyki.

Tytuł „Lidera Turystyki 2020” jest 
kolejnym docenieniem naszych in-
tensywnych starań w rozwój turystyki 
jako ważnej gałęzi życia gospodarcze-
go – mówi Krzysztof Brzeziński – Wójt 
Gminy Puławy. Nagroda cieszy tym 
bardziej, że konkurowaliśmy z bardzo 
silnymi turystycznie samorządami – 
dodaje.

Członkowie Forum, którzy oceniali 
osiągnięcia poszczególnych samo-
rządów, zauważyli m.in. doskonale 
układającą się współpracę w ramach 

Krainy Lessowych Wąwozów oraz Lo-
kalnej Grupy Działania „Zielony Pier-
ścień”, do których należy Gmina Pu-
ławy. Dzięki temu powstał Szlak Kaja-
kowy „Doliną Wieprza”, kilkadziesiąt 
kilometrów oznakowanych tras rowe-
rowych i szlaków nordic walking. Fo-
rum Ekspertów podkreśliło niezwykle 
ważne projekty z zakresu ornitologii 
i powstanie na terenie Gminy Puławy 
„Turystycznego Szlaku Ornitologicz-
nego”. To nowa forma wypoczynku, 
którą można nazwać specjalistyczną. 
Turyści mają możliwość w miejscach 
widokowych obserwować ptaki i ich 
żerowiska. To co  wyróżnia gminę Pu-
ławy od innych samorządów, to zna-
komite oznakowanie. Wszystkie miej-
scowości w gminie mają swoje tablice 
informacyjne, wraz z opisem i wiado-
mościami o pobliskich atrakcjach, co 
gwarantuje, że odwiedzający Gminę 
Puławy dowiedzą się najważniejszych 
informacji. Kapituła Konkursu pod-
kreśliła także sukcesy w realizacji sze-
regu inwestycji wspierających rozwój 
turystyki jako dziedziny gospodarki. 

Zaliczyć do nich można pionierskie 
w skali Polski Wschodniej urucho-
mienie aplikacji mobilnej dot. Gminy 
Puławy. Gmina Puławy zaliczana jest 
do grona najlepiej i najdynamiczniej 
rozwijających się samorządów w re-
gionie. Ma na to wpływ szeroki za-
kres działań, jakie podejmują władze 
gminy, inwestując w wiele istotnych 
dla mieszkańców aspektów życia spo-
łecznego. Dzięki wsparciu z budżetu 
Unii Europejskiej oraz wykorzystaniu 
innych funduszy zewnętrznych, Gmi-
na Puławy w ciągu ostatniej dekady 
zmieniła się w samorząd przyjazny, 
godny zaufania, stabilny fi nansowo 
i co najważniejsze – dynamicznie się 
rozwijający. Bez wątpienia wpływ na 
to mają działania inspirowane przez 
wójta Krzysztofa Brzezińskiego, który 
zarządza gminą od 10-u lat.

Kapituła Konkursu „Lider Turystyki” 
składała się ze Zgromadzenia Forum 
Ekspertów oraz wydawcy ogólnopol-
skiego czasopisma „Życie Regionów”.

Tekst Paweł Nocek
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warianty przebiegu drogi ekspresowej S12 wybrane
Zakończyły się wielomiesięczne prace koncepcyjne doty-

czące projektu budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku 
Radom – Puławy. Konsultacje były prowadzone przez Biu-
ro Pro-jektów fi rmy Schuessler Plan inżynierzy sp. z o.o. 
niestety wnioski składane przez Gminę Puławy nie zostały 
uwzględnione przy opracowaniu koncepcji przebiegu dro-
gi. Obecnie trwają prace nad w przygotowaniem Studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Zdaniem dro-
gowców jest szansa, że nową ekspresówką w kierunku Ra-
domia pojedziemy w 2025 r.

Prace koncepcyjne obejmowały odcinek od węzła Radom 
Południe – do Puław (węzeł „Bronowice”) o długości około 
65 km. Droga ma mieć przekrój 2 x 2 pasy ruchu (docelowo 
2 x 3 pasy ruchu). Szczegółowe mapy przebiegu wariantów 
drogi S12 w Gminie Puławy znajdują się na stronie htt p://
s12-radom-pulawy.pl/gminy/pulawy

Wybrane propozycje wariantów przebiegu drogi ekspre-
sowej S12 pomiędzy Radomiem, a Puławami są efektem 
dwóch tur spotkań informacyjnych z mieszkańcami 10 gmin, 
przez które przebiegać będzie droga. I tura spotkań odbyła 
się w grudniu 2017 roku zaś II tura w kwietniu 2018 roku. 
Gmina Puławy zgłosiła szereg uwag, które niestety nie zo-
stały uwzględnione w końcowej koncepcji przebiegu drogi. 
Składane wnioski pochodziły m.in. od mieszkańców okolicz-
nych miejscowości.

Paweł Nocek

Uwagi do przebiegu drogi ekspresowej S12 zgłaszane 
przez Gminę Puławy:
1. Uwzględnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu piesze-

go i kołowego w istniejącym przebiegu drogi gminnej Nr 
107514L Polesie. W 2019 roku na tej drodze wybudowa-
ne zostały zatoki autobusowe z peronami – 5 szt. oraz 
3 perony, dlatego musi być zapewniony przejazd drogą 
gminną przez drogę ekspresową w miejscu przecinania 
się dróg. Budowa ww. zatok i peronów została sfi nanso-
wana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach 
projektu „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego 
Puławy i jego obszar funkcjonalny”. Ze względu na środ-
ki zewnętrzne przy budowie ww. inwestycji jej trwałość 
jest określana na 5 lat. Nieuwzględnienie ciągu komuni-
kacyjnego skutkować będzie wydłużonym czasem przejaz-
du mieszkańców Gminy Puławy oraz wydłużeniem drogi 
wykonywanej przez autobus komunikacji miejskiej. Brak 
ww. ciągu skutkować będzie przejazdem autobusu komu-
nikacji miejskiej przez drogi sąsiedniej gminy, na co Gmina 
Puławy nie wyraża zgody. 

2. Zaprojektowanie drogi gminnej o szerokości 5 metrów 
łączącej drogę gminną Nr 107514L z drogą powiatową 
Nr 2520L w Wariantach A i C (po północnej stronie S12 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie) na terenach objętych za-
kresem opracowania. W projektowanych wariantach ww. 
droga ma 3,5 metra szerokości i nie łączy się z drogą gmin-

ną Nr 107514L (doprojektowanie odcinka długości ok. 520 
metrów przy Wariancie A i długości ok. 420 metrów przy 
Wariancie C). Rozwiązanie to pozwoli na przekierowanie 
ruchu kołowego z Leokadiowa i Smogorzowa do projekto-
wanego węzła i odciążenie ruchu drogowego przez miej-
scowości w kierunku Puław. 

3. W związku z przebudową węzła Bronowice zaprojekto-
wanie zbiorników zbierających wodę deszczową w odpo-
wiedniej liczbie i w taki sposób, żeby przyjmowały całą 
wodę deszczową z węzła oraz maksymalnie z głównej 
jezdni trasy S12 (bez możliwości zrzutu do rzeki Klikawki 
i spływu do wód gruntowych). Uniemożliwić powierzch-
niowy spływ wody deszczowej na użytki zielone. Doświad-
czenia z 2014 roku wskazują, że lokalne nadmierne opady 
deszczu w tym rejonie, powodują zlewnię wód do Klikaw-
ki. W dalszej konsekwencji woda występuje z koryta rzeki, 
zalewa pola uprawne i podchodzi pod domostwa.

4. Zaprojektowanie w Leokadiowie skrzyżowania dróg o ru-
chu okrężnym (droga powiatowa Nr 2520L z projektowa-
ną drogą wojewódzką) w Wariancie A.

5. Zaprojektowanie drogi gminnej o szerokości 5 metrów 
po północnej stronie trasy S12 od Anielina do tunelu pod 
obecną drogą DK12 w Bronowicach na terenach objętych 
opracowaniem w celu umożliwienia alternatywnego do-
jazdu mieszkańców do Puław przez węzeł Bronowice. Brak 
węzła, o który Gmina Puławy niejednokrotnie wnioskowa-
ła, przyniesie bardzo negatywne skutki dla mieszkańców 
i przedsiębiorców z naszej gminy. 

6. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Puławy oraz w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowo-
ści Anielin – Leokadiów – Zarzecze, w sąsiedztwie DK12 
wyznaczone są tereny przeznaczone na rozwój przedsię-
biorczości. Wskazane jest, by przy projektowaniu trasy S12 
na terenach objętych zakresem opracowania, uwzględnić 
projektowanie dróg gminnych o szerokości co najmniej 5 
metrów, uwzględniając odpowiednie parametry drogi dla 
pojazdów ciężarowych, które zapewniają dostęp do tych 
nieruchomości.
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Stop wandalizmowi!

24 grudnia 2020 r. urząd Gminy Puławy będzie nieczynny

uszkodzone znaki drogowe, po-
malowane ławki, wybite szyby w 
wiatach przystankowych. To tylko 
niektóre przykłady wandalizmu w 
Gminie Puławy. większości wan-
dali niestety nie udaje się ustalić. 
Za wszystkie szkody płacimy z wła-
snych podatków.

Wandale szczególnie upodobali 
sobie znaki drogowe i ławki. Często 

są one przekręcone. Powoduje to 
zagrożenie dla kierowców i pieszych, 
którzy ich nie widzą. Wiele ławek 
czy wiat turystycznych jest „malo-
wanych”. Czasami ktoś je wyrywa i 
niszczy deski. Stary most na Wiśle, 
również krótko cieszył się odnowio-
nym wyglądem. W wielu miejscach 
pojawiły się już szpecące graffi  ti . 
Wandalizm negatywnie wpływa na 

bezpieczeństwo i estetykę otoczenia. 
Apelujemy do Państwa o zgłaszanie 
np. na policję, gdy zauważycie, że 
ktoś niszczy nasze wspólne mienie. 
Zamiast na naprawy aktów wandali-
zmu, pieniądze mogłyby zostać prze-
znaczone na inne, ważniejsze cele.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Zgodnie z Zarządzeniem nr 134/2020 Wójta Gminy Puławy dzień 24 grudnia 2020 r. jest dodatkowym dniem wol-
nym od pracy. W związku z powyższym w tym dniu Urząd Gminy w Puławach będzie nieczynny. Dodatkowy dzień 
wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.
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wyjaśnienie przyczyny wzrostu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z wcześniejszymi przewidy-
waniami, po raz kolejny w tym roku 
musiała zostać podwyższona stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie naszej gmi-
ny. Spowodowane jest to konieczno-
ścią dostosowania poziomu opłat do 
realnych kosztów funkcjonowania sys-
temu gospodarki odpadami komunal-
nymi, które z roku na rok są coraz wyż-
sze. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
wiele, żadna z nich nie jest zależna od 
działań Rady Gminy czy też Wójta i zo-
stały one opisane w 43 Kurierze Gmi-
ny Puławy, lecz z powodu zagrożenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 nie był 
on dostarczany do Państwa domów, 
lecz wydany jedynie w wersji elektro-
nicznej. Mając na uwadze powyższe, 
nie wszyscy mieszkańcy mieli możli-
wość się z nim zapoznać, więc jeszcze 
raz postaramy się Państwu wyjaśnić, 
czym ten wzrost jest spowodowany.

Do najważniejszych czynników 
wpływających na wzrost kosztów go-
spodarowania odpadami możemy za-
liczyć:
• kolejny wzrost opłat za składowanie 

odpadów – z kwoty 170 zł w 2019 
roku do 270 zł w 2020 roku za tonę 
zmieszanych odpadów komunal-
nych (w 2018 r. opłata ta wynosiła 
140 zł, w 2017 – 120,76 zł),

• wzrost wynagrodzeń w fi rmach zaj-

mujących się gospodarką odpadami 
na skutek wzrostu płacy minimal-
nej,

• wzrost cen energii elektrycznej,
• konieczność dostosowania zezwo-

leń w zakresie gospodarowania 
odpadami do nowych wymogów 
prawnych w zakresie:
- prowadzenia wizyjnego systemu 
kontroli miejsca magazynowania 
lub składowania, 
- zabezpieczenia fi nansowego rosz-
czeń – konieczność wykupu dodat-
kowych polis, 
- regulacji tytułów prawnych do nie-
ruchomości - gospodarowanie od-
padami może odbywać się wyłącz-
nie na nieruchomości, której właści-
cielem, użytkownikiem wieczystym, 
użytkownikiem albo dzierżawcą jest 
gospodarujący odpadami,
- przepisów przeciwpożarowych - 
zezwolenia są wydawane po prze-
prowadzeniu kontroli instalacji 
przetwarzania odpadów przez Ko-
mendanta Powiatowego (Miejskie-
go) Państwowej Straży Pożarnej, 

• ograniczenie czasu magazynowania 
odpadów do 1 roku,

• trudności ze zbyciem surowców 
wtórnych na skutek zamknięcia 
na te surowce rynku chińskiego 
i spadek ich cen, co spowodowa-
ło olbrzymi wzrost stawek opłat za 

zagospodarowanie tych odpadów 
(w 2018 r. stawka za zagospodaro-
wanie odpadów opakowaniowych 
z papieru, tworzyw sztucznych 
i szkła wynosiła 10 zł nett o/tonę, 
w chwili obecnej stawki te wynoszą 
odpowiednio 115, 165 i 60 zł nett o/
tonę, została również zlikwidowana 
wynosząca nawet 30% bonifi kata 
na zagospodarowanie 1 tony zmie-
szanych odpadów komunalnych za 
każdą przekazaną tonę odpadów 
surowcowych),

• zakaz składowania oraz wzrost 
kosztów zagospodarowania frakcji 
energetycznej odpadów - wcześniej 
instalacje płaciły za dostarczone im 
paliwo alternatywne, teraz pobiera-
ją za nie opłaty,

• nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wy-
muszająca m.in. zwiększenie często-
tliwości odbioru niektórych frakcji 
odpadów,

• coraz mniejsza konkurencja na ryn-
ku gospodarki odpadami,

• wzrost ilości wytwarzanych odpa-
dów przy niewystarczającej liczbie 
instalacji do ich przetwarzania.

Wzrost kosztów odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Puławy w latach 2017 - 
2020 przedstawia poniższa tabela:

Koszty / Rok 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. (szacunek)

Koszt zagospodarowania odpadów 
komunalnych dostarczonych przez 
mieszkańców Gminy Puławy do PSZOK

82 366,15 96 104,26 165 532,88 240 265,13

Koszt zagospodarowania odpadów 
komunalnych odebranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 

409 046,87 451 377,05 646 161,48

2 148 006,11

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

razeM 997 375,65 1 062 406,95 1 430 258,26 2 388 271,24
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Niezależnie od wymienionych 
wyżej czynników, gminy są zobo-
wiązane wypełnić ciążący na nich 
obowiązek i zapewnić mieszkańcom 
ciągłość usługi odbioru i zagospoda-
rowania odpadów. Zgodnie z aktual-
nymi przepisami, Gminy zobowiąza-
ne są do zorganizowania odpowied-
nich przetargów i nie mają wpływu 
na ceny ofertowe żądane przez Wy-
konawców, których zresztą na rynku 
jest niestety coraz mniej. Pomimo 
zniesienia regionalizacji w gospo-
darowaniu odpadami, na ogłaszane 
przetargi na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z te-
renu naszej gminy swoją ofertę skła-
da tylko jedna fi rma - Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, 
która w ostatnim przetargu zaofero-
wała łączną cenę za wykonanie usłu-
gi od września 2020 r. od końca 2021 
r. wynoszącą 3 162 672,00 zł. Do ww. 
kwoty należy dodać pozostałe kosz-
ty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi, 
które obejmują koszty utrzymania 
PSZOK (Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych) i za-
gospodarowania dostarczonych tam 
odpadów, koszty obsługi administra-
cyjnej tego systemu oraz koszty edu-
kacji ekologicznej w zakresie prawi-
dłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. Według szacunków, 
całkowity koszt gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Gminie 
Puławy w tym okresie wyniesie ok. 
3 862 119,04 zł. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi ma być systemem sa-
mofi nansującym się, czyli pieniądze 
wpłacane przez mieszkańców mają 
w całości pokryć wydatki związa-
ne z jego funkcjonowaniem. Gmi-
na nie może na nim zarabiać ani 
do niego dokładać z innych źródeł, 
np. kosztem gminnych inwestycji, 
nie może też pieniędzy pobranych 
z opłat przeznaczać na inne cele nie-
związane z gospodarką odpadami. 
Stąd przykra, ale konieczna decyzja 

związana z podniesieniem opłat dla 
mieszkańców. Od 1 grudnia br. opła-
ta za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zabudowie jedno-
rodzinnej wynosi 28 zł miesięcznie 
od każdego mieszkańca zamieszku-
jącego daną nieruchomość. Jedno-
cześnie właścicielom tych nierucho-
mości kompostującym bioodpady 
w kompostowniku przydomowym 
przysługuje zwolnienie częściowe 
w opłacie w wysokości 5,00 zł mie-
sięcznie od każdego mieszkańca za-
mieszkującego daną nieruchomość. 
Warunkiem skorzystania z ulgi jest 
złożenie nowej deklaracji do 10 – go 
dnia miesiąca. Należy zaznaczyć, że 
korzystając ze zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów wła-
ściciele nieruchomości tracą moż-
liwość wystawiania ich do odbioru 
przez fi rmę odbierającą odpady oraz 
dostarczania do PSZOK. Właściciele 
nieruchomości w zabudowie wielo-
rodzinnej tj. bloków w Borowinie, 
Sadłowicach i Sosnowie, którzy usta-
wowo zostali pozbawieni możliwości 
kompostowania bioodpadów i sko-
rzystania z ulgi z tego tytułu zapła-
cą 25,00 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. Każdy właściciel nie-
ruchomości zamieszkałej na terenie 
Gminy Puławy, zarówno w zabudo-
wie jednorodzinnej jak i wieloro-
dzinnej, jeżeli nie będzie wypełniał 
obowiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny, 
musi liczyć się z tym, że stawka opła-
ty zostanie podwyższona do kwo-
ty 56,00 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca zamieszkującego tą nie-
ruchomość.

Skala podwyżki spowoduje zapew-
ne, że przeanalizujecie Państwo, 
zmiany stawek za gospodarowanie 
odpadami w sąsiednich gminach 
i porównacie je do obowiązujących 
w naszej gminie. Jest to postępowa-
nie jak najbardziej naturalne, lecz 
należy przy tym pamiętać, iż każda 
gmina ma swoją specyfi kę. Gminy 
różnią się miedzy sobą strukturą de-
mografi czną ludności, powierzchnią, 

gęstością zaludnienia, ilością wytwa-
rzanych odpadów w przeliczeniu na 
mieszkańca, itp. Wszystkie te skła-
dowe wpływają na wysokość opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, dlatego też stawki opłat 
w poszczególnych gminach mogą 
i będą się różnić. 

Mając na uwadze powyższe, po-
nownie zwracamy się do Państwa 
z apelem o racjonalne, przemyślane 
oraz uczciwe postępowanie z wy-
twarzanymi i zbieranymi odpadami, 
a także o świadome i pełne prowa-
dzenie selektywnej zbiórki odpa-
dów. Jedynie, co jesteśmy w stanie 
zrobić jako mieszkańcy, aby ograni-
czyć koszty gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, to ograniczenie 
ilości ich wytwarzania oraz prawi-
dłowe z nimi postępowanie.

W związku z tym, prosimy o roz-
ważenie przez każdego mieszkańca 
możliwości kompostowania bio-
odpadów oraz wykorzystywania 
ich na własne potrzeby, racjonalne 
i przemyślane zakupy poprzez wy-
bieranie towarów nie posiadających 
opakowania lub posiadającego opa-
kowanie bardzo proste, wyzbywanie 
się rzeczy w dobrym stanie poprzez 
sprzedaż lub oddanie bezpłatne 
innej osobie, pozostawianie zuży-
tych opon u podmiotów, gdzie jest 
świadczona usługa ich wymiany, 
oddawanie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego przy 
zakupie nowego towaru, itp. Wszel-
kie działania, nawet te najmniejsze, 
podjęte w każdym gospodarstwie 
domowym, przełożą się na znaczące 
obniżenie ilości w skali gminy, co po-
zwoli na ograniczenie wzrostu kosz-
tów systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Michał Kramarczyk
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DRODZy mieSZKaŃcy Gminy 
Puławy, KOcHani PRZyJacieLe, 
SZanOwni PaŃSTwO,

pragnę dzisiaj podzielić się z Państwem 
moimi myślami, nadziejami, obawami 
i wyzwaniami, jakie przed nami stoją. 
Wszyscy zauważamy i jesteśmy świad-
kami zmian spowodowanych korona-
wirusem. Z jednej strony za wcześnie 
jest przewidzieć, w którym kierunku 
ta dzisiejsza podróż zmierza, z drugiej 
zaś wiemy, że możemy w dużym stop-
niu sami wpłynąć na naszą przyszłość. 
Znajdujemy się dzisiaj w światowej 
pandemii, która niestety pozbawia nas 
możliwości zaspokajania podstawo-
wych potrzeb codziennego, normal-
nego funkcjonowania. Brakuje nam 
też spotkań, wspólnych przedsięwzięć, 
uczestnictwa w różnych uroczysto-
ściach, czy po prostu towarzystwa na 
co dzień.

Narodowe Święto Niepodległości 
11 Listopada upamiętnia odzyskanie 
wolności przez Polskę w 1918 r. po 123 
latach zaborów. Cztery pokolenia nada-
remnie czekały na tę chwilę. Dopiero 
piąte pokolenie doczekało się tego ra-
dosnego dnia. Jakie było wówczas głę-
bokie wzruszenie Polaków i entuzjazm 
w całym kraju! 11 Listopada był zawsze 
szczególnie optymistycznym dniem. 
Spotykaliśmy się wszyscy razem, by 
po prostu świętować!  Dzisiaj brakuje 
nam tej radości… Brakuje nam uro-
czystych i podniosłych Mszy Świętych 
za Ojczyznę, sztandarów, wspólnego 
śpiewu pieśni patriotycznych, wieczor-
nic i wzruszających akademii w naszych 
szkołach i przedszkolach. Wiem, że ta 
długa pandemia koronawirusa to wiel-
kie psychiczne obciążenie, które kosz-
tuje nas bardzo dużo energii! To ciężka 
próba dla nas wszystkich! Mimo tych 
wielu przeciwności, nie dajmy się po-
konać! Wszyscy razem na pewno prze-
zwyciężymy te trudności! Dlatego mu-
simy dzisiaj być solidarni i nawzajem 
sobie pomagać! Nie okazujmy swojej 
agresji innym, lecz starajmy się cierpli-
wie znosić wszelkie ciężary, bo przecież 
jesteśmy ludźmi wielkich serc!

SZanOwni PaŃSTwO,

jestem pełen nadziei, widząc jak wielu 
Mieszkańców naszej Gminy świetnie 
odnajduje się w tej trudnej rzeczywisto-
ści. Z całego serca pragnę podziękować 
wszystkim, dzięki którym funkcjonują 
szpitale, służba zdrowia, apteki, różne 
instytucje, urzędy, placówki oświato-
we, sklepy i zakłady pracy. Dziękuję 
również wolontariuszom, ludziom do-
brej woli, strażakom, żołnierzom, po-
licji, sołtysom, radnym, pracownikom 
Urzędu Gminy Puławy, pracownikom 
jednostek organizacyjnych i stowarzy-
szeniom za oddanie oraz ofi arną służ-
bę! Cały czas pamiętajmy, że nasz nie-
widoczny wróg koronawirus, nie może 
uśpić naszej czujności! Myjmy więc 
często ręce, dezynfekujmy je i zawsze 
pamiętajmy o noszeniu maseczki oraz 
zachowaniu bezpiecznej odległości! 
Stosujmy się do wszystkich zaleceń! 

Jestem pełen optymizmu, kiedy wi-
dzę gotowość całej Europy do pokona-
nia tego śmiertelnego wirusa!

W tych bardzo trudnych chwilach dzi-
siaj proszę Was o solidarność, owocną 
współpracę, wzajemne zaufanie, mą-
dre decyzje oraz szukanie za wszelką 
cenę ludzkich, praktycznych i pokojo-
wych rozwiązań.

Nasz ukochany Rodak, Święty Papież 
Jan Paweł II powiedział: „…abyście nie 
podcinali sami tych korzeni, z których 
wyrastamy. (…) Abyście nigdy nie zwąt-
pili i nie znużyli się, i nie zniechęcali.”

I kiedy za rok 11 Listopada 2021 r. 
znowu się spotkamy, mam głęboką 
nadzieję, że to, co najgorsze będzie już 
za nami! Patrząc na ten niebezpiecz-
ny czas koronawirusa, będziemy mo-
gli znowu się cieszyć tak jak dawniej. 
Dzięki naszej ludzkiej solidarności oraz 
wspaniałej gminnej wspólnocie razem 
będziemy świętować…. I my wszyscy 
jako Mieszkańcy tej nadwiślańskiej, 
pięknej Gminy Puławy będziemy dum-
ni, że zdaliśmy najtrudniejszy egzamin 
w naszej współczesnej historii…

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

wystąpienie wójta Gminy Puławy - Krzysztofa Brzezińskiego 
z okazji narodowego Święta niepodległości
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upamiętnienie zabitych mieszkańców Gołębia 
w wyniku bombardowania lotnictwa niemieckiego 

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem 
upamiętniającym akcję partyzantów w Gołębiu

1 września obchodzimy rocznicę 
napaści niemiec na Polskę, która roz-
poczęła ii wojnę światową. Jednymi 
z pierwszych ofi ar konfl iktu w na-
szym regionie byli mieszkańcy Go-
łębia, którzy zginęli w pobliżu jezio-
ra nury w wyniku bombardowania 
lotnictwa niemieckiego. w tym roku 
minęło już 81 lat od tamtych tragicz-
nych wydarzeń. 

W ubiegłym roku na Skwerze Nie-
podległej w Gołębiu została odsło-
nięta tablica upamiętniająca ofi ary. 
1 września Wójt Gminy Puławy złożył 
tam kwiaty i zapalił znicze. Odwiedzili-
śmy również groby ofi ar, które znajdu-
ją się na miejscowym cmentarzu.

Do tragicznego nalotu lotnictwa nie-
mieckiego doszło 2 września 1939 r. 

Najprawdopodobniej w wyniku bom-
bardowania zginęło 13 osób, które 
przebywały w okolicach Jeziora Nury. 
To  tam była prana bielizna, przeście-
radła czy chodniki. Rzeczy były później 
suszone na trawie, wozach czy krza-

kach. Być może Niemcy wzięli pościel 
za czachy spadochronów i uznali, że 
to ważny cel, na który trzeba zrzucić 
śmiercionośne bomby…

Tekst i fot. Paweł Nocek

Kilkanaście osób uczestniczyło w złożeniu kwiatów 
i zapaleniu zniczy pod pomnikiem upamiętniającym 
wysadzenie niemieckiego pociągu amunicyjnego przez 
Bataliony chłopskie Obwodu i Puławy. uroczystość od-
była się w piątek 11 września o godz. 12:00.

Bataliony Chłopskie w latach 1943-1944 prowadziły 
w rejonie stacji aktywną walkę o szyny z okupantem nie-
mieckim. Momentem kulminacyjnym był dzień 12 wrze-
śnia 1943 r., kiedy to 130 żołnierzy  chłopskiego wojska 
wzięło udział w skrzętnie przygotowanej akcji. Do de-
tonacji użyto 18 kilogramów materiału wybuchowego. 

W akcji pod Gołębiem odbito Niemcom 2 lokomotywy 
i 56 wagonów z amunicją artyleryjską i pociskami rakie-
towymi. Z związku z tym, że pociąg zawierał bardzo cięż-
kie działa, nie był możliwy do wykorzystania przez party-
zantów. Postanowiono pociąg wysadzić. Eksplozje znisz-
czyły tory kolejowe i nasyp na odcinku 200 metrów. Zgi-
nęło około 10 Niemców, po stronie polskiej było dwóch 
rannych. Pomnik znajduje się przy zabytkowym budynku 
Dworca Kolei Nadwiślańskiej w Gołębiu.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Oddali krew dla michałka
40 zarejestrowanych dawców i ponad 11 litrów odda-

nej krwi! wszystko dzięki akcji krwiodawstwa, która od-
była się w sobotę 26 września w świetlicy wiejskiej w Kli-
kawie.

Z inicjatywą zorganizowania akcji poboru krwi wystąpiła 
mieszkanka Klikawy Pani sylwia Molenda. 

Akcja się w pełni udała – mówi Pani Sylwia Molenda. Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lu-
blinie pochwaliło nas za organizację, warunki, poczęstunek 
ale przede wszystkim za frekwencję, no i już zapowiedzieli, 
że chcą powtórzyć akcję – dodaje.

Krew była zbierana dla 3-letniego Michałka Molendy. 
U chłopca wykryto białaczkę i krew jest mu bardzo po-
trzebna. Jednak przez pandemię koronawirusa jej zapasy 
bardzo się zmniejszyły. Obecnie dużo mniej osób oddaje 
krew. Dlatego tak ważne są akcje terenowe. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które oddały krew, pomagały przy or-
ganizacji zbiórki oraz fi rmom i instytucjom, które przekaza-
ły artykuły na poczęstunek oraz gadżety dla krwiodawców.

Każdy może pomóc michałkowi. wystarczy w każdym 
punkcie krwiodawstwa, przy oddawaniu krwi poprosić 
o adnotację: „Dla michałka molendy”. michałek jest pa-
cjentem uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lubli-
nie. Nie musisz być lekarzem, by ratować życie. Wystarczy 
oddać krew!

Sponsorzy akcji krwiodawstwa w Klikawie: 

• Piekarnia & Cukiernia Abramowicz i Spółka
• Strefa wypieków
• Centrum Odzieży AMIGA
• AJG Uniwersam
• Abacus Biuro Rachunkowe
• Gmina Puławy

Tekst i fot. Paweł Nocek
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15-lecie Klubu Sportowego Góra Puławska

narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

4 października przed meczem 
z GLKS michów Krzysztof Brzeziń-
ski –  wójt Gminy Puławy wręczył 
zawodnikom i Zarządowi Klubowi 
Sportowemu Góra Puławska specjal-
ny puchar i dyplom uznania z okazji 
15-lecia istnienia Klubu Sportowego 
Góra Puławska.

Z uwagi na trwającą pandemię nie 
było możliwości zorganizowania du-
żych obchodów, na które zaproszeni 
byliby władze i piłkarze z poprzednich 
sezonów czy zaprzyjaźnione z Klubem 
osoby. Na początku roku były wstęp-
ne plany, aby połączyć 15 rocznicę 
utworzenia Klubu z 10. Świętem Tru-
skawki w Gminie Puławy. Niestety nie 
udało się. Być może będzie to możli-
we w 2021 r., za co bardzo mocno ści-
skamy kciuki.

Wszystkim zawodnikom, trenerom 
i władzom Klubu Sportowego Góra 
Puławska jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy dotychczasowych osiągnięć 
sportowych oraz życzymy kolejnych. 

Klub Sportowy Góra Puławska za-
czął funkcjonować w 2005 r. Swoją 
działalność opiera przede wszystkim 
na pracy społecznej członków i dzia-
łaczy klubu. Statutowym celem klubu 
jest:
– planowanie i organizowanie w cza-

sie wolnym życia sportowego dzieci 
i młodzieży zamieszkałej na terenie 
Góry Puławskiej i Gminy Puławy;

– angażowanie mieszkańców Góry 
Puławskiej do różnorodnych form 
aktywności ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, stopnia 
sprawności fi zycznej i zaintereso-
wań sportowych;

– uczestniczenie w imprezach sporto-
wych organizowanych na obszarze 

działania samorządu terytorialnego 
i poza nim, ze szczególnym uwzględ-
nieniem piłki nożnej;

– organizowanie zajęć sportowych 
w celu wszechstronnego rozwoju 
sprawności fi zycznej i umysłowej 
dzieci i młodzieży;

– organizowanie działalności spor-
towej ze szczególnym uwzględnie-
niem funkcji zdrowotnych;

– kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości poprzez 
uczestnictwo w realizacji zadań 
sportowych Klubu;

– organizowanie wszelkich imprez 
sportowo – kulturalnych.
Klub realizuje swoje zadania we 

współdziałaniu z władzami samorzą-
dowymi i sportowymi oraz z Radą 
Osiedla Góra Puławska i Radą Sołecką 
Góry Puławskiej.

Tekst i fot. Paweł Nocek

W tym roku lekturą IX edycji Naro-
dowego Czytania była  „Balladyna” 
Juliusza Słowackiego,  wybitne dzie-
ło polskiego romantyzmu. Wydarze-
nie odbywało się w pierwszą sobotę 
września 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gó-
rze Puławskiej dołączyła do  cyklu 
ogólnopolskich spotkań i wspólnego 
czytania największych dzieł polskiej 
literatury w piątek 4 września 2020 r. 

Z uwagi na szczególny czas pan-
demii wydarzenie miało kameralny 
charakter bez udziału publiczności. 
W IX odsłonie Narodowego Czyta-

nia wzięły udział członkinie Dysku-
syjnego Klubu Książki działającego 
przy  bibliotece w Górze Puławskiej.  
Wspólne czytanie „Balladyny” Ju-
liusza Słowackiego było okazją do 
wznowienia działalności i spotkań 
Klubu. 

Tradycyjnie już na zakończenie 
uczestniczki spotkania otrzymały pa-
miątkowe egzemplarze z okoliczno-
ściowymi  pieczęciami.

Tekst i fot. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Górze Puławskiej
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Dzień edukacji narodowej w Gminie Puławy
Z okazji Dnia edukacji narodowej, wszystkim nauczy-

cielom i pracownikom oświaty, składamy najserdeczniej-
sze życzenia: wielu sukcesów, awansów zawodowych, sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych uzdolnionych 
uczniów.

Święto Komisji Edukacji Narodowej w Gminie Puławy, 
jest okazją do spotkania władz Gminy z dyrektorami pod-
ległych placówek. W tym roku spotkanie odbyło się w po-
niedziałek 12 października. Niestety z powodu zagrożenia 
koronawirusem obchody odbyły się w bardzo ograniczony 

sposób. Podczas wspólnego świętowania, szefowie szkół 
i przedszkoli otrzymali z rąk Wójta Gminy Puławy – Krzysz-
tofa Brzezińskiego oraz Marzeny Klimek – Dyrektora Sa-
morządowej Administracji Placówek Oświatowych, m.in. 
listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. W tym roku dodatko-
wo zostało wyróżnionych także 5 nauczycieli z placówek 
oświatowych z Gminy Puławy. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy!

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Fundacja Parasol 
wschód wspiera 
świetlice wiejskie 
w Gminie Puławy

W październiku otrzymaliśmy od 
Fundacji Parasol Wschód środki do 
utrzymania czystości. Zostały one już 
przekazane do świetlic wiejskich, któ-
re znajdują się na terenie Gminy Puła-
wy. Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie i owocną współpracę.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Klikawka i „czerwona strefa” 
tematami posiedzenia Gminnego 
Sztabu Zarządzania Kryzysowego

w piątek 16 października odbyło 
się posiedzenie Gminnego Sztabu 
Zarządzania Kryzysowego. Podczas 
spotkania zostały omówione dwa 
punkty: zagrożenie związane z wy-
sokim stanem rzeki Klikawka oraz 
włączenie powiatu puławskiego do 
tzw. „czerwonej strefy”.

Po ostatnich opadach deszczu po-
ziom rzeki Klikawki zaczął wzrastać. 
Największe zagrożenie wystąpiło 
w okolicach Bronowic. W czwartek 
15 października woda zaczęła prze-
siąkać przez wał. Na polach i łąkach 
zaczęły tworzyć się rozlewiska. Spły-
nięcie wód opadowych utrudnia 
także podnoszący się poziom Wisły. 
W niektórych miejscach konieczne 

było wzmocnienie brzegów Klikaw-
ki. Zajęli się tym strażacy z niemal-
że wszystkich ochotniczych straży 
pożarnych, które działają na terenie 
Gminy Puławy. Do umocnienia brze-
gów Klikawki użytych zostało 30 ton 
piasku i 550 worków. Przez cały czas 
prowadzony był stały monitoring po-
ziomu rzeki i stanu zabezpieczeń.

Drugim tematem poruszanym 
podczas posiedzenia Gminnego 
Sztabu Zarządzania Kryzysowego 
było włączenie powiatu puławskiego 
do tzw. „czerwonej strefy”.

Tekst Paweł Nocek, 
fot. Paweł Nocek, Karolina Kustra
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Pamiętamy o bohaterach 
i zasłużonych mieszkańcach Gminy Puławy

Od wielu lat samorząd Gminny Puławy z okazji wszyst-
kich Świętych upamiętnia miejsca pochówku poległych 
żołnierzy, groby zasłużonych mieszkańców Gminy Puła-
wy, a także pomniki, które są im poświęcone. w tym roku 
ustawiliśmy dziesiątki zniczy i kwiatów. Pragniemy, aby 
nie było ani jednego grobu czy pomnika, który nie zostałby 
upamiętniony. w ten sposób oddajemy hołd tym, którzy 
byli przed nami. niech odpoczywają w pokoju wiecznym…

Każdego roku lista odwiedzanych grobów i pomników wy-
dłuża się. Duża w tym zasługa mieszkańców naszej Gminy, 

którzy przekazują nam informacje np. o zapomnianych gro-
bach i osobach, które działały na rzecz Polski czy naszej Ma-
łej Ojczyzny. Jeśli mają Państwo jakieś informacje o lokali-
zacji miejsc pochówku żołnierzy, partyzantów i innych osób 
zasłużonych dla społeczeństwa Gminy Puławy, o których 
szczególnie należałoby pamiętać, prosimy o kontakt tele-
foniczny (81 889 05 02) lub mailowy (michal.kramarczyk@
pulawy.gmina.pl).

Tekst i fot. Paweł Nocek
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RyceRZe KOLumBa z Góry Puławskiej mają swój sztandar

we wtorek 15 września, w ko-
ściele parafi alnym pw. św. wojcie-
cha w Górze Puławskiej, odbyła się 
uroczystość poświęcenia sztanda-
ru Rady Rycerzy Kolumba nr 17137 
im. św. Jana Kantego.  Poświęcenia 
sztandaru dokonał Biskup Ordyna-
riusz Henryk Tomasik. w uroczysto-
ściach wzięły udział władze Gminy 
Puławy, na czele z Dorotą Osiak 
– przewodniczącą Rady Gminy Pu-
ławy oraz Krzysztofem Brzezińskim 
– wójtem Gminy Puławy. nie zabra-
kło także przedstawicieli pocztów 
sztandarowych i licznie przybyłych 
wiernych.

Formalnie Rada Rycerzy Kolum-
ba w Górze Puławskiej powstała 
20.10.2018 r. Stało się to m.in. dzię-
ki wielkiemu zaangażowaniu byłego 
proboszcza ks. Marka Kucharskiego. 
Wcześniej została nawiązana bliska 
współpraca z prężnie działającą Radą 
nr 15631 z Pionek. 

Do Rady Rycerzy Kolumba nr 
17137 pw. św. Jana Kantego w para-
fi i w Górze Puławskiej należy ponad 
30 mężczyzn na czele z obecnym pro-
boszczem ks. Michałem Warchołem. 
Posiedzenia odbywają się raz w mie-
siącu. Są na których omawiane i usta-
lane są plany działania. Dzięki zaan-
gażowaniu Rady wykonanych zostało 
wiele inicjatyw na rzecz Kościoła i po-
trzebujących nie tylko z parafi i pw. św. 
Wojciecha w Górze Puławskiej.

Poprzez naszą działalność formacyj-
ną i modlitewną, chcemy pokazać jak 
ważna jest rola mężczyzn w Koście-
le i w rodzinie – mówi marek maik 
– jeden z członków Rady Rycerzy Ko-
lumba nr 17137 pw. św. Jana Kantego 
w parafi i w Górze Puławskiej.

Do Rady Rycerzy Kolumba może 
przystąpić każdy mężczyzna, który 
ukończył 18 lat i jest praktykującym 
katolikiem.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Święty Jan Kanty

Urodził się 24 VI 1390 r. w miastecz-
ku Kęty odległym 30 km od Oświęci-
mia. Wywodził się z zamożnej rodzi-
ny mieszczańskiej. Jego ojciec, Jan 
Wacięga, był bogatym mieszkańcem 
Żywca, a także przez pewien czas bur-
mistrzem tego miasta. Matka miała 
na imię Maria. Dosyć późno, bo w 23. 
roku życia, rozpoczął studia w Akade-
mii Krakowskiej na Wydziale Filozo-
fi cznym i w roku 1418 otrzymał sto-
pień magistra sztuk (dzisiejszy dokto-
rat). Między rokiem 1418-1421 przy-
jął święcenia kapłańskie, następnie 
w roku 1421, na prośbę zakonników, 
bożogrobców, w Miechowie koło Kra-
kowa został kierownikiem tamtejszej 
szkoły klasztornej. Tam też głosił ka-
zania w języku polskim oraz przepisy-
wał (kopiował) dzieła, szczególnie św. 
Augustyna, gdyż bożogrobcy jako ka-

nonicy regularni opierali się na regule 
zakonnej opracowanej przez wspo-
mnianego biskupa Hippony. Święty 
Jan Kanty słynął z wielkich dzieł mi-
łosierdzia, w pracy duszpasterskiej 
krzewił kult eucharystyczny i zachęcał 
do częstego przyjmowania Komunii 
Świętej, wiele czasu poświęcał pracy 
w konfesjonale. Pełen zasług, w opi-
nii świętości, odszedł do Pana 24 XII 
1473 r. Pochowano go w podziemiach 
kościoła św. Anny w Krakowie, gdzie 
do dzisiaj znajdują się jego relikwie. 
Beatyfi kacja św. Jana Kantego miała 
miejsce 27 IX 1680 r., natomiast ka-
nonizacja - 16 VII 1767 r. (J. Swastek, 
H. Fros, W. Zalewski). Św. Jan Kanty 
jest patronem Polski, głównym patro-
nem Archidiecezji Krakowskiej, miasta 
Krakowa, profesorów, młodzieży, stu-
dentów, „Caritas”, szkół katolickich. 
W ikonografi i przedstawia się św. Jana 
Kantego m. in. jako kapłana w orna-
cie, jako teologa i profesora, w todze 
i birecie doktorskim na głowie, z księ-
gą w dłoni. Można też zobaczyć św. 
Jana oddającego kobiecie cudownie 
scalony rozbity garnek z mlekiem (ob-
raz w kościele parafi alnym w Maria-
nowie k. Korycina), buty ubogiemu, 
pieniądze zbójcom. W kompozycjach 
grupowych św. Jan występuje razem 
ze św. Jackiem, św. Stanisławem Kost-
ką i bł. Szymonem z Lipnicy. (źródło: 
htt ps://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/
swieci/s_jan_kanty2.html)
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WAŻNE
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć 
posesję w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych  
z aktualnym numerem posesji. Pojemnik należy wystawiać  
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających  z pojemnika oraz przedsiębiorcy 
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości. Do miejsca wystawienia 
pojemnika należy zapewnić dojazd pojazdem do transportu 
odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości 
bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników 
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić  
w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 
nieruchomości lub w inny sposób uzgodniony z Wykonawcą. 
Do terenu nieruchomości zaliczana jest też droga prywatna 
łącząca nieruchomość z drogą publiczną. W takim 
wypadku Właściciel nieruchomości musi również zapewnić 
bezproblemowy dojazd pojazdom specjalistycznym do 
nieruchomości poprzez podcinanie koron drzew rosnących 
przy drodze dojazdowej, nie zastawiać dojazdu oraz zadbać 
o jej stan.

Informacja o segregacji i odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Puławy

2021

Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ewa Szabelska
tel. 81 889 05 47 • 504 298 155 • ewa.szabelska@pulawy.gmina.pl

Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4 • 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21

sekretariat@pulawy.gmina.pl
www.gminapulawy.pl

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Puławy mogą oddawać 
odpady problemowe bezpłatnie (po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wniesieniu opłaty). 
PSZOK  znajduje przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.  
Czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00-17.00 w sobotę 8.00-14.00. 
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,
- szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
- szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić z ram),
- ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki,
- przeterminowane leki,
- odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane,
- zużyte baterie i akumulatory,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- opakowania po lakierach, farbach, środkach ochrony roślin,
- opakowania po olejach i smarach,
- odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!),  
 pochodzące z drobnych prac remontowych,
- popiół,
- odpady zielone. 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne  
 i oznakowanie pojemnika numerem nieruchomości.
3. Wystawienie pojemników lub/i worków do zbiórki odpadów w dniu odbioru odpadów w widocznym,  
 niestwarzającym zagrożenia i dostępnym miejscu przed nieruchomością, do godz. 7:00.
4. Uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

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?

Worek NIEBIESKI • Papier

Worek ŻÓŁTY • Metale i tworzywa sztuczne

Worek ZIELONY • Szkło

Worek BRĄZOWY • BIO
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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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W miesiącach od IV do X odpady zmieszane 
(niesegregowane) oraz odpady BIO z budynków 
wielorodzinnych w miejscowościach Sadłowice, 

Borowina i Sosnów odbierane są w każdy 
czwartek. W pozostałych miesiącach zgodnie  

z harmonogramem obok:

2021 I II III XI XII

zmieszane BIO

Sosnów 12 9 9 9 14

Borowina 26 23 23 23 28

Sadłowice 28 25 25 25 23

HARMONOGRAM  wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2021 roku.
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zmieszane
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zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane zmieszane

BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO
metale  

i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
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metale  
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sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIOpapier papier papier papier papier papier papier papier papier papier papier papier

szkło popiół szkło popiół szkło popiół szkło popiół szkło popiół szkło popiół

Góra Puławska, 
Klikawa,  
Kol. Góra Puławska, 
Leokadiów, 
Piskorów, Polesie, 
Sadłowice, 
Smogorzów, 
Tomaszów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

28 25 25 8 22 13 27 10 24 8 22 12 26 9 23 14 28 25 23
zmieszane zmieszane zmieszane zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane

zmieszane zmieszane

BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO
metale  

i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne
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i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

metale  
i tworzywa 
sztuczne

BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIOpapier papier papier papier papier papier papier papier papier papier papier papier

szkło popiół szkło popiół szkło popiół szkło popiół szkło popiół szkło popiół

W miesiącach od IV do X odpady zmieszane 
(niesegregowane) oraz odpady BIO z budynków 
wielorodzinnych w miejscowościach Sadłowice, 

Borowina i Sosnów odbierane są w każdy 
czwartek. W pozostałych miesiącach zgodnie  

z harmonogramem obok:

2021 I II III XI XII

zmieszane BIO

Sosnów 12 9 9 9 14

Borowina 26 23 23 23 28

Sadłowice 28 25 25 25 23

HARMONOGRAM  wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Puławy w 2021 roku.
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WAŻNE
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć 
posesję w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych  
z aktualnym numerem posesji. Pojemnik należy wystawiać  
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających  z pojemnika oraz przedsiębiorcy 
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości. Do miejsca wystawienia 
pojemnika należy zapewnić dojazd pojazdem do transportu 
odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości 
bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników 
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić  
w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 
nieruchomości lub w inny sposób uzgodniony z Wykonawcą. 
Do terenu nieruchomości zaliczana jest też droga prywatna 
łącząca nieruchomość z drogą publiczną. W takim 
wypadku Właściciel nieruchomości musi również zapewnić 
bezproblemowy dojazd pojazdom specjalistycznym do 
nieruchomości poprzez podcinanie koron drzew rosnących 
przy drodze dojazdowej, nie zastawiać dojazdu oraz zadbać 
o jej stan.

Informacja o segregacji i odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Puławy

2021

Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ewa Szabelska
tel. 81 889 05 47 • 504 298 155 • ewa.szabelska@pulawy.gmina.pl

Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4 • 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21

sekretariat@pulawy.gmina.pl
www.gminapulawy.pl

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Puławy mogą oddawać 
odpady problemowe bezpłatnie (po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wniesieniu opłaty). 
PSZOK  znajduje przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.  
Czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00-17.00 w sobotę 8.00-14.00. 
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,
- szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
- szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić z ram),
- ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki,
- przeterminowane leki,
- odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane,
- zużyte baterie i akumulatory,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- opakowania po lakierach, farbach, środkach ochrony roślin,
- opakowania po olejach i smarach,
- odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!),  
 pochodzące z drobnych prac remontowych,
- popiół,
- odpady zielone. 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne  
 i oznakowanie pojemnika numerem nieruchomości.
3. Wystawienie pojemników lub/i worków do zbiórki odpadów w dniu odbioru odpadów w widocznym,  
 niestwarzającym zagrożenia i dostępnym miejscu przed nieruchomością, do godz. 7:00.
4. Uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

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?

Worek NIEBIESKI • Papier

Worek ŻÓŁTY • Metale i tworzywa sztuczne

Worek ZIELONY • Szkło

Worek BRĄZOWY • BIO
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78. rocznica zbrodni 
niemieckiej w Górze 
Puławskiej

uczciliśmy narodowe 
Święto niepodległości

29 października 1942 r. w Górze Puławskiej niemcy 
zamordowali 20 Polaków. wśród ofi ar egzekucji znalazł 
się ówczesny proboszcz parafi i w Górze Puławskiej – ks. 
Józef Benedykt Kownacki, który – jak wskazują wspo-
mnienia mieszkańców i dokumenty parafi alne – zginął 
jako pierwszy. Zbrodnia niemiecka miała być odwetem 
za zlikwidowanie przez oddział armii Krajowej małżeń-
stwa konfi dentów, w nocy 2 października 1942 r.

Zbrodnia w Górze Puławskiej była jednym z tragicz-
niejszych wydarzeń na terenie Gminy Puławy, dowodzą-
cym okrucieństwa II Wojny Światowej. 29 października 
1942 r. w centrum miejscowości powieszono dwudzie-
stu mężczyzn. W miejscu zbrodni obecnie znajduje się 
pomnik. Każdego roku rodziny ofi ar, mieszkańcy Góry 
Puławskiej i władze Gminy Puławy czczą pamięć ofi ar. 
W 78. rocznicę zbrodni Krzysztof Brzeziński złożył tam 
kwiaty oraz zapalił znicze. Na cmentarzu parafi alnym 
w Górze Puławskiej znajduje się także symboliczna mo-
giła straconych. Tam złożeniem kwiatów i zapaleniem 
zniczy również uczciliśmy pamięć ofi ar.

W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, 
uroczystości upamiętnienia ofi ar zbrodni niemieckiej 
miały bardzo skromny i indywidualny charakter.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Tradycyjnie uczciliśmy narodowe Święto niepodległości, 
które obchodzimy 11 listopada. Kwiaty i zapalone znicze  
zostały złożone przez wójta Gminy Puławy w Górze Puław-
skiej i Gołębiu.

W Górze Puławskiej kwiaty i zapalone znicze zostały złożo-
ne pod odnowioną mogiłą wojenną z czasów I wojny świa-
towej. Zbiorowy grób pochodzi z 1915 r. Według lubelskiego 
oddziału IPN, spoczywają w nim żołnierze Legionu Puław-
skiego, walczący po stronie armii rosyjskiej, polegli w bitwie 
pod Górą Puławską 22 lipca 1915 r. W 1970 r. na mogile zo-
stał wybudowany pomnik z lastryka, a w późniejszym okre-
sie marmurowa tablica z inskrypcją. Kilka lat temu, z inicja-
tywy ówczesnego proboszcza parafi i pw. św. Wojciecha ks. 
Marka Kucharskiego, pomnik został gruntownie odnowiony. 
Koszt wszystkich prac, które wyniosły 17 500 zł, pokryła 
Gmina Puławy.

W Gołębiu na Skwerze Niepodległej Wójt Gminy Puławy 
Krzysztof Brzeziński złożył kwiaty i zapalił znicze pod pomni-
kiem wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących 
o wolność Ojczyzny.

W tym roku zabrakło wspólnego świętowania – uroczy-
stych mszy świętych z udziałem pocztów sztandarowych, 
honorowych wart i wspólnego śpiewania hymnu. Miejmy 
nadzieję, że do uroczystych obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości powrócimy w 2021 r.

Tekst i fot. Paweł Nocek

WAŻNE
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaopatrzyć 
posesję w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych  
z aktualnym numerem posesji. Pojemnik należy wystawiać  
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających  z pojemnika oraz przedsiębiorcy 
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości. Do miejsca wystawienia 
pojemnika należy zapewnić dojazd pojazdem do transportu 
odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości 
bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników 
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić  
w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 
nieruchomości lub w inny sposób uzgodniony z Wykonawcą. 
Do terenu nieruchomości zaliczana jest też droga prywatna 
łącząca nieruchomość z drogą publiczną. W takim 
wypadku Właściciel nieruchomości musi również zapewnić 
bezproblemowy dojazd pojazdom specjalistycznym do 
nieruchomości poprzez podcinanie koron drzew rosnących 
przy drodze dojazdowej, nie zastawiać dojazdu oraz zadbać 
o jej stan.

Informacja o segregacji i odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Puławy

2021

Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ewa Szabelska
tel. 81 889 05 47 • 504 298 155 • ewa.szabelska@pulawy.gmina.pl

Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4 • 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21

sekretariat@pulawy.gmina.pl
www.gminapulawy.pl

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Puławy mogą oddawać 
odpady problemowe bezpłatnie (po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wniesieniu opłaty). 
PSZOK  znajduje przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.  
Czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00-17.00 w sobotę 8.00-14.00. 
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,
- szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
- szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić z ram),
- ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki,
- przeterminowane leki,
- odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane,
- zużyte baterie i akumulatory,
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- opakowania po lakierach, farbach, środkach ochrony roślin,
- opakowania po olejach i smarach,
- odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!),  
 pochodzące z drobnych prac remontowych,
- popiół,
- odpady zielone. 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne  
 i oznakowanie pojemnika numerem nieruchomości.
3. Wystawienie pojemników lub/i worków do zbiórki odpadów w dniu odbioru odpadów w widocznym,  
 niestwarzającym zagrożenia i dostępnym miejscu przed nieruchomością, do godz. 7:00.
4. Uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

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?

Worek NIEBIESKI • Papier

Worek ŻÓŁTY • Metale i tworzywa sztuczne

Worek ZIELONY • Szkło

Worek BRĄZOWY • BIO
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OSP w Opatkowicach 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Jesienny Rajd nordic walking – Gołąb 2020

w listopadzie 2020 roku komendant główny PSP nad-
bryg. andrzej Bartkowiak rozpatrzył pozytywnie wnioski 
jednostek ochrony przeciwpożarowej o włączenie do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. na liście obok 
innych 175 podmiotów znalazła się Ochotnicza Straż Po-
żarna w Opatkowicach. wkrótce do tych jednostek zosta-
ną przesłane stosowne decyzje. w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się już Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gołębiu i Górze Puławskiej.

Dzięki obecności w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym, OSP w Opatkowicach będzie mogła liczyć na nie-
odpłatne otrzymywanie z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Puławach zbędnego ale sprawnego 
sprzętu czy otrzymywać dotacje z funduszu Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W zamian jednost-
ka zobowiązuje się m.in. do aktywnego uczestnictwa w pro-
wadzonych szkoleniach, ćwiczeniach czy akcjach ratowni-
czych. Gmina Puławy będzie odpowiadała na przykład za 
utrzymywanie pełnej sprawności technicznej syreny alar-
mowej, pojazdów strażackich czy sprzętu specjalistycznego.

Przypomnijmy, że 10 stycznia 2020 r. do Opatkowic tra-
fi ł także średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA RE-
NAULT D16. Nowy pojazd kosztował 783 879,00 zł, w tym 
100 000,00 zł pochodziło z Funduszu Ochrony Środowi-
ska, 270 000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Najwięcej, bo aż 423 879,00 zł pochodzi-
ło z budżetu Gminy Puławy. Z budżetu gminy został także 
rozbudowany garaż OSP w Opatkowicach. Wszystkie prace 
kosztowały ponad 115.000 zł.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zaczął funkcjo-
nować w 1995 r. Stworzyła go Państwowa Straż Pożarna. 
Podstawowym celem funkcjonowania Systemu jest ochro-
na życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę 
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Głów-
nym założeniem w budowie Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego 
układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty 
ratownicze tak, aby można było podjąć skutecznie każde 
działanie ratownicze. Nie ważne skąd pochodzi dana jed-
nostka ratownicza, ponieważ wszystkie zrzeszone podmio-
ty mają identyczne procedury.

Tekst i fot. Paweł Nocek

Dziesiątki osób spotkało się na 
łąkach Bonowskich 25 października 
aby wziąć udział w Jesiennym Raj-
dzie nordic walking. impreza już na 
stałe wpisała się w kalendarz imprez 
sportowo-rekreacyjnych, które od-
bywają się w naszej Gminie.

W tym roku Jesienny Rajd Nordic 
Walking – Gołąb 2020 odbył się w peł-
nym reżimie sanitarnym. Uczestnicy 
musieli posiadać maseczki ochronne, 
zachowywać dystans i dezynfekować 
ręce. Mimo obostrzeń uczestnicy 
dopisali. Jak co roku organizatorzy 
zaprosili do współpracy znakomitych 
instruktorów nordic walking. Go-
ściem specjalnym był Łukasz Witczuk 
– jeden z najlepszych zawodników, 

Mistrz Europy, Mistrz Świata, trener, 
szkoleniowiec, a przede wszystkim 
nasz przyjaciel i miłośnik gołębskich 
lasów. Łukasz Witczuk poprowadził 
wszystkie rozgrzewki dla każdej trasy 
(około 13 i 9 km), przekazywał uwa-
gi co do techniki chodzenia z kijka-
mi i poprowadził jedną z grup. Wie-
le osób udział w Rajdzie połączyło 
z bardzo owocnym grzybobraniem. 
Do zobaczenia za rok!

Jesienny Rajd Nordic Walking – Go-
łąb 2020 został zorganizowany przez 
Fundację BezMiar. Zadanie było 
współfi nansowane przez Gminę Pu-
ławy.

Tekst i fot. Paweł Nocek
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Stres, czyli...?

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

Twórcą terminu jest Hans Hugon Salya, który przez pół 
wieku prowadził badania dotyczące wspomnianego zja-
wiska. Stres towarzyszy nam całe życie. Jest różny, ma 
inne skale, inne poziomy, ale jest wszechobecny.

Już od najmłodszych momentów życia jesteśmy narażeni 
na stres, który wraz z wiekiem potęguje się, bo wzrasta-
ją oczekiwania, potrzeby, bo człowiek znajduje się w róż-
nych sytuacjach, a te sytuacje wpływają inaczej, bo każ-
dy ma inne zasoby własne, inne poczucie subiektywnego 
dobrostanu, względną obecność pozytywnych i względną 
nieobecność negatywnych emocji. Dla różnych jednostek 
trudne sytuacje klasyfi kowane są inaczej, stąd różne od-
czuwanie poziomu stresu nawet w sytuacjach wydawać by 
się mogło analogicznych. Stres „to stan organizmu, w któ-
rym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy 
integralność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie 
swoje siły na samoobronę”(cyt. za Łosiak W., Psychologia 
stresu, 2008, s. 25).

Warto jednak zaznaczyć, że stresują również dobre 
i wspaniałe życiowe momenty, że niekiedy wpływa on 
mobilizująco, poprawia efektywność i tempo podejmowa-
nych działań. 

W sytuacji wystąpienia nagłego stresu, reakcja rozpoczy-
na się od nagłego pobudzenia układu nerwowego, a orga-
nizm przygotowuje się do sprawnego i szybkiego działania. 
Celem powyższego jest powrót organizmu do homeostazy 
czyli stanu względnej równowagi.

Obok zaprezentowana została reakcja organizmu na 
stres. Rycina prezentuje imponujący zestaw reakcji fi zjolo-
gicznych przygotowujących człowieka do walki lub uciecz-
ki. (Zimbardo P, Johnson R., Mccann V, Psychologia, 2010, 
s.153)

Bibliografi a:
1. Łosiak W., Psychologia stresu, 2008, Wydawnictwa Aka-

demickie i Profesjonalne;
2. Zimbardo P, Johnson R., Mccann V, Psychologia, 2010, 

Wydawnictwo PWN.

Daria Sokołowska

Zbliża się okres zimowy. W związ-
ku z tym proszę mieszkańców Gmi-
ny Puławy o zaangażowanie w po-
moc międzysąsiedzką, skierowaną 
w szczególności do osób samotnych, 
starszych, niepełnosprawnych oraz 
rodzin wielodzietnych. Proszę zwra-
cać uwagę na to, czy osoby te są 
w stanie samodzielnie przygotować 
sobie posiłek, zrobić zakupy, pójść 
do lekarza, ogrzać mieszkanie, zgro-
madzić opał, odpowiednio się ubrać 
itp. Proszę Państwa o wrażliwość na 
wszelkie niepokojące sytuacje i re-

agowanie na nie. Proszę także in-
formować o nich Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Puławach, tel. 
(81) 889 05 19.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Bezpłatna infolinia dla osób bez-
domnych: tel. 987 (Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Lubelskim Urzędzie Wojewódz-
kim).

Skala twarzy

„Która twarz najlepiej wyraża to, co ogólnie biorąc, my-
ślisz o swoim życiu?” Skala stosowana jest często by do-
konać oceny poczucia dobrostanu. Jak wynika z częstości 
odpowiedzi podanej w procentach, większość ludzi wy-
biera jedną z pogodnych twarzy. A ty? (za: Zimbardo P., 
Johnson R., Mccann V., Psychologia, 2010, s.199)
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Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej - 
20 lat Dni Kultury chrześcijańskiej w Górze Puławskiej

Koniec roku 2019, początek 2020 roku – to był 
czas, w którym rozpoczęliśmy przygotowania do 
XX  DKcH. Krystalizował się program imprezy, 
trwały dyskusje nad formą koncertu jubileuszo-
wego oraz skąd pozyskać fundusze. a potem 
przyszedł marzec 2020 i wszystko zmienił. Pande-
mia cOViD-19 wymusiła społeczną izolację oraz 
troskę o zdrowie swoje i innych. w lipcu 2020 r. 
zaniepokojeni doniesieniami o jesiennej fali pan-
demii podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organiza-
cji DKcH w 2020 r. 

W zamian oddajemy w Państwa ręce, zachęce-
ni pozytywnym odbiorem pierwszego wydania, 
wydanie drugie poszerzone „Kartek z historii Góry 
Puławskiej i okolic – Dni Kultury Chrześcijańskiej” 
obejmujące lata 2001-2020. Celem publikacji jest 
udokumentowanie, zebranie i uporządkowanie 
wydarzeń odbywających się w ramach DKCH. Pu-
blikacja służyć ma upowszechnieniu wieloletniej 
roli artystycznej, społecznej i kulturotwórczej or-
ganizacji, instytucji, placówek oświatowych działa-
jących na terenie Góry Puławskiej. Niech to będzie 
również forma podziękowania dla tych wszystkich, 
którzy wkładają w organizację DKCH ogrom bez-
interesownej pracy, czerpiąc przy tym satysfakcję 
i radość z wykonanego zadania. Jeżeli lektura tej 
publikacji stanie się dla jej czytelników okazją do 
wspomnień, wzbudzi tęsknotę za wspólnym dzia-
łaniem i przeżywaniem, będzie to oznaczało, że na-
sza – organizatorów DKCH- praca miała sens.

Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną 
w kraju, nie możemy zaprosić Państwa na spotka-
nie promujące naszą publikację. Wszyscy zainte-
resowani mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz 
książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze 
Puławskiej (budynek szkoły, ul. Ogrodowa 18, Góra 
Puławska). Książkę można również pobrać w wer-
sji elektronicznej ze strony internetowej: htt ps://
gminapulawy.pl/kategorie/promocja-i-kultura/
wydawnictwa/

Publikacja „Kartki z historii Góry Puławskiej i oko-
lic. Dni kultury Chrześcijańskiej w Górze Puław-
skiej…” jest zadaniem publicznym współfi nanso-
wanym ze środków otrzymanych od Gminy Puławy 
w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację 
zadań Publicznych o charakterze pożytku publiczne-
go w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, realizowanych w 2020 r. 
w formie wydarzeń kulturalnych i artystycznych ma-
jących znaczenie dla kultury Gminy Puławy.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej
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„Można żywić nadzieję,
że dzięki przemyśleniom
twórców kultury dotrze
do szerszego kręgu odbiorców
papieskie Magnifi cat,
niosące zarazem ewangeliczną
radość i przypomnienie
o chrześcijańskim świadectwie piękna.”  

(Abp Józef Życiński)

Drodzy Przyjaciele, 
Szanowni Państwo,

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gó-
rze Puławskiej w 2020 roku nabie-
rają szczególnej symboliki i znacze-
nia. I chociaż nie mogą się odbyć ze 
względu na pandemię, to tym bar-
dziej ta publikacja uświadamia nam, 
jak wspaniale i z jak ogromnym roz-
machem w mistrzowski sposób orga-
nizowano od 2001 roku te cykliczne 
uroczystości. Najczęściej trwały one 
osiem dni – od niedzieli do niedzieli 
włącznie. Od dziesięciu lat miałem 
ogromną przyjemność osobiście 
uczestniczyć w tych wyjątkowych 
chwilach. 

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gó-
rze Puławskiej to dwadzieścia lat 
wspaniałej tradycji, która na zawsze 
zapisała się w historii naszej gmi-
ny i regionu. Od dwudziestu lat do 

Góry Puławskiej przybywali znani 
w Polsce i wyjątkowi artyści, poeci, 
muzycy, sportowcy, księża oraz róż-
norodni wykonawcy. Godne podziwu 
jest również to, iż atrakcyjne progra-
my realizowane były w dużej mierze 
przez dzieci i młodzież ze szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum. Repertuar 
Dni Kultury Chrześcijańskiej zawierał 
nie tylko treści religijne. Często były 
to też pełne artyzmu programy kaba-
retowe oraz koncerty, wzbudzające 
ogromne zainteresowanie i podziw 
publiczności. Wielkie słowa wdzięcz-
ności pragnę skierować do uczniów, 
absolwentów, gości i różnych wyko-
nawców. Na szczególne uznanie za-
sługuje także mistrzowska praca dy-
rekcji szkół oraz nauczycieli. W pro-
gramach każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie – od wzruszających do łez 
scen, poprzez dobry humor, koncer-
ty, wydarzenia sportowe oraz głębo-
ką modlitwę w naszym parafi alnym 
kościele. Spośród tysięcy zaangażo-
wanych osób trudno dzisiaj wszyst-
kich wymienić. Niestety, niektórych 
naszych wiernych Przyjaciół nie ma 
już wśród nas. Zawsze pamiętamy 
o Was i łączymy się z Wami w naszych 
codziennych modlitwach… Podczas 
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze 
Puławskiej na podziw zasługiwała też 
fenomenalna integracja wszystkich 

grup społecznych. Na zawsze w moim 
sercu zapisała się wspaniała atmos-
fera, przednia zabawa, a kropkę nad 
„i” stanowiła smakowita kuchnia. 
Dzięki tym corocznym wydarzeniom 
powstały również liczne i wyjątkowe 
publikacje.

Z całego serca gratuluję i dziękuję 
pomysłodawcom oraz organizatorom. 
Wdzięczny jestem za każdą inicjatywę 
a zarazem dumny, że te niepowta-
rzalne uroczystości odbywają się już 
od dwudziestu lat w mojej rodzinnej 
Górze Puławskiej – nieopodal mojego 
rodzinnego domu. Dziękuję księżom 
za wsparcie tych szlachetnych inicja-
tyw. Słowa szczególnego uznania na-
leżą się też sponsorom i wszystkim 
ludziom dobrej woli, pracownikom 
biblioteki oraz członkom Towarzystwa 
Przyjaciół Góry Puławskiej.

Niech ta publikacja uświadomi nam 
wszystkim, że warto jest żyć i poświę-
cać się dla tak pięknych idei, jakie nio-
są Dni Kultury Chrześcijańskiej. Mam 
ogromną nadzieję, że w październiku 
2021 roku znowu wszyscy się spotka-
my cali i zdrowi. Dziękując Wszystkim 
Państwu za te dwadzieścia pięknych 
lat mozolnej i twórczej pracy, pozo-
staję z wyrazami szacunku, wdzięcz-
ności i uznania.

Krzysztof Brzeziński
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Gminna Biblioteka Publiczna wraz z fi liami 
wznawia bezpośrednią obsługę czytelników

Zamów książkę on-line

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej od 30 
listopada 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z fi liami 
wznawia bezpośrednią obsługę czytelników.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrze-
ganie poniższych zasad:

PRZeD weJŚciem DO BiBLiOTeKi:
• dezynfekujemy ręce;
• zakładamy rękawiczki;
• zasłaniamy usta i nos.

w BiBLiOTece:
• może przebywać 1 osoba + bibliotekarz;

• zachowujemy bezpieczną odległość min. 2 metrów;
• nie korzystamy z Czytelni.

DLa BeZPiecZeŃSTwa: 
• rezerwujemy czas na wietrzenie i dezynfekcję pomiesz-

czeń: 30 minut po otwarciu lokalu i od godz. 12:00 do 
godz. 13:00;

• zwrócone książki pozostają w 3 dniowej kwarantannie;
• w bibliotece  głównej w Górze Puławskiej wprowadza-

my możliwość zamawiania książek on-line (informacja na 
miejscu lub pod nr tel.81 880 56 08).

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej w 
celu zminimalizowania czasu bezpośredniej obsługi czytel-
nika od 30 listopada 2020 r. wprowadzamy nową usługę 
– zamawianie książek on-line. 

Jak zamówić książkę on-line?
• zadzwoń do biblioteki w celu wygenerowania indywidu-

alnego  hasła tel. 81 880 56 08

• wejdź na stronę: htt p://www.gbpgorapulawska.naszabi-
blioteka.com/ w zakładkę Katalog on-line

• zaloguj się w katalogu
• zamów książki z katalogu on-line
• odbierz książki z biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej

Kapliczka odzyskała blask
Kapliczka w Smogorzowie odzy-

skała dawny wygląd. Dzięki miesz-
kańcom Smogorzowa i Leokadiowa 
została gruntownie odrestaurowa-
na. Zwieńczeniem prac było umiesz-
czenie w jej górnej części fi gurki 
Jezusa Frasobliwego.

Jeszcze kilka tygodni temu kaplicz-
ka w Smogorzowie była w opłakanym 
stanie. Łuszczyła się z niej farba i od-
chodził tynk. Teren dookoła kapliczki 
był zarośnięty krzakami i chwastami. 
Grupa okolicznych mieszkańców po-
stanowiła, że koniecznie trzeba ją wy-
remontować. Pani Elżbieta Kępka – 
Sołtys Smogorzowa zajęła się zbiórką 
pieniędzy na przeprowadzenie prac. 
Mieszkańcy Smogorzowa i Leoka-
diowa dokładnie oczyścili kapliczkę, 
uzupełnili brakujący tynk, pomalo-
wali i zabezpieczyli ją przed szkodli-

wymi warunkami atmosferycznymi. 
Teren dookoła kapliczki również zo-
stał uporządkowany. Niedługo wokół 
postumentu zostanie ułożona opaska 
z kostki. Zwieńczeniem dotychczaso-
wych prac było umieszczenie w gór-
nej części kapliczki fi gury Jezusa Fra-
sobliwego. Przywieziono ją z Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego w Wysokim Kole. 

Szczególne podziękowania za 
wkład w wyremontowanie kapliczki 
kierujemy do:
• Kacpra Rokity, 
• Łukasza Dąbrowskiego, 
• Edwarda Rabińskiego,
• Zdzisława Urbanka.

Tekst Paweł Nocek, 
fot. Patryk Pietrasiak
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wspomnienie o Księdzu infułacie 
prof. dr. hab. Bonifacym miązku
„– powrócić dokąd?
I tam już ślady czas po mnie wymiata
i tutaj jestem bezdomny”

Kiedy dojeżdżałem samochodem 
do mojego rodzinnego domu w Gó-
rze Puławskiej – zadzwonił telefon. 
Przez chwilę ze względu na niezręcz-
ne okoliczności zastanawiałem się 
czy odebrać rozmowę. Zobaczyłem 
wyświetlony numer Księdza Bońka… 
Była to nasza ostatnia ziemska roz-
mowa, kilkanaście dni przed Jego 
śmiercią. Ksiądz Boniek przeprosił 
mnie za kilkutygodniowe milczenie 
spowodowane chorobą i szpitalnymi 
pobytami. „Wróciłem właśnie dziś 
ze szpitala z Wiednia na kilka dni do 
klasztoru w Breitenfurt, by odprawić 
Mszę Świętą”. Po chwili usłyszałem 
przerażający kaszel w słuchawce…

Ks. inf. prof. dr hab. Bonifacy Miązek 
zmarł 17 października 2018 w szpitalu 
w Wiedniu. W piątek 26 październi-

ka (Święto Narodowe Austrii) w Jego 
rodzinnej parafi i pw. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie, 
towarzyszyłem Ks. Bońkowi w Jego 
ostatniej w życiu emigracji…

We Mszy Żałobnej uczestniczyło po-
nad stu duchownych oraz mnóstwo 
gości i znanych osobistości z Polski, jak 
również z zagranicy. Z ogromnym bó-
lem pożegnaliśmy człowieka wielkie-
go serca, gorliwego kapłana, patriotę, 
uchodźcę politycznego, zawsze otwar-
tego i wrażliwego na ludzkie potrzeby. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że Ks. Bonifacy Miązek w paździer-
niku 2011 r. był Gościem Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej. 
9 czerwca 2012 r. również w Górze 
Puławskiej Ks. Miązek był szafarzem 
bierzmowania. Zaledwie dwa miesią-
ce później ponownie wyemigrował 
do Austrii, gdzie spędził ostatnie lata 
życia w dolnoaustriackim miastecz-
ku Breitenfurt koło Wiednia, jako ka-

pelan miejscowego klasztoru sióstr 
zakonnych. Ks. prof. Bonifacy Miązek 
wykładał literaturę polską na Uni-
wersytecie Wiedeńskim. Był autorem 
licznych prac naukowych w języku pol-
skim i niemieckim oraz kilku tomów 
poezji. Za swoją twórczość i działal-
ność w kraju i na emigracji otrzymał 
odznaczenia państwowe oraz wiele 
nagród literackich.

Cieszę się bardzo, że tak wspania-
ły i wyjątkowy Kapłan był wśród nas 
Gościem w mojej rodzinnej Górze Pu-
ławskiej i w naszej gminie. Dziękujemy 
Ci, Drogi Bońku, za wszelkie dobro i te 
niezapomniane, ziemskie spotkania. 
Wiem, że dziś siedząc na niebiańskich 
polanach, piszesz wciąż nowe wiersze 
o tęsknocie, która nigdy nie została za-
żegnana….

Spoczywaj w pokoju

Krzysztof Brzeziński

Nie byłem tam. Podobno szary kamień
idzie w ścieżkach z ciszy
i niebo schyla łagodnie nadchodzące noce
kiedy spada południe
maki sypią czerwień i kołyszą się góry
muzycznych obłoków.

Podobno białym orłom
drżą otwarte skały a w kanonadzie nocy
odbita o szczyty
księżycowa ulewa jak hejnał wspaniały
sypie liście wawrzynu na czoła zabitych.

Nie byłem tam. Stąd ten łatwy patos
i te czerwone maki – kiedyś je opiszę
lecz teraz tylko cmentarz –
pod cmentarnym murem
stygną zasypane kości w jedną wielką ciszę
i ziemia gryzie wargi zbielałe od bólu.

Ci, którzy idą w rozległość tych ulic
oddali ziemi ból i krew
pęknięte piersi

głowy zdjęte w hełmach
rzucili miłość i nienawiść
za wolność
lecz wolność nie naszą niosły skrwawione ręce
matce i bratu
dzwoni czerwony łańcuch
uciska obroża
i czarna chustka pod czarne rocznice
w różaniec tylko woła wasze imię.
Woła i ginie.

Ci, którzy odchodzą w rozległość cmentarną
oddali Polsce ból i krew.
Oddali za wolność.
Wolność?
Zbrodnia i kłamstwo szła z wami żołnierze
krew wasza tutaj rozlała się darmo
do waszych braci nad Wisłą strzelają dzisiaj
w kolejce po chleb.

Bonifacy Miązek
luty, 1972

Monte casino
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Do urzędu Gminy Puławy wpłynęła wiadomość e-mail od Pana antoniego Józefa Smagi z prośbą o publikację jego wspomnień 
dotyczących zniszczenia przez partyzantów niemieckiego pociągu amunicyjnego w 1943 r. w Gołębiu. całą treść wiadomości 
publikujemy poniżej. Za jej zawartość Redakcja Kuriera Gminy Puławy nie odpowiada.

wspomnienie antoniego Józefa Smagi o akcji 
zniszczenia niemieckiego pociągu amunicyjnego
Stoi na stacji1)… monument, a na monumencie inskrypcja:

 
W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ
WIELKIEJ AKCJI
WYSADZENIA POCIĄGU AMUNICYJNEGO
PRZEZ BATALIONY CHŁOPSKIE
OBWODU  I PUŁAWY
12 IX 1943 – 12 IX 1983
SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI PUŁAWSKIEJ

 
Jako jedenastoletni chłopiec oglądałem to zdarzenie, do 

ostatniego wybuchu, ze wsi Sobieszyn, gdzie Ojciec praco-
wał jako nauczyciel szkoły powszechnej. Zapamiętałem, że 
dwa ostatnie wybuchy były inne niż poprzednie, mianowi-
cie dźwięk, jaki do mnie dotarł, brzmiał jak świergot tysięcy 
skowronków. W późniejszych latach zdałem sobie sprawę 
że  te wagony były załadowane amunicją strzelecką. Kil-
ka tygodni później, już w październiku, do naszego domu 
w Sobieszynie, z niezapowiedzianą wizytą, zawitali funk-
cjonariusze Gestapo z Dęblina, a może z Puław. Rodziców 
nie było w domu. Mama, z młodszym bratem, była gdzieś 
na wsi, a Tato nie był tego dnia w szkole, lecz udał się na do-
świadczalną stację rolniczą, prawdopodobnie w celach za-
robkowych. Po tym incydencie rodzina poszła w rozsypkę. 
Mama z bratem udała się do swojej Mamy  w Baranowie, 
Tato zniknął, a ja zostałem w Sobieszynie pod opieką przy-
jaciela Ojca, Pana S.B. Na początku listopada przyjechał po 
mnie Dziadek, ojciec Taty, i zabrał  do Gołębia, rodzinnej 
wsi mego Ojca. W Gołębiu wciąż były żywe wspomnienia 
niedawnego wydarzenia na torach. Materiał pędny do na-
pędu rakietowej amunicji, którą przewoził zniszczony po-
ciąg (rakiety Nebelwerfer), w postaci mocno wydłużonych 
walców, po porąbaniu, służył za podpałkę. Miał tylko tę 
wadę, że, paląc się, obłędnie skrzypiał. Chłopcy stosowali 
ten materiał, po rozdrobnieniu, do ładowania przeróżnych 
samopałów. 

Z podsłuchanych rozmów dorosłych dowiedziałem się 
jak przebiegała akcja zniszczenia pociągu:
· Organizatorzy akcji przybyli do Gołębia kilka dni wcześniej 

i oczekiwali na ten właśnie pociąg.
· Wiadomości o położeniu tego transportu docierały, po-

przez linie kolejowe, już od Śląska.
· Pociąg zatrzymał się w zaplanowanym miejscu, gdy pod 

lokomotywą wybuchły trzy petardy, co w ówczesnych 
procedurach kolejarskich miało  oznaczać sygnał dla ma-
szynisty o grożącym niebezpieczeństwie i obowiązek bez-
względnego zatrzymania składu.  

 Wiosną następnego roku, będąc z jakiejś okazji na stacji 
w Gołębiu, pomaszerowałem na miejsce niedawnej akcji 
wysadzenia pociągu. Natrafi łem tylko na ślady działalno-
ści ekipy sprzątającej, na nieużytkach między torami a za-
budowaniami Wólki Gołębskiej, w postaci kilku potężnych 
lejów w kształcie odwróconych stożków i pokaźnego stosu 
poskręcanych korpusów rakiet. 

To był już rok 1944. Aktywność Niemców zmalała do 
zera. W Gołębiu pojawił się mój Ojciec i w połowie lipca, 
wobec zbliżającego się frontu, powróciliśmy do Sobieszy-
na. Historia z pociągiem poszła w zapomnienie. Czasami 
tylko zastanawiałem się, naiwnie, dlaczego nowe władze 
tak bardzo prześladują swoich najlepszych sojuszników.

W latach 50-tych, już jako człowiek dorosły, skłoniłem 
wujka A.M. aby opisał mi jak przebiegała akcja po zatrzy-
maniu pociągu. Przytaczam Jego słowa tak, jak je zapamię-
tałem.
· Kiedy skład stał nieruchomo na torach, lokomotywa zo-

stała ostrzelana z broni maszynowej.
· Konwojenci nie stawiali oporu, zabrano im broń, mundury 

i buty. 
· Słoma z wagonu konwoju znalazła się pod tym wagonem 

i wówczas padła komenda aby obstawa i obsługa pociągu 
oddalili się, bo za chwilę słoma zostanie podpalona. 
Drugi z wujków (T. G.), z którym rozmawiałem, był bar-

dziej lakoniczny. Oto Jego słowa: „Minerzy przyjechali 
z Warszawy, my obstawialiśmy las.”

Przypomnę, że w owym czasie, takie rozmowy mogły się 
odbywać tylko w zaufanym gronie.

Kiedy w naszym kraju nastąpiła era Internetu, dotarła do 
mnie informacja, że wybudowano monument, o którym 
wspominam na początku i została wydana książka o doko-
naniach BCh w powiecie puławskim. Kupiłem tę książkę. 
(Stefan Rodak: Maszerują Chłopskie Bataliony, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1960)

Autor był dowódcą tej akcji, mamy więc wiadomości 
z pierwszej ręki. Początek  przedstawiał się następująco:

 „W pewnej chwili silny błysk, jak gdyby krótkie spięcie, 
i mocna detonacja przeszywa powietrze mącąc panującą 
wokół ciszę. Druga lokomotywa z łoskotem podskakuje jak 
piłka w górę, wypadając z szyn i waląc się całym ciężarem 
na bok toru. Za nią piętrzą się pierwsze wagony pod napo-
rem innych, pędzących jeszcze siłą rozpędu naprzód i – po-
ciąg staje jak wryty. Z okrzykiem „hurra!” „Hande hoch”! 
skacze grupa uderzeniowa do pociągu. Już „Kotek” rozbra-
ja maszynistę i zdobywa Bergmana, już inni wybijają lub 
rozbrajają przednią załogę transportu.”
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 Zadziwiające jest, że wykolejenie składu nie spowodowa-
ło  wybuchu niebezpiecznego ładunku, a konwojenci prze-
żyli bez uszczerbku na zdrowiu i zachowali pełną zdolność 
bojową. Nie na wiele im się to zdało, bowiem zostali wybici 
do nogi przez dzielnych partyzantów. W podobnym stylu 
utrzymany jest cały rozdział poświęcony temu zdarzeniu. 
Brak wiarygodności tej relacji wprost bije w oczy. W czasie, 
gdy powstawała ta publikacja (lata 50 - te XX w.) nie do 
pomyślenia było ujawnienie prawdziwych sprawców. Wg 
ówczesnej propagandy, AK stało z bronią u nogi i współpra-
cowało z Niemcami. Pewnie już nigdy nie dowiemy się kim 
byli minerzy z Warszawy, ani jakie były ich powojenne losy. 
Przywłaszczenie cudzego dokonania przez  Stefana Rodaka 
zasługuje na potępienie. Pewnym usprawiedliwieniem dla 
niego może być fragment przedmowy do omawianej książ-
ki: „Wiele życzliwości okazali mi także Cyprian Staszewski 
oraz mgr Jan Naumiuk z Wydziału Historii Parti i KW PZPR 
w Lublinie.”

Ot, taka to historia o fałszowaniu historii. Skąd my to zna-
my? Czy ten list przyczyni się do skorygowania drobnego 
fragmentu naszych dziejów? Proszę o wiadomość.

Z poważaniem Antoni Józef Smaga
 

 1)Gołąb, dawniej stacja kolejowa, obecnie przystanek mię-
dzy Dęblinem i Puławami.

Będzie tablica informacyjna o Lotnisku Gołąb-Borowina
na początku 2021 r. w Gołębiu zo-

stanie ustawiona tablica informacyjna 
o lotnisku Gołąb-Borowina. Powstało 
ono w latach trzydziestych XX w. na 
potrzeby Szkoły Podchorążych Lotnic-
twa. Lotnisko było jeszcze używane po 
ii wojnie światowej. Jednak z biegiem 
czasu traciło na znaczeniu aż w końcu 
podjęto decyzję o jego zamknięciu.

W Gołębiu jedna z ulic nosi nazwę 
Lotnisko. Wiele osób zastanawia się 
dlaczego, skoro najbliższe lotnisko 
znajduje się w Dęblinie. Odpowiedź 
jest bardzo prosta – przed kilkudzie-
sięcioma latami istniało ono w pobli-
żu Gołębia i Borowiny. Dlatego droga, 
która kiedyś do niego prowadziła zo-
stała nazwana Lotnisko.

Wszystkie informacje potrzebne do 
zaprojektowania tablicy, w tym unika-
towe zdjęcia, zebrała Pani małgorza-
ta Daniłko. Warto dodać, że w tym 
roku została wydana bardzo ciekawa 
książka jej autorstwa pt. „Lotnisko 
w Borowinie-Gołębiu. Okruchy pa-
mięci”. Z publikacji dowiemy się m.in. 

o dokładnej historii lotniska czy po-
znamy maszyny, które z niego starto-
wały i lądowały.

Tablica informacyjna została już 
zaprojektowana i wydrukowana. Zo-
stanie ustawiona na początku 2021 r. 
Trwają jeszcze ustalenia odnośnie jej 
dokładnej lokalizacji.

Z jednej strony chcemy, aby tablica 
była zlokalizowana jak najbliżej byłe-
go lotniska – mówi michał Kramar-
czyk – Inspektor ds. gospodarki ko-

munalnej w Urzędzie Gminy Puławy. 
Z drugiej strony tablica powinna być 
ustawiona w takim miejscu, aby była 
łatwo zauważalna dla mieszkańców 
czy turystów – dodaje.

O dacie i miejscu odsłonięcia tabli-
cy poinformujemy Państwa na stronie 
internetowej Gminy Puławy (www.
gminapulawy.pl) oraz naszym profi lu 
na Facebooku (@owocnienadwisla).

Paweł Nocek
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Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu
Miesiąc wrzesień to dla naszej placówki wiele wyzwań 

związanych z trudnym czasem pandemii i organizacją wy-
darzeń z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku 
obchody te przebiegały pod hasłem „Moja droga’.

Poprzez to hasło staraliśmy się skupić uwagę naszych 
uczestników, odbiorców i słuchaczy na „drodze” przez hi-
storię, jaką musiał przejść nasz naród by odzyskać niepod-
ległość, przejście której ukształtowało naszą tożsamość.

„Moja droga” jest hasłem wieloznacznym może też od-
nieść się do trasy jaką należało pokonać , aby dziś być się 
w tym miejscu, w którym jesteśmy.

5 września  2020 r. o godz. 17.00 przed budynkiem świe-
tlicy GOK w Borowej miało miejsce Spotkanie promujące 
publikację, do wydania której droga nie była prosta. Ma-
teriały były zbierane przez miejscowe liderki przez 5 lat. 
„Niezawodne przepisy kulinarne kobiet z pasją Borowa-
-Skoki’. Impreza zorganizowana na zewnątrz, której towa-
rzyszyły wystawy rękodzieła ludowego Pań należących do 
stowarzyszenia. Występy artystyczne lokalnych artystów 
młodego i starszego pokolenia oraz możliwość skoszto-
wania pyszności przygotowanych przez kobiety z pasją wg 
sprawdzonych przepisów zgromadzonych w promowanej 
publikacji.

W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście wśród któ-
rych znaleźli się Pan Poseł  Krzysztof Szulowski, starosta 
puławski Pani Danuta Smaga, sekretarz UG Puławy Pan 
Paweł Kamola, radni i sołtysi oraz miejscowa społeczność. 
W imprezie uczestniczyło około 100 osób.

12 września o godz. 16.00  w GOK  miała miejsce prelek-
cja i prezentacja multi medialna Pana Jacka Śnieżka. Zapro-
siliśmy Państwa do podróży po Gołębiu i jego zabytkach 
sakralnych, które przeszły niełatwą drogę w naszej historii 
odgrywając jakże ważną rolę. Kościół i Domek Loretań-
ski w Gołębiu swoim urokiem przyciągają wielu turystów 
z kraju i zagranicy. Są naszą dumą i ważnym miejscem 
w naszej historii stanowiąc nasze dziedzictwo. 

W spotkaniu w reżimie sanitarnym uczestniczyło 8 osób. 
Prezentacja i prelekcja dostępna była na stronie GOK  ON-
LINE. Prelekcji towarzyszyła wystawa fotografi i Pani Anety 
Ciesielskiej pt. „Obiekty sakralne Gminy Puławy”, która 
czynna była stacjonarnie dla zwiedzających w reżimie sa-
nitarnym oraz dostępna ONLINE. Fotografi e te zabrały nas 
w drogę po Gminie Puławy, ważnych historycznych miej-
scach. Wystawa obrazuje ważne miejsca religijne i histo-
ryczne w naszej Gminie./ Wystawę obejrzało stacjonarnie 
30 osób./
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19 września 2020 r. w formie słuchowiska zaprezentowa-
ne zostały stare wycinki prasowe. Bale i nadzieja na wolną 
Polskę - to stary wycinek prasowy pochodzący prawdopo-
dobnie z „Tygodnika Ilustrowanego”1862 r. Ze słuchowiska 
dowiadujemy się, jak wyglądało życie codzienne sławnych 
postaci historycznych goszczących niegdyś w Gołębiu. 
W tym artykule czytamy o spotkaniu Anny Nakwaskiej 
z Izabelą Czartoryską. 

Organizacja wydarzeń EDD to dla naszej placówki kolej-
na szansa, by przypomnieć uczestnikom o trudnej drodze 
Polaków do wolności, do budowania naszej tożsamości, 
prezentując niełatwe drogi do osiągania celów.  Poprzez 
pokonywanie tych dróg jesteśmy właśnie w tym miejscu. 
Dbajmy o to  utrwalajmy te wartości młodym pokoleniom. 

Serdecznie dziękujemy za wkład pracy, pomysły  i za-
angażowanie  pracownikom naszego Ośrodka Kultury, 
a wszystkim uczestnikom za udział w  wydarzeniach mimo  
trudnej sytuacji epidemicznej.

Pies czy kot? To pytanie często sobie zadajemy. Tym ra-
zem o to zapytaliśmy dzieci.

W miesiącu październiku  GOK w Gołębiu był organiza-
torem konkursu plastycznego dla dzieci pod nazwą „Pies 
czy kot”.

Do konkursu zostało zgłoszonych 15 prac plastycznych 
dzieci z Gołębia i Borowej. Komisja konkursowa postano-

wiła przyznać I miejsce Oliwii Kruk z Gołębia, miejsce II 
Alicji Mróz z Borowej i III miejsce Mai Nowak z Borowej. 
Wyróżniono też prace plastyczne Nikoli Grzybowskiej, 
Mai Gawriołek i Julii Bondel z Borowej.  

17 października w GOK miała miejsce wystawa zbioro-
wa twórców z terenu Gminy Puławy. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną Spotkanie z Twórcami 
nie odbyło się. Ale piękne prace dostarczone na wystawę 
można było oglądać w reżimie sanitarnym. Wystawa czyn-
na była do końca października.  Bardzo piękne prace, czę-
sto jakże misterna i trudna sztuka  szydełkowania, haft u 
krzyżykowego, malarstwa na szkle, zdobienia przedmiotów 
codziennego użytku czy ręcznie wykonanych zabawek jak 
też wyrobów z wikliny zachwycały zwiedzających. Prace na 
wystawie zaprezentowali następujący twórcy: Ilona Bąka-
ła-Wydra, Halina Bąkała, Dorota Opolska-Maksym, Halina 
Opolska, Dorota Jabłońska, Małgorzata Kowal, Małgorzata 
Linek, Barbara Jarosławska, Ewa Kruk, Aleksandra Paw-
łowska, Kobiety z Pasją Borowa-Skoki i panowie Tadeusz 
Dymkowski i Józef Majewski. Serdecznie wszystkim dzię-
kujemy za udostępnienie prac i jakże owocną współpracę. 
To dla nas zaszczyt organizować taką wystawę, szkoda tyl-
ko , że nie mogliśmy spotkać się razem.

Instruktor GOK – Ewa Rodzik
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malarstwo to moja pasja
wywiad z aleksandrą Pawłowską – utalentowaną, początkującą 
malarką, która uwielbia tworzyć sielskie obrazy w Gołębiu.

wszyscy narzekają na cOViD-19, 
a Pani dzięki pandemii zaczęła two-
rzyć wspaniałe obrazy.
Malarstwo interesowało mnie od 
dziecka. Swój pierwszy obraz olejny 
namalowałam ponad 20 lat temu. Nie-
stety przez wiele lat nie miałam czasu 
na realizację swojego hobby. Rok 2020 
był rokiem przełomowym. Od zawsze 
wiedziałam, że chcę malować. Czułam 
taką wewnętrzną potrzebę. W tym 
roku, w okresie pandemii kiedy spra-
wowałam opiekę nad dziećmi udało 
mi się znaleźć czas na realizację swo-
ich marzeń. Posiadałam materiały ma-
larskie w domu. Uzupełniłam jedynie 
niektóre kolory farb. Postanowiłam, że 
namaluję dla siebie maki, które akurat 
zaczęły kwitnąć na łąkach. I tak to się 
zaczęło.
a jak zareagowała na Pani twórczość 
rodzina i bliscy?
Kiedy pokazałam swój pierwszy wio-
senny obraz z makami rodzinie i znajo-
mym dostałam wiele pochlebnych ko-
mentarzy. Ich pozytywne komentarze 
mnie podbudowały, gdyż ocena od-
biorcy dla artysty jest najważniejsza. 
Wiele osób było pozytywnie zaskoczo-
nych, że maluję.
czyli ma Pani pełne wsparcie ze stro-
ny rodziny?
Rodzina jest dla mnie bardzo wyro-
zumiała. Mąż i dzieci pozwalają mi, 
żebym mogła przeznaczyć wolny czas 
tylko dla siebie i malować. Bardzo są 
też ze mnie dumni. Moja pięcioletnia 
córka również próbuje malować ze 
mną i podbiera mi pędzle a syn jest 
wspaniałym doradcą. Mam wspaniałą 
rodzinę i wiem, że zawsze mogę na nią 
liczyć. 

a co Panią inspiruje?
Inspiruje mnie to, co mnie otacza. Kwit-
nące łąki i kwiaty w przydomowych 
ogródkach. I tak zaczynając od maków 
w maju, poprzez malwy, słoneczniki 
i liliowce, przyszedł czas na malowanie 
przeze mnie jesiennych pejzaży. Cze-
kam również na zimę, aby uwiecznić 
ją na płótnie. Wszystko ma się kręcić 
wokół swojskiego klimatu wsi i tym, 
co jest z nią związane. Ostatnio zrodził 
się w mojej głowie pomysł zaintereso-
wania sztuką dzieci i malowanie kotów 
i psów w humorystycznej odsłonie bo 
przecież na wsi ich nie brakuje.
maluje Pani głównie farbami olej-
nymi.
Farby olejne dają bardzo dużo możli-
wości i są mi najbliższe. Z charakteru 
jestem uparta i niecierpliwa. Moje 
malarstwo często jest spontaniczne, 
dynamiczne. Chcę widzieć efekt tego 
samego dnia więc raczej nie sięgnę do 
technik czasochłonnych. Ale to moje 
początki pracy twórczej i planuję po-
próbować także innych technik malar-
skich. Czas pokaże w czym  okażę się 
najlepsza.
a najtrudniejsze wyzwanie?
Wyzwaniem było namalowanie obra-
zu marynistycznego.  Marynistyka nie 
wpisuje się w sielski charakter mojej 
twórczości ale  pasją mojego męża jest 
żeglarstwo i on zachęcał mnie od daw-
na do tej tematyki. Malowanie wody 
wprowadza we mnie spokój, relaksuje. 
Trochę nawet hipnotyzuje. Woda jest 
bardzo magiczna. 
Pani twórczość trafi ła też do inter-
netu.
Najwięcej motywacji czerpię z ocen 
i opinii osób obserwujących mój pro-
fi l, który od niedawna prowadzę na 
Instagramie. W większości są to osoby 
zajmujące się malarstwem. Ideą mo-
jej twórczości jest promowanie Gminy 
Puławy po przez jej sielskość, zachę-
cam więc wszystkich do odwiedzenia 
mojego artystycznego konta i zapo-
znania się z moją twórczością.
nie spoczywa Pani na laurach i cały 
czas stara się rozwijać swój warsztat.
Wiadomo, że z czasem nabiera się 

wprawy. Praktyka i ciąg tworzenia 
obrazów udoskonala warsztat. Ręka 
jest pewniejsza. Podczas pandemii 
namalowałam około 25 obrazów, 
z których kilka  zaprezentowałam 
na tegorocznej wystawie zbiorowej 
w GOK w Gołębiu. Mocno zainwesto-
wałam w swój rozwój. Najważniejsze 
niewątpliwie było dla mnie osobiste 
poznanie się i pobieranie lekcji u zna-
nego w Polsce i w świecie jednego 
z najlepszych polskich impresjoni-
stów Pana Janusza Olszewskiego, 
którego bardzo szanuję i cenię za 
jego twórczość. Poza tym latem bra-
łam udział w  letnich warsztatach 
plenerowych u Pani Leny Maksimiuk-
-Przewłoki, a w najbliższym czasie 
będę doskonalić  technikę akwarelo-
wą w jej pracowni artystycznej, któ-
rej jestem bardzo wdzięczna za prze-
kazaną wiedzę. 
Jakie ma Pani malarskie plany na 
najbliższą przyszłość?
W przyszłym roku będę miała wy-
stawę indywidualną w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gołębiu. Muszę 
przygotować na nią nowe obrazy. 
Z utęsknieniem czekam już na wiosnę 
i moje kochane maki. Poza tym, cały 
czas planuję podnosić swój malarski 
warsztat. Malarstwo to moja pasja, 
którą czuję, że muszę rozwijać, bo 
daje mi bardzo dużo satysfakcji. 
A na dalszą?
Mam pewien pomysł na stodołę 
w Gołębiu, w której planuję stworzyć 
swoją prywatną pracownię ale nie 
chcę póki co więcej zdradzać. Posia-
dam trochę starych sprzętów, które 
kiedyś były używane na wsi. Między 
innymi  stary warsztat tkacki ale od 
wielu, wielu lat stoi nieużywany i nie 
wiem czy jest kompletny. Zobaczymy 
co czas pokaże. Ludzie wracają teraz 
do naturalności, do rustykalnego sty-
lu aranżacji wnętrz. Taki klimat chcia-
łabym pokazywać w swoich pracach. 
Dziękuję za inspirującą rozmową.
Również serdecznie dziękuję.

Rozmawiał i fotografował 
Paweł Nocek



37Z  Życia SZKÓł www.gminapulawy.pl

Obchody europejskich Dni Dziedzictwa w Szkole 
Podstawowej im. Stefana czarnieckiego w Gołębiu

Europejskie Dni Dziedzictwa w Szko-
le Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego w Gołębiu obchodzone są 
uroczyście od 2009 roku. Tegoroczne 
obchody, po raz dwunasty, przebiega-
ją pod hasłem „Moja droga”. 

Droga jest istotnym, symbolicznym 
składnikiem doświadczanej przez 
człowieka przestrzeni. W perspek-
tywie znaczeniowej to wyróżniający 
element polskiego krajobrazu, obar-
czony różnymi konotacjami natury 
wierzeniowo-magicznej (skrzyżowa-
nie, rozwidlenie dróg, bezdroże itp.), 
metaforycznej (co szczególnie ekspo-
nują np. frazeologizmy i przysłowia, 
jak droga życia czy ostatnia droga). 
Innym aspektem motywu przewod-
niego tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa może być droga do odzy-
skania niepodległości. 

Droga to również w sensie dosłow-
nym przestrzeń publiczna. Jest także 
istotnym składnikiem kultu, ujaw-
niającym się chociażby w fenomenie 
pielgrzymowania. W drodze realizują 
się również ważne zjawiska kultury 
współczesnej, jak pochody, manife-
stacje, demonstracje, parady czy wy-
cieczki.

Jak co roku, uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły zaangażowali się w orga-

nizację obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Jednak ze względu na 
panującą pandemię i związanymi z nią 
obostrzeniami, te obchody były wy-
jątkowe, ponieważ nie mogły odbyć 
się w przyjętej dotychczas, tradycyj-
nej formie.  Stało się to wyzwaniem 
zarówno dla uczniów, jak i kadry pe-
dagogicznej, która jak zwykle stanęła 
na wysokości zadania. W rezultacie 
uczniowie pod kierunkiem nauczy-
cieli przygotowali gazetki tematycz-
ne, które wyeksponowane zostały na 
tablicach w klasach oraz korytarzach 
szkolnych. Przykładowe tematy gaze-
tek: „Podróże w czasie i przestrzeni” 
– wystawa poświęcona polskim po-
dróżnikom i odkrywcom, „Przydrożne 
kapliczki w naszej najbliższej okolicy” 
– wystawa na temat miejsc i historii 
na trwałe wpisanych w piękno pol-
skiego krajobrazu przydrożnych kapli-
czek, „Polscy podróżnicy”, czy „Moja 
droga do szkoły” – gazetka przygoto-
wana przez klasę „6a”.  

Pani Malwina Rułka przygotowała 
prezentację multi medialną, połączoną 
z zajęciami edukacyjnymi dla uczniów 
pt. „Motyw drogi w literaturze i sztu-
ce”. Uczniowie chętnie uczestniczyli 
w zajęciach, które dodatkowo ugrun-
towały zdobytą przez nich wiedzę. 

Ponadto została przygotowana pre-
lekcja połączona z prezentacją multi -
medialną na temat historii edukacji 
w naszej miejscowości oraz działalno-
ści oświatowej Antoniny Smiszkowej 
znanej wśród mieszkańców Gołębia 
jako Antoszka pt.” Obraz XIX wiecznej 
szkoły w Gołębiu na podstawie wspo-
mnień Antoniny z Peldów Smiszko-
wej”. Prelekcję przygotowała i wielo-
krotnie zaprezentowała dla uczniów 
poszczególnych oddziałów Pani Doro-
ta Opolska-Maksym. 

Nowością i niezwykłą atrakcją było 
przygotowanie przez Macieja Stachy-
rę i Radosława Szczura, uczniów kla-
sy VIII, pod kierunkiem nauczycieli: 
Malwiny Rułki i Katarzyny Ziemskiej, 
audycji radiowej pt. „Polskie drogi 
w utworach muzycznych”. Audycja 
została wyemitowana poprzez szkolny 
radiowęzeł. Dostarczyła wielu refl eksji 
i wzruszeń.

 Droga, jaka by ona nie była, jest sen-
sem życia. Upadki i wzloty, i wszystko, 
co spotykamy na drodze życia, ma 
znaczenie i jest nauką na przyszłość. 
Warto, więc powtórzyć za Edwardem 
Stachurą: „Dopóki sił będę szedł, będę 
biegł. Nie dam się!” 

Malwina Rułka
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Szkoła Podstawowa w Borowej: 
„Dyktando na Święto niepodległości”

Szkoła Podstawowa w Borowej: 
Pasowanie na ucznia i Dzień edukacji narodowej

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej ze 
Szkoły Podstawowej w Borowej wraz 
z Rodzicami i wychowawcą p. Moniką 
Łucjanek wzięli udział w I ogólnopol-
skim konkursie „Dyktando na Święto 
Niepodległości”. 

Istotą konkursu było wsparcie po-
trzebujących w duchu patriotyzmu! 
Zrobienie czegoś dobrego dla po-
trzebujących, dla języka ojczystego 
i dla siebie samego! Pokazanie w tym 
szczególnym dniu naszej solidarności 
z potrzebującymi! Okazanie szacunku 
wszystkim, którzy walczyli za naszą Oj-
czyznę! Pokazanie, że doskonale zna-
my nasz piękny język!

Napisanie dyktanda wiązało się 
z możliwością głosowania na szczytny 
cel charytatywny - „Zbiórka funduszy 
na aparaty słuchowe i pomoce dydak-
tyczne dla mieszkanki Borowej - Lenki 
Mróz”. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.

Koordynator akcji - Monika Łucjanek

W dniu 13 października o godz. 
10.00 odbyło się uroczyste Pasowanie 
na Ucznia. Pierwszoklasiści wykazali 
się wiedzą oraz umiejętnościami i zda-
li egzamin przed starszymi kolegami. 
Pani dyrektor Renata Lenart dokonała 
pasowania na ucznia a także wręczyła 
pamiątkowe dyplomy. Radna Gminy 
Puławy pani Walentyna Nowak złożyła 
życzenia i obdarowała pierwszoklasi-
stów książkami do języka angielskiego. 
Uczniowie klasy II i III wystawili sztukę 
pt. „Dar czterech wróżek”.

Kolejnym punktem było wręczenie 
nagród dyrektora szkoły z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Pani dyrektor 
ogłosiła również roztrzygnięcie kon-
kursu na Logo Szkoły. Na koniec Sa-
morząd Uczniowski przekazał życzenia 
z okazji Dnia Nauczyciela.
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wycieczka klas i-iii do Gołębia

W dniu 29 września korzystając jeszcze z ładnej pogody 
klasy I-III ze Szkoły Podstawowej w Borowej wybrały się na 
wycieczkę do Gołębia.

Pierwszym punktem wyjazdu było Muzeum Nietypo-
wych Rowerów. Jest to jedyne tego typu muzeum w Euro-
pie. Jego kustosz  pan Józef Konstanty Majewski zapoznał 
nas z historią rowerów. Zademonstrował wiele zabytko-
wych, niekonwencjonalnych typów i co wzbudziło najwię-
cej radości pozwolił na nich się przejechać. 

Pan Majewski przeprowadził również warsztaty kowal-
skie. Dzięki nim uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu kucia 
i zdobienia metalu metodą tradycyjną przy użyciu młota i 
kowadła. Byli świadkami powstawania pogrzebacza i wybi-
jania monet, które szczęśliwcy dostali na pamiątkę. 

Z Muzeum ruszyliśmy w kierunku Skweru Niepodległej 
(nazwa nawiązuje do obchodzonej w 2018 roku setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości) gdzie  za-
trzymaliśmy się przy tablicy powstałej ku czci ofi ar bom-
bardowania w 1939 roku nad jeziorem Nury oraz przy 

pomniku upamiętniającym ofi ary I Wojny Światowej oraz 
wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. 

Przy Skwerze Niepodległej podziwialiśmy kościół p.w. 
Św. Floriana i Św. Katarzyny oraz usytuowany tuż obok Do-
mek Loretański zbudowany w latach 1634-38; konsekro-
wany 12 września 1638 r. przez bp. Tomasza Oborskiego. 

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Izbie Produk-
tu Lokalnego gdzie przwodnicząca Towarzystwa Przyjaciół 
Gołębia pani Teresa Woszczek zapoznała nas z lokalnym 
rękodziełem ludowym i działalnością TPG.

W dalszej kolejności udaliśmy się na zabytkowy Dworzec 
Kolejowy przy którym stoi pomnik upamiętniający wysa-
dzenie pociągu z amunicją w czasie II wojny Światowej.  

Wycieczka zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełba-
sek.

W dobrych humorach, z bagażem nowych doświadczeń 
oraz świeżo nabytą wiedzą wróciliśmy do Borowej.

Monika Łucjanek, Anna Bąkała, Justyna Krawczak
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Szkoła Podstawowa w Gołębiu: ,,Dzieci rodzą się ze 
skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

Szkoła Podstawowa w Gołębiu: 
międzynarodowy Dzień Kropki 15.09.2020

Słowa Janusza Korczaka stały się 
mott em uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, która odbyła się 
14 października 2020 roku w naszej 
szkole i wzięli w niej udział wszyscy 
pracownicy.

Uczniowie z klasy II a przygotowali 
część artystyczną, w której znalazły 
się m.in. piosenki, wiersze, żarciki 
o różnych przedmiotach, powiedzon-
ka nauczycieli, przykazania szczęśli-
wego ucznia, lekcja w klasie i scenka 
z udziałem pań woźnych. Dzieci za-
grały na dzwonkach ,,Sto lat”, a po-
tem pięknie zaśpiewały. Wiele uśmie-

chów wzbudziła piosenka powstała 
z powiedzonek nauczycieli. Była też 
animacja pieczenia ciasta, a następ-
nie dzieci wręczyły wszystkim serca, 
które upiekły.

Przewodnicząca Rady Rodziców zło-
żyła  na ręce pana dyrektora życzenia 
dla wszystkich pracowników szkoły.  
Następnie wyróżniający się nauczycie-
le otrzymali nagrody wójta i dyrektora.

Dziękuję rodzicom za pomoc w zro-
bieniu dekoracji i sprawnym przebiegu 
uroczystości. Jestem dumna z dzieci, 
które nauczyły się tak wiele tekstów 
na pamięć i pięknie się zaprezento-

wały. Obiecuję, że teraz wychowanie 
fi zyczne będzie zgodnie z planem.

Myślę, że w tym trudnym okresie 
pandemii, potrzeba nam wszystkim 
chwil radości i relaksu, by rozładować 
napięcie i stres dnia codziennego. 
Mam nadzieję, że nasz występ do tego 
się przyczynił.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia 
i pamiętajmy, że ,,życie nie po to jest, 
by się spieszyć… życie jest po to, by się 
nim cieszyć”.

Wychowawca klasy II a 
Maria Gawrylak

Od pięciu lat 15 września obchodzi 
się Internati onal Dot Day, czyli Mię-
dzynarodowy Dzień Kropki. Jest to 
święto kreatywności, odwagi i zaba-
wy. Uczniowie kl. III wykazali się du-
uużą kreatywnością, można zobaczyć 
na zdjęciach.

M. Murat



41Z  Życia SZKÓł www.gminapulawy.pl

narodowe czytanie 2020 w Gołębiu

Ślubowanie klasy pierwszej 
w Szkole Podstawowej w Zarzeczu

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu 
po raz kolejny przystąpiła do akcji 
Narodowego Czytania. Ta niezwykle 
cenna inicjatywa promująca polską 
literaturę organizowana pod hono-
rowym patronatem Pary Prezydenc-
kiej doczekała się w tym roku dzie-
wiątej edycji. Czytaną tym razem 
lekturą była „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego. 

Ze względu na specyfi czną sytu-
ację i rygor sanitarny tegoroczna ak-
cja musiała przybrać nieco inną niż 
dotychczas formę. Nie mogliśmy jak 

zazwyczaj spotkać się w bibliotece, 
więc z pomocą przyszła nam techni-
ka. Wszyscy obecni w szkole w dniach 
7-9 września  mogli posłuchać treści 
utworu przez szkolny radiowęzeł.  
Uczniowie klasy siódmej przez trzy 
dni czytali z podziałem na role kolejne 
sceny utworu. W bohaterów lektury 
wcielili się: Kinga Berłowska, Zuzanna 
Benesz, Julia Cybula, Ewelina Mali-
nowska, Zuzanna Warda, Dawid War-
da, Jakub Noworolnik, Olaf Capała 
z klasy 7A oraz Maria Michalska, Klara 
Motyczyńska, Lena Szymanek i Kac-
per Świtalski z klasy 7B.

Docenić należy fakt, że uczniowie 
z ochotą uczestniczyli  w tym przed-
sięwzięciu i zaprezentowali piękną in-
terpretację tekstu. W nagrodę każdy 
z lektorów otrzymał z rąk dyrektora 
szkoły Pana Krzysztofa Gowina eg-
zemplarz książki opatrzony pamiąt-
kowym stemplem i okolicznościowe 
podziękowanie. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku kolejne wybitne dzieło literatury 
polskiej będziemy czytać w kameral-
nej atmosferze w szkolnej bibliotece. 

Agnieszka Krawczyk

Rozpoczęcie nauki w szkole jest 
ważnym momentem w życiu dziecka, 
jak i jego rodziców. Mały uczeń z nie-
pokojem, ale  z  dużym  zainteresowa-
niem przekracza próg szkoły. Ogrom-
nym  przeżyciem  dla maluchów  jest 
pierwsza uroczystość - ślubowanie 
pierwszoklasisty.

W środę 14 października 2020 roku 
w naszej szkole odbyło się uroczyste 
ślubowanie i pasowanie pierwszokla-
sistów.

Pani Krystyna Krawczyk wychowaw-
czyni klasy pierwszej powitała gości, 
Dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Ze względu na panującą 
pandemię liczba uczestników  była 
ograniczona. W uroczystości wzięli  
udział uczniowie klasy II i III z wycho-
wawcami, oraz jeden rodzic każdego 
pierwszaka.

Wszyscy przestrzegali obowiązują-
cego reżimu sanitarnego.

Zanim jednak uczniowie złożyli uro-
czyste  przyrzeczenie, musieli zdać eg-
zamin z grzeczności, wiedzy o ruchu 
drogowym i wiedzy o swojej ojczyź-
nie. Egzamin zorganizowało trzech 
szkolnych duszków. W tej roli  wystą-
piły uczennice z klasy czwartej: Zosia 
Rychlik, Dominika Tyburcy  i Aleksan-
dra Nita. Uczniowie śpiewali piosenki, 

recytowali wierszyki i odpowiadali na 
pytania. Z wszystkich zadań wywiązali 
się wzorowo, czym udowodnili, że są 
godni tytułu ucznia I klasy. Mali arty-
ści zostali nagrodzeni gromkimi  bra-
wami.

 Po części artystycznej nastąpił 
najważniejszy moment, a mianowi-
cie uroczyste ślubowanie. Ucznio-
wie z wielkim przejęciem powtarzali 
słowa przysięgi, ślubując sumiennie  
wypełniać  swoje szkolne obowiąz-
ki, dbać o dobre imię szkoły i kochać 
swoją ojczyznę Polskę. Po przyrzecze-
niu  Pan Dyrektor Andrzej Turlewicz 
dokonał symbolicznego pasowania na 
ucznia dotykając  dużym, ozdobnym 

ołówkiem ramienia pierwszoklasisty. 
Każdy świeżo pasowany pierwszak 
otrzymał dyplom, oraz prezenty przy-
gotowane przez uczniów klasy drugiej 
i trzeciej.

14 października to  Dzień Edukacji 
Narodowej z tej okazji Pan Andrzej 
Turlewicz  wręczył  Nagrody Dyrekto-
ra wyróżniającym się w pracy nauczy-
cielom, życząc dalszych sukcesów.

 Na zakończenie uroczystości przy-
szedł czas na pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim pierwszoklasistom ży-
czymy jak najlepszych wyników w na-
uce, uśmiechu  i radości.

Krystyna Krawczyk
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3 x „Lubelszczyzna dla niepodległej” w Opatkowicach

„Jeż Kolczasty” na wystawie, 
czyli sprawozdanie z wycieczki do Lublina

we wrześniu 2020 roku Lubelski urząd wojewódzki 
w Lubinie organizował konkurs „Lubelszczyzna dla nie-
podległej w 1920 roku”. intencją organizatorów było upa-
miętnienie 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej oraz 
krzewienie patriotyzmu i wiedzy historycznej wśród mło-
dzieży. wzięli w nim udział uczniowie z Opatkowic, a ich 
zadaniem było wykonanie pracy artystycznej prezentują-
cej Lubelszczyznę w czasie wojny w 1920 r. 

Dzieci bardzo ambitnie podeszły do tego projektu i wyko-
nały aż trzy prace w trzech zespołach. Uczniowie z klas VI–VII 
nagrały w Pałacu Czartoryskich fi lm przedstawiający Józefa 
Piłsudskiego podczas jego pobytu w Puławach w 1920 roku. 
Nie wszyscy bowiem wiedzą, że Marszałek właśnie z nasze-
go miasta wydawał rozkazy podczas pamiętnej wojny z bol-
szewikami. Opiekunem młodych aktorów była nauczycielka 
historii, pani Ewa Ambroziak-Wawer. Ósmoklasiści, a jed-
nocześnie redaktorzy gazetki szkolnej „Jeż Kolczasty”, pod 
wodzą pani Patrycji Mazurek wydali specjalny numer pisma 
w całości poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej. Z kolei 
uzdolnione plastycznie uczennice z klasy VII wraz z panią 
Dorotą Goluch namalowały duży plakat.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów i doceniamy ich zaan-
gażowanie w te projekty. Nasza ekipa, z wydaniem specjal-
nym gazetki szkolnej, zajęła 4 miejsce na 60 prac w woje-
wództwie w pierwszym etapie i 9 miejsce w drugim etapie. 
Byli to uczniowie z klasy 8 - Ola Bachanek, Kinga Opacka, 
Klaudia Miturska, Maksymilian Michowski i Patrycja Mazu-
rek (opiekun). 

Patrycja Mazurek, SP Opatkowice

Dnia 09.10.2020 roku odbyła się wycieczka klasowa do 
Lublina. w wyprawie wzięli udział uczniowie klasy ósmej 
ze Szkoły Podstawowej w Opatkowicach i nauczycielka 
języka polskiego pani Patrycja. Krótko mówiąc, redakcja 
naszej gazetki. celem wyjazdu była wizyta na wystawie 
poświęconej wojnie polsko-bolszewickiej zorganizowa-
nej z okazji 100. rocznicy walk  oraz zwiedzanie Lublina.

O godzinie 8.00 odbyła się zbiórka przed szkołą i nie-
długo potem wyjechaliśmy do Puław. Tam przesiedliśmy 
się do drugiego busa, który zawiózł nas prosto do Lublina. 
Około godziny 9.30 wysiedliśmy z pojazdu i udaliśmy się na 
wystawę. Nosiła ona tytuł „Lubelszczyzna w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej 1919-1921” i została ona zorganizo-
wana przez Archiwum Państwowe w Lublinie, mieszczące 
się tuż obok Archikatedry. Dotarcie do celu z przystanku 
PKS nie zajęło nam więc wiele czasu, a po drodze oglą-
daliśmy klimatyczne zabytki lubelskiego Starego Miasta 
oraz ciekawe instalacje artystyczne obok Bramy Krakow-
skiej. Gdy trafi liśmy na miejsce, od razu poszliśmy obej-
rzeć wystawę. Wyglądała ona bogato i widowiskowo. Z za-
ciekawieniem zapoznaliśmy się ze wszystkimi planszami 
i zamieszczonymi na nich informacjami. Były one dla nas 
tym bardziej interesujące, że dotyczyły wydarzeń związa-
nych z naszym regionem. Po ciekawie spędzonym czasie 
na wystawie, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, kupi-
liśmy książkę na temat wojny polsko-bolszewickiej i udali-
śmy się… do pizzerii. Było co dla ducha, to dla równowagi 

trzeba było zadbać o coś dla ciała. Po pysznym jedzeniu 
pozwiedzaliśmy jeszcze ciekawe zabytki Lublina znajdują-
ce się w centrum miasta i ruszyliśmy w drogę powrotną. 
Około godziny 12.15 wyruszyliśmy do Puław. Po godzinnej 
podróży udaliśmy się do Parku Czartoryskich, a następnie 
wyruszyliśmy z powrotem do Opatkowic.

Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ była bar-
dzo ciekawa i tego dnia wiele się nauczyłem. Poznałem 
historię mojego regionu, obejrzałem piękne miasto woje-
wódzkie i mogłem miło spędzić czas z moimi przyjaciółmi. 
Mam nadzieję, że redakcja „Jeża” niedługo uda się na ko-
lejną wycieczkę.

Maksymilian Michowski, kl. VIII, SP Opatkowice



„TuRySTycZny SZLaK ORniTOLOGicZny” 

Gmina Puławy wraz z gminami Ży-
rzyn, Baranów i markuszów kilka lat 
temu zrealizowała projektu pn. „Tu-
rystyczny Szlak Ornitologiczny”. Za-
danie było współfinasowane przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi unii europejskiej. 
Dzięki projektowi miłośnicy ptaków 
mają swój raj w Gminie Puławy.

Turystyka ornitologiczna (ang. bir-
dwatching), to ogół czynności wykony-
wanych przez osoby, które wyjeżdżają 
poza miejsce swojego codziennego 
zamieszkania w celu obserwowania 
ptaków w ich naturalnym środowisku. 
Tę formę turystyki można struktural-
nie zaklasyfikować do turystyki spe-
cjalistycznej, a następnie do turystyki 
przyrodniczej. Należy zauważyć, że od 
dłuższego czasu jest ona bardzo popu-
larna w wielu krajach na świecie. Po-
woli rozwija się także w Polsce, a licz-
ba obserwatorów ptaków w naszym 
kraju sukcesywnie rośnie. W związku 
z powyższym regiony, które podejmą 
kroki prorozwojowe w tym kierunku, 
zapewniając obserwatorom ptaków 
odpowiednio oznakowane szlaki wraz 
ze specjalistyczną infrastrukturą, mogą 
liczyć na wymierny sukces w tym za-
kresie, tym bardziej, że wszystko wska-
zuje na to, że segment turystyki zwią-
zanej z obcowaniem z przyrodą będzie 
wykazywał stałą tendencję wzrostową.

Turystyka ornitologiczna ma szanse 
rozwoju tylko w miejscach o szcze-
gólnie bogatej awifaunie, a do takich 
z pewnością należy obszar projektowa-
nych szlaków ornitologicznych. 

Dolina Dolnego wieprza 
(gminy: Baranów, Puławy, Markuszów)

Dolina Dolnego Wieprza stanowi 
ostoję ptaków o znaczeniu między-
narodowym (IBA – International Bird 
Areas, kod ostoi PL144) i obejmuje 
rozległą dolinę rzeczną o charakte-
rze naturalnym wraz z przyległymi do 
niej kompleksami leśnymi, stanowiąc 
ważny korytarz ekologiczny pomiędzy 
Polesiem a Doliną Wisły. Jest to jedno 
z najważniejszych miejsc w Polsce je-
żeli chodzi o występowanie derkacza, 
dzięcioła białoszyjego, rybitwy czarnej 
i rycyka oraz jedno z najważniejszych 
miejsc w regionie jeżeli chodzi o wy-
stępowanie bielika, puchacza, bączka, 
kropiatki, błotniaka łąkowego, gęga-
wy, kszyka, płaskonosa, rybitwy bia-
łoczelnej i rybitwy rzecznej. Jednocze-
śnie ostoja stanowi ważny punkt dla 
ptaków migrujących, w tym blaszko-
dziobych (gęsi, świstun) i siewkowych 
(batalion). 

Dolina Środkowej wisły 
(gmina Puławy)

Dolina Środkowej Wisły stanowi 
ostoję ptaków o znaczeniu między-
narodowym (IBA – International Bird 
Areas, kod ostoi PL083) i obejmuje 
dolinę rzeczną w dużej mierze o cha-
rakterze naturalnym lub mało prze-
kształconym. Jest to jedno z najważ-
niejszych miejsc w Polsce jeżeli chodzi 
o występowanie mewy pospolitej, 
mewy żółtonogiej, mewy czarnogło-
wej, rybitwy białoczelnej, rybitwy 
rzecznej, ostrygojada oraz sieweczki 
rzecznej.

Przebieg szlaku ornitologicznego 
na obszarze gminy Puławy

Szlak ornitologiczny na obszarze 
gminy Puławy ma formę dwóch pętli 
od punktu wyjściowego, z początkiem 
i końcem w miejscowości Gołąb. Alter-
natywnym rozwiązaniem dla turystów 
jest rozpoczęcie wędrówki w miejsco-
wości Wólka Gołębska. Sugerowane 
miejsca postojowe dla turystów pro-
ponowane są w miejscowości Gołąb 
(przy torach kolejowych) oraz na par-
kingu leśnym przy drodze powiatowej 
801 Puławy – Dęblin w miejscowości 
Wólka Gołębska. Czatownie ornitolo-
giczne znajdują się przy charaktery-
stycznych punktach: przy jeziorze Nury 
oraz przy samej dolinie rzeki Wieprz. 
Na szlaku umieszczone są tablice in-
formacyjne, drogowskazy kierunkowe 
szlaku ornitologicznego, a także ozna-
czenie 3 punktów widokowych. 

Obserwacje ptaków na szlakach or-
nitologicznych najlepiej przeprowa-
dzać wiosną i latem. Jednak również 
podczas jesieni czy zimy można do-
strzec wiele gatunków. Dlatego zachę-
camy Państwa do spacerów i obserwa-
cji przyrody.

Paweł Nocek, 
www.gminapulawy.pl, 

fot. Paweł Nocek

Mapa przebiegu szlaku ornitologicz-
nego na obszarze gminy Puławy
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