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 GRZEGORZ SIEROCKI

Bezpośrednio na piaszczystych łachach w nurcie Wisły lęgną się 
między innymi dwa gatunki sieweczek – małych, płowo-biało-czar-
nych ptaków. Nieco większa sieweczka obrożna jest zdecydowanie 
rzadsza do swej krewniaczki – sieweczki rzecznej. Niemniej to wła-
śnie środkowa Wisła jest jednym z ważniejszych miejsc lęgowych 
tych ptaków, które zdecydowanie chętnie wybierają np. morskie 
wybrzeża. Zarówno jajka sieweczek, jak i pisklaki są ubarwione 
tak by były praktycznie niewidoczne z góry – mają kolor zbliżony 
do piasku, a dodatkowo wzór elementów upierzenia jest niemal 
kopią drobnych kamyczków czy ziarenek piachu. Stąd nietrudno 
w takie miejsce wdepnąć i zniszczyć gniazdo czy nawet pozbawić 
życia młode sieweczki. Pamiętajmy o tym wychodząc na piaszczy-
ste łachy np. zatrzymując się w takich miejscach podczas spływu 
kajakowego czy po prostu plażowania. O tym, że gniazdo może 
znajdować się w naszym pobliżu będzie świadczyło zachowanie 
dorosłych ptaków, które będą uciekały biegnąć po plaży lub wzbiją 
się w powietrze i z charakterystycznym donośnym gwizdaniem 
będą krążyły zaniepokojone nad naszymi głowami.

Ale nie tylko sieweczki lęgną się na piaskach nadwiślańskich. 
Prawdziwym rarytasem jest, jeszcze bardziej niż sieweczka obrożna 
związany z wybrzeżami morskimi, ostrygojad. Pierwsze spotkanie 
z tym ptakiem przywodzi na myśl bociana – czerwono-pomarań-
czowe nogi, długi dziób w tym kolorze i czarno-białe umaszczenie 
rzeczywiście przypominają tego ptaka. Ale ostrygojad z bocianem 
spokrewniony nie jest – jest natomiast bliższym krewniakiem wspo-
mnianych sieweczek, rybitw i mew. Oczywiście ostryg w naszym 
rejonie brakuje, ale małż i ślimaków, którymi żywi się ostrygojad 

PLAŻOWANIE  
WŚRÓD PTAKÓW

jest tu pod dostatkiem. Może również dlatego to właśnie 
środkowy odcinek Wisły jest jednym z najważniejszych te-
renów lęgowych tego siewkowca. Trzeba mieć jednak sporo 
szczęścia, aby zobaczyć go na puławskim odcinku Wisły, ale 
nie jest to niemożliwe. Ostrygojad rzadko zagląda na brzeg 
rzeki, trzymając się raczej łach i wysp w nurcie. I podobnie 
jak sieweczki, również ostrygojad lęgnie się bezpośrednio 
na piasku i również jest jajka i potomstwo są trudno zauwa-
żalne. Dlatego pamiętajmy, aby korzystając z plaż nad Wisłą 
nie spacerować po nich z głową w chmurach, ale raczej  
z szeroko otwartymi oczami skierowanymi pod nasze nogi 
– tak abyśmy ciesząc się pięknem nadwiślańskiej przyrody 
sami nie przyczyniali się do jej niszczenia.

Gmina Puławy z racji swego położenia nad Wisłą daje mieszkańcom możliwość letniego odpoczynku nad królową polskich 
rzek. Korzystając z piaszczystych plaż, a zwłaszcza przeprawiając się na leżące w nurcie rzeki wyspy i łachy, pamiętajmy, że nie 
jesteśmy tu sami. Te miejsca od późnej wiosny, a często jeszcze latem są miejscem lęgowym kilku gatunków chronionych ptaków, 
z których niektóre zagrożone są wyginięciem.
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Wójt Gminy Puławy pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach od 
poniedziałku do piątku od 730 do 1530 po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Urzędu - tel. 81 887 41 21.

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

Drodzy Mieszkańcy Gminy Puławy!
Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy!

Oddaję w Państwa ręce 47. wydanie Ku-
riera Gminy Puławy. Znajdą w nim Państwo 
wiele interesujących artykułów związanych 
z gminnymi inwestycjami, wydarzeniami 
i kulturą.

Na początku chciałbym Państwu bardzo 
serdecznie podziękować za obdarzenie mojej 
osoby zaufaniem i oddanie na mnie swojego 
głosu w przedterminowych wyborach na sta-
nowisko Wójta Gminy Puławy, które odbyły się 
20 czerwca 2021 r. Postaram się nie zawieść 
Państwa oczekiwań. Wiem, że przede mną 
stoi mnóstwo wyzwań i trudnych decyzji. 
Dzięki ciężkiej pracy, determinacji i przede 
wszystkim współpracy ze wszystkimi środowi-
skami, możemy osiągnąć bardzo wiele. Liczę 
na Państwa przychylność i pomoc w służbie 
na rzecz Gminy Puławy.

Już na początku mojej pracy dla mieszkań-
ców Gminy, musiałem zmierzyć się z proble-
mem występowania z brzegów rzeki Klikawki. 
W akcję przeciwpowodziową zaangażowało 
się bardzo wiele osób, w tym z komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pu-
ławach i wszystkie jednostki ochotniczych 
straży pożarnych z Gminy Puławy. Jeszcze 
raz składam Wam serdeczne podziękowania 
za sprawnie prowadzoną akcję ratowniczą 
usuwania skutków opadów ulewnych deszczy, 
które miały miejsce w sierpniu i wrześniu. 
Szybko i skutecznie podjęte działania przy-
czyniły się do zmniejszenia rozmiaru szkód 

poniesionych przez okolicznych mieszkańców. 
Wasza ofiarność, dyspozycyjność i zaangażo-
wanie zasługują na najwyższe uznanie. 

Z mojej inicjatywy 9 września 2021 r. 
w Urzędzie Gminy Puławy odbyło się spo-
tkanie m.in. z udziałem przedstawicieli Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, które tak naprawdę odpowiada za 
stan rzeki Klikawki, koszenie nabrzeża czy 
drożność przepustów. Wielogodzinna dyskusja 
i wizja w terenie, pozwoliły na uzgodnienie 
najważniejszych działań. Podczas drugiego 
spotkania, które miało miejsce 20 października, 
ponownie spotkaliśmy się z przedstawiciela-
mi PGW „Wody Polskie”, w tym stołecznych 
KZGW, RZGW oraz Zarządu Zlewni w Rado-
miu. W dyskusję zaangażowali się również 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski oraz 
Starosta Puławski Danuta Smaga. Podczas 
spotkania omówiliśmy zaproponowany przez 
„Wody Polskie” wariant działań, zakładający 
współpracę z samorządami gminy i powiatu 
w ramach bieżącego utrzymania rzeki i rozwią-
zania kwestii piętrzących wodę przepustów. 
Przedstawiona ogólna koncepcja spotkała się 
z naszym zainteresowaniem, jednak przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, każda ze stron 
musi przeanalizować prawne oraz finansowe 
szczegóły rozwiązania. Te powinniśmy poznać 
już wkrótce. Liczę, że jesteśmy coraz bliżej roz-
wiązania problemu występowania z brzegów 
i zalewania pól czy posesji w dolnym odcinku 
biegu rzeki Klikawki.

Jest mi niezmiernie miło Państwa poinfor-
mować, że Gmina Puławy w ramach I naboru  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych zdobyła aż  10,2 mln 
zł na realizację dwóch projektów w zakresie 
rozbudowy i modernizacji sieci dróg gminnych! 
Pierwszy projekt obejmuje budowę ok. 6,2 km 
nowych połączeń drogowych w południowo-
-zachodniej części gminy (Polesie, Leokadiów, 
Smogorzów, Anielin, Piskorów, Janów i Zarze-
cze) w kontekście planowanej budowy drogi
ekspresowej S12. Tym samym unikniemy wy-
kluczenia komunikacyjnego mieszkańców ww. 
miejscowości, związanego z realizacją „eski”.
Wysokość dofinansowania – 6,9 mln zł. Drugi 
projekt zakłada przebudowę ok. 1,7 km dróg
w Klikawie (ul. Długa, Ogrodowa, Akacjowa
i Klonowa) wraz z rozwiązaniem dotkliwego
dla mieszkańców problemu zagospodarowania 
wód opadowych. Wysokość dofinansowania – 
3,3 mln zł. Serdecznie dziękuję pracownikom
Urzędu, wspólnie z którymi pracowaliśmy nad 
wnioskami o dofinansowanie. Jeśli spojrzeć na 
dotychczasową historię gminy, ustanowiliśmy 
właśnie nowy rekord w wysokości pozyskanych 
jednorazowo środków zewnętrznych.

27 sierpnia 2021 r. oficjalnie pożegnaliśmy 
odchodzących na emeryturę: Panią Zofię Ma-
łek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej oraz 
Pana Krzysztofa Gowina - Dyrektora Szkoły 
Podstawowej  im. Stefana Czarnieckiego w Go-
łębiu. Dziękuję Państwu za wiele lat pracy na 
rzecz społeczności Gminy Puławy. W nowym 
etapie życia życzę dużo zdrowia, pogody du-
cha i realizacji wszystkich marzeń.

Kamil Lewandowski
Wójt Gminy Puławy

Z dniem 1 września 2021 r. Pan Wojciech Gibaszek został powołany na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Puławy. 
W swojej pracy będzie odpowiadał m.in. za sprawy związane z inwestycjami i oświatą. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy na rzecz całej społeczności.
Wojciech Gibaszek jest absolwentem pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. Jego droga zawodowa rozpoczęła się w 1987 r. w PGNiG S.A., gdzie przeszedł całą ścieżkę 

kariery, począwszy od stanowisk technicznych, kończąc na doradczych. W latach 2012 – 2016 prowadził własną działalność gospodarczą 
jako przedstawiciel handlowy ENEA S.A. Natomiast po tym czasie, czyli od roku 2017 aż do 2019 pracował w Holandii przy budowie insta-
lacji energetycznych w Amsterdamie, Rotterdamie i Eindhoven. Po 2019 roku ponownie rozpoczął własną działalność, wykonując instalacje 
fotowoltaiczne. Prywatnie jest mężem Joanny i ojcem trzech synów – Michała, Adama i Jakuba. W wolnym czasie lubi jazdę na rowerze oraz 
żeglugę po mazurskich jeziorach. Jego hobby to ornitologia.

Pan Wojciech Gibaszek Zastępcą Wójta 



Prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Bartosza 
Głowackiego w Zarzeczu objęły m.in. docieplenie ścian fundamen-
towych, docieplenie stropodachu, wykonanie pokrycia dachowe-
go, wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej, wymianę instalacji 
c.o. wraz z wymianą grzejników. Wymienione zostały także stare 
oprawy oświetleniowe na nowe typu LED, zamontowane nowe 
orynnowania i rury spustowe.

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gołębiu objęła  
m.in. docieplenia ścian piwnic, ścian zewnętrznych i stropodachu 
wraz z wykonaniem nowego pokrycia. Na nową została wymieniona 
stolarka okienna i drzwiowa. Wymienione zostały orynnowania 
i podokienniki. Remontu doczekały się także schody zewnętrzne. 
Zmodernizowana została instalacja c.o. wraz z wymianą grzejników. 
Wymienione zostały oprawy oświetleniowe na energooszczędne 
typu LED.

W związku z zapytaniami mieszkańców 
dotyczącymi projektu montażu instalacji 
fotowoltaicznych, realizowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego uprzejmie informujemy, 
że ekipy montażowe pracują na terenie 
gminy. Co najmniej na trzy dni przed 
planowanym montażem, Wykonawca 
ma obowiązek skontaktowania się z wła-
ścicielem nieruchomości, na której ma 
zostać zamontowana instalacja, celem 
umówienia dogodnego terminu realizacji 
prac. Biorąc jednak pod uwagę, że ilość in-
stalacji przewidzianych do zamontowania 
przekracza 300 sztuk, prosimy Państwa 
o cierpliwość i wyrozumiałość. 

Tekst: Paweł Nocek, fot. Patryk Pietrasiak

"Termomodernizacja  
budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Puławy" 
zakończona

Informacja  
na temat montażu instalacji fotowoltaicznych

W tym roku termomodernizację przeszedł także budynek Urzędu 
Gminy Puławy. Docieplone zostały ściany piwnic i ściany zewnętrzne 
oraz strop nad ostatnią kondygnacją. Wyremontowane zostało po-
krycie dachowe wraz z wymianą obróbek blacharskich, parapetów 
i orynnowania. Wokół wykonano nową opaskę i wyremontowano 
schody zewnętrzne. Zmodernizowana została instalacja centralne-
go ogrzewania wraz z wymianą grzejników i remontem kominów. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe w budynku zostały wymienione 
na energooszczędne typu LED. Na dachu Urzędu Gminy stanęły 
także panele fotowoltaiczne o mocy 8,32 kW. Założono również 
nową instalację odgromową.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, 
budynku Przedszkola w Gołębiu oraz budynku Urzędu Gminy Pu-
ławy jest już kolejną inwestycją realizowaną w ramach zadania pt. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Puławy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020. W ubiegłym roku została wykonana termomodernizacja 
budynku Przedszkola w Górze Puławskiej i Szkoły Podstawowej 
w Bronowicach.

Tekst: Paweł Nocek, fot. Radosław Kosmala

Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej w Zarzeczu, budynku Przedszkola w Gołębiu oraz 
budynku Urzędu Gminy Puławy. Trwają jeszcze prace nad koń-
cowym rozliczeniem inwestycji, które łącznie będą kosztowały 
około 2 400 000 złotych. Na wszystkie roboty została udzielona  
5 letnia gwarancja.
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Lp. Sołectwo Nazwa zrealizowanego zadania 
1. ANIELIN Zakup namiotu

Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 521/1 przy Szkole 
Podstawowej w Bronowicach

Wiata przystankowa
3. JANÓW Budowa wiaty na działce rekreacyjnej (103/3)

Lampa hybrydowa - 1 szt.

Lampa solarna 

Usunięcie wiaty przystankowej przy posesji 44A i ustawienie wiat 
naprzeciwko posesji 44A i na pętli

Wytyczenie granic drogi gminnej nr 341
6. KLIKAWA  Zakup traktorka ogrodowego-kosiarki samojezdnej
7. KOWALA Postawienie przystanku autobusowego

 Zakup materiałów do wykonania podłogi z płytek na sali świetlicy

Wykonanie ławek zewnętrznych przy placu zabaw i siłowni
Doposażenie kuchni 

9. OPATKOWICE Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Opatkowice (drabina DW10, 
drabina nasadkowa, parawan do wypadków, prądownica)

10. SMOGORZÓW Lampa hybrydowa 
11. NIEBRZEGÓW Festyn dla dzieci i dorosłych w dniu 14.08.21 r.

12. SKOKI Wykonanie drogi z płyt ażurowych na działce nr 246 w Skokach

8. ŁĘKA

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

2. BRONOWICE

4.
SADŁOWICE - 

KOLONIA GÓRA 
PUŁAWSKA

5. KAJETANÓW

Trwa realizacja Funduszu Sołeckiego
Festyn dla dzieci i dorosłych w Niebrzegowie, wiata turystyczna w Janowie czy budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole  

Podstawowej w Bronowicach. To tylko niektóre zadania jakie już udało się zrealizować w ramach Funduszu Sołeckiego.

We wrześniu 2021 r. rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gmin-
nej Nr 107496L, łączącej Kowalę i Kajetanów. Nawierzchnia asfaltowa przykryje 
brakujący odcinek, liczący blisko półtora kilometra. Koszt wszystkich robót 
wyniesie 977 000,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość przyznanej dotacji to kwota 476 144,00 zł.

Ruszyła przebudowa drogi  
gminnej w Kowali i Kajetanowie 
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Od 2018 r. Gmina Puławy realizuje zadania, 
które Sołectwa mogą zgłaszać do realizacji 
ze środków Funduszu Sołeckiego. Każde z 29 
Sołectw ma przyznaną kwotę, która wynika 
przede wszystkim z ilości mieszkańców danej 
miejscowości, którzy potem decydują, na co 
wydać pieniądze. W ramach Funduszu Sołec-
kiego można zrealizować przedsięwzięcia, które 
są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie 
warunków życia mieszkańców. Ponadto dwie 
lub więcej miejscowości mogą wspólnie realizo-
wać zadania. W 2021 r. na realizację Funduszu 

Generalnym wykonawcą robót jest firma Trakt S.A. z siedzibą w Piekoszowie, 
która zwyciężyła w ogłoszonym przetargu.

Długość przebudowanego odcinka wyniesie dokładnie 1,463 km. Na całej długości 
zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4,5 m. W ramach prac 
będą wykonane także 3 zjazdy publiczne, przepust oraz włączenia do istniejących dróg 
asfaltowych. Na odcinkach z zachowaną wzajemną widocznością, zaprojektowano  
3 poszerzenia miejscowe – mijanki umożliwiające wymijanie się pojazdów. Prze-
budowa całego odcinka połączy ze sobą części dróg posiadające już nawierzch-
nie asfaltowe.

Trwające prace mogą spowodować przejściowe trudności w ruchu drogowym. 
Wszystkie osoby korzystające z drogi na co dzień, proszę o wyrozumiałość i zacho-
wanie szczególnej ostrożności.

Tekst: Paweł Nocek,  fot. Radosław Kosmala

Tekst: Paweł Nocek, Anna Zarychta



Kamil Lewandowski jest absolwentem studiów administracyjnych na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Jego ścieżka zawodowa od początku związana jest z sektorem 
publicznym. W latach 2011-2019 był zatrudniony w Urzędzie Gminy Pu-
ławy, w tym na stanowisku kierownika referatu. Odpowiadał za obszar 
promocji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Od 2019 roku do czasu objęcia obowiązków Wójta Gminy Puławy, pełnił 
funkcję rzecznika prasowego Starosty Puławskiego. W latach 2013-2019 
był redaktorem naczelnym „Kuriera Gminy Puławy”. W 2018 roku otrzy-
mał nagrodę Starosty Puławskiego za całokształt osiągnięć w dziedzinie 
kultury. Prywatnie spełnia się jako mąż i ojciec trójki dzieci – Igi, Janka 
i Mikołaja, miłośnik jazdy na rowerze i gotowania.

Tekst i fot.: Paweł Nocek

Ślubowanie o takiej treści złożył Pan Kamil Lewandowski – Wójt 
Gminy Puławy podczas XXII sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła 
się 28 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Gołębiu. Kamil 
Lewandowski zwyciężył w wyborach przedterminowych przepro-
wadzonych w dniu 20 czerwca 2021 r. W wydarzeniu wzięli udział 
liczni goście, w tym Michał Śmich – przedstawiciel Posła na Sejm 
RP Krzysztofa Szulowskiego, Danuta Smaga – Starosta Puławski,  
Marcin Łaguna – Wójt Gminy Wąwolnica a także samorządow-
cy, przedstawiciele instytucji publicznych, służb mundurowych 
i organizacji społecznych, przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych i mieszkańcy Gminy Puławy.
Na początku spotkania Pani Izabela Kasztelan- Osiak – Przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie 
o wyborze Pana Kamila Lewandowskiego na Wójta Gminy  
Puławy. Następnie nowo wybrany Wójt złożył ślubowanie. Po nim, 
Dorota Osiak – Przewodnicząca Rady Gminy Puławy wręczyła mu 
łańcuch – symbol władzy samorządowej. Po uroczystym zaprzy-
siężeniu przyszedł czas na gratulacje od licznie przybyłych gości.
W wyborach przedterminowych na Wójta Gminy Puławy, które 
zostały zarządzone na dzień 20 czerwca 2021 r. wystartowało  
4 kandydatów. Już w pierwszej turze głosowania zwy-
ciężył Kamil Lewandowski zdobywając ponad 50% 
wszystkich głosów. Uprawnionych do głosowania było 
9 881 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 29,88%.

„Obejmując urząd Wójta Gminy Puławy uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy „Tak mi dopomóż Bóg”.

Kamil 
Lewandowski  
Wójtem Gminy Puławy!
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Ponad 40 litrów krwi udało się zebrać podczas 3 terenowych akcji poboru 
krwi, które odbywały się w Gołębiu i Klikawie. Dziękujemy wszystkim or-
ganizatorom, krwiodawcom i sponsorom, którzy byli w nie zaangażowani.  
Nie musisz być lekarzem, by ratować życie. Wystarczy oddać krew…

Udane akcje 
krwiodawstwa
w Gołębiu i Klikawie

Zapalili znicz 
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu  i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zorganizowało akcję 
poboru krwi 29 kwietnia i 13 sierpnia 2021 r. Bardzo duża frekwencja chętnych do oddania krwi pozytywnie zaskoczyła organi-
zatorów. Od samego początku do poboru krwi ustawiały się kolejki. Wszystko oczywiście odbywało się w odpowiednim reżimie 
sanitarnym. Akcję Oddaj krew z OSP Gołąb wsparli: Starosta Puławski Danuta Smaga, Wójt Gminy Puławy Kamil Lewandowski oraz 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach Grzegorz Podhajny. Każda osoba, która oddała krew otrzymała 
upominki przygotowane przez Gminę Puławy i Powiat Puławski. 

Akcja poboru krwi w Klikawie odbyła się 18 września 2021 r. w świetlicy wiejskiej. Jej organizacją zajęła się Pani Sylwia Molenda 
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Tutaj również wszystkie osoby, które oddały krew otrzymały 
upominki ufundowane m.in. przez Gminę Puławy.

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji zbiórki krwi, która odbędzie się 9 listopada w Gołębiu. Wydarzenie ponownie organizują 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu. Krew będzie można oddać od godz. 8:30 do godz. 12:30.

Tekst: Paweł Nocek, fot. Andrzej Wenerski

Środowiska patriotyczne z Puław i Lublina wspólnie uczciły 73. rocznicę śmierci bohatera narodowego, Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, który został zamordowany w 1948 roku w więzieniu na Mokotowie. Wśród licznych delegacji obecnych na uroczy-
stości pod dawną siedzibą UB w Puławach znaleźli się: przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, poseł 
na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, Starosta Puławski Danuta Smaga wraz z Wiceprzewodniczącym Michałem Godlińskim 
i Członkiem Zarządu Ireneuszem Rzepkowskim, Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Krygier, Pełniący Funkcję Wójta Gminy 
Puławy Kamil Lewandowski, radni powiatowi, delegaci organizacji społecznych i mieszkańcy Puław.

Uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali Rotę, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wysłuchano także życiorysu zamordowanego 
przez UB Rotmistrza oraz okolicznościowych pieśni w wykonaniu Norberta "Smoły" Smolińskiego i Jolanty Sip z Lubelskiej Fede-
racji Bardów. Jeden z organizatorów przedsięwzięcia upamiętnienia Śp. Witolda Pileckiego – Marcin Mizera ze Stowarzyszenia 
Lubelska Brać podkreślił w czasie wprowadzenia do uroczystości zasługi Bohatera.

Paweł Nocek
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Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kościele pw. 
św. Wojciecha w Górze Puławskiej odbyła się msza św. w intencji 
Ojczyzny i strażaków, których święto przypada na 4 maja. W uro-
czystościach wzięli udział poczty sztandarowe z Urzędu Gminy Pu-
ławy, Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii 
Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górze Puławskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiłowie oraz 
Rady Rycerzy Kolumba nr 17137 im. św. Jana Kantego w Górze Pu-
ławskiej. We mszy świętej uczestniczył także pełniący funkcję Wójta 
Gminy Puławy – Kamil Lewandowski, przedstawiciele Rady Gminy 
Puławy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce i klubu Sportowego 
Góra Puławska.

W Gołębiu natomiast, pod pomnikiem wzniesionym w 1930 r. 
ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny, zostały złożone 
kwiaty. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Starosta Puławski 
Danuta Smaga, pełniący funkcję Wójta Gminy Puławy – Kamil Le-
wandowski oraz przedstawiciele Rady Gminy Puławy, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gołębiu, Szkoły Podstawowej im. Stefana Czar-
nieckiego, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia oaz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gołębiu.   

Tekst i fot.: Paweł Nocek

230. rocznica  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Mieszkańcy Gminy Puławy uczcili 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.) – pierwszej  
w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. W Górze  
Puławskiej odbyła się uroczysta msza święta w intencji Polski, a w Gołębiu pod pomnikiem wzniesionym  
w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny, zostały złożone kwiaty. 
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Stypendium Wójta Gminy Puławy przyznane
61 uczniów z 7 szkół podstawowych działających w Gminie Puławy otrzymało Stypendia Wójta Gminy Puła-
wy za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy artystyczne. Każda z wyróżnionych osób otrzymała 
400 złotych. W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, nie odbyła się wspólna gala dla wszystkich 
szkół. Stypendia były wręczane oddzielnie w każdej placówce oświatowej. Poniżej przedstawiamy Państwu 
listę tegorocznych stypendystów. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy znakomitych 
wyników w nauce, sporcie i rozwijaniu talentu artystycznego.
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L.P. Imię i nazwisko Osiągnięcie Rodzaj  
stypendium

Szkoła Podstawowa w Borowej

1. Żaneta Kałuża Średnia ocen - 5,50; 2. miejsce w finale Wojewódzkim konkursu  
„Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie wzorowe

naukowe

2. Nikola Grzybowska 2. miejsce w finale Wojewódzkim konkursu „Lubelszczyzna  
dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie bardzo dobre

naukowe

3. Maria Magdalena Miazga 2. miejsce w finale Wojewódzkim konkursu „Lubelszczyzna  
dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie bardzo dobre

naukowe

4. Julia Magdalena Stefanek 1. miejsce w finale Wojewódzkim konkursu „Lubelszczyzna  
dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie bardzo dobre

naukowe

5. Jakub Kowalski 1. miejsce w finale Wojewódzkim konkursu „Lubelszczyzna  
dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie bardzo dobre

naukowe

6. Karol Adam Kopiński 1. miejsce w finale Wojewódzkim konkursu „Lubelszczyzna  
dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie dobre

naukowe

7. Szymon  Woźniakowski  zwycięzca finału Wojewódzkiego konkursu „Lubelszczyzna  
dla Niepodległej w 1920 roku”; zachowanie bardzo dobre

naukowe

Szkoła Podstawowa w Bronowicach

8. Patryk Charchuła Średnia ocen – 5,20; zachowanie wzorowe naukowe

9. Zuzanna Pawłowska Średnia ocen – 5,4;, zachowanie wzorowe naukowe

10. Marcin Grzywacz Średnia ocen - 5,42; zachowanie wzorowe naukowe

Szkoła Podstawowa Stefana Czarnieckiego  w Gołębiu

11. Kinga Joanna Berłowska Średnia ocen - 5,21; zachowanie wzorowe naukowe

12. Wiktoria Rułka Średnia ocen - 5,42; zachowanie wzorowe naukowe

13. Agnieszka Walasek Średnia ocen - 5,42; zachowanie  wzorowe naukowe

14. Rafał Ślęk Średnia ocen - 5,33; zachowanie wzorowe naukowe

15. Ewelina Maria Malinowska II miejsce w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Taekwondo – 55 kg; II miejsce w 
Świętokrzyskiej Olimpiadzie Taekwondo - dwubój sprawnościowy K-4

sportowe

16. Jakub Wojtyła I miejsce  Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego RWLZS w podno-
szeniu ciężarów Kobiet i mężczyzn w kategorii 81 kg; II miejsce  w Ogólno-
polskim Pucharze Roztocza w podnoszeniu ciężarów w kategorii 89 kg.

sportowe

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

17. Adam Kowalik Średnia ocen - 5,45; zachowanie wzorowe naukowe

18. Dawid Niski Średnia ocen - 5,45; zachowanie wzorowe naukowe

19. Mikołaj Rosołowski Średnia ocen – 5.64; zachowanie wzorowe naukowe

20. Bartosz Ruciński Średnia ocen - 5,73 zachowanie wzorowe naukowe

21. Antonina Adach Puchar Polski P2 Młodzików w Taekwondo Olimpijskim – 2 miejsce w katego-
rii walki; „Baba Jaga Cup” Puchar Ostrowca Świętokrzyskiego w Taekwondo 
Olimpijskim - 1 miejsce w kategorii walki i 1 miejsce w kategorii dwubój 
sprawnościowy (2020 r.) oraz 1 miejsce w kategorii walki (2021 r.)

sportowe

22. Nadia Sanecka Średnia ocen - 5,45 zachowanie wzorowe naukowe

23. Magdalena Mazurek Średnia ocen - 5,64; zachowanie wzorowe naukowe

24. Marceli Adach Puchar Polski Warsaw Cup 2020 – 3 miejsce w kategorii walki; Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefa C – 2 miejsce, styl: sprawność mło-
dzik; Świętokrzyska Olimpiada Taekwondo – 1 miejsce w kategorii walki 

sportowe

25. Anna Kowalik Międzywojewódzkie mistrzostwa Młodzików – 1 miejsce sprawność młodzika, 
3 miejsce w kategorii walki

sportowe

Lista osób nagrodzonych stypendium Wójta Gminy Puławy za rok szkolny 2020/2021
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26. Kacper Kowalski Średnia ocen - 5,42; zachowanie wzorowe naukowe

27. Anna  Gabriela Mizak Średnia ocen - 5,50; zachowanie wzorowe naukowe

28. Alicja Chodoła Średnia ocen - 5,29; zachowanie wzorowe naukowe

29. Julia Chodoła Średnia ocen - 5,21; zachowanie wzorowe naukowe

30. Bartłomiej Ciupa XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych -  2 miejsce, 
Puchar Polski  - 1 i 2 miejsce

sportowe

31. Maciej Śpiewak Średnia ocen – 5,29

laureat konkursu kuratoryjnego z j. angielskiego; zachowanie wzorowe

naukowe

32. Przemysław Koza Średnia ocen - 5,50; zachowanie wzorowe naukowe

33. Maja Puton Średnia ocen - 5,22; zachowanie wzorowe naukowe

34. Kinga Błaszkiewicz Średnia ocen - 5,89; zachowanie wzorowe naukowe

35. Maja Górecka Średnia ocen - 5,21, zachowanie wzorowe naukowe

Szkoła Podstawowa w Leokadiowie

36. Paweł Antoni Gasiński Średnia ocen - 5,2, zachowanie bardzo dobre naukowe

37. Zofia Gawron Średnia ocen - 5,42, zachowanie wzorowe naukowe

38. Gabriel Aleksander Pacocha Średnia ocen – 5,5, zachowanie bardzo dobre naukowe

39. Zuzanna Bartosik Średnia ocen - 5,31, zachowanie bardzo dobre naukowe

40. Aleks Piotr Deska Średnia ocen - 5,45, zachowanie wzorowe naukowe

Szkoła Podstawowa w Opatkowicach

41. Milena Kurpiel Średnia ocen - 5,43, zachowanie wzorowe naukowe

42. Klaudia Miturska Średnia ocen - 5,22 zachowanie wzorowe naukowe

43. Natalia Kosmowska Średnia ocen - 5,57, zachowanie wzorowe naukowe

44. Aleksandra Natalia Bachanek Średnia ocen - 5,41, zachowanie wzorowe naukowe

45. Maksymilian Michowski Średnia ocen - 5,22, zachowanie bardzo dobre naukowe

46. Kinga Różewicz Średnia ocen - 5,42, zachowanie wzorowe naukowe

47. Milena Julia Miturska Średnia ocen - 5,50, zachowanie wzorowe naukowe

48. Marlena Anna Opacka Średnia ocen - 5,45, zachowanie wzorowe naukowe

49. Kinga Aleksandra Opacka Średnia ocen - 5,45, zachowanie wzorowe naukowe

Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu

50. Krzysztof Nita Średnia ocen - 5,28; zachowanie wzorowe naukowe

51. Krzysztof Sielski Średnia ocen - 5,54; zachowanie wzorowe naukowe

52. Amelia Nakonieczna Średnia ocen - 5,58; zachowanie wzorowe naukowe

53. Franciszek Przewłoka Średnia ocen – 5,41; zachowanie bardzo dobre naukowe

55. Julia Gregorczyk Średnia ocen – 5,41; zachowanie wzorowe naukowe

54. Bartosz Skowroński Średnia ocen - 5,83,; zachowanie wzorowe naukowe

55. Julia Ozga Średnia ocen - 5,63; zachowanie wzorowe naukowe

56. Milena Grodzicka Średnia ocen - 5,54; zachowanie wzorowe naukowe

58. Aleksandra Nita Średnia ocen – 5,64; zachowanie wzorowe naukowe

59. Zofia Rychlik Średnia ocen – 5,63; zachowanie wzorowe naukowe

60. Dominika Tyburcy Średnia ocen - 5,54; zachowanie wzorowe naukowe

61. Natalia Weronika Baran Średnia ocen – 5,55; zachowanie wzorowe naukowe



Uroczystości związane z uczczeniem bohaterskiej akcji Cicho-
ciemnych odbyły się w Opatkowicach, gdzie znajduje się pomnik 
upamiętniający akcję „Weller 18”. Wzięli w nich udział m.in.:

 � Danuta Smaga – Starosta Puławski,
 � Leszek Gorgol – Wicestarosta Puławski
 � Kamil Lewandowski – Pełniący Funkcję  

Wójta Gminy Puławy,
 � Krzysztof Misztak – Radny Rady Gminy Puławy,
 � Krystyna Opacka – Sołtys Opatkowic wraz z Radą Sołecką,
 � Bożena Ponikowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Opatkowicach wraz z delegacją uczniów,
 � Paweł Kurpiel – Prezes OSP Opatkowice,
 � Mieszkańcy Opatkowic.

Podczas uroczystości zostały złożone kwiaty oraz zapalone 
znicze. Młodzież wzięła udział w symbolicznym biegu, którym 
uczciła bohaterów. Po uroczystościach w Opatkowicach Pełniący 
Funkcję Wójta Gminy Puławy – Kamil Lewandowski złożył także 
kwiaty i zapalił znicz na grobie kpt. Jana Serafina „Czerchawy”, 
który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Wysokim Kole.

Więcej informacji na temat operacji „Weller 18” mogą znaleźć 
Państwo w ulotce informacyjnej, która została wydana z okazji  
75. rocznicy zrzutu Cichociemnych i materiałów wojennych w Opat-
kowicach. Ulotkę można pobrać ze strony internetowej Gminy 
Puławy: www.gminapulawy.pl

77. rocznica 
operacji 
„Weller 18”

19 maja 2021 r. obchodziliśmy 77. rocznicę operacji „Weller 
18”. W nocy z 19 na 20 maja 1944 r., w okolicach miejscowości 
Opatkowice, załoga Liberatora GR-S BZ 965, należącego do 1586. 
eskadry do zadań specjalnych RAF, przeprowadziła operację 
o kryptonimie „Weller 18”. Lecąca z włoskiego Brindisi załoga 
samolotu dokonała zrzutu ekipy skoczków cichociemnych oraz 
materiałów wojennych. Zrzut odbierali żołnierze Armii Krajowej 
placówki nr 2. Góra Puławska – „Jaśmin 302” pod dowództwem 
kpt. Jana Zawadzkiego „Gerwazego”. W brawurowej akcji zginął 
kpt. dypl. Jan Serafin „Czerchawa”.

Tekst i fot.: Paweł Nocek
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Apelujemy do wszystkich o niezaśmiecanie 
przyrody. Skoro możemy wziąć na wędkowanie 
czy biwak np. ciężką butelkę z napojem, to tym 
bardziej nie powinno sprawić kłopotu, aby zabrać 
ją ze sobą, kiedy jest pusta... Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, dzięki którym nabrzeże Wisły 
w Borowej znowu wygląda pięknie.

Tekst: Paweł Nocek

          Run Forrest  „ Od Morza do Tatr ” –  to biegowe wyzwanie: 1000-kilometrowy challenge polegający na rzeczywistym 
pokonaniu tego dystansu przy symbolicznym starcie znad polskiego morza (z Władysławowa) i mecie w stolicy polskich gór – 
Zakopanem. Rywalizacja odbywa się na bieżąco i można ją śledzić na internetowej mapie oraz w codziennie aktualizowanej 
tabeli wyników. Czas rywalizacji jest otwarty: do 21 grudnia 2021 r., czyli do pierwszego dnia Kalendarzowej zimy. Do chwili 
obecnej zgłosiło się ponad 1000 uczestników w różnych kategoriach wiekowych.

             Robert Małkus, nauczyciel wychowania fizycznego z Bronowic w gminie Puławy, podjął się tego zadania i wystartował  
w kategorii weteranów. W ciągu 42 dni pokonał cały dystans, czyli dziennie musiał przebiec trasę przekraczającą półmaraton. Nie było 
to łatwe zadanie, ale udało się i było warto. W swojej kategorii wiekowej na chwilę obecną zajmuje I miejsce, a w klasyfikacji Open 21.

            Udział w tego rodzaju rywalizacji jest wspaniałym sposobem na radzenie sobie w trudnym czasie związanym z pandemią. 
Ważne jest, żeby nie dać się zamknąć w czterech ścianach. Pan Robert uważa, że trzeba szukać swoich pasji, zainteresowań i rozwijać je. 
On odnalazł się w bieganiu, gdzie połączył przyjemne z pożytecznym jako nauczyciel wychowania fizycznego, świecąc przykładem dla 
swoich uczniów. Może uda mu się zarazić podopiecznych do biegania? Najważniejsze jest, 
żeby się nie dać i zawsze żyć tak, jak by to miał być ostatni dzień. Szukajmy swoich pasji, 
odnajdujmy je i rozwijajmy swoje zainteresowania. Życie jest zbyt krótkie, by je marnować 
– tak uważa. Robert Małkus jest również prezesem Puławskiego Towarzystwa Miłośników 
Gór, które udało mu się powołać do życia w 2016 r. Towarzystwo gromadzi ludzi chodzących 
po górach, a takich zapaleńców jest w naszym mieście – zdaniem szefa PTMG – wcale nie-
mało. Towarzystwo umożliwia im wymianę doświadczeń i wiedzy. Promujemy bezpieczną 
turystykę górską i zdrowy styl życia – mówi pan Robert. Jesteśmy też klubem dyskusyjnym 
– wspólnie poznającym literaturę i filmy o tematyce górskiej oraz organizujemy prelekcje 
i spotkania. Nie mówiąc już o wyjazdach górskich i rajdach pieszych.

            Ten trudny czas kiedyś się przecież skończy, a my bierzmy się w garść i do roboty 
w odnajdywaniu siebie i tego co kochamy. 

Robert Małkus

Posprzątali nabrzeże Wisły

Biegowe wyzwanie

6 maja 2021 r. mieszkańcy Borowej wraz z harcerzami sprzątali nabrzeże Wisły. Udało się zebrać mnóstwo plastikowych 
i szklanych butelek, toreb, opakowań po żywności czy akcesoriów wędkarskich. 
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Świętowaliśmy  
100. rocznicę urodzin  
Pani Emilii Skury  
z Opatkowic

12 czerwca 2021 r. świętowaliśmy razem z rodziną Pani 
Emilii Skury z Opatkowic jubileusz jej 100 urodzin. Życzeniom 
i wzruszeniom nie było końca.

Uroczystość jubileuszu 100. Urodzin Pani Emilii Skury rozpoczęła 
się od mszy świętej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Różańca Św. w Wysokim Kole, którą odprawił przed Cudownym 
Obrazem ks. kan. Szymon Mucha. Później przyszedł czas na życzenia 
od rodziny, bliskich władz samorządowych Gminy Puławy. Specjal-
ne życzenia z okazji jubileuszu wystosował także Prezes Kancelarii 
Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Pani Emilii jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje oraz z ser-
ca płynące życzenia. Gratulujemy osiągnięcia tak pięknego, a przy 
tym rzadkiego w ludzkim życiu wieku. Ciesząc się z Panią i Rodziną 
tymi pięknymi urodzinami, życzymy jeszcze wielu długich lat życia 
w zdrowiu i miłości.  

 Tekst i fot.: Paweł Nocek
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2 września 2021 r. władze samorządowe 
Powiatu Puławskiego. Gminy Puławy, spo-
łeczność Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego w Gołębiu i mieszkańcy Go-
łębia upamiętnili mieszkańców wsi, którzy 
zginęli w pobliżu jeziora Nury w wyniku 
bombardowania lotnictwa niemieckiego.

W Gołębiu 2 września 1939 r. był pięk-
nym, słonecznym dniem. Choć wybuchła 
już II wojna światowa, nikt nie przypuszczał, 
że jej okrucieństwo dotknie mieszkańców 
tak szybko. Tradycyjnie w Jeziorze Nury była 
prana bielizna, prześcieradła czy chodniki. 
Rzeczy były później suszone na trawie, 
wozach czy krzakach. Podobnie było rów-
nież feralnego dnia. Około godz. 11.00 
nadleciały niemieckie samoloty i zrzuciły 
bomby. Najprawdopodobniej w wyniku 
bombardowania zginęło 13 osób. Nazwiska, 
datę i godzinę śmierci zanotowano w Księ-
dze Zgonów z 1939 r. Zabici mieszkańcy 
zostali pochowani przy jednej alejce na 
miejscowym cmentarzu. Do bombardo-
wania ludności cywilnej prawdopodobnie 
doszło przez pomyłkę lotnictwa niemiec-
kiego, które wzięło teren przy jeziorze Nury 
za ważny obiekt strategiczny. 

Ofiarami bombardowania byli:
 � Kazimiera Stańczak, 35 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11 (zgłoszenie zgonu 3 września).
 � Agata Święch, 58 lat, zm. 2 września 1939 roku  

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 �  Emilia Bąkała, 62 lata, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 �  Julianna Antoniak, 40 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 � Celina Antoniak, 15 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 � Wiktoria Kamola, 38 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 � Julianna Warda, 29 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 � Janina Kowalczyk, 27 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 �  Leokadia Kopeć, 19 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 � Pelagia Kruk, 46 lat, zm. 2 września 1939 roku  

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 4 września).
 � Balbina Bąkała, 48 lat, zm. 2 września 1939 roku 

o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 24 grudnia 
1939 roku).

 � Helena Bąkała, 22 lata, zm. 2 września 1939 
roku o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 24 grudnia 
1939 roku).

 � Wacław Woszczek, 21 lat, zm. 2 września 1939 roku
 � o godzinie 11, (zgłoszenie zgonu 11 stycznia 

1940 roku).

Upamiętniliśmy ofiary niemieckiego 
bombardowania

Paweł Nocek, fot. Andrzej Wenerski

Tekst został oparty na książce Pani Małgorzaty Daniłko pt. „Lotnisko w Borowinie-Gołębiu. Okruchy pamięci".
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10 września 2021 r. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Puław-
skiego, Gminy Puławy, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia oraz mieszkańcy Gminy 
złożyli kwiaty i zapalili znicze z okazji rocznicy akcji wysadzenia niemieckiego 
pociągu amunicyjnego przez Bataliony Chłopskie Obwodu I Puławy. Wyda-
rzenie miało miejsce 12 września 1943 r. w Gołębiu. Przypomina nam o nim 
pomnik, który jest ustawiony przy miejscowym dworcu kolejowym.

Tekst i fot.: Paweł Nocek

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 kilkudziesięcioma latami istniało ono w pobliżu 
Gołębia i Borowiny. Dlatego droga, która kiedyś do 
niego prowadziła została nazwana Lotnisko. Lotnisko 
Borowina-Gołąb powstało w latach trzydziestych XX 
w. na potrzeby Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Było 
ono jeszcze używane po II wojnie światowej. Jednak 
z biegiem czasu traciło na znaczeniu aż w końcu podjęto 
decyzję o jego zamknięciu.

Wszystkie informacje potrzebne do zaprojekto-
wania tablicy, w tym unikatowe zdjęcia, zebrała Pani 
Małgorzata Daniłko. Warto dodać, że w ubiegłym 
roku została wydana bardzo ciekawa książka jej au-
torstwa pt. „Lotnisko w Borowinie-Gołębiu. Okruchy 
pamięci”. Z publikacji dowiemy się m.in. o dokładnej 
historii lotniska czy poznamy maszyny, które z niego 
startowały i lądowały.

Tekst i fot.: Paweł Nocek

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem upamiętniającym partyzantów

Odsłonięcie tablicy informacyjnej  
o lotnisku Borowina-Gołąb

W piątek 10 września 2021 r. w Gołębiu została odsłonięta tablica informacyjna o lotnisku Borowina-Gołąb. Znajduje się ona 
u zbiegu ulic Lotnisko i Kolejowa. Dziękujemy Pani Małgorzacie Daniłko za nieoceniony wkład w jej powstanie i promowanie 
lokalnej historii. 
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Debata  
w sprawie Klikawki Informujemy, że 15.06.2021 r. wchodzą w życie zatwierdzone taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy obowiązywania taryf.

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ wody 2,44 zł/m³
2 Grupa 2 cena za 1m³ wody 2,57 zł/m³
3 Grupa 3 cena za 1m³ wody 2,83 zł/m³
4 Grupa 1,2 stawka opłaty abonamentowej 6,09 zł/odb./kwartał
5 Grupa 3 stawka opłaty abonamentowej 3,69 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 1-12 miesięcy obowiązywania taryf. 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ ścieków 8,55 zł/m³
2 stawka opłaty abonamentowej 17,28 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy obowiązywania taryf. 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ wody 2,42 zł/m³
2 Grupa 2 cena za 1m³ wody 2,55 zł/m³
3 Grupa 3 cena za 1m³ wody 2,82 zł/m³
4 Grupa 1,2 stawka opłaty abonamentowej 6,09 zł/odb./kwartał
5 Grupa 3 stawka opłaty abonamentowej 3,72 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 13-24 miesięcy obowiązywania taryf . 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ ścieków 8,54 zł/m³
2 stawka opłaty abonamentowej 17,49 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy obowiązywania taryf . 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ wody 2,46 zł/m³
2 Grupa 2 cena za 1m³ wody 2,60 zł/m³
3 Grupa 3 cena za 1m³ wody 2,87 zł/m³
4 Grupa 1,2 stawka opłaty abonamentowej 6,09 zł/odb./kwartał
5 Grupa 3 stawka opłaty abonamentowej 3,78 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 25-36 miesięcy obowiązywania taryf. 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ ścieków 8,58 zł/m³
2 stawka opłaty 

abonamentowej
17,73 zł/odb./kwartał

W dniu 9 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Puławy, odbyło się spo-
tkanie poświęcone sytuacji na rzece Klikawce, która miała miejsce pod 
koniec sierpnia 2021 r.  Na zaproszenie Wójta Gminy Puławy, Pana Kamila 
Lewandowskiego, w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania akcji przeciwpo-
wodziowej na rzece Klikawka, która trwała od dnia 24 sierpnia  
2021 r. do 6 września 2021 r. Walka z żywiołem była prowadzona przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, ochotnicze 
straż pożarne oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych. 
Podejmowane działania polegały na przepompowywaniu nadmiaru wody, 
której przepływ blokowany był w obrębie przepustów zlokalizowanych w ciągu 
koryta rzeki.  Następnie został zaprezentowany film oraz dokumentacja foto-
graficzna ukazujący zalane tereny. Wójt Gminy Puławy Kamil Lewandowski 
zwrócił uwagę na zaniedbania ze strony zarządcy rzeki, dotyczące koszenia 
koryta oraz brzegów, które miały mieć miejsce na przełomie miesięcy maj/
czerwiec. Prace nie zostały wykonane, przez co swobodny przepływ wody był uniemożliwiony. Wójt Gminy Puławy nadmienił również 
o zbyt dużym zakrzewieniu i zadrzewieniu koryta rzeki, co również wpływa negatywnie na przepływ wody. Następnym omówionym 
punktem były przepusty usytuowane w ciągu rzeki – ich duża liczba na krótkim odcinku i zbyt mała drożność. 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Puławy rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, którzy zwrócili uwagę na problem podtopień w całym kraju. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Puławach przeprowadzili 
wizję w Terenie, z której wynikło, że przez zbyt małe spadki w biegu rzeki do pompowni w opatkowicach nie dociera woda.Odniesiono 
się do czerwcowego koszenia Klikawki, które zależne jest od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zauważono również, 
że zlewnia rzeki Klikawki uległa zmianie na przestrzeni ostatnich lat poprzez liczne nowe zabudowania i utwardzenia terenów. Przed-
stawiona została również wysokość opadów, które pod koniec sierpnia były największe od kilkudziesięciu lat.

Następnie głos zabrał Pan Radosław Kosmala. Poruszył temat istnienia planów przebudowy przepustów na rzece, które prawdopo-
dobnie są jednym z problemów powodujących wylewanie rzeki. Z informacji posiadanych przez Gminę Puławy wynika że, inwestycja 
nie doszła do realizacji ze względu na zbyt wysokie koszty, a opracowana dokumentacja projektowa ukończyła swoją ważność. Zwrócił 
uwagę również na trwające postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z koniecznością Rozstrzygnięcia 
sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Puławy, a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przebudowy przepustów na rzece Klikawce. 

Sekretarz Gminy Puławy Paweł Kamola zwrócił uwagę na brak możliwości odczytu wysokości wody  w korycie. W związku z tym 
zwrócił się z prośbą o wykonanie urządzeń pomiarowych na jednym z przepustów w Bronowicach. Zaznaczył również, że należy 
ustalić linię brzegową rzeki. 

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej zauważyli, że sytuacji z wylewaniem klikawki powtarza się cyklicznie, a zarządca rzeki 
pozostaje bierny.  Zawiadomili również o konieczności zaktualizowania dokumentacji oraz sporządzenia map zagrożenia powodziowego. 

Kolejnym etapem spotkania była wizja terenowa rzeki Klikawki. Uczestnicy spotkania dokonali szczegółowej wizji zlokalizowanych 
w ciągu rzeki przepustów i mostków, których duża ilość i zbyt mała przepustowość prawdopodobnie stanowi jedną z głównych 
przyczyn zbyt słabego spływu wody. W zakresie dalszych działań (ewentualna rozbiórka lub przebudowa przepustów i mostków), 
zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza możliwości prawnych i technicznych wykonania przedmiotowych prac celem wyboru 
najbardziej optymalnego rozwiązania.

Po przeprowadzonej wizji terenowej Wody Polskie zobowiązały się do:
 �  Wykoszenia koryta rzeki Klikawki po rozstrzygnięciu przetargu, w którym otwarcie ofert zaplanowane jest na 20 września  

2021 r. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do zawarcia umowy z wykonawcą koszenie w roku bieżącym 
zostanie wykonane siłami własnymi Wód Polskich poprzez zespół ds. wsparcia technicznego przy Zarządzie Zlewni w Radomiu.

 �  Wykonania w roku 2022 dwukrotnego koszenia koryta rzeki. Ze względu na okoliczność, że wykonanie pierwszego koszenia pla-
nowane jest w okresie lęgowym (maj/czerwiec 2022 r.) Wody Polskie wystąpią do RDOŚ o zgodę na realizację powyższych prac.

 �  Wystąpienia do właściwych organów o uzyskanie zgody na odmulenie koryta rzeki i po jej uzyskaniu do wykonania prac.

Tekst: Sylwia Haba, Paweł Nocek, fot. Paweł Nocek
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NOWE STAWKI OPŁATY ZA WODĘ
Informujemy, że 15.06.2021 r. wchodzą w życie zatwierdzone taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na terenie Gminy Puławy na okres 3 lat.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy obowiązywania taryf.

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ wody 2,44 zł/m³
2 Grupa 2 cena za 1m³ wody 2,57 zł/m³
3 Grupa 3 cena za 1m³ wody 2,83 zł/m³
4 Grupa 1,2 stawka opłaty abonamentowej 6,09 zł/odb./kwartał
5 Grupa 3 stawka opłaty abonamentowej 3,69 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 1-12 miesięcy obowiązywania taryf. 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ ścieków 8,55 zł/m³
2 stawka opłaty abonamentowej 17,28 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy obowiązywania taryf. 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ wody 2,42 zł/m³
2 Grupa 2 cena za 1m³ wody 2,55 zł/m³
3 Grupa 3 cena za 1m³ wody 2,82 zł/m³
4 Grupa 1,2 stawka opłaty abonamentowej 6,09 zł/odb./kwartał
5 Grupa 3 stawka opłaty abonamentowej 3,72 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 13-24 miesięcy obowiązywania taryf . 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ ścieków 8,54 zł/m³
2 stawka opłaty abonamentowej 17,49 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy obowiązywania taryf . 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ wody 2,46 zł/m³
2 Grupa 2 cena za 1m³ wody 2,60 zł/m³
3 Grupa 3 cena za 1m³ wody 2,87 zł/m³
4 Grupa 1,2 stawka opłaty abonamentowej 6,09 zł/odb./kwartał
5 Grupa 3 stawka opłaty abonamentowej 3,78 zł/odb./kwartał

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 25-36 miesięcy obowiązywania taryf. 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena netto Jednostka 
miary

1 Grupa 1 cena za 1m³ ścieków 8,58 zł/m³
2 stawka opłaty 

abonamentowej
17,73 zł/odb./kwartał
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Gmina Puławy wspólnie z Powiatem  
Puławskim wzięła udział w akcji kręcenia 
kilometrów dla Puław. Dzięki inicjaty-
wie pomogliśmy w zdobyciu III miejsca 
w ROWEROWEJ STOLICY POLSKI 2021! 
Za zajęcie miejsca na podium do Puław 
trafi w nagrodę samoobsługowa stacja 
naprawy rowerów.

26 czerwca 2021 r. z Puław do Gołębia 
i z powrotem wyruszyło kilkudziesięciu 
rowerzystów. Każdy przejechał około 40 
km. Serdecznie dziękujemy Panu Józefowi 
Majewskiemu z Muzeum Nietypowych 
Rowerów za ciepłe przyjęcie i mnóstwo 
ciekawych historii, z którymi podzielił się 
z uczestnikami wydarzenia.
W 2021 r. Rowerową Stolicą Polski Została 
Nowa Sól. Drugie miejsce wywalczyła Biała 
Podlaska. Dla Puław zostało wykręconych 
blisko 265 000 kilometrów. Dzięki temu 
stolica Powiatu Puławskiego zdobyła 5 605 
punktów. W specjalnej aplikacji Aktywne 
Miasta, w której rejestrowało się przeje-
chane kilometry zostało założonych około  
1 500 kont, z których wspierane były Pu-
ławy.

Kręciliśmy kilometry 
dla Puław

Tekst i fot.: Paweł Nocek
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Dziękujemy za udział  
w Truskawkowym Pikniku Rodzinnym

Dmuchańce, spotkanie z artystami, twórcami ludowymi 
i strażakami. Degustacja potraw przygotowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Skokach. I oczywiście piana 
party. To tylko niektóre atrakcje jakie czekały na dzieci 
i dorosłych podczas Truskawkowego Pikniku Rodzinnego. 

W sobotę 17 lipca w parku przy Szkole Podstawowej 
w Górze Puławskiej odbył się Truskawkowy Piknik Rodzinny. 
Dla dużych i małych przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. 
Były darmowe dmuchańce i wata cukrowa. Na miłośników 
zabaw czekali animatorzy. Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górze Puławskiej przygotowali pokaz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego oraz piana party. Smakosze mogli 
spróbować niezwykłych dań przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Skokach. Podczas Truskawkowego 
Pikniku Rodzinnego odbył się także kiermasz rękodzieła 
przygotowany przez lokalnych artystów oraz podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej. 
Podczas wydarzenia swoje stoisko informacyjne miał 
także Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A., gdzie można było wziąć udział w doświadczeniach 
chemicznych i zabawach prowadzonych przez anima-
torów. Podczas Pikniku gościliśmy również ekipę „Lata 
z TVP3 Lublin”. Prowadzący program – Magdalena Małek 
i Grzegorz Kuna przeprowadzali rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi i prezentowali to, co działo się podczas wydarzenia. 
Relację można było oglądać „na żywo” w TVP 3 Lublin.

Wszystkim gościom, wystawcom, artystom, twórcom ludowym skła-
damy serdeczne podziękowania za udział w Truskawkowym Pikniku 
Rodzinnym.  Dziękujemy za radosne chwile, spędzone wspólnie z miesz-
kańcami  Gminy Puławy oraz przybyłymi gośćmi. Jesteśmy wdzięczny, 
że mogliśmy liczyć na Państwa pasję, kreatywność i zaangażowanie. 
Mamy nadzieję na dalszą  owocną współpracę.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:
Natalii Kosmowskiej

Tadeusz Dymkowskiego
Małgorzaty Kowal 

Kamili i Roberta Brodzików
Doroty Jabłońskiej 

Ewy Kruk
Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu

Śpiewających Seniorów z Gołębia
Radosława Kosmali

Tomasza Mizaka
Kapeli z Marcinkowej Górki

Koła Gospodyń Wiejskich w Skokach
Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty  
1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Puławskiej
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Haliny Bąkały
Ilony Bąkały

Renaty Bielawskiej

Tekst i fot: Paweł Nocek
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Turniej o Puchar Wójta Gminy Puławy 
Góra Puławska CUP odbył się na stadionie 
sportowym w Górze Puławskiej 4 września 
2021 r. Do rywalizacji stanęło 10 drużyn, 
w tym dwa zespoły KS Góra Puławska. Po 
rozegraniu wszystkich spotkań, najlep-
sza w całym turnieju okazała się drużyna 
GTS Zawisza Garbów. Na drugim miejscu 
podium uplasował się KS Powiślak Koń-
skowola. Trzecie miejsce zajął KS Góra 
Puławska II.

Zawodnicy i trenerzy podkreślali do-
skonałą organizację i atmosferę zawodów. 
Wszyscy mogli korzystać z bezpłatnego 
poczęstunku czy dmuchańca. Każdy za-
wodnik Turnieju otrzymał także pamiąt-
kowy medal. Zwycięskie drużyny i najlepsi 
zawodnicy dostali okazałe puchary i warto-
ściowe nagrody rzeczowe. Organizatorem 
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Puławy 
Góra Puławska CUP 2021 był KS Góra Pu-
ławska. Szczególne podziękowania należą 
się Państwu Maciejowi i Agnieszce Teodo-
rowiczom, a także rodzicom, którzy wnieśli 
ogromny wkład w organizację zawodów.

Głównym sponsorem Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Puławy Góra Puławska CUP 
2021 była Gmina Puławy.

Kolejność końcowa:
1.  GTS Zawisza Garbów
2.  KS Powiślak Końskowola
3.   KS Góra Puławska II
4.   LKS Perła Rudnik
5.   UKS Laskovia Baranów
6.   KKS Garbarnia Kurów
7.   GLKS Żyrzyniak Żyrzyn
8.   GKS Abramów 
9.   KS Góra Puławska I
10. JKS Legion Tomaszowice

Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec: Marcin Woźniak 
– 11 bramek (Zawisza Garbów)
Najlepszy zawodnik: Filip Szarowolec 
(Powiślak Końskowola)
Najlepszy bramkarz: 
Szymon Sońta (KS Góra Puławska II)

Nasze drużyny reprezentowali: Krzysztof 
Grajewski, Natan Rokita, Adam Wolski, 
Wojtek Siwek (1 bramka), Olaf Krycz-
ka, Mateusz Komorek (3 bramki), Filip  
Małek, Maciek Małek (1 bramka), Nataniel 
Marczuk, Szymon Sońta, Julian Kalkowski, 
Wojtek Krupa (1 bramka), Jakub Kopciń-
ski, Staś Więcek, Jan Teodorowicz-Man-
ko, Mateusz Zawadzki (1 bramka), Michał 
Cieślak (4 bramki), Marcel Kułagowski  
(1 bramka), Stanisław Czerski.

Tekst i fot.: Paweł Nocek

120 młodych piłkarzy i piłkarek wzięło udział w pierwszej edycji Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Puławy Góra Puławska CUP 2021. W zawodach zwyciężyła drużyna 
GTS Zawisza Garbów przed KS Powiślak Końskowola. Na trzecim miejscu podium 
znalazła się KS Góra Puławska II.
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25 osób zaszczepiło się preparatem Johnson & Johnson przeciwko 
Covid-19. Akcja szczepień została zorganizowana w Szkole Podsta-
wowej w Górze Puławskiej oraz Szkole Podstawowej w Gołębiu 
w ramach mobilnego punktu szczepień, który organizował Urząd 
Wojewódzki w Lublinie.

Terenowa akcja szczepień odbyła się 31 sierpnia 2021 r. Uda-
ło się zaszczepić 17 osobom w Górze Puławskiej oraz 8 osobom  
w Gołębiu. Część osób, które przyszły na szczepienie zostało wyklu-
czonych z podania preparatu z powodu np. zbyt wysokiego ciśnienia.

Tekst: Paweł Nocek

27 sierpnia 2021 r. oficjalnie 
pożegnaliśmy odchodzących 
na emeryturę: Panią Zofię Ma-
łek - Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Puławach 
z siedzibą w Górze Puławskiej 
oraz Pana Krzysztofa Gowina 
- Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej  im. Stefana Czarnieckiego 
w Gołębiu. 

Specjalne listy gratulacyjne 
odchodzącym na emeryturę 
wręczył Wójt Gminy Puławy 
– Kamil Lewandowski oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Puławy – Dorota Osiak. W spo-
tkaniu brali także dyrektorzy 
szkół i przedszkoli prowadzo-
nych przez Gminę oraz Sa-
morządowej Administracji 
Placówek Oświatowych.

Pani Zofii Małek oraz Panu Krzysztofowi Gowinowi dziękujemy za te wszystkie lata pracy na rzecz społeczności Gminy Puławy. 
W nowym etapie życia życzymy Państwu dużo zdrowia, pogody ducha i realizacji wszystkich marzeń.

Tekst i fot.: Paweł Nocek

Szczepiliśmy się 
w Górze Puławskiej i w Gołębiu
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Nowi dyrektorzy 
szkół podstawowych

Hanna Padewska, Andrzej Turlewicz i Grzegorz Paciorek odebrali z rąk Wójta Gminy Puławy – Kamila Lewandowskiego akty 
powierzenia na stanowiska dyrektorów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy. 5-letnią kadencję  
rozpoczną z dniem 1 września 2021 r.

Drużyny z Gminy Puławy – OSP Leokadiów oraz kobieca drużyna OSP Opatkowice 
zostali zwycięzcami Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Żyrzynie. 
Zmagania odbyły się 28 sierpnia 2021 r.

Klasyfikacja końcowa zawodów:
Męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Leokadiów
2. OSP Klementowice
3. OSP Kazimierz Dolny
4. OSP Oblasy
5. OSP Czołna
6. OSP Bronice
7. OSP Rąblów
8. OSP Bałtów
9. OSP Bochotnica
10. OSP Witowice
11. OSP Osiny
12. OSP Wąwolnica
13. OSP Opatkowice

Hanna Padewska ponownie obejmie stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej. 
Andrzej Turlewicz zostanie Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowac-
kiego w Zarzeczu. Grzegorz Paciorek obejmie natomiast fotel Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  w Gołębiu. Wszyscy Dyrektorzy zostali 
wyłonieni w drodze postępowania konkursowego. Kadencja dyrektorów rozpocznie 
się 1 września 2021 r. a zakończy 31 sierpnia 2026 r. 

Wszystkim dyrektorom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz wszelkiej po-
myślności.

Tekst i fot.: Paweł Nocek

W rywalizacji wzięło udział 13 męskich 
oraz 5 kobiecych drużyn pożarniczych. 
Druhowie i druhny walczyli w trzech ka-
tegoriach: musztra, sztafeta pożarnicza 
z przeszkodami 7x50 m oraz ćwiczenie 
bojowe. Wszystkim drużynom serdecznie 
gratulujemy i życzymy, aby jak najrzadziej 
swoje umiejętności musieli sprawdzać 
w realnym działaniu. Organizatorami zawo-
dów byli: Powiat Puławski, Gmina Żyrzyn, 
Gmina Baranów oraz Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

OSP Leokadiów oraz kobieca drużyna 
OSP Opatkowice zwycięzcami 
Powiatowych Zawodów  
Sportowo-Pożarniczych OSP w Żyrzynie!

 Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Opatkowice
2. OSP Rzeczyca
3. OSP Wierzchoniów
4. OSP Oblasy
5. OSP Borysów

Tekst: Paweł Nocek, 
 fot.: Andrzej Wenerski
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1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. 
o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW 
będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo po-
wstałych obiektów.

Walka ze smogiem nabiera tempa. 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze naszego regionu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Dokument ten słusznie nazywany jest uchwałą anstysmogową, gdyż jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia 
lubelskiego powietrza.

Rokrocznie przygotowywane analizy danych z monitoringu jakości powietrza potwierdzają, że największym problemem w skali 
województwa pozostaje zanieczyszczenie powietrza obserwowane szczególnie w sezonie grzewczym. Koronną przyczyną wystę-
powania przekroczeń jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków oraz niekorzystne w tym czasie warunki me-
teorologiczne.

Z problemem smogu w Polsce zmagamy się od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest spowodowane 
głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Miliony  budynków jednorodzinnych mają przestarzałe i mało 
sprawne kotły na węgiel i drewno, tzw. kopciuchy, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70% domów jednorodzinnych 
nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona – mówiła na konferencji prasowej wiceminister rozwoju, pracy 
i technologii Anna Kornecka.

Dlatego bardzo zależy nam, by stworzyć jednolitą, wielopoziomową strategię walki z zanieczyszczeniem powietrza. I temu służyć 
ma właśnie  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, którą uruchamiamy dzisiaj pod adresem zone.gunb.gov.pl. To narzędzie 
do składania deklaracji źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw – dla wszystkich obywateli-właścicieli nieruchomości i za-
rządców administrujących budynkiem. Baza będzie docelowo kompleksowym i rzetelnym zbiorem danych o źródłach ogrzewania 
stosowanych w naszych domach i budynkach. Zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu pozwoli nam na podjęcie 
skutecznych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju - dodała.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest kluczowym narzędziem w walce z niską emisją w Polsce. Do tej pory opiera-
liśmy się na modelach statystycznych. Tymczasem posiadamy wiedzę na temat tego, jakie samochody jeżdżą po naszych ulicach 
w ramach CEPiKu i taką samą wiedzę powinniśmy posiadać na temat źródeł ogrzewania. Dzięki temu możemy w jeszcze bardziej 
efektywny sposób adresować pomoc związaną z wymianą kotłów pozaklasowych  – podkreślił pełnomocnik premiera ds. czystego 
powietrza Bartłomiej Orzeł.

Składanie deklaracji
W formularzu wpiszemy podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nie-

ruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. 
Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzę-
dzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny 
jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi 
urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

O CEEB
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest elementem projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji 

(ZONE) realizowanego przez nowy zespół w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Projekt rozłożony jest na kilka lat – do 
sierpnia 2023 r.

Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli, m.in. zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzację budynku, wpis do 
rejestru uprawnionych. Dzięki e-usługom  obywatele będą efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie.

E-usługi ZONE zaprojektowane będą w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli 
i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

Źródło: www.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uchwała antysmogowa uchwalona
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Przypominamy wszystkim rolnikom, że wyjeżdżając 
z pola na drogę publiczną należy oczyścić koła, aby 
nie nanosić na nią zanieczyszczeń. W razie nieprze-
strzegania tego przepisu grozi wysoki mandat.

Pozostawiona ziemia z pola czy np. z budowy po-
woduje duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Przez zanieczyszczenie, koła samochodu mają mniejszą 
przyczepność. Droga hamowania pojazdu również 
może znacznie się wydłużyć. Zgodnie z art. 91 KW, 
zanieczyszczanie drogi jest wykroczeniem, za które 
grozi kara grzywny w wysokości nawet do 1500 złotych.

Paweł Nocek

Wysokie mandaty  
za zanieczyszczanie 
dróg

Do Urzędu Gminy Puławy wpływają zgłoszenie o pozostawianiu 
zwierząt, szczególnie psów bez należytej opieki. Czworonogi często 
chodzą bez smyczy lub wybiegają z posesji szczekając na przechod-
niów czy rowerzystów. Za łamanie ww. zasad grozi grzywna do  
1 000 zł, a nawet odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone 
przez zwierzę np. na skutek spowodowania wypadku czy kolizji.

Na podstawie art. 77 ustawy Kodeks wykroczeń kto nie zacho-
wuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany. Jeśli przy trzymaniu zwierzęcia, które 
swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze 
nagany. Trzeba również pamiętać, że np. pies wbiegający na ulicę 
może zmusić kierowcę do gwałtownego hamowania i w ten sposób 
stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. W razie wypadku czy kolizji 
straty mogą być bardzo duże. Właścicielowi zwierzęcia może grozić 
wtedy proces o odszkodowanie.

Paweł Nocek

Pies bez opieki
- kara dla właściciela

Mając to na uwadze, a także fakt, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich 
napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących, Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować do-
kument, który obejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcom regionu. Kolejne wersje 
projektu były kilkakrotnie poddane konsultacjom społecznym.

Uchwała przyjęta 19 lutego 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 25 lutego (Dz. Urz. 
Woj. Lub. 2021.917) zakłada m.in. stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji – w szczególności kotłów – o mocy 
mniejszej niż 1 MW (docelowo do 1 stycznia 2030 roku). Zawiera też listę zakazanych do stosowania paliw oraz zakazuje użytko-
wania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Informacje o uchwale można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Lubelskiego w Lublinie – tel. (81) 44 16 712.

 � miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 � węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 
 � węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych  

produkowanych z jego wykorzystaniem;
 � biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

 � gruboziarnisty węgiel kamienny;
 � ekogroszek;
 � pelet;
 � brykiet;
 � biomasa drzewna;
 � drewno sezonowane (dąb, buk, grab, brzoza).

PALIWA ZALECANE:

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA zakazuje od 1 maja 2021 r. następujących paliw:
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Złość – emocja, reakcja, która pojawia się 
gdy zablokowane jest jakieś dążenie i po-
jawia się uczucie utraty kontroli, poczucie 
niesprawiedliwości lub frustracja. Często 
związana jest  z oddziaływaniem czynników 
stresogennych. Czyż bycie rodzicem nie jest 
ciężką pracą? Każdy rodzic dźwiga na swych 
barkach odpowiedzialność za potomstwo, 
bliskich, siebie, pracę, obowiązki domowe. 
Dzieci wystawiają rodziców na ciężkie próby, 
sprawdzają, intensywnie badają granice 
swoich opiekunów. Złość jest trudną emo-
cją, ale jest wszechobecna. Jest uczuciem sil-
nym, nagłym, spontanicznym. M. McKay, P. 
Fanning, K. Paleg, D. Landis w książce „Kiedy 
Twoja złość krzywdzi dziecko” podkreślali, że 
sam stres nie jest w stanie doprowadzić do 
złości. Złość ma charakter dwustopniowy. 
Stres jest ładunkiem, ale to myśli stanowią 
wyzwalacz, zapalnik. 

Myśli będące zapalnikami zawierają 
przeświadczenie, że dziecko celowo chce 
prowokować swojego rodzica, że swoim 
niewłaściwym w ocenie dorosłych zacho-
waniem przejawia szczególną intencję by 
wywołać w nich złość czy wprawić ich w za-
kłopotanie. Specjaliści zajmujący się rozwo-
jem dziecka podkreślają, że dzieci z natury 
są dobre, chętne do pomocy, a ich głów-
nym celem nie jest zamęczanie rodziców. 
W literaturze przedmiotu wyodrębniono 
cztery główne czynniki, które determinują 
zachowanie dziecka:

 � 1) jego temperament, 
 � 2) poziom rozwoju psychicznego wła-

ściwy dla jego wieku i związane z tym 
wyzwania, 

Czy zdarza Ci się?

 � Mówić słowa, których potem żałujesz?
 � Czuć ogromną złość na swoje dziecko?
 � Odczuwać żal do siebie, postanawiać, że zachowasz spokój?
 � Krzyczeć? 

 � Czy czujesz strach, kiedy zaczynam się denerwować?
 � Czy czujesz się winna (winny), kiedy złoszczę się na ciebie?
 � Czy to poczucie trwa długo?
 � Czy często myślisz o tym, że będę na ciebie zła (zły)?
 � Czy zastanawiasz się, kiedy się zdenerwuję?
 � Czy wiesz, jakie rzeczy mnie złoszczą, czy też zawsze jest to  
dla ciebie zaskoczeniem, bo nigdy nie wiesz, co może mnie  
rozzłościć?

Twoja
złość

 � 3) potrzeby dziecka i wypracowane  
przez nie sposoby ich zaspokajania, 

 � 4) rola wzmocnienia w podtrzymywaniu niewłaściwych zachowań. 

W powyżej omawianej książce znajduje się lista przykładowych pytań. Mogą one 
stanowić punkt wyjścia do rozmów o złości z dzieckiem. 

Rozmawiaj z dzieckiem o zło-
ści, zadaj pytania, słuchaj. Warto 
pamiętać, że  w zdecydowanej 
większości „złe zachowania” dzieci 
są wynikiem dążenia przez nie do 
zaspokojenia podstawowej potrze-
by – odczucia bycia ważnym dla 
rodziców. Dzieci chcą mieć swo-
je miejsce w rodzinie, chcą mieć 
wkład we wspólne życie. Pozwólmy 
im na to. 

Literatura: 
1. McKay M., Fanning P., Paleg K., Landis D. „Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko”, 

         Wydawnictwo Mind, 2012;
2. https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/zlosc-czym-jest-i-jak- 

         sobie-z-nia-radzic-aa-bCk2-cUWJ-1mMC.html, 02.06.2021 r.
3. http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=10388, 02.06.2021 r. 

Tekst: Daria Sokołowska
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Mam na imię Jerzy i jestem alkoholi-
kiem. Nie piję już od 15-tu lat. Tak zwykle 
przedstawiam się na każdym mityngu, 
kiedy zabieram glos, aby dzielić się swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją w walce 
z chorobą alkoholową. Jestem członkiem 
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, 
którą tworzą mężczyźni i kobiety, aby roz-
wiązać swój wspólny problem i pomagać 
innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 
Jedynym (podkreślam – jedynym) warun-
kiem uczestnictwa w naszej Wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie zbieramy 
w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy 
samowystarczalni poprzez dobrowolne 
datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żad-
nym wyznaniem, organizacją lub instytu-
cją. Nie prowadzimy żadnej działalności 
politycznej, nie popieramy ani nie zwal-
czamy żadnych poglądów. Naszym pod-
stawowym celem jest trwać w trzeźwości 
i pomagać innym alkoholikom w jej osią-
gnięciu. Tę podstawową dla nas Praw-
dę przypominamy na każdym mityngu 
AA. A taki mityng, to po prostu cykliczne 
spotkanie alkoholików, oraz innych osób, 
których w sposób pośredni problem cho-
roby alkoholowej dotyczy. Występujemy 
tu anonimowo (przedstawiamy się tylko 
imieniem), nie prowadzimy żadnej listy 
obecności, a wypowiedzi, choć mile wi-
dziane, nie są obowiązkowe. Na pierwszym 
mityngu towarzyszą nam spore emocje. 
To naturalny odruch, ponieważ jest to 
swoista prośba i deklaracja: słuchajcie – 
potrzebuję pomocy, sam nie daję już rady. 

Wiem o czym mówię, bo chociaż od 
tamtej chwili minęło już kilkanaście lat, 
to jednak pamiętam ją doskonale. To była 
jedna z tych najważniejszych, granicznych 
sytuacji, która pojawia się w życiu każ-
dego z nas. Tamte emocje pomagają mi 
pamiętać, że ważyły się wtedy moje losy. 
Po kilku nieudanych próbach poradzenia 
sobie z problemem alkoholizmu, dotarłem 
„do ściany”. Wspólnota AA, o której mia-
łem wtedy mgliste pojęcie była dla mnie 
przysłowiową „ostatnią deską ratunku”. Po 

Od 15 lat nie piję alkoholu 
– wyznania anonimowego alkoholika

kilku latach picia mój organizm zaczął się 
buntować – nie mogłem już pić, ale i prze-
stać nie mogłem. To straszne doznanie 
i fizyczne, i psychiczne. Pusto się zrobiło 
wokół mnie. Opuszczali mnie przyjaciele, 
znajomi. Pozostali przy mnie moi najbliżsi, 
trwali jakoś, ale ciągle z oczami pełnymi 
łez. To już nie było życie – musiałem coś 
zrobić. Znękany, ale i zdeterminowany, 
żeby coś zmienić w swoim życiu, dotarłem 
do jednej z czterech wówczas grup AA, 
które działały w Puławach. Oprócz silnych 
emocji, o których wspomniałem, zapamię-
tałem klimat radości, pogody i serdeczno-
ści wśród ludzi, których tam zastałem. Ale 
najważniejsze, że tym właśnie obdarzyli też 
mnie. Początki, jak wszędzie i jak zawsze, 
nie były łatwe, ale już wkrótce poczu-
łem, że jestem na właściwym miejscu, 
że jestem wśród „swoich”. Podobały mi 
się szalenie zasady, które tam panowa-
ły. Nikt nie oceniał wypowiedzi innych, 
nie wszczynano żadnych dyskusji, nikt 
nikomu nie przerywał wypowiedzi. Każdy 
wypowiadał się tylko o sobie, o swoim 
osobistym doświadczeniu, i tylko tyle, ile 
uznał za stosowne. 

To takie zwyczajne niby zasady, ale 
jakże cenne, szczególnie dla nowicjusza. 
Spodobały mi się też pewne rytuały – jak 
przywitanie i pożegnanie prośbą „o pogo-
dę ducha” (genialna w swojej prostocie 
i mądrości deklaracja odpowiedzialno-

ści). I zapalona świeca – symbol światła 
w ciemności, ciepła i nadziei, jaką dawał 
mały płomyk. 

Jedna z puławskich grup pozostała 
moją grupą macierzystą – taką, z którą 
się identyfikuję. Ale w ciągu tych kilku-
nastu lat byłem na wielu salach mityngo-
wych, spotkałem różnych ludzi – starszych 
i młodszych, kobiety i mężczyzn (trochę 
nas więcej w AA), przedstawicieli prawie 
wszystkich zawodów i specjalności, wy-
kształconych i „po podstawówce”, śmia-
łych i zalęknionych, otwartych i nieco 
zamkniętych. Wspólnota AA gromadzi 
wszystkich – wierzących, ateistów i agno-
styków. Nikt mnie nie pytał skąd pochodzę, 
co myślę o innych. Chcieli słuchać tylko 
moich doświadczeń o zmaganiach z cho-
robą i dzielili się swoimi. 

Istotą i podstawą działania Wspólnoty 
jest tzw. „Program 12 kroków” i „12 trady-
cji” AA. „Kroki” jak sama nazwa wskazuje, 
to kolejne zadania, które realizujemy na 
drodze do trzeźwości. Przy ich realizacji 
towarzyszy (pomaga) nam tzw. Sponsor, 
który u nas oznacza innego alkoholika, 
który „drogę kroków” już przeszedł. Wybór 
sponsora oraz czas rozpoczęcia realizacji 
Programu należy do nowicjusza. Z własne-
go doświadczenia wiem, że warto skorzy-
stać z tej drogi, bo „Program 12 kroków” 
jest nie tylko pomocą w wyjściu z nałogu, 
ale jest też wspaniałym drogowskazem na 
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całe życie. Jego uczciwa i rzetelna realizacja pomaga po prostu dobrze i godnie żyć. 
„12 Tradycji” to zbiór zasad, jakimi kierują się grupy AA we Wspólnocie. Jedna z tych „tradycji” przypomina, że nasze oddziały-

wanie opiera się na przyciąganiu, a nie na autoreklamie. Musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość. Dzięki temu, zawsze 
czułem się bezpiecznie we Wspólnocie. Dzięki temu te nie naruszam osobistej wolności innego alkoholika, kiedy służę mu pomocą. 

Przed laty, nim dotarłem na swój pierwszy mityng, trafiłem do tzw. PIK-u (Punkt Informacyjno-Kontaktowy), gdzie dyżurują-
cy alkoholicy udzielili mi pierwszych najważniejszych i niezbędnych informacji. PIK w Puławach działa nieprzerwanie do dzisiaj 
i można tam przybyć osobiście (ul. Kowalskiego 1, 24-100 Puławy) w każdą środę w godz. 19:00-20:00) lub skontaktować się 
telefonicznie (733 766 464) codziennie w w/w godzinach. 

Od kilkunastu lat jestem trzeźwy, zmieniłem swoje życie na lepsze. Nie jest ono wolne od problemów, ale pomocy szukam (jed-
nocześnie sam też pomagam) u ludzi, a nie uciekam w alkohol.  Wspólnie z przyjaciółmi, zgodnie z naszą najważniejszą zasadą, 
trwamy w trzeźwości i pomagamy innym w jej osiągnięciu.       

Imię i nazwisko Anonimowego Alkoholika do wiadomości Redakcji.
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Dożynki Powiatowe 
Baranów 2021

Dożynki Powiatowe Baranów 2021 zakończyły się sukcesem Gminy 
Puławy. W konkursie na najpiękniejsze dożynkowe Stoisko zajęliśmy 
II miejsce, tuż za zwycięskim Baranowem. Dziękujemy wszystkim, 
którzy byli zaangażowani w przygotowanie i obsługę stoiska.

W ostatnią niedzielę sierpnia Baranów stał się najważniejszą 
miejscowością w Powiecie Puławskim. Wszystko za sprawą Dożynek 
Powiatowych, które zostały tam zorganizowane. Impreza miała odbyć 
się już w roku 2020. Jednak z powodu zagrożenia koronawirusem nie 
doszła do skutku. Warto było czekać, bo w tym roku emocji i dobrej 
zabawy nie brakowało. Uroczystość Dożynek Powiatowych tradycyjnie 
rozpoczęła się od mszy św. za rolników. Później odbył się korowód 
Dożynkowy, W którym wzięli udział przedstawiciele gmin, stowarzy-
szeń czy kół gospodyń wiejskich z Powiatu Puławskiego. Po dojściu na 
plac dożynkowy wszystkich gości powitała Starosta Puławski Danuta 
Smaga oraz Wójt Gminy Baranów Mirosław Grzelak. Po przepięknym 
obrzędzie dożynkowym na scenę wkroczyli artyści z poszczególnych 
gmin Powiatu Puławskiego. Na zakończenie wszyscy świetnie się bawili 
podczas koncertu gwiazd imprezy – sespołów Masters i ZajeFajni. 

Tekst i fot.: Paweł Nocek
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Jakub Kowalik  z Gołębia 
zwyciężył w Konkursie arty-
stycznym „Truskawkowe Inspi-
racje 2021”. Laureat otrzymał 
w nagrodę tablet o wartości  
500 zł. Na drugim miejscu po-
dium znalazła się Magdalena 
Mitura z Żyrzyna, która otrzy-
mała czytnik e-book o warto-
ści około 300 zł. Na III miejscu 
uplasowała się Magdalena 
Gowin z Gołębia. Nagrodą za 
najniższy stopień podium była 
opaska smartband o wartości 
około 100 zł. Organizatorem 
Konkursu był Urząd Gminy Pu-
ławy. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim Laureatom!

Uczestnicy zabawy musieli 
przygotować pracę konkursową 
– dzieło artystyczne, tematycznie 
związane z owocem truskaw-
ki. Praca mogła być wykonana 
dowolną techniką: szydełkowa-
nie, haft, tkactwo, rzeźba, malarstwo, wiklina, kowalstwo artystyczne i inne. Konkurs artystyczny „Truskawkowe Inspiracje 2021” 
został przeprowadzony w jednej kategorii – open. Pierwszy etap zmagań trwał do 30 czerwca 2021. W tym czasie przyjmowane 
były zgłoszenia. Aby wziąć udział w Konkursie, trzeba było wykonać pracę artystyczną a następnie zrobić jej jedno zdjęcie i przesłać 
e-mailem do Urzędu Gminy Puławy. W drugim etapie Konkursu (od dnia 1 lipca do 7 lipca 2021 r. do godz. 12.00), internauci na 
oficjalnym profilu Gminy Puławy na Facebooku, głosowali na najlepszą pracę. W Konkursie wygrała ta osoba, której praca zdobyła 
najwięcej „polubień” (np. „”Lubię To” czy „serduszko”). W chwili zamknięcia głosowania, zostały podliczone wszystkie „polubienia”.  
Jakub Kowalik otrzymał ich 487, Magdalena Mitura 462, a Magdalena Gowin 71. Wszystkim Laureatom Konkursu artystycznego 
„Truskawkowe Inspiracje 2021” serdecznie gratulujemy!

Tekst i fot.: Paweł Nocek

Laureaci Konkursu artystycznego  
„Truskawkowe Inspiracje 2021”  
nagrodzeni

TRUSKAWKOWE 
KONKURSY
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Państwo Dorota i Mariusz Plewkowie zwyciężyli w „Konkursie na najdorodniejszą 
truskawkę Sezonu Truskawkowego 2021”. Rekordowy w tym roku owoc ważył 179 
gramów! Truskawka była odmiany Roxana. Główną nagrodą w konkursie był tablet 
o wartości 500 zł. Państwu Dorocie i Mariuszowi Plewkkom serdecznie gratulujemy!

W tym roku do konkursu zostały zgłoszone cztery owoce od czterech planta-
torów. Najdorodniejsza truskawka została przyniesiona do Urzędu Gminy Puławy  
18 czerwca 2021 r. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy oraz gadżety z Gminy Puławy.

24 maja o 11:54 Pani Agnieszka Bachanek 
z Opatkowic, dostarczyła pełniutką łubiankę 
tych pysznych owoców (odmiany Roksana). 
Wizytacja na plantacji Pani Agnieszki potwier-
dziła wiarygodność zgłoszenia. Do zwyciężczyni 
naszego konkursu trafiła nagroda główna – 
tablet. Serdecznie gratulujemy! Liczymy na 
udział w konkursie na pierwszą łubiankę w se-
zonie 2022.

Konkurs na Najdorodniejszą  
truskawkę Sezonu Truskawkowego 
2021 rozstrzygnięty!

Konkurs na Pierwszą Łubiankę  
Sezonu Truskawkowego 2021 
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„Smaki dziedzictwa” pod takim hasłem przebiegały obchody te-
gorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. 18  września w GOK 
w Gołębiu odbyła się premiera filmu z udziałem mieszkańców na-
szej miejscowości pt. „Jak smakował chleb u Kuny”. Zarejestrowane 
wspomnienia i wyjątkowa wystawa starych fotografii wzbudzała wiele 
wzruszeń i emocji.” Słodko-gorzkie smaki PRL to kolejna propozycja- 
wystawa , aby odzwierciedlić tamte lata i przedmioty jakimi otaczaliśmy 
się. Jak wyglądały nasze wnętrza, naczynia, nakrycia stołu i wszystko 
co związane z owym czasem.

19 września  Kabaret 50+ działający przy GOK w Gołębiu przedstawił 
widowisko kabaretowe pt. „Grunt to tradycja”. Na scenie wystąpiły 
też Nikola i Karina Ciesielskie oraz Śpiewający Seniorzy.

Natomiast Panie z KGW Skoki  zadbały o to, by gołąbki i inne rarytasy 
wszystkim smakowały, a „Kobiety z Pasją Borowa-Skoki „ prezentowały 
potrawy ze swoich „Niezawodnych przepisów”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zabrali nas w podróż senty-
mentalną pełną wydarzeń upowszechniających wiedzę o dziedzictwie 
kulinarnym, które choć tak różne w zależności od regionu- zawsze jed-
noczą nas  i stanowią niezwykle ważny element naszej historii i kultury.

                                                                                         
Ewa Rodzik – Instruktor GOK

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Gołębiu
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 Jak co roku nasza biblioteka wraz ze Szkołą Podstawową 
w Górze Puławskiej i Towarzystwem Przyjaciół Góry Puławskiej 
wzięła udział w wydarzeniu. Do wspólnego udziału w czyta-
niu zaprosiliśmy Pana Wójta Gminy Puławy, nauczycieli oraz 
mieszkańców gminy. W tym roku czytaliśmy "Moralność Pani 
Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Tradycyjnie już na zakończenie 
uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe egzemplarze "Mo-
ralności Pani Dulskiej" z okolicznościowymi pieczęciami. Dzię-
kujemy wszystkim za aktywny udział w akcji i wspólne czytanie.  
Do zobaczenia za rok.                                                                                       

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach  
z siedzibą w Górze Puławskiej

3 września w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego 
w Gołębiu odbyła się 10. edycja Narodowego Czytania. Para  
Prezydencka zadecydowała, że cała Polska będzie czytać „Moralność 
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dyrektor szkoły, Pan Grzegorz 
Paciorek, przywitał serdecznie wszystkich zaproszonych gości, 
w tym Posła na Sejm RP prof. Krzysztofa Szulowskiego, Starostę 
Puławskiego Panią Danutę Smagę, Wójta Gminy Puławy Pana Kamila 
Lewandowskiego, wieloletniego dyrektora szkoły Pana Krzyszto-
fa Gowina, gości z instytucji współpracujących ze szkołą, grono 
pedagogiczne, uczniów, rodziców oraz wszystkich przybyłych na 
tegoroczne Narodowe Czytanie do Szkoły Podstawowej w Gołębiu.

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej to  wyjątkowy 
utwór, który piętnuje obłudę    i zakłamanie. Odnajdujemy w nim 
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wy-
czucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie mo-
ralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. 
Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję 
społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka po-
tocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając 
się przedmiotem żywych dyskusji. 

Tegoroczne Narodowe Czytanie upłynęło w miłej atmosferze, 
a wybrane fragmenty utworu, odczytywane przez gości, nauczy-
cieli i uczniów zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Za rok, 
podczas 11. Przeczytamy wspólnie „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza.  

Malwina Smaga

Jubileuszowa  
X odsłona  
Narodowego  
Czytania  
w Górze Puławskiej

Narodowe Czytanie 
2021 w Gołębiu
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Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu zorganizował Konkurs plastyczny na Kolorowankę dla przyjaciela. 
Żeby wziąć udział wystarczyło narysować ołówkiem, czarnym długopisem lub markerem obrazek, który Twój przyjaciel mógł 
pokolorować. Do konkursu wpłynęło bardzo dużo prac. Przedstawiamy Państwu listę nagrodzonych osób:

Kategoria Przedszkole
I miejsce – Gaja Wojas za pracę księżniczki na zamku
II miejsce – Stanisław Antoniak za pracęNad jeziorem
III miejsce – Aleksandra Kapyś za pracę Zabawa na trampolinie

Kategoria kl. I-III
I miejsce – Aleksandra Chmielewska za pracę stara stadnina
II miejsce –  Urszula Rodzoch za pracę Wesołe dni
III miejsce  – Julia Nowacka za pracę Elegancik

Kategoria kl. IV-VIII
I miejsce – Filip Warda za pracę EU07 kolorowanka
II miejsce – Oliwia Reszka za pracę Wiosna
III miejsce – nie przyznano                                                                                                                                          

Nagroda Wójta Gminy Puławy: 
Natalia Wesołowska za pracę my wesołe hipopotamy

Wyróżnienia:
Dawid Gawriołek za pracę Jak powstaje chleb
Malwina Kalinowska za pracę Stworek
Helena Cywińska za pracę Pipi
Aleksandra Maik za pracę Tańczące Rybki
Natan Bochra za pracę przyjaciele
Klaudia Kozak za pracę Selfie w Parku

„Moje pierwsze”- to tytuł wystawy malarstwa pani Aleksandry 
Pawłowskiej, której otwarcie miało miejsce 17 lipca.  Licznie zgro-
madzeni zaproszeni goście  nie szczędzili i autorce  pochlebnych 
komentarzy. Inspirujące prace  i sielskie klimaty przykuwały uwagę 
obecnych na wernisażu. Wspaniały debiut młodej, kreatywnej 
i bardzo energetycznej postaci.

 Ewa Rodzik - Instruktor GOK, fot. Paweł Nocek

Kolorowanka dla przyjaciela

Wystawa malarska 
Aleksandry  
Pawłowskiej

  Tekst: Paweł Nocek
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     W dniu 1 czerwca GOK zorganizował Festyn dziecięcy. Po dość długiej prze-
rwie  obawialiśmy się , czy dzieci przyjdą. Mile jednak zostaliśmy zaskoczeni.  
Na początek  podsumowaliśmy konkurs plastyczny ph.  „Kolorowanka dla przy-
jaciela”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy. Następnym punktem programu był koncert akordeonowy Damiana 
Szczepaniaka i występ Wokalny Nikoli Ciesielskiej. Konkursy z nagrodami jak 
zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem, a pokaz modeli latających zgro-
madził swoich zwolenników. Imprezę zakończyło wspólne grillowanie.

Ewa Rodzik - Instruktor GOK

  17 lipca w ramach promocji projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie puław-
skim" odbyły się warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania.
Uczestnicy mieli możliwość nauki i gry w szachy oraz układania puzzli po 
których poruszał się zaprogramowany minirobot. Najmłodsi spędzili czas 
na macie kodującej i grając w klasy. W trakcie zajęć było również wiele 
konkursów z nagrodami. Te ciekawe zajęcia poprowadzili animatorzy 
z agencji Infinitum przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej filia 
Gołąb. Dziękujemy wszystkim za udział!!! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach  
z siedzibą w Górze Puławskiej

21 sierpnia to kolejny udany wernisaż malarstwa pani Izabeli 
Błasińskiej. 
 ”W krainie wyobraźni” bo taki tytuł autorka nadała swym pracom. Jak 
mówi o sobie „moje prace mają oczarować intensywnością kolorów 
oraz delikatną kobiecą kreską”. W tej twórczości  widać lekką nutę 
tajemniczości, fantastyki ale i domysłu. Nic nie jest takie oczywiste.
                                                                                                                                                      

                                                            Ewa Rodzik – Instruktor GOK

Dzień Dziecka 
w GOK

Cyfrowe GOKi
w podregionie puławskim

W krainie wyobraźni
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W Archiwum Głównym Akt Dawnych zachowały się bardzo 
ciekawe dokumenty dotyczące probostwa w Gołębiu. W 1866 
roku majątek ten został zajęty pod zarząd Skarbu Królestwa i pozo-
stawiony do użytku duchowieństwu parafialnemu lub przekazany 
włościanom. „Operat opisu i zajęcia w zarząd Skarbu Królestwa 
majątku i funduszów probostwa we wsi Gołębiu” składa się  
z 33 części, wśród których znajduje się odręczny plan probostwa.

Działo się na gruncie Probostwa we wsi Gołębiu dnia 14/26 
marca 1866 roku.

Protokół ogłoszenia, że cały Majątek Probostwa Gołąb prze-
chodzi pod zupełny Zarząd Władzy Skarbowej Królestwa Podług 
Najwyższego Ukazu z dnia 14/26 grudnia 1865 roku i Najwyżej 
zatwierdzonych przepisów o Duchowieństwie Świeckim Rzymsko-
-Katolickiem w Królestwie Polskim, wszystkie majątki składające się 
z dóbr, domów i kapitałów należących do Duchowieństwa Świec-
kiego Rzymsko-Katolickiego odebrane być mają w zawiadywanie 
Skarbu Królestwa (...)

Protokół ogłoszenia, że cały Majątek Probostwa Gołąb przechodzi pod zupełny 
zarząd Władzy Skarbowej Królestwa, Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Cen-
tralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego 
w Gołębiu, lata 1852-1866, sygn. 553.

Dokument ten został podpisany przez urzędników państwo-
wych oraz:

 � ks. Józefa Grzybowskiego – administratora probostwa 
w Gołębiu,

 � ks. Tymoteusza Zawadę – wikariusza w Gołębiu,
 � Jana Brzezińskiego – organistę,
 � Jana Marcinka – zakrystianina,
 � Tomasza Grobla, Dionizego Nareckiego – Dozór kościel-

ny miejscowy,
 � Wójta Gminy Iwanowskie Sioło,
 � Ignacego Jaszowskiego – spadkobiercę i dzierżawcę grun-

tów probostwa.
 

 Majątek probostwa, którego administratorem był ks. 
Józef Grzybowski, należał do ks. Ignacego Gawlikowskiego, bę-
dącego proboszczem parafii Gołąb w latach 1835-1866. Wśród 
dokumentów znajdują się wykazy kapitałów należących do pro-
bostwa i przeznaczonych na utrzymanie duchowieństwa, służby 
kościelnej oraz na potrzeby kościoła i zakrystii. Wśród bardzo 
dokładnych opisów całego majątku należącego do proboszcza 
parafii Gołąb, najcenniejszym dokumentem jest odręczny plan 
probostwa. Zarysowano na nim fragmenty trzech ulic: Krzywej 
(Droga do Gościńca), Folwarki (Droga na wieś) i Żuławy (Droga 
do Bobrownik). Dzisiejszy Skwerek został podpisany jako Wygon. 
Poza tym na planie jest widoczna granica pomiędzy gruntami 
probostwa a gruntami kolonii Michałki.

Plan probostwa w Gołębiu z 1866 roku

Odręczny plan probostwa w Gołębiu w 1866 roku, 
źródło grafiki: Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze Wyznanio-
we Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, lata 1852-
1866, sygn. 553.

Kościół w Gołębiu, litografia z „Album Lubelskie" Adama Lerue, 1852.
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Odręczny plan probostwa prawdopodobnie został sporządzony 
na podstawie "Mapy gruntów do probostwa w Gołębiu przed 
zmianą i po zmianie należących w roku 1838 przez jeometrę 
Wincentego Ostrowskiego sporządzonej" oraz "Planu gruntów 
probostwa Gołąb po dopełnionej zmianie w roku 1848" sporzą-
dzonego. Mapa i plan zostały umieszczone w drewnianym futerale 
i dołączone do dokumentu o zajęciu probostwa pod zarząd Skarbu 
Królestwa z 1866 roku.

Budynki mieszkalne należące do probostwa:
 � Lit. a Dom mieszkalny proboszcza

W domu mieszkalnym proboszcza znajdowała się Kancelaria 
Urzędnika Stanu Cywilnego. Był to drewniany dom na pod-
murowaniu z dachem krytym gontem. Dom o wymiarach 26 
łokci długości, 16 łokci szerokości i 5 łokci wysokości. Składał 
się z 5 małych pokoi, sień została zamieniona na przedpokój. 
Było tu troje zewnętrznych drzwi oraz sześć wewnętrznych. W 3 
pokojach znajdowały się piece kaflowe służące do ogrzewania, 
wszędzie były drewniane podłogi. Zaznaczono, że mieszkanie 
wymagało remontu, było w zdecydowanie gorszym stanie niż 
pozostałe domy.

 � Lit. b Mieszkanie Wikariusza i Kuchnia Proboszcza
Drewniany dom o wymiarach: długość 29 łokci, szerokość  
14 1/2 łokcia, wysokości 5 łokci, z dachem krytym gontem i skła-

dający się z sieni, izby z alkierzem, kuchni i spiżarni proboszcza. 
Dom miał osiem okien, siedem drzwi, pułapy i podłogi. Jego 
stan określono jako średni, mieszkanie to wymagało remontu.

 � Lit. c Piwnica
Znajdowała się przy mieszkaniu proboszcza, była murowana 
i powadziły do niej schody. Dach piwnicy były kryty kamie-
niami i darniną. Posiadała dwoje drzwi na zawiasach, drzwi 
zamykano na kłódkę.

 � Lit. k Dom mieszkalny Organisty i Zakrystiana
Był to drewniany dom, przedzielony sienią. Po obu stronach 
znajdowała się jedna izba z komorą. Dom miał dwa pice i dwa 
kominy, dwa okna i dwie pary drzwi. Dach kryty słomą.

 � Lit. l Połowa domu na mieszkanie dla Dziada Kościelnego
Dom zbudowany z drzewa, o dwóch izbach i dwóch komorach, 
„z których jedna izba z komorą na pomieszczenie dla dziada 
kościelnego przeznaczona i przez tegoż zajęta”. Dach kryty sło-
mą. Druga połowa tego domu została przyznana na własność, 
przez Komisję Włościańską, parobkowi Błażejowi Łabeckiemu.

 � Budynki gospodarcze oznaczone literami e (drewutnia, czyli 
wiata na drewno z komórką), f (wozownia, stajnia i obora), 
g (chlewki), m (stodoła), n (spichlerz z podłogą i pułapa-
mi), 0 (obora, stajnia i wozownia), p (stodoła), r (obora) były 
budynkami drewnianymi z dachami krytymi słomą. Część 
z nich została zajęta pod zarząd Skarbu Królestwa, natomiast 
budynki mieszkalne pozostawiono do użytku duchowieństwa 
i służby kościelnej.

 � Obiekty sakralne
W tym dokumencie znajdują się opisy kościoła, Domku Lore-
tańskiego oraz cmentarza kościelnego. Są to bardzo krótkie 
informacje o stanie i wyglądzie budynków, materiałach z jakich 
zostały zbudowane, ilości drzwi, okien oraz o przybliżonej 
wartość ich ubezpieczenia na wypadek pożaru.

 � Lit. h Kościół
Dach kościoła i zakrystia były kryte dachówką, dach nad 
prezbiterium został pokryty blachą żelazną. W obu wieżach 
znajdowały się dzwony. Przy wejściu do zakrystii był drew-
niany buduar. Zakrystia miała trzy okna z żelaznymi kratami. 
W świątyni znajdowały się trzy większe i trzy mniejsze drew-
niane ołtarze. Prezbiterium było oddzielone od nawy głównej 
drewnianą balustradą.

 � Lit. i Kaplica Loretańska
Ściany zewnętrzne były zdobione sztukaterią i ośmioma fi-
gurami proroków z gliny palonej, zaznaczono, że niektóre 
z nich były uszkodzone. Domek Loretański miał dach pokryty 
blachą, cztery oszklone okna w drewnianych ramach, cztery 
zewnętrzne drewniane drzwi na zawiasach żelaznych oraz 
podwójne zewnętrzne drzwi prowadzące do krypty. W środku 
Kaplicy znajdował się jeden ołtarz oraz chór z pozytywem.

 � Lit. B, C, D, E Cmentarz Kościelny
Z dokumentu wynika, że cmentarz znajdował się w trzech 
rogach ogrodzenia kościelnego oraz w jednym miejscu poza 
murem, prawdopodobnie byli tam pochowani samobójcy, 
osoby innego wyznania lub nieznanej tożsamości oraz nie-
ochrzczone dzieci.

Cmentarz Kościelny, otoczony na około murem cegłą krytym na 2 
łokcie wysokim, w którym na froncie jest dwie bramy, jedna dla 
pieszych naprzeciwko wielkich drzwi, bez drzwi, mająca położoną 
kratę żelazną nad dołem, druga dalej do wjazdu z drzwiami po-

Opis odręcznego planu probostwa w Gołębiu w 1866 roku, źródło grafiki: Archiwum 
Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, 
Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tyczące się 
Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, lata 1852-1866, sygn. 553.
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dwójnymi sztachetowemi na zawiasach, a następnie jest furtka 
sztachetowa na zawiasach z zamkiem do ogrodu plebańskiego.

Wykaz Opisowy Budowli Kościelnych Parafialnych we wsi Gołębiu znajdujących się, 
Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa 
Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, lata 1852-1866, sygn. 553.

 � Inwentarz
W następnej części dokumentu znajduje się inwentarz, jaki 
pozostawił po sobie proboszcz ks. Ignacy Gawlikowski. Do 
inwentarza żywego należały zwierzęta: dwa stare konie robo-
cze, dwa woły, dwie dojne krowy, pięć sztuk trzody chlewnej. 
Sprzęty gospodarskie opisano w następujący sposób:

 � Stół składany stary zły,
 � Wóz szybowany do koni w średnim stanie,
 � Wóz do wołów stary zły,
 � Brony z żelaznymi zębami,
 � Chomontów starych z lejcami sztuk dwie,
 � Naszelniki z rzemieniami i łańcuchem stare sztuk dwie,
 � Drabin do wozów starych, złych sztuk cztery,
 � Służyce z żelazami w średnim stanie sztuk dwie (…),
 � Sani starych sztuk dwie (…),
 � Garnków żelaznych starych złych,
 � Kocioł żelazny stary jeden,
 � Młynek do czyszczenia zboża stary zły (…). 

Protokół opisania inwentarza, Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Wła-
dze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, 
lata 1852-1866, sygn. 553.

Cały inwentarz proboszcza został oszacowany na wartość 80 rubli 
i 32 i 1/2 kopiejek i wykupiony przez testamentowego spadko-
biercę, Ignacego Jaszewskiego.

Grunty probostwa
W 1866 roku z probostwa w Gołębiu wyłączono ogrody, grunty 
orne oraz łąki o łącznej powierzchni 82 morgów 129 prętów. 
Gruta te przeszły w dzierżawę Ignacego Jaszewskiego, jednak 
zaznaczono, że dzierżawa ta będzie trwała tylko rok, a dzierżaw-
ca jest zobowiązany do zasiania konkretnych zbóż, aby uzyskać 
dochód podobny do zeszłorocznego. W tym czasie grunty te nie 
mogły być podzielone, a dzierżawca był pod nadzorem Dozoru 
kościelnego i wójta Gminy Iwanowskie Sioło. Najwięcej sporów 
dotyczyło gruntów włościańskich sąsiadujących z proboszczowski-
mi, które w 1866 roku ponownie chciano włączyć do probostwa, 
ale na mocy dokumentów z 1858 roku i poświadczeń gospodarzy 
z Gołębia, grunty te pozostały włościańskie. Pod tym dokumentem 
znajdują się podpisy włościan.

Protokół badawczy o dochodach z gruntów ornych, łąk i ogrodów stanowiących 
uposażenie probostwa w Gołębiu, przechodzących pod zarząd Skarbu z ustano-
wieniem szacunku tychże, Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze 
Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, 
lata 1852-1866, sygn. 553.

Podpisani włościanie rolni wsi Gołębia:
 � Michał Ankulewski (?),
 � Paweł Wnuk,
 � Szczepan Korpysa,

 � Józef Bąkała,
 � Ignacy Osiak (jedyny, który umiał się podpisać).

Do probostwa należały:
a. Grunta orne z dziesięciu małych działków w jednej niwie Łan 
zwanej położonych, obejmujących w ogóle morgów 67 prętów 
193, z których pod zasiewami ozimemi znajduje się morgów 20. 
Zostawione dla przygotowania roli pod zasiewy wiosenne morgów 
47 prętów 193.
b. Ogród warzywny poza stodołami położony po wytrąceniu z niego 
prętów 235 na dodatek do ogrodów w używalności duchowień-
stwa parafialnego i służby kościelnej pozostawionych obejmujący 
w resztującej ilości powierzchni morgów 3 prętów 146.
c. Łąka zwana Doły za Łanem Proboszczowskim położona przy 
drodze prowadzącej do wsi Bonowa zawierająca powierzchni 
morgów 9 prętów 47.
d. Druga takaż łąka za tymże Łanem przy gruntach włościańskich 
i dworskich położona zawierająca powierzchni morgów 2 prę-
tów 43.
Protokół oddania gruntów, łąk i budowli probostwa w Gołębiu 
pod zarząd Skarbu zajętych pod ogólny nadzór Dozoru kościelnego 
i wójta Gminy Iwanowskie Sioło, Archiwum Główne Akt Dawnych, 
190 Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta 
Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, lata 
1852-1866, sygn. 553.
Do probostwa w Gołębiu należały osobne grunty orne, łąki i ogrody 
oraz prawa do korzystania ze wspólnych dla całej wsi pastwisk, 
lasów oraz prawo do wolnego rybołówstwa w jeziorach Gruszka 
i Nury, o których napisano w dokumentach:
Jeziora nazwane Gruszka i Nury, na których proboszczowi służyło 
wolne rybołówstwo, położone są w pobliżu gruntów włościańskich 
wsi Gołębia, a z tej przyczyny i wszystkim włościanom wsi tej wolne 
jest w obu tych jeziorach rybołówstwo – skutkiem też czego, jeziora 
te, a szczególniej jezioro Gruszka jest tak wyrybione, że oprócz płoci 
i drobnych karasków żadne inne ryby w niem nie istnieją. Jezioro 
zaś Nury chociaż posiada szczupaki i inne ryby średniej wielkości, 
jest tak trzciną i sitowiem i innymi chwastami zarośnięte, że ry-
bołówstwo w niem jest niemożliwe i z tych to właśnie powodów 
rybołówstwo w jeziorach tych na rzecz proboszcza już od lat kilku 
jest zupełnie zaniechane. (…) Cena drobnych ryb w jeziorach tych 
łowionych, po jakiej tutejsi włościanie je sprzedają, wynosi po 
kopiejek trzy za funt.

Protokół badawczy w przedmiocie wyśledzenia dochodu z służebności rybołówstwa 
i pastwiska, Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze Wyznaniowe 
Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, lata 1852-
1866, sygn. 553.

Pastwiska. Do wsi należały dwa pastwiska, jedno za wałem, czyli 
za drogą bitą prowadzącą do Iwanowskiego Sioła, a drugie na-
zywane Borowiną. Pastwiska te opisano jako piaszczyste i tylko 
w niższych miejscach porośnięte trawą.
Dokument Operat opisu i zajęcia w zarząd Skarbu Królestwa ma-
jątku i funduszów probostwa we wsi Gołębiu były spisywany od 
marca do lipca 1866 roku i jest bardzo cennym źródłem informacji 
o majątku proboszczowskim oraz Gołębiu i jego mieszkańcach.
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1. Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze Wyznanio-
we Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
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Małgorzata Daniłko

Ślubowanie Uczniów w Gołębiu
 Jesteście sercem tej szkoły…. 
To tu będziecie zdobywać wiedzę w różny sposób ale mądrości musicie nauczyć się sami

     Tymi słowami wychowawca klasy powitał zapro-
szonych gości i swoich podopiecznych rozpoczynając 
uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej.
19 marca 2021 r. przy udziale gości i rodziców ucznio-
wie klasy pierwszej świętowali przyjęcie w poczet 
uczniów Szkoły Podstawowej w Gołębiu .
W pięknej scenografii , z udziałem prowadzącej, 
duszków i mądrej sowy uczniowie zdawali egza-
min, dzięki któremu mieli zostać włączeni do grona 
uczniów naszej szkoły. Z wielkim zaangażowaniem   
i  przeżyciem odpowiadali na wszystkie pytania. 
Pierwszoklasiści stanęli na wysokości zadania- wyka-
zali się wiedzą na temat naszej Ojczyzny, recytowali 
wiersze, udowodnili, że znają zasady przechodzenia przez jezdnię, pokazali, jak należy zachowywać się w szkole i klasie. Zaprezento-
wali  też umiejętności wokalne i choreograficzne w trakcie wykonywanych przez nie utworów. Uczniowie egzamin zdali na szóstkę 
uzyskując trzy klucze do krainy: mądrości, grzeczności i kultury zachowania.
Dumni pierwszoklasiści po odśpiewaniu hymnu szkoły złożyli ślubowanie na jej sztandar, a następnie zostali pasowani przez Pana 
Dyrektora Krzysztofa Gowina historyczną szablą na ucznia Szkoły Podstawowej w Gołębiu. Po pięknych, wzruszających przemówie-
niach małym bohaterom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Zwieńczeniem uroczystości stało się wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie na tle eleganckiej dekoracji.
    Moim uczniom  życzę, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila. A motto dnia 
dzisiejszego niech będzie motorem w realizacji ich pasji i marzeń. Bądźcie tu szczęśliwi. To właśnie w Was pokładana jest nadzieja na 
tworzenie nowych wydarzeń tego miejsca ...      

Wychowawca klasy I SP w Gołębiu Agata Wiadrowska-Jasiocha                                                                                                                               
                                                                                                                     

                                                                                          

Światowy Dzień Wody w Szkole Podstawowej w Borowej
               Woda jest niezbędna w każdym aspekcie naszego życia. 
Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i god-
ne życie. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać 
o higienę własną i gospodarstwa domowego. Ogromne ilości 
wody są zużywane każdego dnia w rolnictwie i przemyśle. Uprawy, 
zwłaszcza w rejonach o ciepłym klimacie wymagają nawadnia-
nia. Podobnie hodowla zwierząt, która generuje jeszcze większe 
zapotrzebowanie na wodę. Wyprodukowanie każdego produktu 
niesie ze sobą konieczność zużycia wody. Trudności w dostępie 

do wody wpływają bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju 
człowieka a także na rozwój ekonomiczny oraz dobrobyt całych 
społeczeństw  i państw.
Dostęp do wody i sanitariatów został określony przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ jako prawo każdego człowieka.  
Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. podczas 
konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii 
ustanowiło Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie począw-
szy od 1993 r. 22 marca, w celu podniesienia świadomości, jak 

 Protokół badawczy o dochodach z gruntów ornych, łąk i ogrodów stanowiących upo-
sażenie probostwa w Gołębiu, przechodzących pod zarząd Skarbu z ustanowieniem 
szacunku tychże, Archiwum Główne Akt Dawnych, 190 Centralne Władze Wyznaniowe 
Królestwa Polskiego, Akta Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
tyczące się Funduszów Kościoła Parafialnego w Gołębiu, lata 1852-1866, sygn. 553.
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Szkoła Podstawowa w Borowej uczestniczy w projekcie 
„Lekcja: Enter” 

doświadczeń, do samodoskonalenia, udzie-
lając informacji zwrotnej.
Rozpoczynając projekt, nauczyciele zaczęli 
od diagnozy tego, czego potrzebują, aby się 
dalej rozwijać, czyli przeprowadzili badanie 
rzeczywistych potrzeb w zakresie stosowa-
nia TIK. Dzięki diagnozie dowiedzieli się, co 
potrafią, co konkretnie robią, jaki chcieliby 
zrobić kolejny krok, z czym mają trudności, 
jakie sposoby doskonalenia nauczycieli 
będą stanowiły właściwe wsparcie w ich 
indywidualnym rozwoju. Takie badanie 
przeprowadzono przed wdrożeniem planu 
włączania TIK do zajęć edukacyjnych. 
W gronie uczestników tego projektu znala-
zło się ośmioro nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej w Borowej. Każdy z nich ukończył 
40 godzinne szkolenie, którego jednym 
z kluczowych założeń jest przygotowanie 
do tworzenia własnych e-materiałów oraz 
wykorzystywania tych, które już znajdują się 
w internecie. Uczestnicy projektu poznali 
różnego rodzaju portale edukacyjne jak np. 
e-podręczniki, nauczyli się wykorzystywać 
ogólnodostępne elektroniczne materiały 
i zasoby dydaktyczne np.  Akademia Khan 
lub Printerest, nauczyli się jak pracować 
metodą projektów uczniowskich np. z wy-
korzystaniem narzędzia Webquest oraz 
poznali edukacyjne zastosowanie różnego 
rodzaju aplikacji 
i narzędzi jak: Canva, Genially, Padlet, Ka-
hoot, Quizizz, Learning Apps. Dodatkowo 
wszyscy nauczyciele biorący udział w pro-
jekcie mają dostęp do specjalnej platformy 
edukacyjnej, gdzie mogą skorzystać z we-

Szkoła Podstawowa w Borowej przystąpiła 
do ogólnopolskiego projektu edukacji cy-
frowej „Lekcja:Enter”. Jest to największy 
obecnie w Polsce projekt skierowany do 
nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z ca-
łego kraju, którego głównym celem jest 
podnoszenie kompetencji cyfrowych pol-
skich nauczycieli oraz zwiększenie udziału 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w procesie dydaktycznym. W projekcie bio-
rą udział dyrektor oraz nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, przedmiotów humani-
stycznych, matematyczno-przyrodniczych, 
artystycznych oraz informatyki. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych". Jest to partnerstwo trzech 
organizacji: Fundacji Orange, Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

i Instytutu Spraw Pu-
blicznych.
Realizowany projekt 
doskonale wpisuje 
się w ustalone przez 
MEiN kierunki reali-
zacji polityki oświato-
wej państwa w roku 
szkolnym 2020/2021, 
szczególnie w priory-
tet, jakim jest wyko-
rzystanie w procesach 
edukacyjnych narzędzi 

i zasobów cyfrowych oraz metod kształce-
nia na odległość oraz bezpieczne i efektyw-
ne korzystanie z technologii cyfrowych.
Tym samym działania podejmowane w ra-
mach projektu ujęte są w nadzorze peda-
gogicznym z uwzględnieniem na przykład:
• w ramach kontroli – ujęcie przez nauczy-
cieli w planach dydaktycznych wykorzysta-
nia metod aktywizujących wynikających 
z zapisów podstawy programowej
• w ramach monitorowania – prowadzenie 
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
metod aktywizujących
• w ramach ewaluacji – badaniom pod-
dano powszechność i adekwatność wyko-
rzystywania metod aktywizujących przez 
nauczycieli
• w ramach wspomagania – wspieranie 
nauczycieli w ich rozwoju zawodowym 
związanym z poznawaniem i wykorzystywa-
niem metod aktywizujących, proponując im 
szkolenia, tworząc przestrzeń do wymiany 

wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą 
spadek jej zasobów. 
Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, 
która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu 
umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej 
wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami 
konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
Szkoła Podstawowa w Borowej przystąpiła do obchodów tego 
święta z Polską Akcją Humanitarną.
Na szkolnym korytarzu została wykonana gazetka na temat zagad-
nień dotyczących wody.
19 marca uczniowie ubrali się na niebiesko i założyli wykonane 
własnoręcznie opaski na głowę z symbolem kropli wody. Następnie 
w czasie zajęć odpowiadali na pytania „Do czego potrzebujemy wody? 
Czy można żyć bez wody? Czy zwierzęta i rośliny potrzebują wody?

Dowiedzieli się, że nie wszyscy na świecie mają zapewniony do-
stęp do wody, że zależy to od wielu czynników, przyrodniczych, 
ale nie tylko. Czasami zwyczajnie brakuje urządzeń, które by tą 
wodę doprowadziły.
Wykorzystując karty pracy zapoznali się z różnymi sposobami 
pozyskiwania wody do których należy np. studnia z pompą 
ręczną, kiosk wodny, systemy grawitacyjne.
Podsumowując doszli do wniosku, że skoro wody brakuje niektó-
rym osobom nawet do picia i mycia, to być może są takie rzeczy, 
których nie potrzebujemy aż tak dużo, a które wykorzystują 
bardzo dużo wody (kolejne ubrania, mięso na każdy posiłek 
lub egzotyczne owoce). Jeżeli je ograniczymy przyczynimy się 
do tego, że wody starczy dla wszystkich.

 Monika Łucjanek
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binarów oraz tutoriali, które przybliżą im 
sposoby wykorzystywania różnych aplikacji 
i narzędzi możliwych do wykorzystania 
w codziennej pracy z uczniami. Wszyscy 
uczestnicy szkolenia nauczyli się również 
jak bezpiecznie poruszać się w środowisku 
cyfrowym, jak zgodnie z prawem autorskim, 
korzystać 
z gotowych materiałów oraz jak udostęp-
niać własne materiały na odpowiednich li-
cencjach.
W ramach projektu „Lekcja: Enter” w szko-
le zorganizowano:
• warsztaty prowadzone przez ekspertów 
podczas których nauczyciele poznawali 
nowe narzędzia i sposoby ich wykorzy-
stania: Poznaj sieć i elektroniczne zasoby 
edukacyjne, Lekcja w sieci – dobierz urzą-
dzenie, platformę, aplikację, Ze smartfonem 
na lekcji, Tworzymy własne e-materiały, 
Przygotowujemy scenariusze zajęć;
•  obserwacje koleżeńskie, aby mogli się 
od siebie uczyć, poznawać sposoby wy-
korzystania

narzędzi TIK na lekcjach - Wszystkie emocje 
są ważne!, Wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej; 
•  lekcje pokazowe, pokazujące w auten-
tycznych warunkach zastosowanie róż-
nych narzędzi – lekcje historii: Rewolucja 
Solidarności 1980-1981, Szare Szeregi, 
zajęcia edukacji wczesnoszkolnej: Zapo-
znanie z wyglądem i środowiskiem życia 
niedźwiedzia brunatnego, Rośliny łąkowe, 
lekcje matematyki: Dodawanie ułamków 
dziesiętnych,  Pole trójkąta, lekcje języka 
angielskiego: Pocket money, jobs at home, 
Revision – z wykorzystaniem Padletu, apli-
kacji Learning Apss, Quizizz, Matzoo, Kaho-
ot, Survio, Testporlal, ale przede wszystkim 
platformy edukacyjnej e-podręczniki;
• wewnątrzszkolną bazę scenariuszy lekcji 
i zadań z TIK, która będzie wsparciem dla 
nauczycieli. 
Wiedza, którą każdy nauczyciel nabył pod-
czas szkolenia przekłada się na atrakcyjność 
prowadzonych w naszej szkole lekcji. Udział 
w szkoleniu pozwala nam dostosować się 

do nowej rzeczywistości i sprawić, że lekcje 
stają się ciekawsze dla uczniów. W komu-
nikacji z najmłodszym pokoleniem warto 
postawić na przekaz wizualny. Film, obraz, 
prezentacja, quiz, czy samodzielne two-
rzenie przez ucznia konkretnych treści, 
bądź wykonywanie określonych zadań, 
powoduje wzrost ciekawości i zaangażo-
wania. Dodatkowo wykorzystanie telefonu 
komórkowego, tabletu, czy laptopa również 
jest atrakcyjniejsze niż tradycyjny zeszyt 
i podręcznik, bowiem młodzież doskonale 
radzi sobie z tego typu urządzeniami.
Podsumowując, należy podkreślić, iż „Lek-
cja: Enter” pomaga kreatywnie wykorzystać 
zasoby i środowisko cyfrowe w pracy edu-
kacyjnej oraz zmienić sposób prowadzenia 
lekcji, a zamiast tradycyjnych metod wy-
korzystywać nowoczesne technologie tak, 
aby bardziej angażowały uczniów, rozwijały 
u nich umiejętności krytycznego i twór-
czego myślenia, uczyły pracy zespołowej 
i zwiększały chęci do zdobywania wiedzy.

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu plastycznego możemy pochwalić się 
już swoim LOGO. 

Głównym założeniem konkursu „Zaprojektuj logo szkoły” było wyłonienie najlepsze-
go graficznego symbolu dla Szkoły Podstawowej w Borowej, który będzie wyróżnikiem 
naszej placówki w środowisku. Ponadto konkurs miał na celu umożliwienie dzieciom 
i młodzieży zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz kształcenie umiejętności 
posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

 Zainteresowanie konkursem było ogromne, dzięki czemu mogliśmy wybierać spośród 
aż 37 prac. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasa I - III oraz IV – VIII. 
Do II etapu zakwalifikowano 6 projektów. 

Doceniając oryginalność, czytelność oraz funkcjonalność znaku cała społeczność szkol-
na, czyli wszyscy uczniowie i nauczyciele swoimi głosami zdecydowali, że najlepszy okazał 
się projekt przygotowany przez uczennicę klasy VII Kingę Drzazgę i stał się symbolem 
graficznym naszej szkoły. 

Zwycięski projekt jest wykorzystywany na listowniku szkoły oraz w służbowej poczcie 
elektronicznej. Logo zamieszczone zostało również na stronie internetowej szkoły i na 
dolnym holu budynku.

Trzy pierwsze miejsca uhonorowane zostały nagrodami dla uczniów, ufundowanymi 
przez Gminę Puławy. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu otrzymali 
dyplom uczestnictwa w konkursie.

Serdeczne gratulacje dla zwyciężczyni oraz Zuzanny Gracz uczennicy kl. III za zajęcie 
II miejsca i Julii Stefanek uczennicy kl. VIII za zajęcie III miejsca w konkursie. Pozostałym 
uczestnikom dziękujemy za pomysłowość, inwencję twórczą oraz wkład pracy włożony 
w przygotowanie wszystkich projektów.

Szkoła Podstawowa w Borowej 
ma swoje LOGO!
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Dzień Dziecka w Opatkowicach

W – F do góry nogami 
w Opatkowicach

Dzień 1 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatkowicach spędzili bardzo przy-
jemnie. Po długim czasie spędzonym przed komputerami, z dala od rówieśników, dzieci 
czekały na swoje święto jeszcze bardziej niż zwykle.
Dla najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klasy I przygotowano sze-
reg atrakcji na terenie szkoły. Było malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, zabawy 
z ogromną chustą i rozbijanie piniaty. Uczniowie z klas II – III  wybrali się na piknik na 
łonie natury.  Zwiedzili okolice swojej miejscowości, a na koniec posili się kiełbaskami 
z ogniska. Czwartoklasiści udali się do kina Sybilla w Puławach, gdzie obejrzeli świetny 
film animowany pt. „Crudowie”. Na najstarszych uczniów z klas VI – VIII czekała świetna 
przygoda – był nią wyjazd do Janowca na paintball. Wyprawa dostarczyła dzieciom wie-
lu niezapomnianych wrażeń i była świetną okazją do integracji klas po długim okresie 
nauki zdalnej. 
 Jak widać, dla uczniów z Opatkowic 1 czerwca był bardzo miłym dniem. W końcu to 
święto dzieci, więc musiało obfitować w różne atrakcje dla najmłodszych.

Patrycja Mazurek SP Opatkowice

Dnia 17 czerwca uczniowie z klas IV i VIII 
ze Szkoły Podstawowej w Opatkowicach 
udali się do Lublina na nietypową lekcję 
wychowania fizycznego. Celem wyprawy 
był park trampolin Strefa Wysokich Lotów. 
Tutaj dzieci mogły spełnić swoje marzenia 
o lataniu i pokonywaniu grawitacji.
W parku znajduje się mnóstwo atrakcji 
takich jak duża trampolina sportowa, 
olbrzymie baseny z gąbkami, belka do 
pojedynków, poduszka powietrzna do 
lądowania, podłoga wybijająca, ścianki 
wspinaczkowe, ścieżki akrobatyczne, kosze 
do ćwiczenia wsadów, strefa gier interak-
tywnych i wiele innych.
Taka ilość różnorodnych atrakcji sprawiła, 
że dwie godziny przeznaczone za zajęcia mi-
nęły bardzo szybko. Zabawa była przednia 
i stanowiła świetną odskocznię od tradycyj-
nych lekcji wychowania fizycznego w szkole.

Patrycja Mazurek SP Opatkowice
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