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Szanowni Państwo,
oddaję do Państwa rąk kolejny
tegoroczny numer kwartalnika
Powiatu Puławskiego. Tradycyjnie prezentujemy w nim informacje z zakresu funkcjonowania naszej samorządowej społeczności. Uwadze Czytelników
szczególnie polecam artykuł na
temat absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok
udzielonego przez Radę Powiatu Puławskiego. Artykuł
ten jest jednocześnie podsumowaniem ubiegłorocznej
pracy Zarządu. Wiele istotnych wiadomości znajduje
się w relacjach z pracy Rady oraz Zarządu Powiatu Puławskiego, w których przedstawiamy jakimi zadaniami
zajmowaliśmy się w minionym okresie. W czerwcu br.
obchodziliśmy Jubileusz 150-lecia naszego powiatu. Zachęcam do zapoznania się z obszerną relacją na temat
tego niecodziennego wydarzenia. Kolejna ważna uroczystość powiatowa miała miejsce również w czerwcu,
a była to gala wręczenia nagród Starosty Puławskiego
dla najlepszych uczniów ze szkół, dla których nasz samorząd jest organem prowadzącym lub dotującym. Cieszę się, że w naszym powiecie uczy się ta wiele zdolnej
i pracowitej młodzieży. Ważne kwestie w zakresie dróg
porusza artykuł przygotowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych. Polecam również
tekst przygotowany wspólnie z Komendą Powiatową
Policji w Puławach na temat bezpieczeństwa w powiecie
i pracy dzielnicowych. Już teraz zapraszam Czytelników
na niezwykle ważną uroczystość – Dożynki Powiatowe
oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zaplanowane w Gminie Puławy w dniach 26-27 sierpnia – szczegóły w zapowiedzi
na okładce. W wydawnictwie zawarliśmy również wiele
pozycji traktujących o wydarzeniach i przedsięwzięciach
realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Puławskiego, które mają duże znaczenie dla mieszkańców Powiatu, na przykład dot. puławskiego szpitala czy
placówek oświatowych.
Zapraszam do lektury!

Starosta Puławski
Witold Popiołek
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Temat wydania
Jubileusz 150-lecia Powiatu Puławskiego
Gratulacje, życzenia, odznaczenia - 9 czerwca Powiat
Puławski obchodził Jubileusz 150-lecia istnienia. Uroczystości otworzył Starosta Puławski Witold Popiołek, który w swoim przemówieniu przedstawił istnienie powiatu
w różnych formach organizacyjnych na przestrzeni dziejów, podkreślił dorobek wielu pokoleń budujących Ziemię Puławską oraz podziękował mieszkańcom powiatu za
aktywność, zaufanie i współpracę. Starosta zwrócił także
uwagę na znakomite współdziałanie samorządów miejskich i gminnych z samorządem powiatowym.

Starosta Puławski W. Popiołek

Od lewej: Starosta W. Popiołek, I. Pilaszewska, M. Grzęda, B. Zadura,
J. Witaszek, D. Smaga

Jubileusz był okazją do wręczenia Odznaczeń Honorowych Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego. Otrzymały go
następujące osoby: Małgorzata Sadurska, Krzysztof Szulowski,
Henryk Wieczorek, Marian Żaba, Bożenna Furtak, Sławomir
Kamiński, Edward Ślusarczyk, Paweł Nakonieczny, Bohdan
Zadura, Wanda Konopińska-Michalak, Aleksandra Rolska,
Barbara Miluska, Irena Pilaszewska, Mirosław Grzęda, Tadeusz Szyszko, Jerzy Witaszek. Serdecznie gratulujemy odznaczonym i dziękujemy za pracę na rzecz naszej społeczności.
Wśród licznie przybyłych gości znalazła się delegacja
z partnerskiego Rejonu Cruleni, której przewodził Prezydent
Veaceslav Burlac. Nie zabrakło równiez posła na Sejm RP
prof. Krzysztofa Szulowskiego, delegacji miejskich i gminnych, prezesa Grupy Puławy ZA Puławy SA oraz mieszkańców Ziemi Puławskiej.
Część historyczną zaprezentował puławski regionalista
Henryk Czech. Z uznaniem publiczności spotkał się ﬁlm
przygotowany przez Marcina Kawkę, który można obejrzeć
na naszym kanale You Tube.
Uroczystości zwieńczył recital „Muzyczna Bombonierka”
w wykonaniu Basi Stępniak-Wilk z zespołem.
Serdecznie dziękujemy za udział w naszym Jubileuszu!
Andrzej Wenerski
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
fot. Izabela Ochal
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Od lewej: A. Wenerski,W. Popiołek, H. Wieczorek, K. Szulowski,
D. Smaga, M. Żaba
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M. Kłopotowska

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Prezydent Rejonu Criuleni V. Burlac

Poseł na Sejm RP prof. K. Szulowski

K. Kotliński odbiera odznaczenie Gloria Artist

Prezes Z.A. Puławy J. Janiszek

Od lewej: A. Małecki, A. Wenerski, B. Zadura,
W. Konopińska-Michalak, B. Miluska

Od lewej: Starosta W. Popiołek, B. Zadura,W. Konopińska-Michalak
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Aktualności
Z pracy Rady Powiatu

Od lewej: Starosta W. Popiołek, B. Furtak, S. Kamiński, M. Godliński

Życzenia od delegacji Miasta Puławy

Prelekcja H. Czecha

Recital B. Stępniak-Wilk
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XXVIII sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się
29 marca 2017 roku.
Najważniejszym punktem XXVIII sesji było podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 – 2020.
Następnie Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok
2016 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu ﬁnansowego i inwestycyjnego SPZOZ w Puławach za rok 2016.
Ważnymi punktami tej sesji było podjęcie uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz podjęcie uchwały w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie
„Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”
oraz w sprawie nadania Statutu nowoutworzonej jednostce
organizacyjnej. W trakcie obrad XXVIII Sesji Rada podjęła
następujące uchwały:
• w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r.,
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Kolejna, XXIX sesja Rady Powiatu odbyła się 26 kwietnia
2017 roku. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim
w 2016 roku. W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej
województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę
dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport,
Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy;
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy
Puławy darowizny nieruchomości, stanowiącej własność
Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Gołąb, Gmina
Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 1845/1 o pow. 2,7600 ha, 1728 o pow. 0,3700 ha oraz
1844/1 o pow. 0,0986 ha;
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie;

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

• w sprawie przejęcia od Gminy Wąwolnica funkcji organu
założycielskiego i prowadzącego dla przedszkola specjalnego;
• w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Puławskiego;
• w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach
na doﬁnansowanie doposażenia Oddziału Położniczo
– Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach;
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
• w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu
Puławskiego na rok 2017.
XXX sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 31 maja
2017 r. Głównymi punktami majowej sesji było przyjęcie informacji w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2016 rok. Następnie radni przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Puławskim, które
zostały przygotowane przez zespolone służby, inspekcje i straże. Powiatowy Inspektor Sanitarny przygotował informację
w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Puławskim. Następnie radni przyjęli informację Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu. Na zakończenie
tej części obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności
Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie. Informacje te były omawiane na posiedzeniach Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej z udziałem szefów
poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
mieszkańców na terenie powiatu. Na XXX sesji Rada podjęła
następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach
programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Po-

wiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
• w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej
placówki oświatowo – wychowawczej oraz do publicznej
placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski;
• w sprawie wyłączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach z Regionalnego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Puławach;
• w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kurów zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L
w miejscowości Płonki”;
• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres
do 3 lat – stanowiska handlowego oznaczonego numerem
2 o powierzchni 5 m2 położonego na parterze w budynku
B Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19, znajdującym się na nieruchomości oznaczonej
numerem 1394 o pow. 0,4807 ha, stanowiącym własność
Powiatu Puławskiego, z dotychczasowym najemcą;
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
XXXI sesja odbyła się 28 czerwca 2017 roku. Najważniejszymi punktami podczas XXXI sesji było podjęcie uchwał
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
z wykonania budżetu za 2016 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania ﬁnansowego SPZOZ za rok obrotowy od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem
ﬁnansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień
31 grudnia 2016 r. Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2016. W dalszej części
obrad Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie ﬁnansowe
SPZOZ za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
oraz podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 listopada 2016 r.;
• w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2016;
• w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania
sprawozdania ﬁnansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok 2016;
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Waldemar Orkiszewski – kierownik Biura Obsługi
Rady i Zarządu Powiatu
fot. Mariusz Oleśkiewicz
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Z pracy Zarządu Powiatu
Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie dotyczyły m.in.:
▶ powołania Komisji Odznaki Honorowej Zasłużonego dla
Powiatu Puławskiego oraz nadania pierwszych w historii
Powiatu Odznak Honorowych Zasłużonego dla Powiatu
Puławskiego, które zostały wręczone podczas Jubileuszu
150 lecia Powiatu;
▶ organizacji w partnerstwie z Gminą Puławy Dożynek Powiatowych, w ramach których w dniu 26 sierpnia br. odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze OSP
w Górze Puławskiej oraz w dniu 27 sierpnia br. w Gołębiu
uroczystości główne tj. tradycyjne obchody święta plonów;
▶ przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za 2016
rok;
▶ zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za 2016 rok;
▶ systematycznej analizy potrzeb oraz wprowadzania propozycji zmian do budżetu powiatu na 2017 r. związanych
z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatu;
▶ przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2016 r.;
▶ podjęcia szeregu działań związanych z utworzeniem nowej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach
oraz wyłonieniem w drodze konkursu dyrektora PCRK;
▶ podpisania porozumienia z Gminą Wąwolnica w sprawie
wyrażenia zgody Powiatowi Puławskiemu na założenie
i prowadzenie przedszkola specjalnego w strukturze
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im.
św. Franciszka z Asyżu w Kęble;
▶ podjęcia decyzji o utworzeniu w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach mieszkania
chronionego dla usamodzielniających się wychowanków
opuszczających pieczę zastępczą. W związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Programu komplek-

Starosta Puławski W. Popiołek

sowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” złożono analizę potrzeb w tym zakresie do Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie;
▶ realizacji działań w ramach Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
do którego Powiat Puławski został zakwaliﬁkowany przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
▶ ustalenia wysokości Nagród Starosty Puławskiego „Być
Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym lub dotującym;
▶ udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności
w w ramach programu „Erasmus +” dyrektorowi ZS Nr 3
w Puławach związku z udziałem w projekcie „E – SKARB
– Moja kochana Europa” , projekcie „Historia i społeczeństwo w wirtualnym wymiarze” oraz projekcie „Biomimetyka: Uczenie się z natury”;
▶ złożenia przez Powiat Puławski wniosku do Kuratorium
Oświaty w Lublinie o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - wnioskowana kwota dotacji wynosi
69 932,83 zł;
▶ zgłoszenia Zespołu Szkół nr 3 w Puławach do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy
mundurowe w celu utworzenia Certyﬁkowanych Pionów
Wojskowych Klas Mundurowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły do reprezentowania Powiatu Puławskiego w programie;
▶ przekazania szkołom prowadzonym przez Powiat środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze
motywacyjnym dla uczniów szkół;
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▶ przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stefani Sempołow-
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skiej w Puławach, Zespołu Szkół Technicznych im. Marii
Skłodowskiej–Curie w Puławach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego
w Puławach oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Puławach;
wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Likwidacja barier
architektonicznych w SOSW w Puławach poprzez przystosowanie podłóg do potrzeb osób niepełnosprawnych”
oraz złożenia wniosku o doﬁnansowanie ze środków
PFRON;
wystąpienia z wnioskiem do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska o udzielenie doﬁnasowania za każdy
wycofany z eksploatacji i przekazany do stacji demontażu pojazd, w stosunku do którego postanowieniem Sądu
Rejonowego w Puławach orzeczono przepadek na rzecz
Powiatu;
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację zadania pn. „Przegląd i opracowanie projektu modernizacji poziomej szczegółowej
osnowy geodezyjnej na terenie powiatu puławskiego”;
rozpoczęcia procedury przetargowej na zadanie pn.
„Termodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej”;
opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia
publicznego na zadnie „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach”;
organizacji, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów
imprezy pn. „Dzień Otwarty Funduszy Szwajcarskich”,
promującej przedsięwzięcia i inwestycje realizowane na
terenie Powiatu Puławskiego w ramach projektu EUROszana dla Lubelszczyzny;
kontynuacji współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach w zakresie organizacji
„XI Ogólnopolskim Turnieju Czterech Wspinalni w Drabinie Hakowej”;
realizacji w ramach współpracy partnerskiej z Grupą
Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. akcji „Drzewko za
butelkę” adresowanej do uczniów szkół i placówek oświatowych z tereny Powiatu Puławskiego;
współorganizacji z PCK Oddział Rejonowy w Puławach
„Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK – szkolnych drużyn”;
doﬁnansowania realizacji 49 Ogólnopolskich Puławskich
Spotkań Lalkarzy, w ramach umowy partnerskiej zawartej
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie;
udzielenia wsparcia chłopięcym drużynom piłki nożnej
MSKS „Puławiak” i UKS „Akademia Piłkarska Nałęczów”
reprezentującym Powiat Puławski w ﬁnale wojewódzkim
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku” odpowiednio w kategoriach
U – 10 i U – 12 oraz U – 8;
doﬁnansowania organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Puławach konkursu Wiedzy Prewencyjnej
„Jestem Bezpieczny”;

▶ wyrażenia zgody Towarzystwu Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego na montaż tablicy upamiętniającej postać dr
Stanisław Leszczyńskiego na budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym, stanowiącym własność Powiatu Puławskiego;
▶ wydania w faktyczne posiadanie Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową
pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów
na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” zad.
1 odcinek: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła „Skrudki” wraz z węzłem”;
▶ realizacji zdań z zakresu przebudowy i remontów dróg
powiatowych – zawarto stosowne umowy dotyczące
wspólnej realizacji przedsięwzięć m.in. z: - Gminą Kazimierz Dolny - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L
i nr 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna, Kolonia Rzeczyca”, - Gminą Kurów na zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2517L w miejscowości Kłodzie” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2505L
w miejscowości Klementowicach”, - Gminą Żyrzyn na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2505L
w miejscowości Borysów”, „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2511L w miejscowości Żerdź” oraz Gminą Wąwolnica
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa”;
▶ wspierając zadania podejmowane przez samorządy gminne na rzecz poprawy stanu technicznego dróg gminnych
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” zawarto umowy z: - Gminą Wąwolnica na zadanie pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 107848L w miejscowości Zawada od
km 0+010 do km 2+029,10”, - Gminą Żyrzyn - zadanie
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112993L ul. Plebańska w miejscowości Żyrzyn”, - Gminą Baranów Gminie
Baranów na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
112862L ul. Polna w miejscowości Baranów”;
▶ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a) gminy Miasto Puławy „Piaski
Włostowickie C” oraz na obszarze osiedla „Piaski II” jak
również jednostki Bilansowej „A”; b) gminy Końskowola
– etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz etap III ;
▶ zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017–2027”
w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku;
▶ przyłączenia się do organizowanej przez Stowarzyszenie
Federacji Zmotoryzowanych „IV Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych”, która odbyła się w dniach 29
czerwca – 2 lipca 2017 r. na terenie Powiatu Puławskiego.
Monika Zych
Sekretarz Powiatu Puławskiego
fot. Andrzej Wenerski
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Pod patronatem Starosty Puławskiego
„Polska i Ukraina pod Jednym
Niebem”
Miejsce: Puławski Ośrodek
Kultury „Dom Chemika”

Termin: 3 kwietnia 2017 r.
3 kwietnia 2017 r. odbył się program artystyczny ukraińskich
uczniów, którzy znajdują się pod opieką Fundacji Związku
Polaków miasta Kijowa i uczą się w szkołach powiatu puławskiego „Polska i Ukraina pod Jednym Niebem”. Starosta
Puławski Witold Popiołek oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej objęli przedsięwzięcie patronatem honorowym.
Organizatorem była Fundacja Związku Polaków m. Kijowa,
a partnerem Zespół Szkół Agrobiznesu im. M. Rataja w Klementowicach.
Konkurs Recytatorski Poezji
Ekologicznej
Miejsce: Szkoła Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
Termin: 24 kwietnia 2017 r.
Celem Konkursu było poszerzenie znajomości utworów literackich dotyczących ekologii oraz skierowanie uwagi społeczności na piękno i harmonię w przyrodzie, a także rolę człowieka jako kontynuatora doświadczeń i tradycji minionych
pokoleń. Organizatorzy konkursu chcieli zwrócić uwagę na
rozsądne korzystanie z naturalnego środowiska człowieka.
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Miejsce: Publicznego Gimnazjum nr 3
w Puławach.
Termin: 27 kwietnia 2017 r.
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy
w Puławach wspólnie z Medycznym Studium Zawodowym
zorganizował Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
szkolnych drużyn ratowniczych. Zawody były formą praktycznego sprawdzianu umiejętności ratowniczych z zakresu
udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia.
XVII Wojewódzki Festiwal Współczesnych
Form Tanecznych
Miejsce: POK „Dom Chemika
Termin: 6 maja 2017 r.
XVIII Wojewódzki Festiwal Współczesnych
Form Tanecznych odbył się w dniu 6 maja br.
Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury
w Puławach. Impreza adresowana była do dzieci i młodzieży
ze szkół, placówek, klubów zainteresowań oraz niezrzeszonej, a zajmującej się tańcem współczesnym i nowoczesnym.
Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem, co roku liczba
uczestników wynosi ok. 700 osób. Celem Festiwalu jest prezentacja dokonań tanecznych młodych tancerzy, podsumowanie ich osiągnięć i konsultacje z profesorami Jury Festiwalu. Wymiana doświadczeń pomiędzy grupami tanecznymi
i ich opiekunami stanowi cenne wskazówki do dalszej pracy
dla dzieci, młodzieży i ich instruktorów. Laureaci Festiwalu
nagradzani są co roku pucharami, otrzymują dyplomy, wy-
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różnienia i podziękowania. Jurorami imprezy są profesjonalni
tancerze i instruktorzy tańca z całego kraju.
I Konferencja z okazji Dnia godności
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną – „Żyć Godnie”
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy w Kęble
Termin: 9 maja 2017 r.
9 maja br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym
w Kęble odbyła się I Konferencja z okazji Dnia godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną – „Żyć Godnie”.
Wydarzenie rozpoczął występ uczennicy Ośrodka - Angeliki
Boczek, która zaprezentowała swoje umiejętności wokalne
śpiewając utwór Edyty Geppert: „Och życie, kocham cię nad
życie”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem
Starosty Puławskiego Witolda Popiołka oraz patronatami
medialnymi: TVP3 Lublin, Polskiego Radia Lublin oraz Radia Puławy 24.
49. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania
Lalkarzy
Miejsce: Puławy
Termin: 18 – 21 maja 2017 r.
W dniach 18 – 21 maja 2017 r. odbyły się 49.
Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy. Na całość tego
zadania składały się: prezentacje spektakli, warsztaty specjalistyczne, happeningi i korowód lalkowy na ulicach Puław,
konkursy na najlepszy plakat i fotograﬁę, najpiękniejszą lalkę
realizowane w puławskich przedszkolach i szkołach, wydawnictwa okolicznościowe, wystawy, bal lalkarza itp.
Koncepcja tej ogólnopolskiej imprezy teatralnej preferuje formułę spotkań, eliminując zbytnią konkursową rywalizację.
Puławskie spotkania to jedno z priorytetowych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Jest to przedsięwzięcie, w które
zaangażowani są wybitni znawcy teatru lalki, profesorowie
akademii teatralnych oraz ciekawe i wielkie postacie ruchu
teatru lalki w Polsce. Zadanie realizowane jest przy współudziale Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
Finał Turnieju Małej Ligi Szachowej
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury
w Puławach
Termin: czerwiec 2017 r.
Organizatorem imprezy był Młodzieżowy
Dom Kultury w Puławach, uczestnikami Turnieju dzieci ze
szkół podstawowych miasta i powiatu puławskiego w wieku
od 6 do 10 lat.
Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego
Miejsce: Przystań jachtowa
„MARINA PUŁAWY”

Termin: 2 czerwca 2017 r.
30 maja obchodziliśmy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To Święto stanowi szczególną okazję, aby zwrócić uwagę na los dzieci potrzebujących wyjątkowej opieki i troski, do
popularyzowania idei rodzicielstwa zastępczego i wyrażenia
szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy rodziców za-
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stępczych. 2 czerwca br. odbył się piknik integracyjny związany z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało
szereg atrakcji dla rodzin zastępczych, w tym wspólne grillowanie, słodki poczęstunek w postaci lodów, liczne zabawy
i konkursy z nagrodami oraz wycieczkę tramwajem wodnym
po Wiśle. Ten dzień był również okazją do promowania idei
rodzicielstwa zastępczego, integracji i efektywnego spędzania
czasu wolnego, uwrażliwiania na potrzeby innych.
Wizyta uczniów i nauczycieli ze
Społecznej Szkoły Polskiej przy
Domu Polskim w Baranowiczach
Miejsce: Puławy
Termin: 6 czerwca 2017 r.
6 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło
się spotkanie przedstawicieli Powiatu Puławskiego z nauczycielami i młodzieżą ze Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu
Polskim w Baranowiczach na Białorusi. Uczniowie z opiekunami gościli w naszym powiecie na zaproszenie I Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach.
Podczas wizyty Członek Zarządu Powiatu Puławskiego Leszek
Gorgol przedstawił młodzieży najważniejsze informacje dotyczące naszego regionu. Wspomniano również o przemyśle,
sytuacji gospodarczej powiatu, a także o szkolnictwie. Celem
wizyty młodzieży było pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu oraz integracja młodzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych wspólnie
z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego oraz poznawanie
historii, zabytków i tradycji Powiatu Puławskiego. Współpraca ze Społeczną Szkołą w Baranowiczach trwa już ósmy rok.
Wynikają z niej obopólne korzyści. Młodzież poznaje historię
i kulturę innego kraju, rodzą się nowe przyjaźnie.
„XIV Spławikowe Mistrzostwa Puław dla
Dzieci do lat 16”
Miejsce: Osadnik Z.A. Puławy S.A
Termin: 18 czerwca 2017 r.
W dniu 18 czerwca 2017 r. na terenie Osadnika Z.A. Puławy S.A odbyły się „XIV Spławikowe Mistrzostwa
Puław dla Dzieci do lat 16”. Starosta Puławski Witold Popiołek
objął spotkania patronatem honorowym, a samorząd powiatowy przyłączył się do współorganizacji wydarzenia.
Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży
OHP
Miejsce: Puławy
Termin: 19 - 21 czerwca 2017 r.
Głównym założeniem festiwalu była prezentacja umiejętności artystycznych, muzycznych, wokalnych,
tanecznych, teatralnych i plastycznych wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy z całej Ploski. Do Puław przyjechała
grupa około 190 artystycznie uzdolnionych uczestników
OHP ze wszystkich województw. Integralną częścią imprezy
były przesłuchania młodzieży, wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz uroczysty koncert galowy w Puławskim
Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Festiwal Kultury Młodzieży OHP w Puławach był doskonałą okazją nie tylko do
prezentacji dokonań twórczych młodzieży OHP, ale także do

promocji wśród mieszkańców innych rejonów Polski.
Festiwal był organizowany przez Komendę Główną OHP, Lubelską Wojewódzką Komendę OHP i Środowiskowy Huﬁec
Pracy w Puławach.
IV Runda Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych
Miejsce: Teren Powiatu Puławskiego
i okolic
Termin: 29 czerwca – 2 lipca 2017 r.
W dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r. odbyła się IV Runda
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. W tym roku na
zlecenie Polskiego Związku Motorowego organizacją przedsięwzięcia zajęła się Federacja Zmotoryzowanych. Tegoroczną bazą rajdu był Janowiec nad Wisłą. Trasa rajdu pierwszego
dnia poprowadziła uczestników z Janowca nad Wisłą przez
Czarnolas, Dęblin, Stężycę, Gołąb i okolice. Drugiego dnia
trasa rajdu biegła przez Puławy oraz Kazimierz Dolny do Janowca. Zawodnicy podczas jazdy okrężnej i zmagań w konkurencjach sportowych prezentowali się podczas konkursu
Elegancji. Był to pokaz aut i załogi w strojach z epoki. Załogi
w czasie trwania rajdu pokonały ponad 150 km tras, na których rywalizowały między sobą w różnego rodzaju konkurencjach sportowych jak i zabawowych. Uczestnicy musieli
wykazać się wiadomościami związanymi z historią motoryzacji, jak również z przepisami o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. Ranga artystyczna rajdu sprawia, że należy on do
ważnych wydarzeń kulturalnych w Polsce.
7. Święto Truskawki
Miejsce: Gmina Puławy
Termin: 2 lipca 2017 r.
W czasie plenerowego festynu odbyły
się liczne występy artystów scen lokalnych i krajowych, prezentacja i promocja twórczości ludowej, konkursy, turnieje i zabawy tematycznie skupione wokół
truskawek i ich uprawy. Poza sceną można było podziwiać
truskawkowe stoiska sołectw, prezentacje rękodzieła artystycznego, poznać oferty produktowe sponsorów oraz innych
wystawców. Wiele atrakcji czekało na najmłodszych uczestników – wesołe miasteczko, dmuchańce, kąciki animacyjne,
zajęcia plastyczne i inne. Gwiazdą tegorocznej edycji imprezy
był zespół Top One.
XXI Międzynarodowy Letni
Festiwal i Kurs Pianistyczny
w Nałęczowie

Miejsce: Nałęczów
Termin: 17 - 28 lipca 2017 r.
Podczas trwającego 12 dni festiwalu wystąpi ok. 20 młodych
pianistów, uczniów szkół i uczelni muzycznych z różnych
stron świata, m. in.: Japonii, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Polski, Ukrainy, Chin w wieku od 11 do 20 lat. Będą
oni ćwiczyć pod okiem wybitnych nauczycieli, m.in. Kevina
Kennera – amerykańskiego pianisty, laureata wielu konkursów pianistycznych, w tym II nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
oraz Katarzyny Popowej–Zydroń – polskiej pianistki i pedagog pochodzenia bułgarskiego, przewodniczącej jury XVII
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Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w 2015 r.
Warsztaty w ramach festiwalu potrwają od 17 do 28 lipca
2017 r. Odbywać się będą w Nałęczowskim Ośrodku Kultury oraz Pałacu Małachowskich. Równolegle w czasie trwania
Festiwalu odbywać się będą recitale prowadzących warsztaty
wirtuozów fortepianu oraz samych uczestników warsztatów.
W koncertach na dwie, cztery czy sześć rąk usłyszeć będzie
można utwory Chopina, Greshwina, Ravela, Beethovena, Debussego, Bacha, Liszta, Haydna i Mozarta grane przez profesorów i uczniów.
Podczas tegorocznego Festiwalu po raz pierwszy jeden z koncertów odbędzie się w Dworze w Bronicach. Młodzi uczestnicy Festiwalu zagrają swoje utwory na ponad 100 letnim
wyremontowanym instrumencie (fortepian Bcker) na którym
kiedyś grała znana pianistka i kompozytorka Helena Łopuska–Wyleżyńska. Wizyta w Dworze w Bronicach będzie dla
uczestników Festiwalu nowym doświadczeniem i okazją do
poznania kultury i obyczajów Polskich, a dla mieszkańców
miejscowości okazją do poznania muzyki poważnej w wykonaniu młodych uczniów szkół z całego świata. Cykl warsztatów zakończy uroczysty koncert ﬁnałowy z towarzystwem orkiestry kameralnej. Koncerty odbywające się w ramach XXI
Międzynarodowego Letniego Festiwalu i Kursu Pianistycznego w Nałęczowie są koncertami niebiletowanymi (bezpłatnymi). Międzynarodowy Letni Festiwal i Kurs Pianistyczny w
Nałęczowie pełni rolę wiodącej tego typu imprezy w regionie,
przy czym jego wysoka ranga artystyczna sprawia, że należy
do ważnych wydarzeń kulturalnych w Polsce.
Obchody 50-lecia Zespołu Szkół
Technicznych
Miejsce: Puławy
Termin: 22 września 2017 r.
Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych zostały objęte
Patronatem Honorowym Starosty Puławskiego. Z okazji rocznicy Szkoła planuje wydanie okolicznościowego albumu.
Magdalena Kobiałka
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2016 rok
Podczas sesji Rady Powiatu Puławskiego,
która odbyła się dnia 28 czerwca br., Rada
udzieliła Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2016. Starosta Puławski Witold Popiołek przedstawił w imieniu Zarządu
Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2016 razem ze sprawozdaniem ﬁnansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok
pozytywnie zaopiniowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, które sprawuje nadzór nad gospodarką ﬁnansową Powiatu. Wymienione wyżej sprawozdania
pozytywnie zaopiniowała również Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu Puławskiego.
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Budżet Powiatu na 2016 rok został uchwalony przez Radę
Powiatu w Puławach dnia 28 grudnia 2016 r. W ciągu roku
był on zmieniany w zależności od potrzeb uchwałami Rady
Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu. Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 112 807 273,46
zł, co daje 102,89 % w stosunku do planu, natomiast wydatki
zrealizowano w kwocie 108 375 145,61 zł, co stanowi 96,67
% planowanych wydatków budżetu. Rok 2016 zamknął się
nadwyżką budżetową w wysokości 4 432 127,85 zł wobec planowanego deﬁcytu w wysokości (-) 2 470 199,00 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi, ukształtowała się na poziomie
8 930 918,71 zł.
Starosta Witold Popiołek złożył serdeczne podziękowania
dla włodarzy gmin za wspólną realizację przedsięwzięć drogowych służących bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu.
Szczególne podziękowania starosta skierował na ręce
Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla za bardzo dobrą współpracę z powiatem i udzielenie pomocy ﬁnansowej
puławskiemu szpitalowi. W roku 2016 Miasto Puławy przeznaczyło na inwestycje w szpitalu 1 300 000,00 zł, z czego
na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego kwotę
600 000, 00 zł, a na remont przychodni POZ przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Skłodowskiej kwotę 700 000,00 zł.
Jednym z najważniejszych zadań samorządu powiatowego
są te związane z funkcjonowaniem oświaty. Wydatki poniesione na oświatę stanowią znaczącą pozycję w budżecie powiatu – w roku 2016 była to kwota ponad 58 milionów złotych, stanowiąca 53,71 % ogółu wydatków powiatu.
Istotnym problemem, z jakim powiat musi się uporać, jest
zapewnienie właściwej pomocy społecznej dla rodzin, które
takiej pomocy potrzebują, w tym również rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
puławskiego. Na szeroko rozumianą pomoc społeczną w roku
2016 przeznaczono z budżetu powiatu ponad dziesięć milionów złotych, nie licząc środków pozabudżetowych wydatkowanych w ramach programu Aktywny Samorząd, środków
PFRON oraz środków z Funduszu Pracy.
Kolejne grupy zadań realizowanych w powiecie to te z zakresu: bezpieczeństwa, kultury, sportu i turystyki, ochrony
środowiska i leśnictwa. Wszystkie zadania wykonywane były
z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmian w budżecie Powiatu dokonywano zgodnie z upoważnieniami udzielonymi Zarządowi przez Radę Powiatu.
Na podkreślenie zasługuje fakt zrealizowania w powiecie
wielu zadań inwestycyjnych bez zaciągania kredytów i pożyczek. Zadłużenie powiatu od pięciu lat sukcesywnie spada,
zachowana była również płynność ﬁnansowa budżetu, co
pozwoliło terminowo realizować zaciągnięte zobowiązania.
W minionym roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie
1 235 000,00 zł – wszystkie zobowiązania spłacane były terminowo i zgodnie z harmonogramem.
Sesja absolutoryjna to, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za miniony rok, próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń Zarządu Powiatu. Wykonanie
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budżetu stanowi ocenę pracy Zarządu, Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych. Starosta Puławski Witold
Popiołek na zakończenie swojego wystąpienia podziękował
za współpracę członkom Zarządu, przewodniczącym Rady
– minionej i obecnej kadencji, radnym, dyrektorom oraz
pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych, włodarzom gmin z terenu powiatu puławskiego, a także wszystkim,
którzy wspierali Powiat i Zarząd w minionym okresie. Na koniec Starosta wyraził nadzieję, że dobra współpraca i realizacja wspólnych projektów na rzecz społeczności i rozwoju powiatu będzie kontynuowana.
Anna Krzysztoﬁk
Skarbnik Powiatu Puławskiego

Co nowego na drogach powiatowych?
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że w bieżącym roku przygotowano i rozpoczęto realizację zadań budżetowych:
Kontynuacja z lat ubiegłych budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1514L w m. Łąkoć o długości 340 m (od km
0+256 do km 0+596)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2534L w miejscowości
Klementowice
Przebudowa drogi powiatowej jest związana ze złym stanem
technicznym istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wymaga
wykonania pilnych robót remontowych, w celu poprawy parametrów techniczno- ubytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2534L obejmuje wykonanie 422 m nawierzchni asfaltowej o szerokości
5,5 m, wzmocnienie prawej krawędzi jezdni na łuku o długości 180 m poprzez wbudowanie krawężnika betonowego,
wykonanie warstwy wyrównawczej na zdegradowanej prawej
stronie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na
2 skrzyżowaniach asfaltowych, wykonanie peonu przystankowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 metra ulepszonych kruszywem łamanym.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa na odcinku od km 3+165,00 do km 3+665,00.
Przebudowa drogi powiatowej jest związana ze złym stanem
technicznym istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wymaga
wykonania pilnych robót remontowych, w celu poprawy parametrów techniczno- ubytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2552L obejmuje wykonanie 500 m nawierzchni asfaltowej o szerokości
5,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 metra ulepszonych kruszywem łamanym.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2517L w miejscowości
Kłoda na odcinku od km 0+458 do km 1+016
Przebudowa drogi powiatowej jest związana ze złym stanem
technicznym istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wymaga
wykonania pilnych robót remontowych, w celu poprawy parametrów techniczno- ubytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2517L obejmuje wykonanie 558 m nawierzchni asfaltowej o szerokości
5,0 m, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 metra ulepszonych kruszywem łamanym.

Ponadto prowadzone są postępowania przetargowe na zadania pn:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L w miejscowości
Borysów
Przebudowa drogi powiatowej jest związana ze złym stanem
technicznym istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wymaga
wykonania pilnych robót remontowych, w celu poprawy parametrów techniczno-ubytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej Nr 2502L obejmuje wykonanie 420 m nawierzchni asfaltowej o szerokości
5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na 2 skrzyżowaniach asfaltowych, wykonanie poboczy o szerokości
1 metra ulepszonych kruszywem łamanym po prawej stronie
jezdni.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2507L w miejscowości
Końskowola
Inwestorem zadania jest Gmina Końskowola. Zakres robót obejmuje odcinek od skrzyżowania dróg powiatowych
nr 2507L z drogą nr 2501L w kierunku Sielc w Końskowoli
na dł. 700 m, w tym roboty nawierzchniowe i budowę kanalizacji deszczowej, natomiast Gmina Końskowola dodatkowo wybuduje oświetlenie uliczne. Wartość zadania około
2 mln. zł.
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia
Rzeczyca – etap I
DP 2529L: odcinek od km 6+433,00 do km 8+500,00
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2529L obejmuje wykonanie 2067 m nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2547L, wykonanie
6 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej, wykonanie poboczy o szerokości 1 metra ulepszonych kruszywem ła-
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manym po obu stronach jezdni, wymianę istniejących barier
energochłonnych, wykonanie ścieku skarpowego, umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi oraz ustawienie nowego
oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania
poziomego.
DP 2547L: odcinek od km 0+102,55 do km 1+692,82
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2529L obejmuje wykonanie 1590 m nawierzchni asfaltowej, wykonanie
2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej, wykonanie poboczy o szerokości 1 metra ulepszonych kruszywem
łamanym po obu stronach jezdni, ustawienie nowego oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego.

Prace rozpoczną się po podpisaniu umów.
Prowadzone są roboty budowlane związane z realizacją zadań
określonych w budżecie roku 2017:
- Budowa wiaty garażowo – magazynowej na bazie Obwodu Drogowo – Mostowego w Puławach – termin wykonania
do 31.07.2017 r. Prace prowadzone są przez ﬁrmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku droga woj. 738 – Bronowice – Dobrosławów – dawna droga
krajowa nr 12 – zadanie doﬁnansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 1 411 839 zł w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” i doﬁnansowane z budżetu Gminy Puławy

w kwocie około 720 tys. zł. – termin wykonania do
02.10.2017 r. Całkowity koszt zadania 2,823 mln zł. Prace prowadzone są przez ﬁrmę – PBI Infrastruktura Kraśnik. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi od km
0+012,00 do km 5+958,20 o długości 5946,20 mb na terenie
gminy Puławy w miejscowościach: Bronowice, Kajetanów, Dobrosławów, Pachnowola.
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2519L obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości
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5946,20 m przebudowę 3 szt. skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie 15 szt. nowych peronów przystankowych
z kostki brukowej, wykonanie opornika z kruszywa łamanego
o szerokości 0,3m obustronnie wzdłuż całej jezdni, wykonanie
poboczy o szerokości 1,0 m ulepszonych kruszywem łamanym
po obu stronach jezdni, regulację istniejących zjazdów z kostki
brukowej, wymianę istniejących barier energochłonnych, ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
- Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr
1516L w miejscowości Gródek wraz z rozebraniem istniejącego mostu – doﬁnansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
budżetu państwa – termin wykonania do 10.11.2017 r. Prace
będą prowadzone przez ﬁrmę – Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych EXPOL S.A. w Lublinie.
Zakres robót drogowych obejmuje frezowanie nawierzchni
na odcinkach dojazdowych do mostu, rozebranie całej konstrukcji nawierzchni na odcinkach dojazdowych, wykonanie
poszerzenia konstrukcji nawierzchni drogowej na długości
robót nawierzchniowych do szerokości jezdni 6,0 m, wykonanie nowej nawierzchni przed i za mostem, wykonanie proﬁlacji skarpy, wykonanie chodnika z kostki brukowej przed
i za mostem, ustawienie barier drogowych przed i za mostem,
wykonanie przepustu z kręgów żelbetowych pod drogą powiatową, wykonanie przepustu z kręgów żelbetowych pod zjazdem,
wykonanie umocnienia skarp przy wlocie i wylocie przepustów.
Zakres robót mostowych obejmuje rozebranie istniejącego
mostu a następnie wykonanie podpór żelbetowych, montaż
powłokowej konstrukcji stalowej mostu, wykonanie wieńców
żelbetowych, wykonanie izolacji bitumicznej powierzchni betonowych przewidzianych do przykrycia ziemią, wykonanie
zasypki z mieszanki piaskowo – żwirowej, wykonanie izolacji – uszczelnienia nad obiektem, montaż barieroporęczy nad
obiektem, wykonanie umocnienia skarp przy wlocie i wylocie
obiektu kamieniem polnym na zaprawie cementowej.
Ponadto na bieżąco wykonywane są niezbędne prace pielęgnacyjne, utrzymaniowe, m. in.: remonty cząstkowe związane z usuwaniem ubytków powstałych w okresie zimowym,
czyszczenie i remonty przepustów drogowych pod jezdnią,
prace utrzymaniowe na obiektach mostowych, wycinka drzew
i krzewów w ciągach drogowych na podstawie decyzji, koszenie poboczy wraz z rowami.
Ponadto są i niebawem będą opracowywane dokumentacje
projektowe na:
- budowa obiektu mostowego w m. Kłoda w ciągu drogi powiatowej nr 1514L wraz z rozebraniem istniejącego mostu;

-

-

Powiat Puławski będzie starał się o środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
przebudowę dróg powiatowych nr 2515L i 1519L; dokumentacja ta posłuży do złożenia wniosku o doﬁnansowanie
zadania ze środków budżetu państwa w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019. Inwestycja obejmuje obszar 3 gmin: Baranów, Żyrzyn i Kurów;
przebudowę drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź;
budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2534L
w Karmanowicach;
budowę chodnika w m. Kębło;
przebudowę drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny;
przebudowę drogi powiatowej nr 2507L w m. Końskowola;
przebudowę drogi powiatowej nr 2521L w Klikawie;
przebudowę drogi powiatowej nr 2536L w m. Drzewce;
przebudowę drogi powiatowej nr 1522L odc. Choszczów Marianka.
Anna Nizioł Dyrektor PZD Puławy
fot. PZD Puławy

Gala wręczenia „Nagród Starosty Puławskiego
- Być Najlepszym” 2017
22 czerwca 2017 r. podsumowano dorobek pracy uczniów
w roku szkolnym 2016/2017. W Puławskim Ośrodku Kultury
„Dom Chemika” odbyła się uroczysta gala wręczenia „Nagród Starosty Puławskiego - Być Najlepszym”.
Galę wręczenia nagród podsumowującą osiągnięcia
uczniów w roku szkolnym 2016/2017 otworzył Starosta Puławski Witold Popiołek. W swoim przemówieniu podkreślił
wartość nauki w życiu młodego człowieka oraz pogratulował
laureatom wysokich wyników w nauce. Dalszą część gali poprowadziła kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata Noskowska.
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ﬁnansowe za
najwyższe w powiecie wyniki w nauce. Uhonorowani zostali
również: laureaci, ﬁnaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych oraz artystycznych; uczniowie lub zespoły uczniowskie biorący udział w przygotowaniu i realizacji
różnorodnych zadań, projektów, a także działający w formie
wolontariatu.
Nagrody i dyplomy wręczali Starosta Puławski Witold Popiołek, Członek Zarządu Powiatu Puławskiego – Leszek Gorgol oraz dyrektorzy szkół, z których nagradzani byli uczniowie.
Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali specjalne podziękowanie od Starosty Puławskiego.
W gali uczestniczyli także: Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Puławskiego - Janusz Wawerski, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi
Puławskiej - Dariusz Tuszyński, prezes Oddziału Powiatowego ZNP – Lucjan Tomaszewski, Rodzice, Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych oraz Nauczyciele.
Zdobywcą Nagrody Głównej została Marianna Yermolenko, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie. Jej wyniki
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to: średnia ocen - 5,6 i wzorowe zachowanie. To Finalistka 40
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu
oraz Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2017” - I miejsce w województwie,
a drugie w Polsce. (W bieżącym numerze biuletynu drogę
do sukcesu uczennicy opisuje pani Barbara Witkowska - nauczyciel j. niemieckiego, która pomogła Mariannie rozwinąć
talent i pasje).
Nagrody ﬁnansowe o łącznej wartości 68200 złotych przyznano 183 uczniom i zespołom uczniów:
• wysoką średnią ocen (nagrodzono 116 uczniów),
• osiągnięcia indywidualne (przyznano nagrody
41 uczniom),
• osiągnięcia zespołowe (25 nagród).
Z wielkim zadowoleniem możemy stwierdzić, że mamy
świetnych uczniów, wspaniałych nauczycieli, dobrych rodziców, których mądra współpraca motywuje do wytężonej pracy.
Uroczystości uświetniły występy: Katarzyny Fijoł - tegorocznej absolwentki Zespołu Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej
(W międzyszkolnym konkursie młodych talentów z powiatu
puławskiego, uczennica zajęła drugie miejsce) oraz Szymona Nowaka, Jakuba Droba i Andrzeja Pytlaka wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach wraz z dyrektorem MDK – Mariuszem Oleśkiewicz.
Małgorzata Noskowska
Kierownik Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Puławach
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Lista nagrodzonych uczniów na gali rozdania „Nagród
Starosty Puławskiego - Być Najlepszym”
Nagroda Główna:
Marianna Yermolenko - Zespół Szkół nr 2 Nałęczów
Zespół Szkół nr 2 Nałęczów
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Dominika Pszczoła
• Kamila Samoń
• Justyna Romanik
• Aleksandra Król
• Agata Kałdonek
• Aleksandra Wójcik
• Anastasii Buhaichuk
• Krzysztof Krasecki
Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Emila Koma
• Elżbieta Sikora
• Martyna Barszczewska
• Aleksandra Szarpak
• Justyna Rozwadowska
• Illia Yarysh
Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne –
praca w formie wolontariatu:
• Grupa wolontariacka „Tęcza” (Martyna Deruś, Weronika
Grzywacz, Aleksandra Wójcik, Bartosz Kaniecki, Patryk
Ośk).
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Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Kaja Bryś
• Sylwia Marczyńska
• Eliza Murat
Średnia powyżej 4,5 do 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Dominik Szydłowski
• Kazimierz Ruciński
• Wiktoria Wrótniak
• Ewelina Maciejczak
Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Anna Ciupa
• Beata Wójtowicz
Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne.
Praca w formie wolontariatu:
• koło wolontariackie (Emilia Łoniewska, Magdalena
Zawadzka, Anita Lipska, Mateusz Skarżycki, Natalia
Markowska).
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii
Grzegorzewskiej w Puławach
Średnia powyżej 4,5 do 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Dagmara Bełcik
• Justyna Mazurek
• Karol Kluziak

• Karol Sieńczyk
• Paulina Tarkowska
• Edyta Więsztal
Za osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Monika Kusal
• Teatr „To i Owo” (Aleksandra Karnaś, Aleksandra
Staniak, Beata Mazur)
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej–Curie
w Puławach
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Przemysław Wiczołek
• Piotr Strumnik
• Krystian Pacek
• Marcin Myśliwiec
• Kacper Walasek
• Karina Tokarska
• Milena Górska
• Leszek Lis
Średnia powyżej 4,75 do 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Michał Kursa
• Daniel Mariusz Kobiałka
• Aleksandra Pyszczek
• Kordian Kosmala
• Dominik Gola
• Mateusz Warowny
• Michał Binienda
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Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Drużyna PCK (Dominika Sor, Bartłomiej Murat, Julia
Wydra, Julian Kalinowski, Bartosz Wnuk)
• Krzysztof Niezgoda
• Damian Wójcik
• Sebastian Pezda
• Łukasz Cieszko
• Dominik Kozieł
• Szymon Nowak
• Mateusz Sułek
Europejskie Liceum Ogólnokształcące im. Szarych
Szeregów w Puławach – średnia ocen
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Maciej Adamiec
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera
w Puławach – średnia ocen
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Cyryl Leszczyński
• Maciej Majewski
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble
Za osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu
ogólnopolskim:
• Grupa teatralna „MISZ MASZ” (Kamil Bigos,
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Angelika Boczek, Kinga Brzozowska, Patryk
Kalinowski, Emilia Maciejczak, Przemysław Majewski,
Damian Matuszewski, Aleksandra Michalska, Anna
Niemirowska, Izabela Plebanek, Paweł Sikora, Szymon
Sikora, Weronika Szarpak, Magdalena Szwed).
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Wiktoria Matysiak
• Magdalena Szewczyk
Średnia powyżej 4,75 do 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Paulina Jedut
• Martyna Maj
• Magdalena Kula
• Klaudia Orłowska
• Anna Sobiesiak
• Anna Radzimska
Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych
i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim:
• Justyna Jasińska
• Anna Kwiatek
• Karolina Lenartowicz
• Weronika Szczygielska
• Ewelina Ewa Drąg
• Zespół uczniowski (Aleksandra Chabros, Agnieszka
Gąsiorowska, Adrian Krajewski)
• Zespół uczniowski (Aleksandra Wojsa, Patryk Wiak,
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Michał Wiak).
Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne –
praca w formie wolontariatu:
• Grupa „Empatyczni z Garów” (Weronika Drozd, Izabela
Kopiec, Monika Sołdrek, Monika Skwarek, Diana Ładniak)
• Grupa „Wolontariusze z Polnej 18” (Marlena Owczarek,
Aleksandra Pętek, Aleksandra Gizińska, Małgorzata
Ociesa).
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Anna Głowacka
• Paulina Gola
Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Weronika Jantoń
• Aleksandra Gębal
• Katarzyna Chodoła
• Weronika Filipek
• Drużyna kadetów „Mundurowi dla mundurowych”
(Natalia Tlak, Natalia Turek, Kamila Gąszczyk)
• Drużyna kadetów „Sprawni jak żołnierze” (Angelika
Sarnecka, Dominika Szafran, Małgorzata Tatar)
• Drużyna kadetów „Sprawni jak żołnierze” (Bartosz
Kasperski, Michał Kosidło, Grzegorz Pałka)
• Drużyna kadetów (Karol Pochroń, Rafał Jabłoński,
Dominik Wasik)

Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne –
praca w formie wolontariatu:
• Drużyna kadetów „SŁOT” (Małgorzata Węglińska,
Bartłomiej Kozak, Damian Lesiak),
• Grupa wolontariacka (Wiktoria Piskorek, Klaudia Król,
Milena Strzałkowska),
• „Kuźnia myśli” (Paulina Szczerba, Zuzanna Ziemka,
Adrianna Stalęga, Paulina Grzesiak),
• „Akademia kreatywnych” (Agata Wargacka, Małgorzata
Baryłka, Natalia Nowak, Kamila Fusik),
• „Fabryka radości” (Karina Soleniec, Patrycja Polak,
Katarzyna Zielińska, Wiktoria Iosub).
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Puławach
Średnia powyżej 4,5 do 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Bartłomiej Kruk
• Sebastian Bany
• Patrycja Baryła
• Andżelika Kowalczyk
• Cezary Małecki
Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Michał Szewczyk
• Kamil Mańka
• Michał Bocian
• Tomasz Adamczyk
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• Zespół (Mateusz Wręga, Karol Ociesa, Piotr Książka).
Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne –
praca w formie wolontariatu:
• Grupa honorowych dawców krwi. (Jakub Bielewski,
Patryk Chobotow, Bartosz Suliga, Alan Molenda,
Mateusz Kawka, Hubert Bachanek).
Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Katarzyna Kruk
• Dominika Bartuzi
• Yevdokiia Medvedieva
Średnia powyżej 4,5 do 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Jakub Niezabitowski
Za osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu
wojewódzkim:
• Członkowie Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego
(Krystian Kałdonek, Konstantyn Ścibior, Daniel Kruk)
Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne –
praca w formie wolontariatu
• Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego
(Marlena Kozak, Krystian Bartuzi, Mykhailo Dolgyi),
• Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej (Monika
Rodzik, Albert Samorek, Paweł Stasiak, Grzegorz
Cwajda),
• Wolontariusze akcji „Komórkomania” (Natalia Śmich,
Anna Kruk, Seweryn Caboń).
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I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego
w Puławach
Średnia powyżej 5,0 i zachowanie wzorowe:
• Maciej Hubert Miłosz
• Wiktor Michalski
• Jan Konieczny
• Magdalena Próchniak
• Andrzej Krupka
• Patrycja Kowal
• Mateusz Jaworski
• Karolina Krawczak
• Olga Pecio
• Agata Rauner
• Mateusz Bąkała
• Jan Boreczek
• Dominika Cieśla
• Natalia Nieróbca
• Maciej Czapla
• Julia Drewienkowska
• Maciej Włodarczyk
• Michalina Thiede
• Jakub Strawa
• Kamila Kotowska
• Jakub Capała
• Weronika Kwiatkowska
• Kacper Lenart
• Jakub Molenda
• Karolina Grzesiak
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Wiktoria Urbańska
Adrianna Szaruga
Julia Kramek
Mateusz Jankowski
Marcin Kaczmarczyk
Katarzyna Włodarczyk
Izabela Wojciechowska
Izabela Rucińska
Kinga Adameczek
Michał Kot
Julia Bartuzi
Jakub Misztal
Natalia Kuna
Mariusz Wiśniewski
Maciej Szulik
Ewa Świtaj
Magdalena Sito
Wiktoria Zając
Paulina Górka
Natalia Szczepaniak
Mikołaj Jeżak
Wiktoria Pardej
Aleksandra Sułek
Karolina Sosik
Karolina Ogórek
Anna Mocarska
Paweł Wałach
Soﬁa Kryvosheieva
Jakub Michalski

• Karolina Ląkocy
• Justyna Żaba
• Monika Poparda
• Jarosław Bąk
Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim:
• Natalia Strumnik
• Krystian Furga
• Rafał Lipnicki
• Łukasz Maruszak
• Magdalena Sokołowska
• Jakub Brzozowski
Za szczególne zaangażowanie społeczne, charytatywne –
praca w formie wolontariatu:
• Jakub Pałka
• Klaudia Karaś
• Maria Dudzińska
• Kinga Widz
• Aleksandra Grządka
• Zespół realizujący projekt „Bo warto”. (Gorczyca
Sylwia, Gruszecka Natalia, Kawalec Agnieszka,
Olejarczyk Julia),
• Samorząd Uczniowski (Joanna Barszcz, Paulina
Goliszewska, Adrianna Rusek, Mikołaj Knap, Wiktor
Kulesza),
• Grupa teatralna (Alicja Rzepka, Aleksandra
Grabowska, Jakub Dzik, Dawid Sucharzewski).
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Kultura
MDK - bawiąc uczy
12 czerwca br. odbyła się gra miejska „W poszukiwaniu
zaginionego skarbu”. Impreza jest wynikiem pozytywnie rozstrzygniętego konkursu „Wolontariat Pracowniczy” Grupy
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” i została przeprowadzona
we współpracy z wolontariuszami pracowników Grupy Azoty
„Puławy”.
Celem projektu była integracja środowiska, poznanie małej
ojczyzny - zabytków Puław oraz aktywne spędzenie czasu na
świeżym powietrzu.
Wzięły w nim udział dzieci w wieku 8 - 10 lat, uczestnicy zajęć MDK, uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Puławach.
Zabawa edukacyjna rozpoczęła się w Młodzieżowym
Domu Kultury. Dzieci zapoznano z zasadami gry i krótką historią rodziny Czartoryskich. Następnie ustalono kolejność
wyjścia do parku. Każda dziesięcioosobowa drużyna, oznaczona kolorem miała pokonać wyznaczony dystans skacząc
na specjalnych piłkach. Na terenie parku czekało na uczestników 8 punktów kontrolnych. Uczestnicy musieli wykazać się

umiejętnościami sprawnościowymi i współpracy w grupie.
Każda drużyna otrzymała krótką informację na temat zabytku, przy którym wykonywali zadania, przygotowane przez
organizatorów.
Zakończenie imprezy miało miejsce na dziedzińcu pałacu Czartoryskich. Liderzy grup odpowiadali na zadane pytania związane z zabytkami Puław, a następnie szukali ostatniej
wskazówki na dziedzińcu pałacu, aby zdobyć skarb.
Były nim słodycze i upominki dla każdego uczestnika zabawy, ufundowane ze środków projektu.
Małgorzata Klinkosch

Nad Wisłą
Biesiada literacka, od kilku lat organizowana w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach, ma na celu promowanie zdolności pisarskich (poetyckich i prozatorskich) dzieci i
młodzieży z powiatu puławskiego. Corocznie, wczesną wiosną pracownia literacka, prowadzona przez panią Małgorzatę
Klinkosch, ogłasza konkurs na wiersz i opowiadanie pt.: “Mój
świat”. Tytuł tegorocznej edycji został zmodyﬁkowany i odbył
się jako: “Mój świat nad Wisłą”. Tym samym MDK wpisał się
w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły, ogłoszone przez
Sejm RP i Radę Powiatu Puławskiego.
Impreza zorganizowana została przy współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Puławach. W oﬁcjalnej części
pani Danuta Szlendak - dyrektor Powiatowej Biblioteki Pu-
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blicznej i pan Mariusz Oleśkiewicz - dyrektor MDK wręczyli nagrody i wyróżnienia ﬁnalistom Konkursu Plastycznego:
“Płynie Wisła, płynie” oraz Powiatowego Konkursu Literackiego: “Mój świat nad Wisłą”.
Fundatorem nagród - bonów do sklepu EMPiK - była
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. Nauczyciele za
zgłoszenie uczniów do konkursu literackiego otrzymali podziękowania w formie książki pana Jacka Śnieżka pt. “Dopóki
płynie”.
Zgromadzona licznie publiczność miała możliwość wysłuchać nagrodzonych prac literackich w interpretacji młodzieży z Gimnazjum w Końskowoli, uczennic pani Agnieszki
Franczak Pać, uczestników zajęć literackich MDK oraz autorki jednego z opowiadań - Agaty Ciślak z Gimnazjum w Górze
Puławskiej, uczennicy pani Doroty Chodoły.
Ponadto w Galerii “Piwnica” pani Anna Bachanek - nauczyciel Edukacji Plastycznej MDK zorganizowała wernisaż
prac nadesłanych na konkurs plastyczny.
Organizatorzy Biesiady przygotowali także projekcję ﬁlmu edukacyjnego pt. ”Małopolski Przełom Wisły”. Poniżej
zamieszczamy listę nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie literackim autorów oraz wybrane nagrodzone prace.
Małgorzata Klinkosch (MDK)
W kategorii: WIERSZ
– Anna Poświatowska – I miejsce
– Aleksandra Lenartowicz – II miejsce
– Jakub Flejmer – III miejsce
Wyróżnienia:
Julia Książek, Jacek Kwaśny, Sara Eciak, Julia Ogonowska,
Julia Walencik, Piotr Walaszczyk, Kalina Kika, Kaja
Cegieła, Natalia Różyc, Jakub Ląkocy, Julia Baracz.
W kategorii: OPOWIADANIE
1. Szkoły ponadgimnazjalne:
– Milena Sieprawska – I miejsce
– Weronika Szczygielska – II miejsce
Wyróżnienia:
Nina Kowalska, Aleksandra Kustra.

2. Gimnazja:
- Agata Cieślak – I miejsce
- Aleksandra Pyda – II miejsce
- Małgorzata Skawińska – III miejsce
- Alicja Warda – III miejsce
Wyróżniania:
Kamila Woszczek, Antoni Jasiocha.
3. Szkoły podstawowe:
- Gabriel Dybisz – I miejsce
- Iwona Krysa – II miejsce
- Mikołaj Wałach – III miejsce
Wyróżnienia:
Nina Sawczenko, Krzysztof Ptasiński, Dominik Błaziak,
Szymon Kupczyk.
Wisła metaforą bliskości wszystkiego,
co wydaje się dalekie
Opowiem o tym, że świat nie stawia barier i wszystko jest
możliwe, ale także o człowieku, który zmienił moje spojrzenie na marzenia.
Żyjąc w małej miejscowości, zawsze chciałam stamtąd wyjechać i osiągnąć coś dużego w „wielkim świecie”. Jednak nie
jest to proste, kiedy od dziecka się słyszy, że nasz plan nie ma
szans na powodzenie. Z czasem przestaje się w to wierzyć.
Byłam prawie pewna, że jestem skazana na życie takiego, jakiego nie chcę, gdy ktoś mi coś powiedział. Z pewnością był
to ktoś mądry.
Pewnego dnia poszłam nad wodę, do mojego ulubionego
miejsca. Tam zawsze było pusto, więc mogłam myśleć, marzyć i nikt mi nie przeszkadzał. Siedziałam na piasku na brzegu Rzeki, kiedy niespodziewanie przysiadł się do mnie starszy
mężczyzna. Był moim dziadkiem. Osobą, która zawsze mnie
rozumiała i słuchała. To jego od zawsze uważałam, za tego,
co wie wszystko, dlatego też kochałam z nim rozmawiać.
Dłuższą chwilę siedzieliśmy w ciszy, była to przyjemna cisza.
Dźwięk rwącej Rzeki pozwalał skupić moje myśli. — Dziadku, dlaczego wszystko, co ciekawe jest daleko? — zapytałam
z wyrzutem.
Byłam tylko jedenastoletnią dziewczynką, może to niezbyt mądre pytanie, ale ja traktowałam je bardzo poważnie.
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Naszła mnie myśl, że dlaczego ja mam mieć mniejsze szanse
na spełnienie marzeń, niż ktoś w dużym mieście. W końcu to
mi wmawiano od paru ładnych lat. Sądziłam, że dostanę tylko potwierdzenie, które utwierdzi mnie w tym, że naprawdę
mi się nie uda. Jednak dziadek mnie zaskoczył. Do tej pory
pamiętam, słowo w słowo, co wtedy usłyszałam.
— Widzisz tę Rzekę? — zapytał i nie czekając na odpowiedź,
kontynuował — Mówią na nią Wisła. Jest tu, odkąd pamiętam. Płynie przez całe państwo i jest jedną z najdłuższych
rzek w Polsce. Dociera nawet tu. Łączy nas z innymi miejscami. Pomyśl, więc jeśli ona może dotrzeć daleko, prawie
wszędzie, to dlaczego ty nie? Jeśli czegoś chcesz, dąż do tego,
a cały wszechświat będzie chciał ci pomóc. To, że tu mieszkasz, nie znaczy, że jesteś zamknięta. Niech Wisła będzie dla
ciebie dowodem. Jeśli będziesz szła jej brzegiem wytrwale,
wkrótce znajdziesz się gdzieś indziej. Może nie będzie to lepsze czy gorsze miejsce, ale nie będzie takie samo. Tym sposobem Rzeka może cię oprowadzić po całym kraju. Jeśli będziesz chciała, inną rzeką pójdziesz na drugi koniec świata.
Nic nie jest dalekie, potrzebuje tylko więcej czasu. Naprawdę
możesz wszystko, tylko musisz tego chcieć.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Mam szesnaście lat,
dziadek zmarł ponad dwa lata temu, a Rzeka? Ona pozostała
i zapewne jeszcze długo tu będzie, w przeciwieństwie do
mnie. Uwierzyłam w słowa, które mi powiedziano parę lat
temu, i już nie długo stąd wyjeżdżam. Wisła była dla mnie
metaforą bliskości wszystkiego, co wydaje się dalekie i tego
się trzymałam przez cały czas. Już wiem, że naprawdę możemy zrobić, co tylko chcemy.
Cieślak Agata,
lat 15 (I nagroda, kat. gimnazja)

obu brzegów. Przypatrujące się widowisku dzieci nie wiedziały jeszcze, że są świadkami jednej z największych powodzi na
tych terenach. Stanisław, który miał wtedy dobre siedemdziesiąt wiosen na karku pomyślał, że tak to już jest: wojna się
kończyła, a Wisła musiała obmyć swoje brzegi z powojennej
zawieruchy.

Mój świat nad Wisłą - Nasiłów, 12 sierpnia 1944 r.
Sasza szarpnął cugle i zacmokał na wycieńczone długą
harówką konie. Pracowali od świtu. Dowódca Vasiliev nie
pozostawiał jemu i jego kompanom złudzeń. Materiał miał
być zwieziony do zmierzchu. Dwunastu chłopa w pocie czoła wycinało co okazalsze dęby z oddalonego o kilka kilometrów lasu. Część oddziału już nabiła pale do połowy nurtu.
Na brzegu spoczywały gotowe do spławienia dębowe kłody.
Lada dzień most niskowodny na Wiśle miał być gotowy do
przerzucenia sprzętu i ludzi na tamtą stronę. Pomimo zdobycia przyczółka, sporadyczna wymiana ognia między brzegami
wciąż trwała. Niemieckie oddziały wycofywały się. Do ostatecznego zwycięstwa w tym rejonie trzeba było tylko zwyciężyć Wisłę. Na szczęście rzeka nie była wysoka.

Nasiłów, 6 maja 2014 r.
Zawołałem tatę. Właśnie pomagał mamie ściąć wyjątkowo długie witki wierzbowe. Mama chciała zapleść płotek do
ogrodu. Michał i Ela zbierali kwiaty mleczu na syrop. Wskazałem na ledwie wystające z wody czarne, proste kształty ułożone w równych odstępach.
- Co to takiego? Zapytałem.
- Zdaje się, że to resztki starego mostu.
- Dlaczego są takie czarne?
- Prawdopodobnie to dąb. Czarny dąb. Jak drewno dębowe długo leży w wodzie, nabiera czarnego koloru. To bardzo
cenny materiał. Wiesz co? Wrócimy tu jak woda opadnie.
Pomyślałem wtedy dwie rzeczy. Sterczące z wody pale
wcale nie wyglądały jak most, i co może być cennego w oślizłym, brudnym kawałku starego drewna?

Nasiłów, 28 marca 1945 r.
U podnóża skarpy zebrał się tłumek ludzi, miejscowych.
Do południa przeprawili się ostatni maruderzy. Nie było
szans na wzmocnienie konstrukcji, czy nawet częściową rozbiórkę. Ruskie zrobili dobrą robotę. Wisła wzbierała gwałtownie niosąc ze sobą drzewa, gałęzie, fragmenty łodzi. Dębowy
most dzielnie opierał się nagromadzonym konarom. Potężny
trzask poderwał zebranymi. Środkowa część mostu została
wyrwana z pali i poderwana na wysokość prawie dwóch metrów. Po chwili zniknęła w wezbranych odmętach, a kotłujące wody rzeki pochłonęły również części przytwierdzone do
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Nasiłów, 14 maja 1948 r.
Sołtys zaklął i splunął na ziemię. Ci z komitetu
najwyraźniej nie mieli pojęcia jak ważny był dla jego wsi ten
cholerny most. Nawet odbudować nie pozwolili! Hołota! Za
dużo pracy – mówili, przydziału na sprzęt nie będzie – mówili.
A niech ich wszystkich! Ostatni raz spojrzał na leniwie
płynące wody, odwrócił się i odszedł w kierunku domu.
Niegdysiejszy most dla niewprawionego oka, mógł pozostać
niewidoczny. Po tamtej stronie ledwie majaczyły wierzchy
dębowych pali. Po tej stronie był po prostu piach. Resztę
przykrywał nurt.
Nasiłów, 24 maja 2010 r.
Wisła nigdy nie jest taka sama. Lubi się zmieniać. Bywa,
że czasem przyzwyczaja do siebie. Do skalistych ostróg, podmytych urwisk, piaszczystych łach, cienia pod wierzbami,
ścieżek, po których dzień w dzień od wiosny, dzieciaki prowadziły krowy na pastwiska. Chwilę potem zabiera to wszystko. Ale Wisła nie jest zachłanna. Coś zabierze – coś odda.
Tak było w maju 2010 roku. Wezbrane wody napierające na
prawy brzeg znalazły ujście po lewej stronie, nad przeprawą
promową. Setki ton piachu dosłownie przewaliło się na kilkuset metrowym odcinku. Piach pochodził oczywiście z dna
na zachód od nowo powstałej łachy. Podmycie lewego brzegu
stworzyło odnogę. Czas pokaże, co skrywała.

Nasiłów, 22 sierpnia 2015 r.
Siedziałem na tarasie patrząc, jak tata z wielkim trudem
wtacza na podwórko wózek z czarną kłodą drewna. Był cały
mokry, utytłany błotem i zziajany.
- Co przywiozłeś?
- Kawałek mostu.
- Co z tego będzie?
- Zobaczysz za dwa lata.
Nasiłów, 9 grudnia 2017 r.
Siedzę w swoim pokoju. Patrzę na niepozorny wazonik,
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wytoczony przez tatę z twardego, czarnego jak smoła i lśniącego drewna. Tata siedzi obok mnie i opowiada. Opowiada
ile potrzeba czasu, żeby zwykłe drewno zamieniło się w cenny surowiec. Próbuję sobie wyobrazić, jak człowiek walczył
z Wisłą, jak przegrał, i jak ona oddała kawałeczek tego mostu.
Kawałek drewna, który przywiózł na wozie Sasza, po którym
przeprawił się oddział Vasilieva, który zniknął na oczach Stanisława, żeby pokazać się po 69-ciu latach. Jak ten kawałek
drewna zamienił się w wazon. Wszystko to bardzo ciekawe.
Z resztą, Wisła zawsze opowiada ciekawe historie. Przez krótką chwilę to właśnie ja będę częścią tej historii.
Dybisz Gabriel, lat 12 ( I nagroda, kat. szkoły podstawowe)
Wierna Wisła
Gdy słońce mocniej zagrzeje,
gdy ziemia z mrozu odtaje,
gdy w sadach zakwitną jabłonie,
świat cały zachłyśnie się majem.
Nad Wisłę me kroki kieruję,
przyglądam się wody otchłani
i myślę, jak długo jej wody
płynęły tu między nami.
Myślę, że źródło tej rzeki
z gór pięknych swój bierze początek,
że wody tej rzeki widziały
każdy kraju zakątek.
Zwiedziły Kraków pradawny
i smoka historię znają,
każdego polskiego króla
zapewne pamiętają.
Podziwiam jej plaże złociste
i twardy, kamienny brzeg,
meandry na równinach
i górski, wartki bieg.
Wisła to rzek królowa,
jest piękna, wierna i swojska.
Kiedy tak siedzę nad Wisłą,
to myślę, że Wisła - to Polska
Poświatowska Anna, lat 12 (I nagroda w kategorii
WIERSZ)

MILENA SIEPRAWSKA - biogram
Urodziła się w 2000 roku w Puławach. Pisze opowiadania, czasem też wiersze, bierze udział w konkursach literackich. Jest uczennicą klasy pierwszej liceum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Puławach.
- Do pisania zainspirowały mnie przede wszystkim książki, które kocham od małego, oraz ﬁlmy. Pamiętam jak pisałam swój pierwszy wiersz w wieku 8 lat, nosił tytuł: „Mój
świat”. Jednak do pisania zawsze mnie motywowały nauczycielki. Często kiedy jestem na spacerze, jadę samochodem
lub nie mogę zasnąć, wymyślam jakąś historię - czasem
nową, czasem kontynuację poprzedniej. W niektórych z nich
umieszczam siebie i znane mi osoby, a czasem postacie w całości wymyślone. Próbowałam wiele razy pisać pamiętnik,

jednak niestety kolejne podejścia trwały nie dłużej niż kilka
dni. Lubię pisanie, ale najbardziej w tym wszystkim podoba
mi się władza nad zdarzeniami, miejscami, bohaterami, całą
fabułą. Można samemu stworzyć osobowości, przestrzenie
i wszystko zawsze pójdzie po naszej myśli. Interesuję się też
fotograﬁą, modą, muzyką i zdrowym stylem życia.
Pierwszy „sukcesik” literacki odniosłam w II klasie szkoły podstawowej, zdobywając nagrodę w konkursie literackim „Ręce mojej matki” organizowanym przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Puławach. W klasie III zdobyłam wyróżnienie w konkursie literackim „Jan Paweł II – Papież Wolności”
organizowanym w Puławach w ramach obchodów IX Dnia
Papieskiego. Kolejne sukcesy przyszły już w gimnazjum.
W listopadzie 2014 roku uzyskałam nagrodę za opowiadanie
w Powiatowym Konkursie Literackim „Babie lato – blaski
i cienie jesieni”. W marcu 2015 roku - trzecią nagrodę w VI
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Odkrywamy
Talenty Przyszłości” organizowanym przez Szkoły PRO FUTURO w Warszawie oraz Instytut Nowoczesnej Edukacji. To
były pierwsze wiersze w mojej karierze. W trakcie Gali Finałowej w Warszawie mój tekst odczytał aktor teatralny, telewizyjny i dubbingowy Łukasz Nowicki. W czerwcu 2015 roku
zajęłam swoim opowiadaniem I miejsce w konkursie międzyszkolnym „Kocham Cię, miasto moje…” zorganizowanym
przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Puławach pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy. W listopadzie 2015 roku zdobyłam nagrodę w Powiatowym konkursie literackim „Życie
z pasją” w kategorii opowiadania/szkoły gimnazjalne.
W grudniu 2015 r. zajęłam II miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS w kategorii artykuł/szkoły
gimnazjalne. W tym samym miesiącu uzyskałam Dyplom za
udział w wystawie pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Fotograﬁcznego: „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotograﬁi” organizowanego przez Dzielnicowy Dom
Kultury „Bronowice” w Lublinie. W marcu 2016 roku za
swoją drugą w życiu próbę poetycką zdobyłam Wyróżnienie
specjalne w VII i VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
„Odkrywamy Talenty Przyszłości”.

Legenda o moście

Gdy byłam młodsza często zdarzało mi się jeździć z babcią do Janowca, na działkę jej dobrych przyjaciół. W wakacje
spędzałam tam dużo czasu bawiąc się z ich wnuczkami Klarą
i Kasią w domku na drzewie, albo w ogrodzie z psem, który wabił się Bruno. Dawno mnie tam nie było, ale ponieważ
zbliżał się koniec wakacji, babcia zaproponowała mnie i bratu odwiedziny u jej znajomych z Janowca. Nie mieliśmy nic
lepszego do roboty, więc się zgodziliśmy. Gdy dojechaliśmy
okazało się, że Kasi z Klarą nie było, więc siedziałam z babcią
i jej znajomymi na ganku, grając w Scrabble. Było dość ciepło,
ale niestety pochmurno, zapowiadało się na deszcz. Czekając
na swoją kolej wpatrywałam się w brzeg Wisły, która płynęła szybkim nurtem. Z tego punktu było widać też Kazimierz.
Zastanawiałam się dlaczego jeszcze nikt nie zbudował mostu między Janowcem a Kazimierzem, od lat istniała jedynie
przeprawa promowa.
- To dziwne, że nie ma mostu między Kazimierzem a Janowcem – powiedziałam. – Przecież to by wiele ułatwiło turystom, jak i mieszkańcom.
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- No faktycznie – powiedziała babcia. - A wiesz, że istnieje legenda, która głosi, że kiedyś rzeczywiście miał taki most
powstać?
- Oh, to raczej baśń, niż legenda – wtrącił się pan Kazio,
a widząc moje zaciekawienie, zaczął opowiadać.
- Dawno, dawno temu, Wisłą w tych okolicach biegła
granica między królestwami króla Kazimierza i króla Jana.
Pewnego razu, obaj władcy uradzili, że warto zbudować
most. Miał on przysporzyć im wpływów, bogactwa i służyć
poddanym. Obydwaj królowie uzgodnili plany budowy, lecz
w istocie rozmyślali jak samemu odnieść więcej korzyści
z postawienia mostu. Ogłosili zamiar budowy swoim poddanym. Większość ludności zareagowała na pomysł władców
z entuzjazmem. Cieszyli się kupcy, celnicy, kramarze i właściciele gospód oraz wyszynków. Nawet dla biednych rybaków
nowy szlak handlowy wydawał się rodzić nadzieję na lepszy
zarobek. Markotni byli tylko wiślani przewoźnicy, którzy
w skromnych dłubankach przewozili ludzi i ich dobytek
z brzegu na brzeg, i tym zarabiali na życie. Zwłaszcza jeden
z nich młody przewoźnik, dla którego prosta, drewniana łódź
była niemal całym dobytkiem. Most odebrałby mu zarobek
na życie. Zrozpaczony wieściami, udał się na drugi brzeg do
Kazimierza, aby spotkać się ze swoją ukochaną. Siedzieli razem nad brzegiem rzeki i obydwoje płakali. Wiedzieli, że
ojciec dziewczyny nie pozwoli córce poślubić biedaka bez
pracy.
Tymczasem królowie knuli przeciwko sobie. Każdy z nich
chciał pokazać, że to on jest tym potężniejszym, i że to jego
część mostu powinna być większa, mocniejsza i okazalsza.
Markowane prace trwały za dnia, ale prawdziwe zaczynały
się po zmroku, pod osłoną nocy, w świetle pochodni. Oﬁcjalnie chodziło o tempo prac nad mostem, by jak najszybciej go
ukończyć, w istocie jednak królowie walczyli o własne interesy. Dumni władcy tak się prześcigali w swoich ambicjach, że
gdy w końcu dwie części mostu spotkały się ze sobą, budowla
wyszła krzywa i mało stabilna. Królewscy budowniczy wypominali sobie nawzajem błędy, mierniczy krytykowali pomiary konkurentów z drugiego brzegu, konstruktorzy wypominali sobie odchyły od wcześniejszych planów. Rzeka Wisła,
zniesmaczona spiskami królów i kłótniami ich poddanych
wzniosła swój nurt i naparła na przęsła. Jej wzburzone fale
zatrzęsły mostem, cała konstrukcja zatrzeszczała, a po chwili runęła z hukiem, topiąc kilku najbardziej zacietrzewionych
budowniczych. Królowie Jan i Kazimierz wzajemnie oskarżyli
się o złamanie umowy. O mały włos na zamkowe mury nie
wtoczono armat. Resztki mostu spłynęły ponoć daleko, aż
do samego Gdańska. Wisła wysłuchała błagania kochanków
z dwóch przeciwległych brzegów. Młody przewoźnik odzyskał pracę i przez wiele, wiele lat służył mieszkańcom obydwu
grodów. Od tamtej pory żaden most już tutaj nie powstał.
I chyba mieszkańcom Kazimierza ani Janowca zbytnio to nie
przeszkadza – zakończył opowieść pan Kazio.
Kto wie, może miał rację? – pomyślałam. A do domu
wróciliśmy promem. Wiślane dłubanki widziałam już tylko
w skansenowym Męćmierzu. Może i taką łódką kiedyś się
przeprawię?
Milena Sieprawska
I nagroda w konkursie: „Mój świat nad Wisłą”
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Powiatowy Konkurs Plastyczny - „Płynie Wisła
Płynie”
Równolegle do konkursu literackiego z okazji Roku Rzeki
Wisły 2017 przeprowadzono Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Płynie Wisła płynie” – maskotka Wisły. Organizatorami
konkursu byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Konkurs odbył się pod
patronatem Starosty Puławskiego Witolda Popiołka. Termin
nadsyłania prac upłynął 12.05.2017 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce 13.06.2017 r., w Młodzieżowym Domu Kultury w
Puławach. Jury w składzie: Danuta Szlendak – dyrektor PBP,
Agnieszka Piłat (PBP), Anna Bachanek (MDK), Teresa Furtak (MDK), przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: 1. Rysunek, 2. Praca Przestrzenna. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci bonów
prezentowych do sieci salonów Empik. Warto zauważyć, że
rywalizujący w realizacji zadań konkursowych autorzy wykazali się ogromnym wyczuciem plastycznym i niezwykłą
kreatywnością. Wpłynęło dużo interesujących prac przestrzennych w postaci pluszaków i papierowych modeli, co
świadczyć może o zaangażowaniu samych autorów prac jak
i ich opiekunów. To wspaniałe jaką mamy aktywną i zdolną
młodzież! Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane w holu MDK w czasie gali wręczenia nagród. Prace
niewybrane zostały nagrodzone wystawą wszystkich prac
przestrzennych zorganizowaną przez panią Annę Bachanek
w Galerii Piwnica (MDK), która trwała do 7 lipca br.
Nagrody w kategorii RYSUNEK otrzymali:
• Maciej Stachyra – I miejsce
• Bartłomiej Wiśniecki – II miejsce
• Patrycja Matysiak – III miejsce
• Manuela Szczepańska – III miejsce
• Zuzanna Dąbrowska – III miejsce
Wyróżnienia w kategorii RYSUNEK otrzymały:
• Natalia Grabczak, Natalia Król, Lena Wojnicka-Misiak,
Dominika Osetkowska, Wiktoria Sykut.

Wręczanie dyplomów i nagród laureatom Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Płynie Wisła płynie” - maskotka Wisły.
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Nagrody w kategorii PRACA PRZESTRZENNA otrzymali:
• Julia Antoniak – I miejsce
• Natalia Kudełko – II miejsce
• Adam Borawski - II miejsce
• Nina Sawczenko – III miejsce
• Wiktoria Dąbrowska - III miejsce
• Julia Szwed – III miejsce
• Adrian Zieliński – III miejsce
Wyróżnienia w kategorii PRACA PRZESTRZENNA otrzymały:
• Martyna Mazur, Gabriela Glegoła, Martyna Bączkowska, Maja Wawer, Wiktoria Wójciak.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!! Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach MDK w Puławach
w nowym roku szkolnym 2017/18.
oprac. Anna Bachanek

Rozśpiewane przedszkolaki
3 czerwca br. odbył się coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolaka, przygotowany przez panią Magdalenę Cencek, która prowadzi organizację imprez w naszej placówce. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął pan Witold Popiołek - Starosta Powiatu Puławskiego i pan Janusz Grobel - Prezydent
Miasta Puławy.
Impreza miała charakter konkursu. Publiczność wysłuchała 19 prezentacji z miejskich placówek i powiatu puławskiego. Reprezentowane były: Miejskie Przedszkola nr: 3, 5,
7, 10, 13, 14, 16 i 18 oraz Publiczne Przedszkole Integracyjne
w Puławach. Wystąpiły także dzieci z placówek przedszkolnych w: Baranowie, Borowej, Górze Puławskiej, Końskowoli
i Nałęczowie.
W przerwie konkursu zaprezentowany został spektakl pt.
„Bajkowa zabawa”, przygotowany przez panią Mariolę Błazik
z grupą teatralną z klasy II a Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymały:
I nagroda - Martyna Pawłowska z Miejskiego Przedszkola
nr 10 w Puławach,
II nagroda - Magdalena Kręgiel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie,
III nagroda - Halina Dzirba, i Zoﬁa Rymkiewicz z Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach.

Wyróżnienia otrzymali:
- Zuzanna Krawczyk z Miejskiego Przedszkola nr 18
w Puławach,
- Weronika Popis, Gabriela Szewczyk i Łukasz Bednarek
z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach.
Nagrody i upominki ufundował Urząd Miasta Puławy
oraz ﬁrma „Magiczne Ogrody”.

Sukces Teatru RESO
30 marca 2017 r. wychowankowie pierwszy raz wystąpili
na deskach prawdziwego teatru. Wzięli udział w eliminacjach
powiatowych Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych Puławy 2017.

29 maja 2017 r. aktorzy Teatru RESO z MOW w Puławach uczestniczyli w XXXI Ogólnopolskim Przeglądzie
Zespołów Artystycznych „Kowadło”, gdzie prezentują się
młodzi artyści z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
z całego kraju.
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I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny
im. Romualda Twardowskiego
25 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej
I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach odbył się
I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny im. Romualda
Twardowskiego, poświęcony twórczości wybitnego kompozytora i patrona puławskiej szkoły. Organizatorami konkursu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Teatr RESO
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Puław, za
spektakl „Trędowaty bo niekochany”, w reżyserii Jolanty
Zeprzałki, przy współpracy pani Katarzyny Dębskiej zajął
II miejsce w kategorii form teatralnychna XXXI
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych
MOW „KOWADŁO 2017”

Wychowankowie biorący udział w przeglądzie to:
1.
Piotr Wierzbicki
2.
Kamil Sudół
3.
Robert Napiórkowski
4.
Kamil Żeleźnicki
5.
Sławomir Kałkus
6.
Sebastian Dominiak
7.
Tomasz Gołaś
8.
Sebastian Ślusarz
Gratulujemy serdecznie wykonawcom i ich opiekunom
świetnego występu, i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.
Małgorzata Cywka
Pedagog MOW w Puławach
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byli: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach im. Romualda Twardowskiego oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”, zaś współorganizatorem: Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego
w Puławach. Wydarzeniu patronowali: Prezydent Miasta
Puławy - Janusz Grobel i Wójt Gminy Puławy - Krzysztof
Brzeziński. Patronat medialny nad konkursem objęło Radio
Lublin oraz Radio Puławy. Konkurs został przeprowadzony
w kategorii instrumentalnej i obejmował swym zasięgiem
obszar całej Polski. Do konkursu przystąpiło 43. uczniów
ze szkół muzycznych pierwszego stopnia z Lublina, Puław,
Bełżyc, Białegostoku, Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Poznania, Mińska Mazowieckiego, Opola Śląskiego, Radomia
i Warszawy. Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:
- prof. Romuald Twardowski (Przewodniczący Jury)
– Uniwesrystet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie
(UMFC),
- prof. Karol Radziwonowicz (pianista),
- st. wykł. Krzysztof Zabłocki (fagocista AM w Poznaniu),

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

- mgr Dorota Obijalska (kompozytor, skrzypaczka PSM
I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie).
Do Jury honorowego należały:
- Alicja Twardowska (muzyk, teoretyk, prezes Wydawnictwa „Pani Twardowska”),
- Stanisława Małgorzata Ziemnicka (dyrektor PSM I st.
im. R. Twardowskiego w Puławach).
Nagrody dla laureatów i pamiątki dla konkursowiczów
ufundowali: Centrum Edukacji Artystycznej oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”. Nagrodą specjalną za najlepsze
wykonanie utworu Romualda Twardowskiego jest udział
w koncercie galowym w październiku 2017 r. w Warszawie,
podczas III edycji wręczenia Statuetki „Bursztynowe Nutki”.
Dzień konkursowy został uświetniony koncertem jurorów:
Karola Radziwonowicza oraz Doroty Obijalskiej.
Konkurs niewątpliwie przyczynił się do promowania Miasta Puławy, jak i powiatu puławskiego w Polsce.
Rafał Maciąg – nauczyciel gry na fortepianie
w PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach

WYDARZENIE KULTURALNE – „TRISTESSE”
– Ryszarda Smolaka
Nie dziwi, że jury XXI konkursu literackiego im. Anny
Kamieńskiej za najlepszy zbiór poezji roku 2014 zdecydowało
przyznać główną nagrodę właśnie Ryszardowi Smolakowi. Był
wcześniej nominowany jego debiutancki: „Zastępczy życiorys
i inne wiersze”, ale udało się, zwyciężył tomikiem poetyckim:
„Ukrzyżowane pejzaże”, wydanym przez lubelskie wydawnictwo Norbertinum. W uzasadnieniu napisano: „Uznaliśmy,
że w tym roku właśnie ten Poeta potraﬁł sugestywnie, odważnie i z wielką wrażliwością przedstawić ciężar ludzkiego życia
w wymiarze egzystencjalnym, jak i transcendentnym. Gratulujemy Autorowi i Wydawnictwu”.
Nieobecny zwycięzca konkursu przesłał do organizatorów list z podziękowaniem: „Jest mi niezmiernie miło podziękować za znakomitą organizację konkursu. Anna Kamieńska
to genialna poetka i cieszę się, że ta impreza upamiętnia Jej
Imię. Nie odkryję niczego nowego stwierdzeniem, że szeroko
rozumiana kultura znalazła właściwe miejsce w pięknym Krasnymstawie. Cieszy oczy, uszy a przede wszystkim duszę. Czuję
się zaszczycony, że mogę przebywać w tak szacownym gronie,
przynajmniej duchem. Moja dystroﬁa nie pozwala mi na przebywanie wśród Was ﬁzycznie. Serdecznie dziękuję Wydawnictwu „Norbertinum” za sprawną i miłą współpracę przy tomiku,
za zauważenie (ku mojemu pełnemu zadowoleniu) wydanych
strof. Bardzo dziękuję Jury za docenienie mojej poezji. Ciepło
pozdrawiam Uczestników Konkursu i Wszystkich Państwa tutaj Zgromadzonych”.
Nagrody laureatom i nominowanym wręczyli Burmistrz
Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady
Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki, Dyrektor MBP Małgorzata Antoniak, oraz Dyrektor KDK Damian Kozyrski. Kolejne lata Ryszard spędził pracując nad nowymi książkami,
z których jedną udało się niedawno wydać…

Kilka słów o autorze poematu:
Ryszard Smolak urodził się w Woli Przybysławskiej, od
trzeciego roku życia choruje na zanik mięśni, od piętnastego
jeździ na wózku. Nigdy się nie poddawał, ani nie tracił hartu
ducha. Ograniczony straszną chorobą (sam się nie podnosi,
nie wchodzi na wózek) w sanatorium w Śremie zdobył zawody kaletnika i zabawkarza, potem w GCRLiZ w Reptach
Śląskich – introligatora. Marzył, by z plecakiem, na rowerze
zwiedzać świat, tymczasem postępująca dystroﬁa zaczynała
mu utrudniać obracanie kółkami wózka… Pełen optymizmu
uświadomił sobie, że jego życie nie musi ogniskować się wokół choroby. Rzucił się w nurt społecznikowski, także dał ujście noszonej w sercu poezji.
„Wcale nie muszę chodzić
żeby iść do przodu
ani używać nóg
by swój cel dogonić” - napisał w „Ukrzyżowanych pejzażach”
W 1990 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych „Misericordes”, Ryszard Smolak został pełnomocnikiem Zarządu, a wkrótce potem jego wiceprezesem.
Zaangażował się także w tworzenie Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego w Puławach, które istnieje od 2001 roku
skupiając siedemnaście stowarzyszeń działających na rzecz
osób przewlekle chorych i z dysfunkcjami. Dzięki temu wielu osobom niepełnosprawnym udało się wyrwać z izolacji,
przełamać bariery i wyjść do „świata ludzi”! W 2002 roku
Ryszard wziął udział w wyborach na radnego Rady Miasta
Puławy i zwyciężył. Był radnym IV i VI kadencji Rady Miasta Puławy. Przewodniczył też Powiatowej Społecznej Radzie
ds. Osób Niepełnosprawnych, mimo, że swoją „sprawność”
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od dawna zawdzięcza technice – był i jest do tej pory zależny od hydraulicznej windy, dzięki której może wydostać się
z mieszkania na ulicę i elektrycznego wózka, który umożliwia
mu poruszanie się. Paradoksalnie choroba umożliwiła mu
osiągnąć tak wiele, a przede wszystkim POMAGAĆ INNYM
OSOBOM – w tym nie tylko niepełnosprawnym! Otrzymał
tytuł: „Społecznika 2005 roku” nadany przez Fundację SOS
– Pomoc Społeczna założoną przez Jacka Kuronia i Wisławę
Szymborską – Społecznicy - Społecznikom. Odznaczony medalem „Za zasługi dla Puław” (2015). O jego zasługach można bez końca, ale powróćmy do jego działalności literackiej.
Do tej pory wydał: „Zastępczy życiorys i inne wiersze” (2010)
oraz „Ukrzyżowane pejzaże” (2014). W chwili obecnej ukazała się jego kolejna książka poetycka, poemat „Tristesse”(Kraków, 2017). Poniżej niewielki fragment poematu.
oprac. Marzena Romańczuk
TRISTESSE (fragmenty)
IV
Boże moich tajemnych ścieżek
pokaleczonych
(w Tobie) wyżłobieniami
nie urywających się
nawet przy tapczanie
kolein
warującego przy nim wózka
Bądź pochwalony
moją uwięzioną w intuicji
ściskaną szponami absurdu
skazaną na banicję
wypędzaną przez Ducha
CIERPLIWOŚCIĄ
[…]
A kto obiecywał
że nie będzie bolało
że szczypania w krtani
nie zakomunikuje
zwabiająca ciepły oddech
tonących stworzeń
każdej nocy wybijająca
na swym bębnie pustą nutę
zbyt ciężka
na przekręcenie się
z boku na bok
zwiędłym festonem
odstraszająca poranek
(tylko kolorem pomarańczowa)
kołdra
***
Jednonogi parasol
skacze z kamienia na kamień
wzbierającego potoku
słów…
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Historia i tradycja regionu
Trzeba pamiętać
Na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich 21 maja 2017 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą spoczywających tam polskich
żołnierzy. Na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich powinni
spoczywać – jak sama nazwa wskazuje - właśnie radzieccy żołnierze. Tymczasem od początku było i jest inaczej. Już
w latach 50., gdy urządzano tu cmentarz, obok żołnierzy Armii Czerwonej chowano także Polaków. Miejscowi mówią,
że kiedy po wojnie oczyszczano okolice Kazimierza z leśnych
i polnych mogił, przenoszono szczątki poległych – niezależnie od narodowości – na cmentarz radziecki. Szacuje się, że
spoczywa tu ponad 8 i pół tysiąca żołnierzy.
- Dzisiaj pokazujemy, że ten cmentarz, który pamiętamy jako
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, jest nie tylko cmentarzem
żołnierzy, którzy przyszli od strony wschodniej, by walczyć
z Niemcami, ale jest również cmentarzem naszych bohaterów, naszych żołnierzy niezłomnych, którzy toczyli ciężki
bój z okupantem niemieckim, a potem walczyli z okupantem
sowieckim – powiedział burmistrz Andrzej Pisula podczas
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. – Bardzo się
cieszę, że jest z nami młodzież, są z nami pedagodzy, którzy
będą mogli tę prawdę na nowo głosić, będą mogli odkłamywać historię, która tak głęboko została zakorzeniona w naszym społeczeństwie.
Tablica na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich ufundowana
przez Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy przypomina nazwiska pochowanych tu Polaków:
* Czarnej Marysi – Felicji Korzeniowskiej z Wołynia – nauczycielki, a potem pielęgniarki szpitala z Ostroga nad Horyniem, dowódcy sekcji sanitarnej w oddziale Gzymsa – sanitariuszki 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
poległej 19 lipca 1944 r. pod Juliopolem k/Lubartowa;
* Feliksa Wysokińskiego żołnierza AK poległego we wrześniu
1944 w Dębicy k. Lubartowa;
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Razem w imię pamięci „Murki”

* żołnierzy oddziału AK – Delegatury Sił Zbrojnych mjr
Mariana Bernaciaka – ps. Orlik, poległych 24 maja 1945 r.
w bitwie z oddziałami MO – NKWD w Lesie Stockim, i tam
w leśnej mogile pochowanych: Wacława Buksińskiego ps.
Budzik, Zdzisława Pastuszki ps. Karaś, Jana Piecyka ps. Niezapominajka, Zdzisława Szczęsnego ps. Stracony, Romana
Szymonika ps. Bystry oraz czterech innych nieznanych z nazwiska.
Tutaj mogą się znajdować także ciała Polaków zamordowanych w styczniu 1944 r. na wale wiślanym w Puławach.
Podczas uroczystości, którą swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz miasta i paraﬁi, obecne były poczty
sztandarowe, w tym poczet naszej szkoły w składzie: chorąży Michał Błaziak, przyboczne: Klaudia Mytyk, Anita Lipska.
Nasze koleżanki Anna Ciupa i Anita Lipska razem z młodszymi kolegami z Gminnego Zespołu Szkół wystąpiła w krótkim montażu słowno–muzycznym podkreślającym podniosły
charakter uroczystości.

Na ulicy Krakowskiej w Kazimierzu, tuż przed Spichlerzem PTTK, stoi okazała willa wzniesiona około 1920 r.
Przez wiele lat należała do rodziny znanego polskiego graﬁka i plakacisty Konstantego Sopoćki (1903 – 1992). Jej nazwa
„Murka” pochodzi jednak z czasów późniejszych, kiedy dom
przeszedł pod zarząd PTTK i razem z pobliskim spichlerzem
Kobiałki pełnił funkcję schroniska młodzieżowego – domu
turysty. 45 lat temu, w nocy z 2 na 3 czerwca 1972 r. we właśnie remontowanym spichlerzu wybuchł pożar. W środku
mimo tego, że schronisko było nieczynne, pod wpływem
nacisku władz zakwaterowano grupę dzieci. Recepcjonistka Maria Kozicka zajęła się budzeniem i wyprowadzeniem
z budynku małych turystów i personelu. Jej samej drogę odwrotu odciął ogień więżąc ją na trzecim, najwyższym piętrze
budynku. Straż pożarna jeszcze nie przyjechała. By ratować
życie, skoczyła na rozpostarte przez mężczyzn koce. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie zmarła na atak serca.
Na pamiątkę tej niezwykłej kobiety pobliski budynek – dawną willę Sopoćków nazwano „Murka” – od konspiracyjnego
pseudonimu bohaterki.

- Jako były żołnierz AK nie bała się wyrzeczeń, nie bała
się też śmierci. Jak przystało na wielkiego bohatera, życie oddała za innych – mówi nauczyciel historii GZS i radny Rady
Powiatu Puławskiego Marcin Pisula. – Dziś, gdy tak uparcie
poszukujemy bohaterów z daleka, nie zapominajmy o naszych lokalnych herosach. Takim ludziom należy się wieczna
pamięć, cześć i chwała.

Tablica pamiątkowa na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
– odsłonięta uroczyście przez burmistrza Kazimierza i przedstawicieli Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy, które
było inicjatorem i organizatorem uroczystości, i następnie
poświęcona przez ks. proboszcza Tomasza Lewniewskiego
– nadaje temu miejscu rangę cmentarza wojennego nie przypisanego jednej li tylko narodowości.
Tekst i fot. Anna Ewa Soria
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Na pamiątkę tych wydarzeń 6 czerwca br. młodzież
dwóch kazimierskich szkół – Gminnego Zespołu Szkół oraz
Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza zorganizowała rajd śladami Murki. Wzięło w nim udział około 50. osób.
Była okazja z bliska przyjrzeć się budynkom spichlerza PTTK
i willi Murka, a także zapalić znicze na grobie Marii Kozickiej
pochowanej na kazimierskim cmentarzu paraﬁalnym. Przewodnikiem na trasie był Marcin Pisula.
Opiekunem młodzieży starszej była Anna Ewa Soria z ZS
im. Koszczyca. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem.
Tekst i fot. Anna Ewa Soria

Dzień Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej
Od kilku lat tradycją Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego i Szkoły Podstawowej im. Stefana
Czarnieckiego w Gołębiu są uroczyste obchody Dnia Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej. Zapoczątkowało je w 2010 r.
przystąpienie obu szkół do ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia” organizowanej przez Stowarzyszenie Paraﬁada. Od tego czasu uroczystości upamiętniające tragiczne losy polskich jeńców wojennych zamordowanych przez
NKWD stały się coroczną lekcją historii i stałym elementem
wychowania patriotycznego.
W tym roku obchody 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
obchodzono 12 kwietnia. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych
i znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili
obchody tej smutnej rocznicy. W uroczystości udział wzięli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Krzysztof
Szulowski; Powiat Puławski reprezentowali: Przewodnicząca
Rady Powiatu – pani Danuta Smaga (która z racji pełnienia
funkcji dyrektora gimnazjum była jednocześnie gospodarzem
i organizatorem obchodów), Wicestarosta pan Michał Godliński oraz Sekretarz Powiatu – pani Monika Zych; Gminę
Puławy Reprezentowali: pan Krzysztof Brzeziński - Wójt
Gminy Puławy, pani Dorota Osiak - Przewodnicząca Rady
Gminy oraz radni, Komendę Powiatową Policji reprezentował komisarz Marcin Koper, zaś Wojskową Komendę Uzupełnień mjr Marek Rodziewicz.
Licznie zgromadzili się także mieszkańcy Gołębia. Wśród
nich obecni byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury
w Gołębiu, Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, dyrektor Gminnego Przedszkola w Gołębiu pani Barbara Bąkała, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz młodzież z obu szkół.
Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność przedstawicieli rodzin pomordowanych. Swoją obecnością w tym
roku zaszczycili nas: pan Lech Marczak – wnuk kapitana
Władysława Szczypy oraz spokrewnieni z aspirantem Szczepanem Górą - państwo Halina i Ryszard Misiurkowie, i pani
Joanna Czarnecka.
O losach polskich żołnierzy zamordowanych na „nieludzkiej ziemi”, więźniach obozów w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie wśród których byli kapitan Władysław Szczypa i aspirant Policji Państwowej Szczepan Góra, przypomniał
w kazaniu ksiądz proboszcz Jerzy Węzka. Po mszy świętej
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w murach kościoła młodzież zaprezentowała nastrojowy
montaż słowno-muzyczny. Piękna recytacja wierszy w wykonaniu uczniów i koncert pieśni w wykonaniu zespołu
„Aplauz” dostarczyły zgromadzonym wielu wzruszeń.
Po koncercie uczestnicy przemaszerowali na plac szkolny.
Tu pod „Dębami Pamięci” i pamiątkowymi tablicami odbyła się druga część obchodów. Rozpoczęto ją odśpiewaniem
hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor Gimnazjum - pani Danuta Smaga. Krótkie przemówienie skierowane do młodzieży wygłosił też Poseł na Sejm RP – Pan
Krzysztof Szulowski. Podkreślił, że wielką wartością jest
znajomość polskiej historii, a młodzież powinna zdobywać
wiedzę i umiejętności, aby być dobrze przygotowaną do pełnienia w przyszłości ważnych funkcji społecznych. Następnie
delegacje uczniów i zaproszonych gości złożyły przed pamiątkowymi tablicami wieńce i wiązanki biało-czerwonych
kwiatów. Harcerze z 21 DH ,,Astra” im. M. Kopernika zapalili
znicz - symbol pamięci.
Społeczność gołębskich szkół po raz kolejny udowodniła,
że dotrzymuje złożonej przed siedmiu laty obietnicy i ocala
od zapomnienia pamięć o oﬁarach zbrodni, do której doszło
z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego wiosną
1940 r. W jej wyniku zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oﬁcerów Wojska Polskiego, policjantów i osób
cywilnych należących do elity II Rzeczypospolitej.
Agnieszka Krawczyk
fot. Małgorzata Linek

Miejska droga krzyżowa w Kazimierzu Dolnym
Tym razem jednak nietypowo - przed Niedzielą Palmową.
Do niedawna miejska droga krzyżowa w Kazimierzu Dolnym
organizowana była w czasie Triduum Paschalnego. W tym
roku jej termin uległ zmianie, by wierni łatwiej mogli połączyć udział w uroczystościach Triduum z przedświątecznymi
obowiązkami. Dlatego też odbyła się w piątek przed Niedzielą
Palmową. Tradycyjnie prowadziła przez oba Rynki uliczkami
miasteczka na Górę Trzech Krzyży, gdzie szczególnie uroczyście celebrowano ostatnie stacje, w tym najbardziej przejmujące – ukrzyżowanie Chrystusa. Stacje drogi przygotowała
młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym, pod kierunkiem Anny Sorii, we
współudziale ochotniczych straży pożarnych z Wierzchoniowa i Skowieszynka, i służby liturgicznej. Rozważania prowadził ks. Tomasz Mital.
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rekomendowały kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
i poradni psychologiczno–pedagogicznej.
Od 1 września 2017 r. stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach będzie
pełnił Pan Robert Och.
Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach będzie obecny dyrektor Pan
Henryk Głos, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Puławach pan Dariusz Perszko - obecnie piastujący stanowisko dyrektora.
Osoby te będą zarządzać w/w placówkami przez najbliższych 5 lat szkolnych.
Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Puławach

„Szkoła nowoczesna - szkoła odwołująca się
do tradycji.
Zmiany w systemie edukacji rozpoczęte”
„Chcemy zbudować szkołę, która będzie
odpowiadać za ucznia, za jakość
kształcenia, za wychowanie
oraz rozwój indywidualny”.
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Edukacja
Konkursy na dyrektorów szkół i placówek
rozstrzygnięte
W związku z upływem kadencji dyrektorów Zespołu
Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, Zespołu
Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. prof.
K. Dąbrowskiego w Puławach, Zarząd Powiatu Puławskiego,
postanowił ogłosić konkursy na stanowiska dyrektorów tych
jednostek oświatowych.
Do konkursu mogły przystąpić osoby spełniające wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. 2009 nr 184 poz. 1436 z póz. zm.).
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach wpłynęły po dwie oferty konkursowe, natomiast do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej im. prof. K. Dąbrowskiego
w Puławach przystąpił jeden kandydat.
Komisje konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu
Puławskiego, w dniu 27 i 28 kwietnia 2017 r. wyłoniły i za-
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Przyszły rok szkolny będzie pierwszym, w którym rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. I choć większość z nich zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r., to już w tym roku szkolnym część zadań spoczywających na organach prowadzących czy dyrektorach szkół
musiała być wykonana.
Reforma zakłada szkołę nowoczesną, a jednocześnie silnie zakorzenioną w naszej tradycji. Wzmacnia rolę szkoły
w budowaniu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Zmienia zasady o kształceniu
ogólnym i zawodowym, organizacji nadzoru pedagogicznego, systemie egzaminów zewnętrznych, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, miejscu historii w szkole, wychowaniu
ﬁzycznym, roli rodzica w szkole i funkcji wychowawczej
szkoły. Najważniejsze zmiany dotyczą ustroju szkolnego oraz
związanych z tym modyﬁkacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
PCDZN jako jednostka doskonalenia nauczycieli uzyskała nowe zadanie i delegację do wdrażania nowego systemu
w życie. To nasz ośrodek jest głównym ﬁlarem odpowiedzialnym za przekazanie informacji na temat zmian w podstawie
programowej. Zależy nam na tym, aby każdy nauczyciel,
bez względu na to gdzie pracuje, tworzył dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju
szkolnego, to także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju
szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. To również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Duży nacisk położony jest przede
wszystkim na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. To jedne
z najważniejszych kompetencji, które będzie posiadał uczeń

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

w nowej szkole. W podstawie programowej zakłada się, że
szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy
i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki.
PCDZN jako publiczna placówka doskonalenia wykonując zadanie zlecone przez MEN opracowało i przeprowadziło
cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych. Spotkania poprowadzili, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, konsultanci, doradcy metodyczni i specjaliści z naszego
ośrodka we współpracy z LSCDN i PCEiPPP w Lublinie.
Ogółem odbyło się 122 konferencje dla 23 000 nauczycieli
z województwa lubelskiego tj. w Puławach, Białej Podlaskiej,
Biłgoraju, Chełmie, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Lublinie,
Tomaszowie Lubelskim, Zamościu. Realizacja tego przedsięwzięcia ukazała nam kierunek przygotowania oferty doskonalenia nauczycieli na przyszły rok szkolny pod kątem szczegółowej pomocy doradczo-metodycznej w obszarze wprowadzanych zmian programowych.
Anna Baracz
Dyrektor PCDZN w Puławach

Wspomnienie o śp. Mieczysławie Piwkowskim,
dyrektorze ZST w latach 1981-1990.
24 kwietnia 2017 roku pożegnaliśmy śp. Mieczysława
Piwkowskiego - wspaniałego człowieka, niezwykle zasłużonego dla puławskiej oświaty – dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w latach 1981-1990. Z rodziną i przyjaciółmi Pana
Dyrektora w bólu rozstania połączyła się społeczność Chemika reprezentowana przez wszystkie pokolenia: od najstarszych pracowników i absolwentów - na czele z pierwszym
dyrektorem szkoły Kazimierzem Kotlińskim, do najmłodszych roczników dzisiejszych uczniów Szkoły. Serdeczność
wspomnień i podziękowań wyrażanych w publicznych przemówieniach, ale też w prywatnych rozmowach, skłania nas
do przypomnienia czytelnikom kwartalnika ,,Tu jest moje
miejsce’’ losów i dokonań nieodżałowanego Pana Dyrektora,
który budował markę naszej szkoły, rozbudowywał jej bazę
materialną, ale przede wszystkim tworzył dobrą atmosferę
pracy w ZST.
Najmłodsze lata życia Pana Dyrektora możemy poznać ze
wspomnień jego żony – pani Aliny Piwkowskiej:
,,Mieczysław Piwkowski urodził się 27 maja 1929 roku

w Poromowie koło Włodzimierza na Wołyniu, gdzie rodzice
dzierżawili majątek ziemski. Dzieciństwo upłynęło mu wśród
pól, łąk i sadów w niewielkiej posiadłości rodziców. Późniejsze lata nie okazały się tak łaskawe. Jako dziecko przeżył dwie
okupacje – sowiecką i niemiecką oraz okres mordów UPA na
ludności polskiej znany jako ,,rzeź wołyńska’’. Rodzina, uciekając, tułała się po obcych ludziach, niejednokrotnie w bardzo złych warunkach mieszkalnych i materialnych. Zostawiając cały dobytek znaleźli w końcu schronienie u krewnych we
Włodzimierzu, skąd jako repatrianci w 1945 roku przyjechali
do Polski i osiedlili się w Hrubieszowie.
Ponieważ rodzice, chorzy i pozbawieni środków materialnych, nie mogli zapewnić synowi odpowiedniej egzystencji, musiał sam zatroszczyć się o nich i o siebie. Podjął pracę
w Urzędzie Powiatowym, jednocześnie kontynuując edukację.
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W tym czasie rodzina odnalazła kontakt ze starszym synem,
wywiezionym w czasie wojny na roboty do Niemiec, skąd następnie emigrował do Australii. Dzięki jego materialnej pomocy Mieczysław mógł pomyśleć o dalszej nauce i rozpoczął
studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale
Nauk o Ziemi. Po ukończeniu studiów podjął pracę nauczyciela geograﬁi w Liceum Pedagogicznym w Piaskach koło Lublina, tam też poznał swoją przyszłą żonę, Alinę, nauczycielkę języka polskiego. Z tego związku, zawartego w 1956 roku,
urodziły się dwie córki: Ewa i Joanna. Przepracował w szkole
w Piaskach 12 lat, w dwóch ostatnich pełnił funkcję zastępcy
dyrektora liceum.’’
O swoim osiedleniu się w Puławach Mieczysław Piwkowski tak mówił w rozmowie uwiecznionej w nagraniu z 2012
roku:
,,Nim osiedliłem się w Puławach, bywałem tu jako przyjezdny. Widziałem, jak budowano Zakłady Azotowe, bloki,
również osiedle, gdzie teraz mieszkam. Nie myślałem, że będę
tu pracował.
I.XI.1966 roku rozpocząłem pracę jako wicedyrektor szkoły
przyzakładowej w Puławach, w której zakładaniu uczestniczyłem, współpracując z dyrektorem Kotlińskim. Szkoła się
rozwijała. Rosła liczba klas zawodówki, technikum o różnych
specjalnościach, działało technikum po zawodówce. W 1987
roku powołano Zespół Szkół Chemicznych (dziś Technicznych) M. Skłodowskiej-Curie.’’
W 1981 roku Pan Mieczysław Piwkowski został dyrektorem szkoły, tak to wspomina:
,,Po 16 latach dyrektor Kotliński szykował się do przejścia na
emeryturę. Podjąłem się prowadzenia szkoły, mimo niepokoju i wahań, bo czułem duże poparcie Grona Pedagogicznego
i pracowników. Ze mną i przy mnie pracowali zastępcy: p.
Stanisław Anasiewicz, p.Teresa Kopycka, p. Józef Siekierski,
p. Jerzy Kosiński.’’
W czasie, gdy był dyrektorem ZST, dbał o wysoki poziom
nauczania. O to, by rozwijały się wynalazczość i racjonalizacja. Prace dyplomowe uczniów były pokazywane na wystawach w Polsce i za granicami kraju. Młodzież odnosiła sukcesy w Olimpiadach Wiedzy Technicznej. Dzięki wsparciu
Zakładów Azotowych w szkole zbudowano szatnię i obszerne pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę z czytelnią. Za
jego kadencji w warsztatach szkolnych powstała instalacja do
ćwiczeń z technologii chemicznej i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Na pytanie, co decydowało o świetnej opinii ZST w Puławach i regionie, odpowiedział:
,,Co o tym decydowało? Aktywność w środowisku lokalnym.
Rozwój wynalazczości i racjonalizacji. Liczne zajęcia pozalekcyjne. W szkole działały: orkiestra, zespoły muzyczne
i taneczne, teatr. Można to było wyeksponować i pokazać
miastu. Szczególnie w czasie uroczystości np. nadania medalu Prezesa Rady Ministrów za wynalazczość w 1982 roku.
Wielką uroczystością był II Zjazd Absolwentów w 1987 roku.
Wydaliśmy wtedy pierwszą monograﬁę naszej szkoły.
Pod opieką naszych nauczycieli bardzo aktywnie działały wakacyjne Hufce Pracy w Kazimierzu, Cholewiance, w Kurowie
i za granicami kraju. W 1986 roku szkoła została odznaczona
medalem Zarządu Głównego OHP.
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ZST było czołowym w województwie darczyńcą w dziedzinie krwiodawstwa. Każdego roku od 30 do 50 krwiodawców
z Chemika na czele z prof. Stanisławem Sykutem regularnie
oddawało krew. W turniejach drużyn harcerskich w udzielaniu pierwszej pomocy mieliśmy nagrody na szczeblach centralnym i wojewódzkim. Te drużyny też prowadził S. Sykut.
Zdobywaliśmy mnóstwo medali w piłce nożnej, piłce ręcznej
i w podnoszeniu ciężarów.
Moim szczególnym zainteresowaniem była ﬁlozoﬁa, do której wciągałem młodzież. Nawiązałem kontakt z UMCS. Do
szkoły przyjeżdżali doktorzy ﬁlozoﬁi. Uczniowie brali udział
w Olimpiadzie Filozoﬁcznej, nie było roku bez naszych osiągnięć w tej olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim i centralnym.’’
Wielką zasługą Pana Dyrektora (i zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń) jest budowanie atmosfery wzajemnej życzliwości, poczucia wspólnoty Grona Pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły i uczniów. Pani Alina Piwkowska
napisała:
,,Cechy charakteru wyniesione z domu rodzinnego
i z Kresów takie jak: wytrwałość, sumienność, a jednocześnie
skromność, zyskały mu sympatię otoczenia’’. Zamiłowanie do
muzyki, tańca, podróży, żywość uczuć, ciepły stosunek do ludzi i poczucie humoru to cechy Pana Dyrektora, które dobrze
pasują do naszych wyobrażeń o Polakach z Kresów.
Józef Siekierski – kolejny dyrektor ZST w swoim pożegnaniu Zmarłego też te cechy podkreślał:
,,Byłeś człowiekiem wielkiego serca.
Właściwa była Ci pogoda ducha, którą dzieliłeś się z każdym
w tej szkole: uczniem, panią co dba o porządek, nauczycielem
i rodzicem.
Życzliwość wobec każdego człowieka to Twoja metoda
w kierowaniu i wychowywaniu. Twój uśmiech, przyjazne podanie ręki, zainteresowanie sytuacją rodzinną każdego pracownika i ucznia budziło w nas poczucie bezpieczeństwa,
a także uznanie i pełen szacunek.’’
Dyrektor Piwkowski po przejściu na emeryturę chętnie
uczestniczył w spotkaniach społeczności szkolnej – w obchodach Dnia Edukacji, w szkolnych Wigiliach, wycieczkach.
W cytowanym już wywiadzie powiedział:
,,W 1989 roku przeszedłem na emeryturę, do 2000 roku
jako nauczyciel emeryt nadal uczyłem geograﬁi.
Czas leciał. Grono pedagogiczne się zmieniało. Taka jest
kolej rzeczy. Cieszymy się ze spotkań starego i nowego grona na uroczystościach i wycieczkach. To chyba jedyna taka
szkoła, w której w bardzo serdecznej atmosferze spotykają się
pokolenia pracowników i wszyscy dyrektorzy – trzech byłych
i obecny.’’
W zawodzie nauczycielskim Mieczysław Piwkowski
przepracował 45 lat, za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał wiele nagród i odznaczeń: m.in. Złoty
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż
Kawalerski Odrodzenia Polski.
Najbliżsi napisali:
,,Był ciepłym, wrażliwym, pełnym empatii i wyrozumiałości
człowiekiem, oddanym mężem, wspierającym i kochającym
ojcem i dziadkiem. Pozostawił po sobie wielką pustkę, którą
trudno będzie zapełnić.’’
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My, społeczność Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie, łączymy się z rodziną w poczuciu straty.
To, że nie spotkamy Pana Dyrektora na Zjeździe Absolwentów, na obchodach 50-lecia ZST we wrześniu – przejmuje nas
głębokim smutkiem. Dziękujemy za wiele lat codziennych
wysiłków w tworzeniu historii naszej szkoły. Zapewniamy
o naszej pamięci i wdzięczności.
Społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Puławach
W naszym wspomnieniu wykorzystaliśmy:
1. ,,Wspomnienie o Mieczysławie Piwkowskim,’’, które napisała Pani
Alina Piwkowska.
2. Wywiad z ﬁlmu ,,Dyrektorzy’’ z 2012 roku przeprowadzony przez
Mariusza Bednarskiego

„Uduchowiony” Czartorych – czyli
poszukiwanie ducha i innych atrakcji moc…
Tego jeszcze te mury nie widziały. Ponad 150 osób młodzieży szkolnej, niezmordowane zastępy szóstoklasistów,
nauczyciele, wychowawcy i cała moc atrakcji w ramach poszukiwania ducha. Sprawnie zorganizowane grupki, w ręku
– plany, mapy, wskazówki, cel – namierzyć tę niezmierzalną
duchową materię. Te i inne przedsięwzięcia zaplanowano na
nocną imprezę 26 – 27 maja w I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego. Poza „uduchowionymi” atrakcjami sale lekcyjne opanowane były przez fanów gier planszowych (Grajdołek), zorganizowano też Nocny Turniej Piłki Nożnej, rozbrzmiewały
dyskotekowe przeboje, tańczono zumbę. Miłośnicy śpiewu
próbowali swych sił w karaoke, a zajęcia z robotyki, maraton ﬁlmowy, RPG w języku angielskim uzupełniały atrakcje.
Młodzież przybyła do szkoły zaopatrzona w swoje ulubione
poduszki, koce, śpiwory, by po wszystkich emocjach wreszcie
odpocząć.
W programie znalazły się ponadto pyszne kiełbaski prosto z ogniska, grill, a uzupełnieniem przysmaków były słodkości z Hollywood Cafe – kawiarenki jak przystało na światowe maniery z czerwonym dywanem. Niesamowita impreza
trwała do godzin porannych. Noc w murach szkoły była niezapomnianym przeżyciem i potwierdzeniem, że naukę można łączyć z zabawą, bo to zawsze przynosi najlepsze rezultaty.
Czartorych jest w tym mistrzem.
Renata Miłosz

II Festiwal Literacki w I LO
Pod hasłem: „Przeczytać świat... zrozumieć świat. Opisać
świat... zrozumieć siebie” w I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego
w dniach od 20 do 24 marca odbywał się II Festiwal Literacki.
Było to wyjątkowe wydarzenie kulturalne i prawdziwe święto
literatury. Patronat nad Festiwalem objęło Starostwo Powiatowe w Puławach, ﬁnansując jedno z festiwalowych przedsięwzięć, jakim było sprowadzenie z Muzeum Literatury
w Warszawie wystawy „Bruno Schulz 1892 - 1942”.
Przed Festiwalem ogłosiliśmy też konkursy literackie
dla uczniów: konkurs na opowiadanie i wiersz. Program tegorocznego festiwalu był bardzo bogaty, znalazły się w nim:
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wykład pana prof. dr hab. A. S. Kowalczyka - pracownika
naukowego Muzeum Literatury w Warszawie na temat życia
i twórczości J. Conrada, którego rok właśnie obchodzimy,
wernisaż wystawy „Bruno Schulz”, warsztaty kreatywnego
pisania, warsztaty kaligraﬁi, warsztaty literackie w Teatrze
im. J. Osterwy w Lublinie, lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym oraz konkursy literackie i konkurs ortograﬁczny.
Organizatorzy zadbali, by program był atrakcyjny dla
uczestników i festiwalowych gości. I tak wykład prof. dr hab.
A. S. Kowalczyka koncentrował się na conradowskim etosie, wystawa poświęcona Schulzowi dawała możliwość obejrzenia jego oryginalnych prac plastycznych i zapoznania się
z komentarzem historyczno-literackim opracowanym przez
znawcę twórczości Schulza pana prof. J. Jarzębskiego. Z entuzjastycznym odbiorem spotkały się warsztaty kreatywnego
pisania, które poprowadził pan Michał Tuora - pisarz i publicysta, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”
w Lublinie. Uczniowie mieli okazję poznać techniki pomocne
przy pisaniu krótszych i dłuższych form wypowiedzi. Prowadzący przekazał uczestnikom warsztatów nie tylko wiele wiadomości teoretycznych, ale przede wszystkim zaproponował
doskonalące sztukę kreatywnego pisania ćwiczenia. Ogromne zaciekawienie wzbudziły też warsztaty kaligraﬁi. Naszym
gościem w tym festiwalowym dniu była pani Renata Horbaczewska z Lublina, która zaraziła uczniów swoją pasją. Rozdała uczestnikom wieczne pióra, atrament i wzorniki pisma,
i cierpliwie wprowadzała w tajniki kaligraﬁi. Okazało się, że
doskonalenie charakteru pisma to coś więcej niż żmudne
ćwiczenia. To praca nad własnym charakterem, ćwiczenia
z uważności i cierpliwości, i panowania nad sobą. W trzecim
dniu Festiwalu maturzyści z I LO uczestniczyli w warsztatach
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literackich pt. „Przedwiośnie. Ćwiczenia z wyobraźni historycznej”. Mieli niepowtarzalną okazję, by na „Przedwiośnie”
S. Żeromskiego spojrzeć z innej, współczesnej perspektywy
i ćwiczyć się w trudnej, i cennej sztuce stawiania pytań tekstowi literackiemu. W przedostatnim dniu Festiwalu uczniowie klas humanistycznych wzięli udział w nietypowej lekcji
czytania z Tygodnikiem Powszechnym, którą poprowadził
pan Piotr Paziński - pisarz, publicysta, krytyk literacki i tłumacz. Pretekstem do dyskusji było opowiadanie Franza Kafki
„Wspólnota”. Uczniowie podjęli próbę interpretacji trudnego
tekstu. Mały traktat ﬁlozoﬁczny Kafki skłonił ich do zastanowienia się nad tym, czym jest wspólnota, co buduje jej tożsamość, według jakich reguł funkcjonuje. Uczniowie próbowali
też znaleźć odpowiedź, na jakże aktualne dziś pytanie, kim
jest Inny i jakie korzyści może przynieść spotkanie z nim.
W ostatnim dniu podsumowaliśmy i oﬁcjalnie zamknęliśmy II Festiwal Literacki. Nagrodziliśmy osoby zaangażowane w jego przygotowanie i uczniów, którzy zwyciężyli
w ogłoszonych konkursach.
Promowaliśmy naszą kulturalną imprezę w puławskim radiu, na wernisaż wystawy i wykład o J. Conradzie zaprosiliśmy mieszkańców Puław. Każdego dnia przez szkolny radiowęzeł były nadawane festiwalowe wiadomości. Rozpoczynała
je oﬁcjalna piosenka Festiwalu - „Pamiętajcie o ogrodach”,
której słowa napisał J. Kofta. Uczniowie sami przygotowali
festiwalowy plakat i poczęstunek dla uczestników wernisażu
wystawy, nagrali krótki ﬁlm i opracowywali festiwalowe wiadomości.

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Organizujące festiwal polonistki wiedziały, że w I LO jest
młodzież z pasją, która aktywnie uczestniczy w kulturze, czyta książki, potraﬁ dojrzale o nich dyskutować. Inspirowaliśmy
się wzajemnie - nauczyciele uczniów, uczniowie nauczycieli,
razem zrobiliśmy II Festiwal Literacki. Efekt przerósł nasze
oczekiwania. To było prawdziwe święto kultury, literatury
i młodości. Do ogrodu kultury zaprosiliśmy wszystkich, którzy z uwagą wsłuchują się w głos poety i pisarza, są wrażliwi
na piękno słowa, chcą doskonalić się w sztuce pisania.
Festiwal był też świetną zabawą, ale zabawą na wysokim
poziomie. Przygotowania do święta literatury w I LO rozpoczęły się jeszcze w styczniu. „Precz z nudą i tandetą” - apelował J. Tuwim. Zainspirowani jego słowami myślimy o zorganizowaniu kolejnego Festiwalu. Za rok ponownie otworzymy
ogrodową furtę, i z radością wpuścimy do ogrodu kultury
wszystkich pozytywnie zakręconych strażników ogrodu kultury.
„Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście”
( J. Kofta)
Beata Smolarek - polonistka w I LO w Puławach

Mobilność kadry pedagogicznej w I LO
im. ks. A. J. Czartoryskiego
25.03.2017 roku grupa nauczycieli I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego rozpoczęła swoją przygodę edukacyjną uczestnicząc w programie mobilności kadry ERASMUS+.
Program przewidywał dwutygodniowy pobyt w Londynie czterech nauczycieli, którzy mieli za zadanie pogłębić

swoje kompetencje językowe i zapoznać się z nowoczesnymi
metodami nauczania. Zajęcia były prowadzone w międzynarodowych grupach, co wymagało posługiwania się językiem
angielskim. Uczestnicy programu mogli poznawać różnorodną kulturę i obyczaje innych krajów oraz stosowane tam
metody nauczania. Kontakt z „żywym” językiem, noclegi
w brytyjskich rodzinach, spędzanie wolnego czasu w wielokulturowym towarzystwie, wymiana doświadczeń i rozwiązań
- pozwoliło inaczej spojrzeć na dotychczas stosowane metody
nauczania, i ocenić ich skuteczność.
Dzięki uczestnictwu w projekcie nawiązano wiele znajomości, dzielono się wiedzą i doświadczeniem, które z pewnością pomoże lepiej wykonywać swoją pracę, a to przyniesie
korzyść uczniom.
Marzena Piekoś, Alicja Wawer-Lis

Najlepsi w powiecie
W czwartek 27 kwietnia 2017 r. w puławskim starostwie
odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla wybitnych zawodników, trenerów, animatorów oraz szkół za ubiegłoroczne osiągnięcia sportowe.
Podane zostały wyniki współzawodnictwa sportowego
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Najlepsze szkoły zostały nagrodzone pucharem, dyplomem
i nagrodami rzeczowymi. Wśród nich znalazło się, jak co
roku I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego!
W klasyﬁkacji Szkół Ponadgimnazjalnych, w punktacji
powiatu puławskiego za rok szkolny 2015/16 szkoła ta uplasowała się na I miejscu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowcom I Liceum!
Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2015/16 I Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
na szczeblu powiatowym:
Liga lekkoatletyczna – dziewczęta I miejsce
Liga lekkoatletyczna – chłopcy II miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta II miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe – chłopcy II miejsce
Sztafeta ,,szwedzka” – dziewczęta I miejsce
Sztafeta ,,szwedzka” – chłopcy II miejsce
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Sztafeta pływacka – dziewczęta II miejsce
Sztafeta pływacka – chłopcy II miejsce
Pływanie indywidualne:
Paweł Sykut – I miejsce (styl dowolny)
Weronika Karlińska – I miejsce (styl grzbietowy)
Katarzyna Głowacka – II miejsce (styl klasyczny)
Agata Kattenbach – III miejsce (styl dowolny)
Tenis stołowy drużynowy – dziewczęta III miejsce
Tenis stołowy drużynowy – chłopcy I miejsce
Tenis stołowy indywidualny:
Rafał Wolniarczyk – I miejsce

Z Kanady do Polski
Ten rok w I LO obﬁtuje w niezwykłe spotkania, ale tak doniosłych historycznie chwil doświadczamy rzadko. Zamieszkała w Kanadzie wnuczka dyrektora Szkoły w latach trzydziestych, pani Mary Rozinowicz przyjechała do nas we wtorek,
6 czerwca 2017 r. wraz z mężem i kuzynem, by poznać miejsce, w którym żył i pracował jej Dziadek – pan Aleksander
Feist, postać niezwykle w regionie zasłużona. Spotkanie przygotowane przez młodzież klas humanistycznych 2e i 2f oraz
dwóch znamienitych regionalistów z pasją: pana Zbigniewa
Kiełba i pana Sławomira Snopka, dostarczyło naszym Gościom wielu silnych wzruszeń i tak ważnych dla Nich informacji o trudnej i zarazem chlubnej przeszłości ich Przodka,
której nie znali. Zaangażowani w przygotowanie spotkania
dyrektor I LO Beata Trzcińska-Staszczyk i nauczyciele dołożyli wszelkich starań, by zdobyć jak najwięcej istotnych materiałów i zaprosić kluczowe osoby. Pojawiła się więc książka
pana Sławomira Snopka „Na Anioł Pański biją dzwony…”,
w której autor przedstawił biogram dyrektora Feista i opis heroicznego czynu uratowania dzwonu z paraﬁi wąwolnickiej
przed rekwizycją niemiecką, a także dotkliwe osobiste konsekwencje założenia przez Aleksandra Feista tajnej szkółki
powszechnej w początkach pracy pedagogicznej w Płockiem.
Informacja o odznaczeniu dyrektora Feista Złotym Krzyżem
Zasługi przez Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego
oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę spotkała się
z bardzo emocjonalną reakcją pani Rozinowicz, która niedawno odznaczenia te odnalazła w domu w Kanadzie. Dyrektor Aleksander Feist był w czasie okupacji burmistrzem
Puław. Pełniąc tę funkcję w tak trudnym czasie, sprzyjał Polakom, co potwierdzają unikatowe dokumenty zbierane pieczołowicie przez pana Snopka - przekazane na spotkaniu rodzinie dyrektora. Wizyta w szkolnej Izbie Tradycji przygotowana
przez pana Zbigniewa Kiełba, nieocenionego historyka z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, umocniła naszych Gości w przekonaniu, że pamięć o zasłużonych dla Szkoły, Miasta i Regionu jest w Szkole przechowywana z należytą czcią
i przekazywana młodym pokoleniom. Jak zawsze przy okazji
ważnych szkolnych wydarzeń kulturalnych i historycznych,
tak i teraz wsparli nas swą obecnością i zainteresowaniem
Wicestarosta pan Michał Godliński oraz Kierownik Wydziału
Edukacji pani Małgorzata Noskowska.
Katarzyna Dytkowska
fot. Cecylia Łyjak kl. 3cg
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Marianna Yermolenko – językowa perełka
z Ukrainy
Gdy ucznia i nauczyciela połączy wspólna pasja …
Jutro, 30 marca 2017 r. wyjeżdżam z moją uczennicą,
Marianną Yermolenko na ﬁnał 40. Olimpiady Języka Niemieckiego do Poznania. Obie jesteśmy bardzo zmęczone
żmudnymi przygotowaniami, pełne obaw (na liście zakwaliﬁkowanych do ﬁnału prawie połowa uczniów nosi niemiecko
brzmiące nazwiska), ale też przepełnione wiarą, że jej wiedza
i umiejętności się obronią. Obie mamy również poczucie dobrze wykorzystanego czasu, który był nam dany. Jutro czeka
nas wyjazd do stolicy Wielkopolski, nowe wrażenia, doświadczenia, nowi ludzie.
To dopiero jutro, zaś dziś chciałabym obejrzeć się za siebie, zebrać okruchy wspomnień, przeżyć, doświadczeń i skreślić kilka słów o podróży, którą odbyłyśmy wspólnie w ciągu
dwóch lat jej pobytu w naszym liceum, podróży w cudowny
świat nauki: w świat historii, geograﬁi, kultury i literatury
krajów niemieckiego obszaru językowego. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że miałam niezwykłe szczęście odbyć tę wędrówkę z towarzyszką absolutnie wyjątkową.
Doskonale pamiętam moje pierwsze spotkanie z Marianną we wrześniu 2015 r. na lekcji języka niemieckiego w grupie
rozszerzonej. Ta drobna, szczupła, pełna wdzięku i urody szatynka, urodzona w dalekim Czarnomorsku (Illichivsk/Ukraina) w pobliżu Odessy, była rok młodsza od kolegów w klasie.
Od razu uderzyło mnie to, że ta 16-letnia dziewczyna miała
tak mocno sprecyzowane oczekiwania wobec swojego pobytu w Polsce i wobec naszej szkoły: chciała dobrze nauczyć się
języka polskiego, z bardzo dobrym wynikiem zdać maturę
i zdobyć możliwie jak najlepszą znajomość języka niemieckiego, by w przyszłości móc podjąć studia w Niemczech.
Plany ambitne – pomyślałam wtedy, ale czy do zrealizowania

Gala 40. Olimpiady języka niemieckiego. pani prof. dr hab. Edyta
Połczyńska wręcza Mariannie dyplom ﬁnalisty - Poznań 02.04.2017 r.

Marianna Yermolenko - najlepsza absolwentka LO im.
S. Żeromskiego 2016-2017 na uroczystości pożegnania klas trzecich
w NOK, 28.04.2017 r.

przez cudzoziemkę w ciągu tak krótkiego okresu czasu?
Potem już tylko z ogromnym zaciekawieniem przypatrywałam się Mariannie, jak od początku z żelazną konsekwencją, krok po kroku realizowała swoje naukowe zamiary,
jak prędko adoptowała się do życia w Polsce, dotąd obcym
jej kraju, oraz jak sprawnie odnalazła się w zupełnie nowym
systemie szkolnym. Bardzo szybko zorientowałam się, że to
przykład uczennicy, która uczy się nie dla szkoły, ale dla życia. Stopnie były bardzo ważne, ale nie najważniejsze.
Już w klasie drugiej zaczęłyśmy intensywnie pracować
nad językiem niemieckim. Marianna stawiała pierwsze kroki w konkursach. Była wyjątkowo zmotywowana wewnętrznie. Od początku ambitna, niezwykle pracowita, niebywale
uzdolniona językowo, z wyjątkowym ,,uchem’’ do języków.
Inteligentna, obowiązkowa, wytrwała, punktualna. Chłonny, dociekliwy umysł. Doskonale zorganizowana, potraﬁła
po mistrzowsku zarządzać niewielką ilością czasu, którego przecież wciąż brakuje prawdziwemu licealiście. Nigdy
problemem dla niej nie była ilość i trudność zadanych prac,
wszystko było przygotowane w terminie i pieczołowicie dopracowane. Oprócz swojego ojczystego języka ukraińskiego,
posługiwała się też rosyjskim, angielskim, polskim i oczywiście niemieckim. Była nie tylko świetna z mojego przedmiotu, ale i z innych dziedzin osiągała bardzo dobre rezultaty. Po
prostu lubiła się uczyć. Na koniec drugiej klasy za bardzo dobre wyniki w nauce została uhonorowana Nagrodą Starosty
Puławskiego ,,Być najlepszym’’.
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Czyniła niebywałe postępy, jak gąbka chłonęła gramatykę,
słówka, wyrażenia. Koledzy mniemali, że nic ją to nie kosztuje, że sukcesy przychodzą same. Ja zaś wiedziałam, że stała za
tym tytaniczna wprost praca. Jednak ten niesamowity wysiłek
był doceniany, odnosiła sukcesy. Wkrótce najwyższa ocena
w polskim systemie szkolnictwa stała się nieadekwatna do jej
wiedzy z mojego przedmiotu.
Miała piękną cechę, którą niezwykle cenię u ludzi: ogromną pokorę dla wiedzy. Jednocześnie różniła się od uczniów –
cyborgów, których nastoletnie twarze pozbawione były emocji i mimiki. Była wrażliwa i otwarta, ciekawa świata i ludzi.
Dzięki swojemu smartfonowi, z którym się nie rozstawała,
śledziła na bieżąco nie tylko wydarzenia polityczno–społeczne w Europie i na świecie, lecz także interesowała się prawie
wszystkim. Zaskakiwała mnie nieraz nowinkami z różnych
dziedzin wiedzy. Lubiła też czytać.
Posiadała zdrowego ducha rywalizacji, uwielbiała wyzwania, lubiła stawiać sobie coraz to wyższe wymagania,
podnosić poprzeczkę często do granic wytrzymałości. Obserwowałam ją podczas wielu zmagań konkursowych. Potraﬁła
okiełznać stres i otrzymywać w ﬁnałach maksymalne noty za
rozmowy ustne, co było nie lada wyczynem.
Najwyższe wyzwanie postawiła sobie w klasie maturalnej,
decydując się wziąć udział w kilku konkursach, wśród nich
w tym najważniejszym – Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Jednocześnie padła z jej strony deklaracja, że w tym roku
musi dojść do ﬁnału. Nie rozmawiałyśmy nigdy czy warto,
ile to będzie kosztowało pracy, ile wyrzeczeń, ile emocji…
Po prostu była praca jej i moja, bo olimpiada to utwór grany
na 4 ręce. Ogrom materiału, presja czasu, ambicja i również
Mistrz i uczeń. Pani profesor Barbara Witkowska i Marianna
Yermolenko na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej - Nałęczów,
14.10.2016 r.

Marianna Yermolenko z dyplomem ﬁnalisty 40. Olimpiady języka
niemieckiego - Poznań, 02.04.2017 r.
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konieczność uzyskania na świadectwie ukończenia szkoły
najwyższych ocen z innych przedmiotów (w Niemczech do
podjęcia studiów konieczna jest matura, jednak o przyjęciu
decydują średnie ocen ze świadectwa).
Jeszcze dziś czuję ten ogromny stres przed ustnym etapem
okręgowym Olimpiady Języka Niemieckiego na UMCS, decydującym o zakwaliﬁkowaniu się do ﬁnału, gdzie za 3 egzaminy z historii, geograﬁi i literatury krajów DACH nie można
było stracić ani 1 punktu. Przed tym etapem kilka dni prawie
nie wychodziłyśmy ze szkoły, ale udało się, Marianna otrzymała maksymalną liczbę punktów. W kilka dni po egzaminie
Poznań potwierdził kwaliﬁkację do ﬁnału. I znów nowe zadania, nowe wyzwania… Znów trzeba będzie popisać się wiedzą uniwersytecką, teraz w szerszym zakresie.
Ponownie zaczynamy więc bardzo intensywnie pracować. Trzeba nauczyć się interpretować tekst literacki, zrozumieć niuanse bliskoznacznych wyrazów, doczytać nowe
lektury, znaleźć klucz do odszyfrowania utworów Goethego,
Remarqua, Grassa, Dürrenmatta, Widmera, Süskinda, Fontane, przeczytać opracowania, przedrzeć się ponownie przez
meandry niełatwej historii Niemiec, umieć opowiadać o niej
w kontekście relacji polsko-niemieckich, wyszukać detale
i ciekawostki z krajoznawstwa, przebrnąć przez setki zawiłości gramatycznych i jeszcze śledzić bieżące wydarzenia – to
tylko niektóre nasze cele przed ﬁnałem.
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Podczas ﬁnału był czas na spacer po Poznaniu - 01.04.2017 r.

Czas mijał nieubłaganie, a tu trzeba było równolegle przygotowywać się do matury. Żonglowałyśmy więc z przygotowaniami pomiędzy maturami próbnymi i bieżącymi sprawdzianami. I tak upłynęła szalona wprost klasa 3 – od konkursu do konkursu.
W klasie maturalnej Marianna zdała certyﬁkat DeutschalsFremdsprache w Instytucie Goethe’go, otrzymała dyplom laureata Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego ,,Deutschfreund’’ oraz zajęła wysokie 4. miejsce w ﬁnale
Wojewódzkiego Konkursu ,,An der KUL istDeutschcool!” na
KUL w Lublinie.
Wiele czasu spędzonego wspólnie na przygotowaniach,
zmagania konkursowe, gdzie w grę wchodziły ogromne emocje, pozwoliły nam się wszechstronnie poznać. Niekiedy zacierały się granice mistrz – uczeń, choć Marianna nigdy tego
nie wykorzystywała.
Nie potraﬁę dziś podać liczby wspólnie spędzonych godzin nad zgłębianiem tajników języka i kultury niemieckiej.
Nie wiem, ile trwały nasze rozmowy w języku Goethego
o życiu, o przyszłości – tak dziś nieprzewidywalnej w kruchym świecie wartości, o niepewnym losie rodziny Marianny,
która była jej zawsze tak droga. Rozmowy o naszych ojczyznach: Polsce i Ukrainie. Długie rozmowy o Berlinie, mieście,
w którym przed laty studiowałam, i w którym za kilka mie-

sięcy swoje studia podejmie Marianna. Nie był to jednak czas
przetrwoniony. Był to czas, który pozwolił przesunąć każdej
z nas własny horyzont.
Nasza wspólna wyprawa w świat wiedzy i życia pomału
zmierza ku końcowi. Niezwykła podróż, która ubogaciła nas
obie nie tylko w nową wiedzę i nowe kompetencje, ale skłoniła do autentycznej reﬂeksji nad kondycją Europy i świata, nad
niebywałą powtarzalnością zjawisk historycznych, z których
człowiek wydaje się nie potraﬁć i nie chcieć niczego się nauczyć, wreszcie nad tym jak wspaniałym zwierciadłem świata jest literatura. Doświadczenie, które pozwoliło nam obalić
stereotypy Polaka i Ukraińca, poznać samego siebie.
Nie wierzę w spotkania przypadkowe. Jestem wdzięczna
losowi, że dane mi było pracować z osobą tak nieprzeciętną,
mądrą i dojrzałą.
Nazwisko Marianny zapisze się złotymi zgłoskami w sztafecie pokoleń naszego liceum. Zostaną jej dyplomy na korytarzu szkolnym, fotograﬁe i wpisy o jej sukcesach na facebooku
naszej szkoły. Nikomu dotychczas z uczniów naszego liceum
nie udało się sięgnąć tak wysoko, żaden nie brał udziału w ﬁnale olimpiady z przedmiotów ogólnokształcących. Musiała
tego dokonać skromna, ale niezwykła uczennica z UkrainyMarianna. To też jej plany. I marzenia. Marzenia o dobrych
studiach w kraju naszego zachodniego sąsiada, o podróżach,
w tym tej do Szwajcarii, nietuzinkowym życiu. Wierzę głęboko, że wszystkie one się spełnią, bo ma ona do tego wszelkie
predyspozycje i kompetencje.
Swoim zaś kolegom zostawiam przesłanie, aby mieli oczy
szeroko otwarte, bowiem świat jest pełen cudnych, utalentowanych młodych ludzi – diamentów, którym jednak, aby rozbłysły pełnym blaskiem, należy okazać dużo serca i oﬁarować
to, co obecnie najcenniejsze – czas. Zaś ślad własnych pasji
widocznych w drugim człowieku, wynagradza wyrzeczenia
i niemały wkład pracy.
Teraz, gdy myślę o Mariannie, która za parę dni opuści mury naszej szkoły, trochę mi żal, że nasze spotkanie nie
trwało dłużej. Jestem jednak przekonana, że w świecie znajdzie swoje dobre, spokojne miejsce, i gdziekolwiek będzie,
poniesie ze sobą w swoje przyszłe życie różnobarwny bukiet
wspomnień z Nałęczowa, miasta, które było dla niej przez
dwa lata jej drugą małą ojczyzną.
Barbara Witkowska
LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Podczas ﬁnału był czas na spacer po Poznaniu.
Przed starym browarem - 01.04.2017 r.

P.S.
Dnia 2 kwietnia 2017 r. na uroczystej gali wśród znamienitych
gości w Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z rąk pani prof. dr hab. Edyty Połczyńskiej, przewodniczącej Komitetu Głównego OJN, Marianna odebrała
dyplom ﬁnalisty 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.
W uznaniu jej dotychczasowych osiągnięć została imiennie zaproszona przez prof. dr hab. Armena Edigariana, prorektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na studia w tej najstarszej polskiej uczelni.
Dnia 28 kwietnia 2017 r. na uroczystości zakończenia roku
szkolnego klas trzecich odebrała świadectwo z wyróżnieniem, i ze średnią 5,6 została najlepszą absolwentką Liceum
2016/2017.
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Pomagajmy, bo warto pomagać!
Akcje charytatywne przeprowadzane w naszym Liceum to
świetny sposób na realizację założeń i celów szkolnego programu wychowawczego. Podejmowane akcje o charakterze
wolontariatu uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych,
rozwijają empatię, kształtują również pozytywną postawę
wobec cierpiących i potrzebujących. Nasi uczniowie bardzo
chętnie uczestniczą w takich działaniach.
Kolejny rok szkolny w naszej placówce prowadzona jest
zbiórka plastikowych nakrętek, dzięki którym niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym i spełniamy ich marzenia.
Nakrętki traﬁają do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.
Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję: „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”. Cała społeczność szkolna gromadziła słodycze, środki czystości i higieny osobistej, żywność długoterminową oraz artykuły szkolne. Każda klasa samodzielnie
wyznaczyła sobie rodzaj zbieranych produktów: ryż, makaron, kasza, cukier, olej. Natomiast wszyscy pracownicy szkoły
zbierali środki czystości i higieny osobistej. Zebrane produkty
przekazane zostały do nałęczowskiego sztabu tejże akcji, który był prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Ośrodka rozdysponowali zgromadzone dary
najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy.
Akcja pod hasłem: „I Ty Możesz Zostać św. Mikołajem” miała na celu pomoc najmłodszym dzieciom. Przeprowadzona
została zbiórka upominków, zabawek, książek, gier planszowych, puzzli itp. dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia
dla Dzieci i Młodzieży w Nałęczowie. Grupa wolontariuszy
z internatu przekazała zgromadzone dary dzieciom ze świetli-

Akcja „Twój dar serca dla hospicjum”

Wizyta w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach

Zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych psów w Puławach

cy środowiskowej „Dziecięca alternatywa”. Chętni uczniowie
wzięli udział w 9 edycji Akcji: „Twój Dar Serca dla Hospicjum”, wspierającej Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Przeprowadzona przez nich kwesta uliczna zasili
budżet tejże placówki. Otrzymane wsparcie ﬁnansowe w tym
roku przeznaczone zostanie m.in. na:
- zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych, sprzętu
medycznego;
- naprawę i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego;
- pomoc socjalną dla podopiecznych i ich rodzin;
- żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej
opieki paliatywnej.
Od kilku lat współpracujemy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach. Los psów w schronisku jest
ogromnie smutny - to miejsce, gdzie znajdują dach nad głową, ale nadal pozostają porzuconymi, oczekując ciepła, domu
i obecności człowieka. Większość z przebywających tam
zwierząt wiele wycierpiała, zanim znalazła się w przytułku...
Przeprowadziliśmy dwie zbiórki najpotrzebniejszych artykułów i przekazaliśmy dary w postaci karmy mokrej i suchej,
kołder, narzut, koców oraz poduszek. Dzięki takim akcjom
los podopiecznych schroniska z dnia na dzień stanie się znośniejszy.
Swoim działaniem, udowadniamy, że w „grupie siła” i razem możemy więcej! Uczniowie naszej szkoły mają wrażliwe
i ogromne serca. Pomagajmy, bo warto pomagać!
Maria Rejmak-Chęć – wychowawca w internacie
Magdalena Adamska – kierownik internatu
LO im. Stefana Żeromskiego w ZS nr 2 w Nałęczowie

Akcja „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
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Samorządy Uczniowskie w Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie
W dniach 9 - 10 marca 2017 roku, w naszej szkole odbyły się warsztaty dla samorządów uczniowskich szkół średnich
Powiatu Puławskiego. Prowadzili je trenerzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie: pani Barbara Rostek i pan
Michał Tragarz.
Celem warsztatów było doskonalenie pracy samorządów
uczniowskich. W ciągu dwóch dni intensywnej pracy młodzież z opiekunami poznawała podstawy prawne, istotę i obszary działania samorządów, a także analizowała dotychczasowe działania, uczyła się dobrych praktyk, wypracowywała
nowe ścieżki działań.

Pierwszego dnia po wprowadzeniu i przedstawieniu programu oraz zasad współpracy, prowadzący na początek zaproponowali animacje, które miały na celu integrację uczestników. Następnie zastanawialiśmy się po co nam samorządy
uczniowskie i analizowaliśmy skojarzenia dotyczące samorządów uczniowskich w naszych szkołach. W dalszej części
zmierzyliśmy się z niełatwym quizem o prawach samorządów
uczniowskich i prawach ucznia w szkole. Kolejnym punktem były: ćwiczenia praktyczne i systematyzowanie tego, co
pomaga we współpracy, ustalanie istoty i obszarów działania
samorządów uczniowskich, szukanie przykładów na to, co
może i powinien zrobić samorząd. Przedstawiliśmy dobre
praktyki i różne pomysły działań, określiliśmy, co widzimy
w nich pozytywnego. Część warsztatowa zakończyła się podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.
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Kolejny dzień rozpoczął się wprowadzeniem oraz porannym rozruchem. Towarzyszyła nam w tej swoistej rozgrzewce
pani Małgorzata Noskowska - kierownik Wydziału Edukacji
Starostwa Puławskiego. To właśnie z jej inicjatywy organizowane są spotkania samorządów uczniowskich. Jej zdaniem
samorządność w szkole odgrywa bardzo ważną rolę. W dalszym etapie warsztatów uczyliśmy się zespołowego podejmowania decyzji, analizowaliśmy działania naszych samorządów
oraz wypracowywaliśmy nowe pomysły na planowanie i działanie. Część warsztatową zakończyliśmy jak zwykle podsumowaniem i ewaluacją.
Oprócz typowych zajęć warsztatowych odbywały się także
spotkania o innym charakterze. Pierwszego dnia zaprosiliśmy
naszych gości na spacer literacko-historyczny po Nałęczowie
oraz zaprezentowaliśmy spektakl „Mury” w wykonaniu naszej grupy teatralnej „Sensu lato”. Wieczorem część grupy integrowała się na kręglach w „Atrium”.
Po tych dwóch dniach intensywnej pracy na warsztatach
i innych atrakcjach, każdy doszedł do wniosku, że samorządności można się nauczyć. Zdobytą wiedzę wykorzystamy
w działaniu. Dzięki warsztatom została również otwarta możliwość dalszej współpracy z nowymi znajomymi.
Małgorzata Gajdzińska
opiekun Samorządu Uczniowskiego
LO im. Stefana Żeromskiego w ZS nr 2 w Nałęczowie

Przyjaźń z Melpomeną
Szkolna Grupa Teatralna „Sensu lato” działająca w Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zrzesza uczniów
o uzdolnieniach artystycznych: aktorskich, literackich i reżyserskich. W repertuarze swoim posiada: montaże słowno-muzyczne, scenki kabaretowe, przedstawienia teatralne, widowiska okolicznościowe. Członkowie zespołu wykazują się
dużą kreatywnością oraz wyjątkowym zaangażowaniem
w pracy nad powstawaniem każdego przedstawienia. Widowiska są efektem twórczych adaptacji gotowych scenariuszy lub działaniem nad własnymi utworami. Grupa teatralna
uatrakcyjnia swoimi występami wydarzenia szkole i środowiskowe. Udział w zajęciach to świetny sposób na pobudzanie
aktywności twórczej, wrażliwości, na wzbogacanie kultury
słowa i reﬂeksji intelektualnej.
Dzięki bliskiej współpracy z Działem Edukacji Kulturalnej
Centrum Kultury w Lublinie, członkowie grupy mieli okazję
wzbogacać i doskonalić swoje umiejętności na warsztatach
organizowanych przez tę cenioną instytucję.
W dniach 30 września i 1 października 2016 r. uczestniczyli w warsztatach teatralnych. Zajęcia prowadzili znakomici
artyści o bardzo charyzmatycznych osobowościach: Mieczysław Wojtas – założyciel Teatru Panopticum, Łukasz Witt-Michałowski – twórca lubelskiej Sceny Prapremier InVitro.
Czas spędzony na zajęciach był bardzo intensywny i kreatywny. Wymagał od wszystkich wytężonej, ale bardzo inspirującej pracy. Każdy przez chwilę mógł być reżyserem, aktorem,
scenarzystą. Panowała wyjątkowa atmosfera. Sami prowadzący często byli zaskakiwani pomysłowością i inwencją arty-
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styczną uczestników. Dla naszych artystycznie uzdolnionych
uczniów udział w warsztatach był nieocenionym doświadczeniem. Warto było poświęcić część weekendu, aby spotkać się
z ciekawymi ludźmi, którzy realizują swoje pasje, są otwarci
na sztukę, na świat i na drugiego człowieka. Uczestnicy zajęć
niewątpliwie wzbogacili swój warsztat i umiejętności.
W lutym 2017 r. nasi młodzi adepci sztuki słowa i teatru
wybrali się na warsztaty głosowej interpretacji literatury:
„Mówić czy recytować”. Zajęcia prowadził Pan Mateusz Nowak – polonista i logopeda, nagradzany w kraju i za granicą,
monodramista, recytator, instruktor żywego słowa. Spotkanie
przybrało formę debaty – po jednej stronie zasiedli zwolennicy mówienia, po drugiej miłośnicy recytacji. Nasi uczniowie
też mieli podzielone zdania na ten temat. Mogliśmy poznać
tajniki sztuki żywego słowa oraz różnice między mówieniem
a recytowaniem na przykładach kilku wierszy, prezentowanych przez uczestników. Warsztaty zakończyły się wspólnym
opracowaniem dekalogu dobrego artysty żywego słowa. Nasi
uczniowie skorzystali z okazji, aby w twórczy sposób spędzić
popołudnie. Dzięki warsztatom nabyli nowe doświadczenia
i umiejętności, poznali rówieśników o tych samych zainteresowaniach. Wyjazd do Centrum Kultury w Lublinie i spotkanie z Panem Mateuszem Nowakiem były dla nich prawdziwą
ucztą duchową.
Ostatnim przedsięwzięciem szkolnej grupy teatralnej
”Sensu lato” był spektakl pod tytułem: „Mur”. Ten krótki, ale
bardzo wymowny i poruszający przekaz o charakterze psychoproﬁlaktycznym, miał za zadanie zwrócić uwagę odbiorcy
na wszystko to, co utrudnia nam osobiste, bezpośrednie kontakty z drugim człowiekiem. Poprzez teksty i piosenki prezentowane w czasie przedstawienia, wskazywano na pewne problemy i sytuacje rodzinne, które zaburzają jej funkcjonowanie
i niekorzystnie wpływają na emocje i zachowanie młodego
człowieka. Tytułowy mur symbolizuje wszystko to, co jest złe
w kontaktach między ludźmi, wszystko to, co powoduje, że
nawet w rodzinie oddalamy się od siebie i czujemy osamotnieni. Z jakich cegieł został zbudowany ten mur, i co należy
uczynić, aby go zburzyć? Odpowiedzi na te pytania należało szukać w tekstach, wypowiadanych przez młodych aktorów. Spektakl został zaprezentowany młodzieży z gimnazjów
w Nałęczowie i Wąwolnicy, przedstawicielom samorządów

Członkowie grupy teatralnej Sensu lato

Grupa teatralna Sensu lato z przedstawieniem pt. „Mur w gimnazjum
w Nałęczowie”

uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych powiatu puławskiego, przebywających w naszej szkole na dwudniowych warsztatach oraz rodzicom licealistów z „Żeroma”. Przedstawieniom
dla młodzieży towarzyszyły warsztaty, których efektem było
ustalenie i spisanie, co utrudnia relacje w rodzinie i z rówieśnikami oraz co może je poprawić. Mamy nadzieję, że po tych
ciekawych zajęciach wychowawczych będą pękały mury nieporozumienia, a w ich miejsce będą budowane mosty zgody
i dobrej komunikacji między ja – on, ja – ona, ja – oni.
W dniu 8 marca, nasza szkolna grupa teatralna zadebiutowała na deskach XIV Lubelskich Spotkań Teatralnych
„Zwierciadła”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez II
Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie, Fundację Teatrikon, Centrum Kultury w Lublinie.
Jest to przegląd młodzieżowych grup teatralnych z województwa lubelskiego. Szkolnych zespołów było niewiele. Przeważały teatry, działające przy młodzieżowych domach kultury.
Nasza grupa była jedyną z powiatu puławskiego. Zaprezentowaliśmy wspomniany wcześniej spektakl pod tytułem „Mur”.
Poprzez teksty wypowiadane przez bohaterów pragnęliśmy
poruszyć problemy, dotykające młodych ludzi: konﬂikt pokoleń, trudne relacje w rodzinie, samotność w tłumie, brak
zrozumienia. Członkowie grupy mimo dużego napięcia i tremy odegrali swoje role naturalnie i bardzo wiarygodnie. Nie
zrazili się nawet awarią sprzętu nagłaśniającego, która miała miejsce zaraz na początku przedstawienia, kiedy to nasza
utalentowana Paulina śpiewała piosenkę: „Nie ma jak dom”.
Pierwsza konfrontacja z innymi młodzieżowymi grupami teatralnymi za nami. Po spektaklu otrzymaliśmy gromkie brawa. Chyba udało nam się dotrzeć do młodej publiczności,
a nawet ją poruszyć. Bezpośrednio po przedstawieniu odbyła
się rozmowa z jurorami: Małgorzatą Adamczyk – specjalistką
do spraw edukacji teatralnej w Teatrze im. H. Ch. Andersena
w Lublinie, Jerzym Turowiczem – twórcą i dyrektorem Akademii Teatralno-Wokalnej w Lublinie, Mieczysławem Wojtasem – kierownikiem i reżyserem Teatru Panopticum. Członkowie komisji cenne rady i wskazówki wypowiadali z życzliwością i sympatią – na pewno wykorzystamy je w dalszej
pracy. Bogatsi o kolejne doświadczenie opuściliśmy gościnne
progi XIV Lubelskich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”.
Bożena Kursa, nauczyciel – bibliotekarz
LO im. Stefana Żeromskiego w ZS nr 2 w Nałęczowie
fot. Magdalena Adamska
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Przystąpić do rywalizacji o zaszczytny
tytuł mistrza ortograﬁi to poważne wyzwanie. Posiąść znajomość bezbłędnego pisania
w języku polskim to nie taka łatwa sprawa.
Ktoś mógłby się zdziwić, jak to, przecież to
nasz język ojczysty. Tak to prawda, ale tak jak
w powiedzeniu: „Im głębiej w las, tym więcej drzew”, kiedy zaczynamy zagłębiać się we
wszystkie zasady, reguły, wyjątki, odstępstwa, homofony, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego ktoś to tak skomplikował,
czyżby chciał nam utrudnić życie. Po chwili jednak przychodzi reﬂeksja, inni mogą to opanować, więc ja też dam radę.
Poprawne posługiwanie się polszczyzną to wyznacznik
patriotyzmu, to wyrażanie szacunku dla tych, którzy ją tworzyli, to obowiązek zwłaszcza ludzi wykształconych. Zwrócił
na to uwagę wybitny pedagog Janusz Korczak, który stwierdził, że: „Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową,
tych którzy ją budowali”. Obecnie niektórzy głoszą poglądy
o potrzebie wprowadzenia pewnej liberalizacji przestrzegania
zasad polskiej ortograﬁi. Marginalizują jej znaczenie, a nawet bagatelizują wymagania, dotyczące jej znajomości. My, to
znaczy organizatorzy konkursu, nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Podjęliśmy więc inicjatywę zorganizowania Wojewódzkiego Konkursu Ortograﬁcznego „Zostań Mistrzem
Ortograﬁi”.
W celu nadania większej rangi oraz uzyskania merytorycznego wsparcia dla naszego przedsięwzięcia, wystosowaliśmy pismo do dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS
w Lublinie z prośbą o objęcie naszego konkursu patronatem
naukowym. Pan prof. Arkadiusz Bagłajewski bardzo przychylnie, wręcz entuzjastycznie odniósł się do naszej inicjatywy, związanej z propagowaniem wartości języka polskiego.
Wyraził chęć współpracy i służenia wszelką pomocą merytoryczną w kwestii konkursu. Opiekunką naszego przedsięwzięcia z ramienia UMCS została pani prof. Iwona Morawska
– wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.
To z Panią Profesor konsultowane były wszystkie zagadnie-

nia, dotyczące rywalizacji o tytuł mistrza ortograﬁi: regulamin, kryteria oceniania, dyktanda, testy.
Konkurs przygotowany został dla dwóch kategorii wiekowych – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Regulamin zobowiązywał do przeprowadzenia eliminacji
szkolnych, które miały na celu wyłonienie po trzech najlepszych przedstawicieli z każdej szkoły, która odpowiedziała na
nasze zaproszenie. Uczestnicy tego pierwszego etapu pisali
dyktando, przygotowane przez organizatorów. Chęć przystąpienia do pierwszej edycji naszego konkursu wyraziło 11
szkół, głównie z terenu powiatu puławskiego.
Wielki ﬁnał odbył się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. O tytuł mistrza ortograﬁi rywalizowało 35. uczestników. Finaliści musieli zmierzyć się z dyktandem, naszpikowanym ortograﬁcznymi pułapkami oraz z testem, sprawdzającym znajomość poprawnej polszczyzny i zasad pisowni.
Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy ﬁnaliści wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością prawie
bezbłędnego pisania. Mistrzem ortograﬁi w kategorii szkół
gimnazjalnych została Dominika Pacek z Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Przybysławicach. Uczennicę
do konkursu przygotowała pani Katarzyna Topór, nauczycielka języka polskiego. Tuż za nią uplasowała się Wiktoria
Pawłocik z Publicznego Gimnazjum w Piotrowicach, trzecie
miejsce zajęła Monika Miazek reprezentująca również Gimnazjum w Piotrowicach. Uczennice przygotowywały się pod
okiem pani Agnieszki Łuszczyńskiej-Paszko, nauczycielki
języka polskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych ten
zaszczytny tytuł zdobyła Anna Shahbazyan z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach, podopieczna pani Anny Adamczyk, nauczycielki języka polskiego. Kolejne dwie lokaty uzyskały uczennice, które również uczęszczają do tego Liceum. Drugie miejsce zdobyła Natalia Goljanek, podopieczna pani Małgorzaty
Berlińskiej, nauczycielki języka polskiego zaś trzecie Klaudia
Korpysa, przygotowywana przez panią Joannę Czajkowską-Ziembowicz, nauczycielkę języka polskiego.
Laureatki odebrały dyplomy i nagrody z rąk pani prof.

Anna Shahbazyan - mistrz ortograﬁi w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych

Dominika Pacek - mistrz ortograﬁi w kategorii szkół
gimnazjalnych

Zmagania o tytuł mistrza ortograﬁi
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List do Mamy

Finaliści gotowi do zmagań o tytuł mistrza ortograﬁi

Organizatorzy i laureaci I edycji wojewódzkiego konkursu ortograﬁcznego zostań mistrzem ortograﬁi

Iwony Morawskiej – pracownika naukowego UMCS, wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Pani profesor w pięknych
słowach podsumowała zmagania konkursowe nie kryjąc zadowolenia, że mimo powszechnych opinii, ze znajomością
polskiej ortograﬁi nie jest aż tak źle. Podziękowała organizatorom za podjęcie trudu zorganizowania tego przedsięwzięcia, dzięki któremu stworzono uczestnikom możliwość
potwierdzenia własnych umiejętności związanych z opanowaniem zasad ortograﬁi i interpunkcji. Zaapelowała, aby ta
pierwsza edycja stała się początkiem kolejnych konkursów.
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, pozostałym uczestnikom
dziękujemy za udział w tej trudnej rywalizacji. Zapraszamy
za rok do kolejnej edycji konkursu!
Mamy nadzieję, że nasze działania wpiszą się na stałe do
kalendarza imprez szkół z naszego regionu i będą przyczyniały się do doskonalenie znajomości zasad ortograﬁcznych
i interpunkcyjnych, do rozwijania umiejętności stosowania
w praktyce zasad poprawnego pisania, i do kształtowania postawy szacunku dla poprawnego pisania w języku polskim.
Bożena Kursa
nauczyciel – bibliotekarz
LO im. Stefana Żeromskiego w ZS nr 2 w Nałęczowie
fot. Magdalena Adamska

Droga Mamo pisząc to dla Ciebie szczerze
Chcę Ci podziękować za Twą troskliwą opiekę
Gdy byłem w Twoim brzuszku, to pierwsze bicie serca
Poleciały łzy z miłości i ze szczęścia
Ty dokładnie pamiętasz ile włożyłaś trudu
Z pewnością było ciężko by doczekać się cudu
Poród, który dał Ci Twego syna
Najcenniejsza chwila, której się nie zapomina
Twoja krew w moich żyłach od samego poczęcia
9 miesięcy potem wielka radość z dziecka
Popłynęła rzeczka miłości, której z dnia na dzień jest
coraz więcej
Przecież to czuję
Mamo dziękuję za Twoje wielkie serce
Za dobroć anioła i za anielskie ręce
Wkładając serce by móc mnie wychować
Robiłaś to sama, bo nie było obok ojca
Kto miał służyć za wzorzec kto jak nie ty
Dawałaś wszelkie rady by nauczyć mnie jak żyć
Powtarzałaś mi po pierwsze to być grzecznym
Nie raz to słyszałem często wytykając błędy
Mówiłaś którędy mam iść, co jest dobre
Moja kochana Mamo nigdy słów tych nie zapomnę
Zawsze chciałaś dobrze wiem i to wpajałaś
Jak bardzo mnie kochasz mówiłaś gdy przytulałaś
Widząc jak się starasz, bo oddałabyś wszystko
I, co by się nie działo wiem, że zawsze będziesz blisko
Domowe ognisko stworzyłaś bez wątpienia
Lecz kiedy dorastałem wszystko zaczęło się zmieniać
Przestałem doceniać, co dla mnie najważniejsze
Zaczęły się problemy, których było coraz więcej
Nie wiedziałem jeszcze, co się z tym wiąże
Rozmawiając ze mną myślałaś, że to pomoże
Jednak coraz gorzej problem narastał
Okres buntowania, a od Ciebie druga szansa
Nie dostrzegłem światła tak byłem zły
Ja naprawdę Mamo nie chciałem taki być
Widząc Twoje łzy dalej nie rozumiałem
Jak bardzo Cię krzywdzę oraz jak bardzo Cię ranię
Pozostawiając ranę na Twoim sercu ból
Podejrzewam mamo jak mogłaś się wtedy czuć
Brakuje dziś słów, bo znów Ciebie zawiodłem
Otwierając oczy zobaczyłem co jest dobre
Z biegiem czasu dorosłem i teraz widzę więcej
Lecz kiedy to wspominam kolejny raz pęka serce
Dzisiaj tak szczerze przepraszam mamo
Z całego serduszka za to wszystko, co się działo
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Wiem, że to za mało by móc to dziś naprawić
Uświadomiłem sobie, że nie chcę już Ciebie ranić
To co było zostawić gdzieś daleko w tyle
A przyszłość niech buduje nam same dobre chwile
Dziękuję Ci za życie, bo dzięki Tobie jestem
Mam duszę, rozum i bijące serce
Teraz między nami jest o wiele lepiej
Jesteś dumna z syna, uśmiechasz się coraz częściej
Dziś na Twoje ręce składam ten list
Kocham Cię Mamo podpisuję się
Twój syn
Cyprian Broda
Wychowanek MOW w Puławach

V Ogólnopolskie Mistrzostwa MOW
w Grach Logicznych – Abalone i Kostka Rubika
12 maja 2017 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach odbyły się V Ogólnopolskie Mistrzostwa
MOW w Grach Logicznych - kategoria Abalone oraz Kostka
Rubika.
W Mistrzostwach wzięło udział 32. wychowanków
z ośmiu ośrodków. Skład drużyny MOW Puławy wyglądał
następująco:
1. Dawid Lipiec (III G b)
2. Dawid Urban (I ZSZ b)
3. Sebastian Guzowski (II ZSZ)
4. Kacper Domalewski (II G)
Po uroczystym rozpoczęciu przez pana Piotra Kielara
ze Starostwa Raciborskiego oraz dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Rudach, wychowankowie z poszczególnych ośrodków zostali rozlosowani do czteroosobowych grup eliminacyjnych i rozpoczęli zaciętą walkę. Podczas
całego turnieju zostało rozegranych ponad 130 pojedynków,
gdzie uczestnicy grali do dwóch wygranych meczy.
W przerwie pomiędzy kolejnymi rundami został rozegrany turniej w układaniu Kostki Rubika na czas. Do zawodów
przystąpiło sześciu wychowanków, którzy mieli po trzy próby
czasowe. Mistrzem w układaniu kostki został Kamil Stróżyk
(MOW w Rudach), II miejsce wywalczył Jakub Drożyński
(MOW w Kuźni Raciborskiej), zaś III miejsce – Marcin Gołąb (MOW w Kuźni Raciborskiej).

II miejsce MOW Puławy
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Nagrody indywidualne Abalone

Klasyﬁkacja końcowa w kategorii ABALONE wygląda
następująco:
I miejsce - MOW w Rudach
II miejsce - MOW w Puławach
III miejsce - MOW w Lubaczowie
IV miejsce - MOW w Sobótce
V miejsce - MOW w Podzamczu
VI miejsce - MOW w Kuźni Raciborskiej
VII miejsce - MOW w mieście Radzionków
VIII miejsce - MOW w Godzięcinie
Dodatkowo każdy z zawodników rywalizował ze sobą
w rozgrywkach indywidualnych w Abalone. Zwycięzcy musieli wykazać się doskonałymi zdolnościami taktycznymi i logicznym myśleniem.
Oto najlepsza trójka w turnieju indywidualnym:
– złoty medal otrzymał Dominik Mijas (MOW w Rudach)
– srebrny medal – Michael Cichy (MOW w Rudach)
– brązowy – Dawid Lipiec (MOW w Puławach)
Dzięki uprzejmości Naczelnika Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, V Ogólnopolskie Mistrzostwa
MOW w Grach Logicznych - Abalone i Kostka Rubika - odbyły się na jej terenie, a na uczestników czekała dodatkowa
atrakcja - przejazd kolejką wąskotorową.
Organizatorem VI Mistrzostw MOW w Grach Logicznych 2018 został nasz Ośrodek, czyli MOW w Puławach.
Serdecznie zapraszamy!
Sławomir Goluch
Nauczyciel w MOW w Puławach

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych
2 czerwca br. w Zespole Szkół nr 3 odbył się ﬁnał VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych pod hasłem „Ausﬂug in die Landeskunde”. Podobnie jak
w latach ubiegłych konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego.
Tegoroczna VII edycja cieszyła się niezmiernym zainteresowaniem wśród młodzieży, i okazała się być rekordową pod
względem liczby uczestniczących w niej szkół. A były to:
- Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej,
- Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
- Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach,
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– Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej
– Curie,
– I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Adama Jerzego
Czartoryskiego,
– Zespół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta
Chmielowskiego,
– Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Chrystiana
Piotra Aignera,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji
Edukacji Narodowej,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka
Dionizego Kniaźnina,
– Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
W ﬁnale spotkało się łącznie 26 uczniów, którzy 26 kwietnia br. podczas etapu szkolnego, wykazali się największą erudycją na temat państw niemieckiego obszaru językowego.
Zmagania ﬁnałowe pozwoliły ostatecznie wyłonić zwycięzców VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Wyniki konkursu ogłosił przewodniczący jury,
wicedyrektor ZS3, Grzegorz Jabłoński. Laureaci konkursu to:
– ADRIAN SZAERK (uczeń ZSO nr 1) – I miejsce
– JAROSŁAW BĄK (uczeń I LO) – II miejsce
– ANNA KWIATEK (uczennica ZS1) – III miejsce
Przyznano również wyróżnienia za zajęcie IV miejsca ex
aequo dla Michała Jeziora (ZST) i Jakuba Capały (ILO) oraz
Dominika Kozieła (ZST), który uplasował się na miejscu V.
Wśród reprezentujących ZS3 uczennic, najwyższy wynik uzyskała Kinga Pawłowska (VI miejsce).
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Proﬁlaktyczny pokój zagadek

Zakup atrakcyjnych nagród głównych dla zwycięzców
sﬁnansował Powiat Puławski, natomiast pozyskani sponsorzy: „Grupa Azoty Puławy”, Ambasada Niemiec, Ambasada
Szwajcarii oraz Goethe Institut - ufundowali upominki dla
wszystkich 26. uczestników ﬁnału.
Magdalena Kowalska - organizator konkursu

W stronę wolności
Czym jest wolność? Jaki jest jej smak? To smak czystego
oddechu – bez papierosa, bez alkoholu, bez innych używek,
które zniewalają. O tym starali się przekonać swoich kolegów
twórcy projektu: „Jestem wolny od nałogów”, realizowanego
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, pod auspicjami Fundacji Sempre a Frente w Lublinie.
Wolność to najważniejsza z wartości. Najogólniej rzecz
biorąc, wolność to możliwość wyboru. Wolność to sytuacja
człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą. To
sytuacja, kiedy nie muszę zapalić papierosa, nie muszę napić
się alkoholu, nie muszę brać narkotyków, by sobie i innym
udowodnić swoją wartość, żeby poczuć się lepiej. Mogę – tak,
tylko po co?
Taki cel przyświecał młodym twórcom projektu: „Jestem
wolny od nałogów”, realizowanego w Zespole Szkół im. Jana
Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, pod auspicjami Fundacji Sempre a Frente w Lublinie. Podejmując różnorodne – od poważnych po zabawowe – działania, chcieli
przekonać swoich kolegów, że warto być wolnym od używek.
Całkiem poważnie o zagrożeniach od strony używek
mówili goście Żywej Biblioteki – specjaliści ds. uzależnień:
przedstawiciele policji z Powiatowej Komendy Policji w Puławach, terapeuta z MONAR-u w Puławach, pedagog szkolny
i członkowie kazimierskiego środowiska AA. Młodzież miała
okazją porozmawiać z nimi indywidualnie w zaaranżowanej
w jednej z sal mini kawiarence, i zadać pytania, których nie
mieliby być może śmiałości wypowiedzieć podczas spotkania
ogólnego.
- Chodzimy do szkół i rozmawiamy z uczniami na różne
tematy związane z uzależnieniem, ale dużym plusem w tym,
co tu zorganizowaliście, jest to, że można było porozmawiać
twarzą w twarz, tak jeden na jeden. Nie ogólnie przy całej
klasie, bo nie o wszystko wtedy można zapytać – mówiła po
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Happening
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Happening

to sama przyjemność! Nic bardziej mylnego – przekonali się
o tym ci, którzy spróbowali ją objąć. Dlaczego? - To śmierdząca sprawa – odpowiadają tajemniczo organizatorzy happeningu. – Mamy nadzieję, że używki nie będą kojarzyć się
naszym kolegom pozytywnie.
Projekt zyskał pozytywną opinię mentora z ramienia Fundacji Sempre a Frente.
- Młodzież, która działała w Kazimierzu jest bardzo pozytywna i odpowiedzialna – napisał w opinii projektu Konrad Kowalski. – Największym sukcesem, jaki odniosła młodzież, jest przede wszystkim to, że projekt bardzo przyjął się
w szkole i pozytywnie zaskoczył uczniów, nauczycieli, a nawet pedagoga. Warto ze szkołą współpracować, mają potencjał i chętnie chcą brać udział w podobnych inicjatywach.
A plany kolejnych inicjatyw już są. I to w trakcie realizacji.
Autorzy projektu: „Jestem wolny od nałogów” - Kaja Bryś,
Magdalena Zawadzka, Emilia Łoniewska, Nina Wolińska,
Anita Lipska, Mateusz Skarżycki, Natalia Markowska, Anna
Ciupa.
Tekst i fot. Anna Ewa Soria

Gwiaździsty Rajd Gimnazjalny 2017

Żywa biblioteka

Po raz XIV odbył się w Koszczycu Gwiaździsty Rajd Gimnazjalny. Wzięło w nim udział blisko 200 gimnazjalistów
z okolicznych szkół.
Tegoroczna wiosna nie okazała się zbyt łaskawa dla organizatorów Gwiaździstego Rajdu Gimnazjalnego. Deszcz pokrzyżował plany wyjścia na trasy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, ale za to była okazja, by zwiedzić kazimierskie
muzea.

Żywa biblioteka

spotkaniu terapeutka z Poradni Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach – więc takie spotkania indywidualne są o wiele lepsze, można z tego więcej skorzystać.
W sposób bardziej zabawowy, wiedzę na temat uzależnień
można było poszerzyć w trakcie rozwiązywania zadań w Proﬁlaktycznym Pokoju Zagadek. Motywacja była wysoka: jak
najszybciej znaleźć klucz do wyjścia? O palmę pierwszeństwa
walczyli przedstawiciele wszystkich klas w szkole. Wiedzę
o uzależnieniach zdobywano i porządkowano niejako przy
okazji, mimochodem.
Projekt kończył Proﬁlaktyczny Happening przewrotnie
zachęcający do kontaktu z używkami. Młodzież przechadzała się po szkole we własnoręcznie wykonanych kostiumach z
napisem „Przytul mnie”. Przytulić używkę? Zdawałoby się, że
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Po szybkiej podróży busem na lotnisko Chopina wystartowaliśmy o 12.30 i szybko pożegnaliśmy zimną i mokrą, jeszcze zimową Warszawę. Pełen wrażeń lot minął bardzo szybko
i o 15.00 wylądowaliśmy na lotnisku Fiumicino w Rzymie.
Italia przywitała nas słonecznie i gorąco. Temperatura wyższa o 15 ºC i pełne słońce pomalowało uśmiech na twarzach
stażystów. Z Rzymu szybko dostaliśmy się do Spoleto, gdzie
w poniedziałek o 9.00 rozpoczęliśmy pierwszy dzień stażu.
Po selekcji i podziale na 8 grup chłopcy wiedzieli już gdzie
od wtorku zaczynają przygodę z włoską motoryzacją. Trzeba przyznać, że każdy z uczestników miał spore obawy, widać
to było, gdy wertowali pośpiesznie słowniki języka włoskiego, szukając nieznanych jeszcze zwrotów czy nazw narzędzi.
Obawy te nie były bezpodstawne ponieważ traﬁli to takich
salonów jak np. Ford, Nissan.

Naszych gości zaprosiliśmy do Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego, gdzie fotografowali się przed
makietą Korzeniowego Dołu, czy oglądali wystawę nowo zaprojektowanych kazimierskich pamiątek. W Oddziale Sztuki Złotniczej w Rynku podziwiali srebra stołowe i biżuterię.
Najwięcej radości sprawiła im wizyta w mieszczącym się
w naszej szkole Parku Rozrywki: „Z ﬁzyką za pan brat”, gdzie
mieli okazję wykonać czasami proste, ale efektowne doświadczenia ﬁzyczne.
Emocji nie brakowało także podczas zmagań sportowych.
Gimnazjaliści pod czujnym okiem przyszłych techników logistyków z Koszczyca rywalizowali w strzelaniu i wyciskaniu sztangi leżąc. Jak co roku największy doping towarzyszył
przeciąganiu liny – tym razem z powodu aury - na sali gimnastycznej. Goście regenerowali siły przy grillu obsługiwanym przez techników hotelarzy.
Do zobaczenia na szlakach w roku 2018! Wtedy Koszczyc
świętować będzie setną rocznicę swojego istnienia.
Tekst i fot. Anna Ewa Soria

„Na staże do Włoch” z Centrum Kształcenia
Zawodowego w Puławach i ERASMUS+
Relacja z pobytu na stażu zawodowym we Włoszech
26.02 - 18.03.2017 r.

W niedzielę 26.02.2017 r. o godzinie 7.00 zebraliśmy się
w Centrum Kształcenia Zawodowego. Celem tej niecodziennej zbiórki był długo oczekiwany wylot na 3-tygoniowy staż
do Włoch.
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Pierwszy dzień pracy minął bez większych problemów.
Duża część chłopców chwaliła się pozostałym jak odpowiedzialne i skomplikowane naprawy zlecono im już w pierwszym dniu zajęć. Jak się okazało młodzi szybko pokonali barierę językową i kulturową, klimatyzując się w nowym miejscu. Chłopcy musieli się też zapoznać z miastem i zabytkami.
Szybko odnaleźli potrzebne sklepy, czy np. budkę z przekąskami Porchetta, które posmakowały również nam opiekunom. Dni mijały szybko, podzielone na pracę, sjestę oraz ponowny powrót do pracy i kolację.
Mieliśmy do dyspozycji 2 wolne weekendy: tego czasu nie
zamierzaliśmy zmarnować. W dniach 4-5 marca zwiedzaliśmy Rzym i Watykan, a 11-12 marca Asyż i Perugii. Wycieczki były znakomicie zorganizowane i długo pozostaną w naszej pamięci.
W trzecim tygodniu uczniowie podsumowali swoje staże,
zdobyte umiejętności. Włoscy opiekunowie bardzo wysoko
oceniali umiejętności i zaangażowanie naszych wychowan-
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ków. Pytali się, czy jeszcze do nich wrócimy, i czy nie mamy
więcej chętnych do wyjazdu do Włoch.
Staż podlegał punktowej ocenie włoskiego opiekuna.
Średni poziom punktowy grupy wyniósł ok. 90/100. Dwóch
uczniów klasy 3 mz - Przemysław Skóra i Krzysztof Sadurski
- otrzymali najwyższą możliwą ocenę 100/100 punktów.
Trzy tygodnie stażu minęły bardzo szybko, wpłynęły na
to miła atmosfera, ciepłe przyjęcie przez Włochów, brak problemów wychowawczych, czy zdrowotnych, jak również duże
zaangażowanie młodych mechaników. Staż to była cenna lekcja, mnóstwo ważnych informacji i praktycznej wiedzy, która
będzie wykorzystywana w pracy zawodowej. Jestem pewien,
że kolejna edycja stażu, która odbędzie się już na wiosnę 2018
roku, będzie równie udana i owocna dla jego uczestników.
Andrzej Ptasiński
kierownik szkolenia praktycznego

„Wolontariat? Czemu nie? - Spotkanie
samorządów w bursie RCKU w Puławach”
26 maja br. w świetlicy Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach odbyło się V spotkanie samorządów uczniowskich.
Tym razem, organizatorem zjazdu była Bursa Szkolna
im. K. K. Baczyńskiego, wchodząca w skład RCKU. Udział
w spotkaniu wzięli członkowie oraz opiekunowie samorządów z dziewięciu placówek oświatowych Powiatu Puławskiego tj. Zespołu Szkół nr 1 w Puławach, Zespołu Szkół nr
3 w Puławach, Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, IV
Liceum Ogólnokształcącego w Puławach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, Specjalnego Ośrodka Szkolno–
–Wychowawczego w Puławach, Bursy w Puławach, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach i Zespołu Szkół nr
2 w Nałęczowie. Nie zabrakło również kierownik Wydziału
Edukacji, pani Małgorzaty Noskowskiej, która jest pomysłodawczynią cyklicznych zgrupowań młodzieży oraz pedagogów. Po przemówieniach gospodarzy oraz pani kierownik
Małgorzaty Noskowskiej, przedstawiciele Rady Mieszkańców
Bursy RCKU wyświetlili krótką prezentację multimedialną o swojej placówce i działaniach w niej podejmowanych.
Pochwalili się także samodzielnie zmontowanym ﬁlmikiem
o „Wartościach inaczej”, za który otrzymali wyróżnienie
w konkursie organizowanym przez bursę z Lublina. Był on
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doskonałym wstępem do tematyki warsztatów. Głównym
celem spotkania było zapoznanie młodych samorządowców
z charakterystyką wolontariatu, korzyściami, jakie mogą
z niego płynąć, a także zachęcenie do aktywnego udziału
w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Po częściach oﬁcjalnej,
integracyjnej oraz teoretycznej, nastąpiła część praktyczna.
Ćwiczenia przeprowadzone przez panie z programu „Projektor-wolontariat studencki” miały za zadanie przedstawienie, w jaki sposób dzięki działalności w wolontariacie można
rozwinąć swoje kompetencje oraz jak zdobyte umiejętności
można wykorzystać w praktyce. W trakcie spotkania, uczestnicy mogli degustować pyszne słodkości, przygotowane specjalnie na tę okazję przez członków sekcji kulinarnej bursy
w Puławach.
Dziękujemy za obecność i umożliwienie realizacji tego
zadania pani Małgorzacie Noskowskiej, kierownik Wydziału
Edukacji Powiatu Puławskiego. Jesteśmy wdzięczni opiekunom samorządów oraz młodzieży za liczne przybycie i duże
zaangażowanie podczas warsztatów. Już dziś cieszymy się na
kolejne spotkanie z Państwem.
Monika Bancerz
Opiekun Rady Mieszkańców Bursy RCKU w Puławach

„ŻYĆ GODNIE” – I Konferencja z okazji Dnia
Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną zorganizowanej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble
Niepełnosprawność intelektualna przez wiele lat była
traktowana głównie jako kategoria medyczna, postrzegana
przez pryzmat ograniczeń, niedomagań, deﬁcytów, odmienności. W świadomości społeczeństwa utrwalonych zostało
wiele stereotypów dotyczących m.in. braku potencjału rozwojowego, celowości działania, możliwości udziału w życiu społecznym. Taka dyskryminacja i stygmatyzacja osoby
z niepełnosprawnością intelektualną uniemożliwiała jej aktywne funkcjonowanie, wchodzenie w role społeczne, prowadziła do wykluczenia i spychała na margines życia.
Na przestrzeni lat sytuacja powoli ulega zmianie, więcej
wiemy, więcej dostrzegamy i rozumiemy. Fundamentalną zasadą staje się podmiotowe, pełne szacunku traktowanie osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmowane dziś
działania opierają się na założeniach integracji, mają za zadanie zapobiegać izolacji społecznej, sprzyjać wszechstronnemu
rozwojowi, motywować do aktywności. Nie znaczy to wcale,
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Otwarcie konferencji (psycholog Anna Ceglarska i dyrektor
Danuta Ogłoza)

że problem został rozwiązany, nadal należy mówić głośno,
dużo i konstruktywnie o niepełnosprawności, szukać nowych
dróg i rozwiązań, docierać z informacjami do jak największych kręgów społeczeństwa.
Pojawienie się w rodzinie niepełnosprawnego dziecka, jest
niezwykle trudnym momentem, rodzi się szereg pytań, na
które nie ma dobrych odpowiedzi, wiele znaków zapytania,
niepewności. Dlatego tak bardzo ważne są rozmowy, przekazywanie konkretnych informacji na temat form dostępnej pomocy i wsparcia. Im wcześniej bowiem zostaną podjęte odpowiednie działania wspierające rozwój dziecka, tym większe
szanse na wyrównanie deﬁcytów rozwojowych, uniknięcie
błędów i zaniedbań utrudniających jego pełne funkcjonowanie i edukację.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble, wychodząc naprzeciw potrzebom
oraz oczekiwaniom rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych, zorganizował w ramach obchodzonego na całym
świecie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną I Konferencję pod hasłem przewodnim: „Żyć godnie”.
Patronat Honorowy nad Konferencją objął Starosta Puławski
Witold Popiołek, medialną stroną wydarzenia zajęły się: TVP3
Lublin, Polskie Radio Lublin oraz Radio Puławy 24.
Konferencja poświęcona była stricte problemom dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi, poruszała ważne tematy związane z rehabilitacją, wczesnym wspomaganiem, prawidłową
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dietą. Wartość wydarzenia była tym większa, że przedstawione treści omawiane były nie tylko z punktu widzenia specjalistów (pedagogów, lekarzy, terapeutów), ale również ze strony
rodziców borykających się na co dzień z różnymi trudnościami związanymi z wychowaniem, edukacją, rewalidacją dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
Prelegentami konferencji byli:
1. lek. med. Danuta Śledź-Obara („Autyzm oczami
rodzica”),
2. dr n. med. Iwona Żarnowska („Jak prawidłowo żywić
dziecko z uszkodzeniami mózgu”),
3. oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci mgr Aneta Kruszyńska-Misiak
(„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle
prawa”),
4. pedagog, logopeda mgr Anna Kamińska („Wczesne
wspomaganie z punktu widzenia matki”),
5. oligofrenopedagog, hipoterapeuta mgr Edyta Włoch
(„Hipoterapia - rehabilitacja wieloproﬁlowa”).
Każda z prelekcji wygłoszonych podczas konferencji
wskazywała na różne aspekty problemów związanych z opieką nad dzieckiem z zaburzeniami rozwoju, ujmowała temat
z innej perspektywy. Najbardziej osobiste, płynące z własnego
doświadczenia były wypowiedzi z punktu widzenia rodzica,
który zostaje postawiony przed trudnym zadaniem zorganizowania odpowiednich warunków, pomocy, wsparcia dla
swojego dziecka. Okazuje się, że wymaga to wiele wysiłku
i determinacji ze strony rodziców. Muszą oni bowiem, poradzić sobie z przeorganizowaniem życia rodzinnego, zbierać
informacje o dostępnej pomocy, przeciwstawiać się absurdom
systemu, który, bywa, że jest zawodny i nie działa na korzyść
dziecka. I niestety, często pozostają w tej walce osamotnieni
i zagubieni, z wieloma pytaniami i dylematami.
Dlatego jeszcze raz podkreślę, jak ważne jest podejmowanie właśnie takich tematów, nagłaśnianie ich, przekazywanie
rzetelnych informacji. Ma to na celu nie tylko pomoc rodzicom, ale również uwrażliwienie społeczeństwa na problemy
związane z niepełnosprawnością.
Szeroko omawianym tematem podczas Konferencji było
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prelegenci podkreślali jak bardzo istotne jest wczesne zdiagnozowanie potrzeby udzielania dziecku takiej pomocy. Sprawnie i szybko
wprowadzony program wspomagania, daje większe szanse na
zmniejszenie deﬁcytów rozwojowych, sprzyja lepszemu rozwojowi psychomotorycznemu, wpływa pozytywnie nie tylko
na dziecko, ale również rodziców, którzy uzyskują pierwsze
wytyczne do pracy, ćwiczeń, zabaw z dzieckiem.
Oprócz oddziaływań pedagogicznych, terapeutycznych,
rewalidacyjnych, niezwykle istotne znaczenie w jakości funkcjonowania dziecka ma odpowiednio zbilansowana dieta.
Problem prawidłowego żywienia dziecka z uszkodzeniem
mózgu przedstawiła na konferencji pani Iwona Żarnowska lekarz pediatra, neurolog dziecięcy, która uświadomiła nam,
że na wiele naszych problemów ze zdrowiem wpływają nie
tylko czynniki genetyczne, jednostki chorobowe, ale także
warunki środowiskowe, m.in. sposób odżywiania się. Nasz
tradycyjny, powszechnie preferowany model żywieniowy
nie wygląda zbyt optymistycznie - 60 % spożywanych kalo-

Pani Iwona Żarnowska doktor nauk medycznych podczas prelekcji
„Jak prawidłowo żywić dziecko z uszkodzeniami mózgu”

Nauczycielki SOSW- organizatorki konferencji od lewej:
Aneta Kruszyńska–Misiak, Monika Jońska, Katarzyna Wicha
i Mariola Bartoszcze

rii stanowią węglowodany, które sprzyjają otyłości, cukrzycy,
nowotworom, autyzmowi. Dlatego bardzo ważna jest zmiana
modelu żywienia.
Pani doktor przypomniała nam znaną oczywiście, aczkolwiek chętnie zapominaną przez nas prawdę o tym, że „składamy się z tego, co jemy”, i nie sposób pozostać przy dobrym
zdrowiu nie zachowując zasad racjonalnego żywienia. Pojawiło się również zasadne pytanie: - dlaczego w placówce, gdzie
funkcjonuje „zbiorowe żywienie” nie zatrudnia się dietetyka,
który de facto powinien być nieodłącznym ogniwem zespołu terapeutycznego? Skoro prawidłowo zbilansowana dieta,
wpływa pozytywnie na ogólny stan zdrowia, polepsza wyniki
działań podejmowanych w ramach rehabilitacji, logicznym
i zasadnym zdaje się być takie posunięcie. Miejmy nadzieję,
że wszystko zmierza ku lepszemu i już wkrótce znajdą się pieniądze na to, by w każdej placówce, w której przebywają dzieci
i młodzież, znalazł się etat dla wykwaliﬁkowanego dietetyka.
Konferencję zakończyła prelekcja dotycząca hipoterapii,
jako jednej z form rewalidacji osób z zaburzeniami rozwoju.
Hipoterapeutka, pani Edyta Włoch, omówiła zasady współpracy: „człowiek - koń”, wskazała na ogromne korzyści nie
tylko psychomotoryczne, ale również emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia hipoterapii.
Uczniowie SOSW w Kęble z racji tego, iż ośrodek posiada
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własne konie do hipoterapii, mogą swobodnie korzystać z zajęć i cieszyć się bez ograniczeń z bliskości zwierząt.
Konferencja „Żyć godnie” - to pierwsza taka inicjatywa
podjęta przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kęble. To inicjatywa, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem środowiska, inicjatywa, która powinna mieć
swoją kontynuację, zagościć na stałe w harmonogramie ważnych wydarzeń placówki. Dlaczego? Bo o ważnych sprawach
należy rozmawiać.
Agata Grzelak – oligofrenopedagog
nauczyciel SOSW w Kęble

Czy szkoła może być fajna?
Jak to jest być uczniem Szkoły Przysposabiającej
do Pracy funkcjonującej przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble?
Szkoła kojarzy nam się przede wszystkim z klasami, ławkami i nudnymi lekcjami. Nie musi jednak tak być. W Szkole Przysposabiającej do Pracy w Kęble, staramy się stworzyć
takie warunki, aby nasi uczniowie przygotowani byli do codziennego życia, aby byli zaradni, samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy
przybliżyć Państwu aktywności, jakie podejmują nasi podopieczni, wdrażające ich do samodzielnego funkcjonowania
osobistego i społecznego.
W ramach przedmiotu „Przysposobienie do pracy” młodzież jest przygotowywana do wykonywania pracy wynikającej z następujących dziedzin:
Gospodarstwo domowe (w tym zajęcia kulinarne)
– obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu
gospodarstwa domowego tj. sprzątanie, prasowanie, pranie,
sporządzanie i wydawanie posiłków. W szkole znajduje się
bardzo dobrze wyposażona pracownia gospodarstwa domowego, w niej to możemy doskonalić warsztat kucharski.
Często powstają naprawdę smakowite potrawy: od tradycyjnych naleśników, pierogów czy placków ziemniaczanych po
bardziej skomplikowane ciasta i desery, np.: „3Bit”, mazurki,
serniki.

Nasi uczniowie wypiekają pyszne słodkości na kiermasze
oraz uroczystości szkolne. Uczą się nie tylko nowych przepisów, ale również sztuki dekorowania dań, efektownego ich
pakowania oraz promowania swojej pracy. Warto nadmienić,
że młodzież bardzo lubi wszystkie czynności związane z przygotowaniem jedzenia, a degustacja po zakończeniu zajęć jest
nagrodą za podejmowany wysiłek.
Prace ogrodnicze, prace porządkowe – tj. uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych
kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych. Szkoła otoczona jest parkiem, a zadaniem uczniów jest utrzymywanie
w nim porządku poprzez: grabienie liści, wycinanie chwastów, przycinanie żywopłotów. Walory przyrodnicze parku,
w którym jest ok. 580 drzew, stanowią doskonałe zaplecze do
edukacji przyrodniczo-ekologicznej, co też nauczyciele chętnie wykorzystują do zajęć w plenerze. Również w ramach zajęć praktycznych młodzież, pomimo ograniczeń i niepełnosprawności, dba o roślinność na terenie placówki (skalniaki,
aleje, rabatki), uprawia działkę szkolną, na której wysiewane

Konkurs klas przysposabiających do pracy

Prace na działce
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Prace ogrodnicze

Pracownia gospodarstwa domowego

Prace w tunelu foliowym

Zajęcia ogrodnicze

są podstawowe warzywa i zioła. Ponadto prace wykonywane
są w tunelu foliowym (gdzie nasadzana jest papryka) oraz
w niewielkim sadzie szkolnym. Możliwość poznania prac
ogrodowych od wiosny (sianie, pikowanie, nasadzanie) poprzez lato (podlewanie, gracowanie, pielenie), aż po późną
jesień (zbiór warzyw i owoców, porządkowanie działki) jest
niezwykle istotne w procesie edukacyjnym. Wiele satysfakcji również przynosi wykonanie pysznych dżemów, soków,
czy też przetworów z własnych zbiorów. Natomiast w czasie
długich zimowych dni, nasi podopieczni wykonują przepiękne stroiki okolicznościowe oraz bukiety z suchych kwiatów.
Często efekty są prezentowane podczas wystaw i kiermaszów
świątecznych.
Elementy szycia ręcznego i maszynowego – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu, szycie prostych wyrobów
np.: ściereczek, bieżników, rękawic kuchennych. Tego typu
zajęcia przyczyniają się do nabycia bardzo praktycznych
i użytecznych umiejętności, które w wielu przypadkach mogą
stać się źródłem radości, zadowolenia, i satysfakcji. Młodzież
może wykazać się pomysłowością i samodzielnie (bądź z niewielką pomocą) wykonać efektowny drobiazg lub część ubioru. Zajęcia te mogą stanowić formę odstresowania, relaksu.

Rękodzieło artystyczne - podczas zajęć z rękodzielnictwa
młodzież doskonali precyzję ruchów i ćwiczy cierpliwość,
poznając przy tym różnorodne narzędzia i materiały, uczy się
organizacji stanowiska pracy. Prowadzący starają się uatrakcyjnić zajęcia stosując: różnorodne techniki np.: decoupage,
malowanie na szkle, haft, wyrób ozdób i biżuterii, origami,
quilling, ﬁlcowanie, wykorzystując drewno, glinę, sznurek,
modelinę, tekturę, koraliki, szkło, wełnę, bibułę, papier kolorowy itp. W dobie komputerów, przy których ludzie młodzi
spędzają coraz więcej czasu, ważne jest, aby zachęcać do alternatywnych, ciekawych sposobów rozwijania zainteresowań. Wykonane prace przynoszą wiele satysfakcji i zadowolenia oraz wzmacniają wiarę we własne możliwości. Często
uczniowie zabierają do domów rodzinnych swoje wytwory
np.: stroiki świąteczne, bombki, ramki na zdjęcia, ozdoby wykonane różnymi technikami, a rodzice są dumni, że ich pociechy wykonują piękne przedmioty.
Prace biurowe, obsługa komputera – obsługa urządzeń
biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator, drukarka oraz wykonywanie prostych prac w tym zakresie, a także znajomość podstawowych programów komputerowych.
Nabycie umiejętności z tej dziedziny ułatwia funkcjonowanie
w życiu codziennym. Segregacja dokumentów i odpowiednie
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ich zabezpieczanie może być wykorzystywane jako atut przy
staraniu się o pracę.
Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach. Należy nadmienić, że
nauczyciele szczególnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo
i higienę pracy, a uczniowie zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów poszczególnych sal. W naszej placówce zawsze
staramy się o indywidualne podejście do podopiecznych.
Zadania przydziela się na miarę ich możliwości. Najmniej
sprawni, są często początkowo bacznymi obserwatorami, ale
w miarę doświadczenia włączają się w aktywność szkolną.
W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są dodatkowo różnorodne wycieczki dydaktyczne,
wyjazdy do urzędów i przedsiębiorstw, wystawy, konkursy,
a także opracowuje się i realizuje projekty. Szkoła uczy poprzez praktyczne działanie, co sprawia, że lekcje są ciekawe,
a przyswajane wiadomości przydają się w codziennym życiu. Sprawdzianem nabytych umiejętności jest uczestnictwo
w corocznym konkursie dla Klas Przysposabiających do Pracy, organizowanym przez SOS-W w Dorohusku. Zachęcamy
do odwiedzenia naszej placówki i zobaczenia, że jakość pracy
osoby niepełnosprawnej, pomimo jej licznych ograniczeń, nie
jest mniej efektowna.
Katarzyna Wnuczek - oligofrenopedagog
nauczyciel SOS-W w Kęble

Zajęcia grupowe dla przedszkolaków
Powszechnie obserwuje się tendencję
do ograniczania swobody ruchowej dziecka i wzrost liczby dzieci z różnymi problemami rozwojowymi: objawami nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami
integracji sensorycznej, trudnościami edukacyjnymi czy emocjonalno-społecznymi. Podstawową formą
aktywności dziecka jest aktywność zabawowa, która jest źródłem z jednej strony pozytywnych przeżyć emocjonalnych,
a z drugiej strony sprzyja nabywaniu nowych umiejętności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych klientów
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej im. prof. Kazimierza
Dąbrowskiego w Puławach proponujemy naukę przez zabawę
w formie zajęć grupowych.

Zajęcia psychomotoryczne
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ZAJĘCIA PSYCHOMOTORYCZNE
W ramach pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka został opracowany program grupowych zajęć
psychomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywają się cyklicznie od 2013 roku. Psychomotoryka
jest to metoda wspierania rozwoju przez ruch. Pojęcie psychomotoryki opisuje związek pomiędzy istotą postrzegania,
ruchu, działania a związanymi z tym przeżyciami. Na rozwój
dziecka, rozpatrywany w aspekcie całości, składa się rozwój
funkcji ruchowych, emocjonalno–społecznych, inteligencji
i mowy. Istnieje ścisła współzależność między każdym z tych
elementów i jakakolwiek nieprawidłowość jednego z nich
może znaleźć swoje odbicie w pozostałych. Psychomotoryka
pozwala:
• poznawać świat poprzez zabawę,
• pokonywać trudności,
• nauczyć się pomagać innym,
• zdobyć pewność siebie,
• nauczyć się oceniać samego siebie.
Dzieci mają możliwość wyrażać siebie przez działanie
i rozwijać się w naturalny sposób. Zajęcia psychomotoryczne
mają charakter zabawy. Zabawa sprzyja aktywizacji rozwoju
ruchowego, intelektualnego, stymulowaniu wyobraźni i zachęcaniu do współpracy z innymi.
Dzieci mają okazję wczuć się w jakąś rolę, realizują naturalną potrzebę ruchu, uczą się przez doświadczanie i współdziałanie, przeżywają przygody. Ćwiczenia ruchowe sprzyjają uczeniu, a relaksacja pozwala wyciszyć się. Zajęcia psychomotoryczne prowadzone są przez psychologa i pedagoga
w cyklu 10 spotkań po 60 minut każde, prowadzonych w małej grupie.
ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ
W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna wdrożyła także program grupowych zajęć wspierających gotowość szkolną w oparciu o nową
podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7-letnie. Celem grupowych zajęć wspierających
gotowość szkolną jest lepsze przygotowanie dzieci do rozpo-
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częcia przygody ze szkołą. Program zajęć zawiera elementy
edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz próby czytania
i pisania. Założeniem programu jest również rozwijanie
sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo–ruchowej
oraz kompetencji emocjonalno–społecznych. Zajęcia odbywają się w cyklu 5 spotkań po 45 min. i prowadzone są w małych
grupach. Każdy rodzic ma możliwość uzyskania informacji
zwrotnych na temat gotowości swojego dziecka do podjęcia
nauki w szkole, a także jego mocnych i słabych stron.
Do udziału w zajęciach grupowych zapraszamy wszystkie dzieci, których rodzice zainteresowani są wspomaganiem
rozwoju psychoﬁzycznego oraz doskonaleniem umiejętności
niezbędnych do podejmowania zadań szkolnych.
oprac. Angelika Butryn – psycholog
Aneta Ciesielska–Głowacka - pedagog

,,Nie bądź zielony w temacie autyzmu,
bądź z nami niebieski”
Pod tym hasłem 3 kwietnia 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej
w Puławach odbyły się ,,Szkolne rewolucje”. Impreza, której
celem było poszerzenie wiedzy na temat autyzmu objęła swoim zasięgiem całą społeczność Puław. W programie znalazły
się zajęcia relaksacyjne i aktywizujące adresowane do dzieci
i młodzieży Ośrodka, jak również miła propozycja dla rodziców w formie emisji ﬁlmu o tematyce autyzmu.
Najstarsi uczniowie placówki pod opieką wychowawców
wyszli do społeczności Puław z poczęstunkiem - polukrowanymi na niebiesko ciasteczkami w kształcie puzzli, które są
jednym z symboli Dnia Świadomości Autyzmu.
Była to okazja do swobodnych rozmów i dzielenia się wiedzą na temat zaburzeń autystycznych. Pomocą służyły specjalnie przygotowane w tym celu ulotki informacyjne z oznakami charakterystycznych zachowań osób z autyzmem w postaci symboli PCS i piktogramów. W godzinach popołudniowych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego
miasta i okolic, odbył się bardzo ciekawy wykład dr n. med.
Bożeny Śpili pt.: ,,Leczenie biomedyczne autyzmu”. Doktor
Bożena Śpila jest psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem
w pracy z dziećmi autystycznymi, od lat współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie. W swoim wykładzie szczególny nacisk położyła na omówienie mechanizmów biochemicznych
mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów
choroby. O autyzmie mówiła w kontekście zaburzeń trawie-

nia, przepuszczalności jelit, zaburzeń poziomu pierwiastków,
aminokwasów i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Wskazywała na potrzebę badań kompleksowych, ustalających proﬁl
dziecka i stosowanie w związku z tym odpowiedniej diety
oraz suplementacji.
Zebrani rodzice, pedagodzy i zainteresowani goście mieli
okazję zapoznać się z metodami wsparcia medycznego i terapeutycznego oraz obserwować ich praktyczne zastosowanie
podczas prezentacji różnorodnych metod pracy z dziećmi
i młodzieżą z autyzmem, stosowanych w naszym Ośrodku. Krótkie ﬁlmy nakręcone w trakcie zajęć przedstawiały
wszechstronny wachlarz możliwych oddziaływań w różnych
grupach wiekowych od przedszkola po zajęcia w zespołach
edukacyjno-terapeutycznych w gimnazjum - od polisensorycznego poznawania świata, integracji sensorycznej poprzez
alternatywną komunikację opartą o symbole i komunikatory,
czytanie uczestniczące, naukę globalnego czytania Domana
i metodę symultaniczno-sekwencyjną. Wśród licznych metod
edukacyjnych ciekawym doświadczeniem była obserwacja
praktycznego zastosowania technik behawioralnych, modyﬁkujących niepożądane zachowania uczniów.
Po wykładzie każdy z uczestników miał możliwość zasięgnięcia porady u specjalistów dyżurujących w punktach konsultacyjnych.
W ramach solidarności z osobami z autyzmem, cały Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach przybrał
barwy niebieskie. Obchodom Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu patronowały media: Telewizja Lublin oraz Radio
Puławy. Krótki reportaż ze „szkolnych rewolucji” ukazał się
w Panoramie Lubelskiej, zaś w audycjach radiowych pedagodzy specjalni naszej placówki dzielili się wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami.
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Taki oddźwięk społeczny mile nas zaskoczył, choć sami
staraliśmy się nagłośnić naszą imprezę, roznosząc ulotki informacyjne i plakaty do wszystkich przedszkoli, wybranych
szkół z klasami integracyjnymi, urzędów i przychodni. Pragnęliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców - pedagogów, lekarzy, rodziców, którzy widzą niepokojące objawy
u swego dziecka oraz zwykłych mieszkańców miasta, którym osoba autystyczna kojarzy się wyłącznie z kimś kto unika kontaktu i ,,dziwnie” się zachowuje. Nasza akcja miała na
celu włączenie się do ogólnoświatowych obchodów Dnia
Świadomości Autyzmu poprzez podnoszenie świadomości
społecznej, okazanie wsparcia i jedności z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem oraz ich rodzinami. Chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności szkolnej i lokalnej na potrzeby osób
z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz problemy, z którymi
się mierzą na co dzień - brakiem komunikacji, odmiennym
postrzeganie świata, czy rozumienia relacji społecznych, zaburzeniami w odbiorze wrażeń zmysłowych. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać. Zgromadzenie Ogólne ONZ już
w 2008 roku uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy, czy AIDS.
Organizatorzy imprezy i autorzy artykułu:
Agnieszka Cieniuch - pedagog specjalny w SOSW Puławy
Beata Kruk - pedagog specjalny w SOSW Puławy

Sprawy społeczne
Dobro i wygoda pacjenta są najważniejsze
Każdy oddział i każdy zakres leczenia z punktu widzenia
pacjenta, którego on dotyczy jest bardzo ważny. Jak ważne
dla mieszkańców Puław jest leczenie i proﬁlaktyka onkologiczna, mogliśmy się przekonać blisko 3 lata temu, gdy po ich
głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostały pieniądze na remont Poradni Onkologicznej wraz
z Pracownią Podawania Cytostatyków. Dzięki temu Poradnia
mogła znacząco podnieść jakość świadczonych usług. Trzeba pamiętać, że pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj
schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich
przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. Wynik leczenia
zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego kolejnym krokiem było wdrożenie od 1 stycznia 2015 r. możliwości leczenia pacjentów
z podejrzeniem nowotworu w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej.
Mimo, że upłynęły już ponad 2 lata, Szybka Terapia Onkologiczna to wciąż nowe rozwiązanie, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy
diagnostyki i leczenia. Lekarz specjalista kieruje pacjenta ze
zdiagnozowanym nowotworem na konsylium. Konsylium
to wielodyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego
wchodzi onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog. Konsylium wybiera koordynatora, który nie musi być

lekarzem, ale jest uczestnikiem konsylium. Zadaniem koordynatora jest wsparcie informacyjne i organizacyjne, w tym
pomoc w komunikacji między pacjentem, a zespołem terapeutycznym. Z takiej formy leczenia w puławskim szpitalu
do tej pory skorzystało już kilkuset pacjentów od momentu
wejścia w życie Szybkiej Terapii Onkologicznej.
Aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp i podnieść jakość świadczonych usług w ramach terapii onkologicznej,
w kwietniu ubiegłego roku puławski SPZOZ wprowadził
kolejne zmiany dotyczące realizacji świadczeń onkologicznych. To właśnie w ubiegłym roku podpisana została umowa
o współpracy z NU–MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. Dzięki niej powstała możliwość
utworzenia zespołu wielodyscyplinarnego tzw. konsylium
w strukturze puławskiego SPZOZ (wymagalny specjalista radioterapeuta przyjeżdża z w/w Ośrodka). Takie rozwiązanie
przede wszystkim zwiększyło komfort pacjentów, którzy wstępnie diagnozowani są na miejscu. Do czasu podpisania umowy
pacjenci z oddziałów szpitalnych byli wożeni przez SPZOZ,
a z Poradni jeździli samodzielnie do COZL w Lublinie.
Konsylia odbywają się najczęściej raz w tygodniu i wtedy podejmowane są decyzje dotyczące planu leczenia poszczególnych pacjentów. Pacjenci w zakresie zabiegów chirurgicznych leczeni są w naszych oddziałach zabiegowych
związanych z poszczególnymi specjalnościami czyli w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Urologii i Onkologii Urologicznej,
Położniczo–Ginekologicznym. Zakres związany z Chemioterapią realizowany jest w Poradni Onkologicznej. Natomiast
leczenie w zakresie radioterapii realizowane jest w różnych
ośrodkach, ale najczęściej w NU–MED w Zamościu ponieważ dzięki współpracy puławski pacjent przyjmowany jest
tam bez kolejki, a w przypadku wyjazdu czterech i więcej pacjentów na planowane napromieniowania - wyjazd pacjentów
organizuje zamojskie centrum w porozumieniu z puławskim
koordynatorem.
Wojciech Antosz / SP ZOZ Puławy

Dzielnicowy bliżej nas w Puławach
Za sprawą założeń programu MSWiA o nazwie: „Dzielnicowy bliżej nas”, każdy mieszkaniec naszego regionu będzie
dobrze znał i częściej widział w rejonie zamieszkania swojego
dzielnicowego. Zwiększenie liczby dzielnicowych, wzmocnienie ich roli oraz bliższy kontakt z mieszkańcami – to główny
cel programu.
Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, Komisariacie w Kurowie oraz Posterunkach w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym.
Rejony działania dzielnicowych KPP Puławy
mł. asp. Michał Bielecki
obsługiwany rejon służbowy: Kaniowczyków, Lubelska (nieparzyste od nr 1 do
nr 49), Mickiewicza, Norwida, Partyzantów (parzyste), Grzegorzewskiej, Reja,
Nałkowskiej,
Reymonta
(parzyste od 2 do nr 12,
nieparzyste), Sieroszewskie-
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go, Słowackiego (numery parzyste i nieparzyste do nr 15),
Sienkiewicza (parzyste do nr 22 i nieparzyste do nr 25), Wojska Polskiego, Kochanowskiego (parzyste od nr 2 do 10, nieprzyste od 1 do 9 b), Kraszewskiego, Żeromskiego, Żyrzyńska
(Nadleśnictwo).
mł. asp. Marcin Kuba
obsługiwany rejon służbowy:
Lubelska (nr parzyste oraz
nieparzyste od nr 51), Reymonta (parzyste od nr 14),
Konopnickiej, Orzeszkowej,
Dąbrowskiej, ks. P. Skargi,
ks. P. Ściegiennego, Kniaźnina, Tuwima, Chmielowskiego, Okrzei, Krótka, Środkowa, Poprzeczna, Południowa, Składowa, Słowackiego (nr
nieparzyste do nr 17 Północna, Gościńczyk (nr 1,2,3,7,9,11,13,
były teren jednostki wojskowej), Filtrowa (od ul. Gościńczyk),
Skowieszyńska (MPWiK, Zarząd Dróg Mieskich), Ceglana
(nr nieparzyste), Sosnowa, mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”,
por. Zbigniewa Panasia, Spacerowa, Kopernika, Romantyczna, Cyprysowa, Różana, Miła, Cicha, Tęczowa, Piramowicza,
Ogrodowa, Saperów Kaniowskich, rtm. Witolda Pileckiego, Na Stoku, Legionu Puławskiego, Gen. Grota Roweckiego,
15 PP Wilków, Lessla, Sikorskiego, Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich, Pszczela, Sadowa, Górna, Kolejowa, Towarowa,
PKP Puławy Towarowe, Amborskiego, Hollakowej, Zinkiewicza, Jakubickiego, Świgosta, Kosmali, Renet-Jursz, Kędzierskiej,
Stanisława Kotera, Anny Boskiej, Wolińskiej, Kazimiery Dryi,
Szubartowskiego, Stanisława Jednacza, Orląt Lwowskich, Władysława Kuncewicza, Feliksa Bary, Szalkiewiczowej, Ostrowskiego, Zdebika, Kołodzieja, Kujawskiego, Pałki, Jana Pasiaka,
Grzebalskiego, Wrzosowa, Urocza, Kwiatowa, Miodowa, Irysowa, Botaniczna, Opani, Ludwika Meresty, Jana Antoniego
Tyczyńskiego, Stanisława Kraussa, Adamczewskiego, Pogodna,
Grabskiego, Fieldorfa-Nila.
asp. szt. Leszek Janicki
obsługiwany rejon służbowy: Czartoryskich (nieparzyste), Głęboka, Zielona,
Krańcowa,
Cichockiego
Al. Królewska, PCK, Aleja
Mała, Piłsudskiego (parzyste od nr. 18 do 60), Żulinki,
Parkowa, Filtrowa (nr. parzyste do nr 60), sierż. Józefa Franczaka, Kazimierska (od nr 4A i nieparzyste), Gałczyńskiego, Baczyńskiego, Skowieszyńska, Gościńczyk (numery
nieparzyste od nr 37, parzyte od nr 10) Ceglana (nr parzyste), Świerkowa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Modrzewiowa,
Kaznowskiego, Langiewicza, Wysockiego, Sierakowskiego,
Padlewskiego, Traugutta, Norblina, Dwernickiego, Połaniecka, Głowackiego, Jasińskiego, Plater, Trembeckiego, Koźmiana, Naruszewicza, Krasickiego, Woronicza, Zabłockiego,
Powstańców Listopadowych, Racławicka, Madalińskiego,
Czachowskiego, Frankowskiego, Spokojna, Józefa Sypniewskiego, Murarska, Stolarska, Blacharska, Malarska, Kowalska,
Tokarska, Ślusarska, Miła, Krzywa, Słoneczna, Włostowicka,
Niezapominajki, Powiśle, Zbożowa, Wiśniowa, Malinowa,
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Jaśminowa, Kilińskiego, Józefa Trześniaka, Jabłoniowa, Piękna, Piasecznica, Mokra, Okulickiego, Kossakowskiego, Szczypy, Kotarasińskiego, Bielskiego, Żebrowskiego, Baca, Jadwigi
Ziemięckiej, Malarskiego, Mieczyńskiego, Stefana Kopecia,
Mickiewicza, Zagrodzkiego, Lewickiego, Złotnicza, Romów,
Krahelskiej, Krasińskiego, Broniewskiego, Dębowa, Kruczkowskiego, Sybiraków, Waryńskiego, Polskiej Organizacji
Wojskowej, ppłk. Konrada, Stefanii Sempołowskiej, Strzemskiego, Wrześniaka, Mierosławskiego.
st. sierż. Adam Sokołowski
obsługiwany rejon służbowy: Olszewskiego, Skłodowskiej (numery parzyste), Centralna (nr od 1 do
nr 11), Piłlsudskiego (nieparzyte od nr 83), Japońska,
Wróblewskiego, Partyzantów (nr nieparzyste), Kusocińskiego, Czecha, Lokajskiego, Bema, Hunke-Bossaka, Dąbrowskiego, Sowińskiego,
Kościuszki, Kruka, Prusa, Polna (od nr 15), Aleja Tysiąclecia
Państwa Polskiego, Z.A. Puławy, BIOWET, Żyrzyńska, Arciucha, Jaroszyńskiego, Kwiatkowskiego, Mościckiego.
p.o. st. sierż.
Michał Ciotucha
ulice: Kowalskiego, Jaworowa, Leśna, Eustachiewicza,
Niemcewicza, Karpińskiego
, Skłodowskiej (numery nieparzyste), Polna (numery od
1-10), Gdańska, Piaskowa
(nr parzyste), Piłsudskiego
(nr nieparzyste od 33 do 75),
Centralna (numery od 12 do 23c).
mł. asp. Tomasz Matejek
obsługiwany rejon służbowy: Piaskowa (nr nieparzyste), Kołłątaja, 6-go Sierpnia, Piłsudskiego (parzyste
do nr 16 i nieparzyste do
nr 25), Wiślana, Pusta, 3-go
Maja, Wiejska, Kombatantów, Staszica, Portowa,
Wąska, Dęblińska, Gołębska, Wczasowa, Szwedzka, Wólka Profecka, Młyńska, Długa,
Zarzecze, Majdan, Komunalna, Budowlanych, Czartoryskich
(numery parzyste) 4-go Pułku WP, Rybacka, Ks. Izabelli,
Aignera, Moniuszki, Waryńskiego, Browarna, Parkowa, Kazimierska (numery 2 i 4).
asp. Piotr Kotkiewicz
obsługiwany rejon służbowy - miejscowości: Gołąb,
Wólka Gołębska, Niebrzegów, Nieciecz, Borowina,
Skoki, Matygi, Borowa.
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asp. Piotr Zdun
obsługiwany rejon służbowy - miejscowości: Anielin,
Dobrosławów, Janów, Sosnów, Kajetanów, Kochanów, Leokadiów, Piskorów,
Smogorzów, Polesie, Zarzecze, Kowala, Opatkowice,
Sadłowice, Góra Puławska,
Kolonia Góra Puławska,
Bronowice, Łęka, Klikawa, Pachnowola.
asp. szt. Zbigniew Kostka
obsługiwany rejon służbowy:
Końskowola – ulice Lubelska
(numery nieparzyste), Nowe
Osiedle, Dąbrowskiego. Różana, Jaworowa, Lipowa, Starowiejska, Zakładowa, Krzywa, Pożowska, Skłodowskiej,
Chopina, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Cmentarna,
Miejscowości: Stara Wieś, Skowieszyn, Pożóg Stary, Pożóg
Nowy, Stok, Las Stocki.
asp. Andrzej Sikora
obsługiwany rejon służbowy: Końskowola – ulice
Rudzka. Łąkowa, Lubelska
(numery parzyste), Kościelna, Ogrodowa, Szewska,
Rynek, Poprzeczna, Wąska,
Żyrzyńska, Ciasna, Rybna,
Spokojna, Północna, Krótka,
Kurowska, Wspólna, Brzezinki, Doły, Górna Niwa
Miejscowości: Rudy, Młynki, Wronów, Sielce, Chrząchów,
Chrząchówek, Opoka, Pulki, Witowice.
sierż. szt.
Jacek Wiśniewski
obsługiwany rejon służbowy - miejscowości: Nasiłów,
Wojszyn, Polesie Wojszyńskie, Trzcianki.

asp. szt.
Andrzej Petruk
obsługiwany rejon służbowy - miejscowości: Oblasy,
Janowiec, Janowice, Brześce.

Rejon działania dzielnicowych z PP Kazimierz Dolny
asp. szt. Andrzej Kilian
Obsługiwany rejon służbowy: Kazimierz Dolny, Cholewianka, Mięćmierz- Okale, Dąbrówka, Wylęgi, Góry,
Jeziorszczyzna.

asp. Rafał Wrzesiński
Obsługiwany rejon służbowy: Rzeczyca, Kolonia
Rzeczyca, Witoszyn, Skowieszynek, Wierzchoniów,
Bochotnica, Parchatka, Zbędo-wice.
Rejony dzielnicowych KP Kurów
st. asp. Jacek Janicki
Obsługiwany rejon służbowy: Kurów, Klementowice,
Buchałowice, Płonki, Olesin.

mł. asp. Robert Wąsik
Obsługiwany rejon służbowy: Brzozowa Gać, Wygoda, Szumów, Bronisławka,
Choszczów, Dęba, Marianka, Posiołek, Wólka Nowodworska, Barłogi, Zastawie,
Kłoda, Łąkoć, Markuszów,
Góry Markuszowskie, Łany,
Olempin, Wólka Kątna, Zabłocie, Kaleń, Olszowiec.
mł. asp.
Artur Poniewierski
Obsługiwany rejon służbowy: gmina Baranów.

asp. Maciej Wąsik
Obsługiwany rejon służbowy: gmina Żyrzyn.
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Rejony działania dzielnicowych PP Nałęczów:
p.o. sierż. szt.
Grzegorz Skoczylas
Obsługiwany rejon służbowy: miasto i gmina Nałęczów.

asp. Rafał Głos
Obsługiwany rejon służbowy: gmina Wąwolnica.

Bezpłatne aplikacje „Moja Komenda” oraz
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”
Bezpłatna aplikacja Moja Komenda to proste i bardzo
przystępne narzędzie. Pomaga znaleźć drogę do wybranej
jednostki Policji oraz szybko nawiązać kontakt z dzielnicowym, bowiem zawiera dane takie jak jego imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail oraz spis ulic lub miejscowości,
które znajdują się w rejonie danej dzielnicy. Wystarczy zainstalować aplikację na telefonie i można korzystać z niej bezpłatnie.

ﬁlar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
oraz organizacji pozarządowych; trzeci ﬁlar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Polega to na zaznaczeniu na mapie
wybranych zagrożeń. Można zgłosić przestępstwa i wykroczenia, które są najbardziej uciążliwe. Możemy też przekazywać
informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym. W momencie
naniesienia takiego zagrożenia Policja je zweryﬁkuje. Gdy informacja zostanie potwierdzona Policja wprowadzi je wprost
na mapy i dostosuje ilość oraz rodzaj patroli, które będą pełnić służbę na danym terenie.
Pamiętać należy jednak, że aplikacja została przygotowana
z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach
innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.
Dlatego w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów
alarmowych 112 lub 997.
KWP Lublin, KPP Puławy

Policja ostrzega - „Nie daj się oszukać! Oszustom Stop!”
Oszustwo na funkcjonariusza policji lub prokuratora to
ostatnio jedna z typowych metod stosowana przez przestępców wyłudzających pieniądze od starszych osób. Osoby pokrzywdzone przekazują rzekomym funkcjonariuszom pieniądze sądząc, że same uczestniczą w akcji wymierzonej przeciwko oszustom i tym samym pomagają Policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie,
które znajdziemy w Internecie, na wszystkich stronach policyjnych, począwszy od strony Komendy Głównej Policji, na
stronach komend powiatowych skończywszy. W Puławach
można z niej korzystać pod adresem: http://pulawy.lubelska.
policja.gov.pl/.
Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają
się na trzech ﬁlarach: w pierwszym ﬁlarze gromadzone są
informacje z policyjnych systemów informatycznych; drugi
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Podobny scenariusz rozegrał się w maju w Puławach. Do
kilku osób zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako
policjant, podał imię nazwisko oraz numer służbowy. Prosił
o pomoc przy zatrzymaniu oszustów. Pytał, czy rozmówcy
mają oszczędności, a następnie poprosił o przelanie ich na
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wskazane konto. Większość osób nie dała się nabrać, poinformowały o wszystkim dyżurnego komendy policji, ale dwoje,
mężczyzna i kobieta wzięli kilkudziesięciotysięczne pożyczki w bankach i dali się oszukać. W ten sposób stracili ponad
dwadzieścia tysięcy każde z nich.
Pamiętajmy, że opowieści jakie tworzą i wykorzystują
złodzieje i oszuści bywają bardzo różne, a ich pomysłowość
w tym zakresie nie zna granic. Jednak wspólnym elementem
ich działania jest wytypowanie na przyszłe oﬁary starszych
i najczęściej mieszkających samotnie osób, zdobycie ich zaufania i odwrócenie uwagi.
Jak nie stać się oﬁarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny,
czy funkcjonariusza policji i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie
przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba,
która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej
przez oszustów. Niezwykle ważna jest także czujność pracowników banków czy urzędów pocztowych.
Przypominamy! Żeby nie stać się oﬁarą takiego przestępstwa musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz
kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych
nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc podszywają się za bliskich.
Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych ﬁnansowych decyzji.
Pamiętajmy także, że prawdziwi policjanci NIGDY nie
informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy też nie proszą o przekazanie pieniędzy.
KPP w Puławach

Drzewko za butelkę
XXI wiek kojarzy nam się przede wszystkim z rozwojem
nauki, techniki, i z „erą plastiku”. Tworzywa sztuczne na każdym kroku towarzyszą nam w życiu codziennym m.in. plastikowa butelka zwana popularnie PET! Mimo niewątpliwych

swych zalet jak lekkość i trwałość, stała się ona kłopotliwym
odpadem i to nie tylko w Polsce. Problem ten dotyczy wszystkich krajów wysoko uprzemysłowionych, ponieważ produkcja opakowań plastikowych jest masowa i niestety przewyższa
możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Statystyki podają, iż
Polacy opróżniają rocznie 110 tysięcy ton butelek PET, a jedna tona to 25 tysięcy sztuk. Roczny odzysk to tylko 140 ton
plastikowych butelek w skali całego kraju. Butelka PET stała
się jednym z najbardziej kłopotliwych odpadów dzisiejszych
czasów. Kłopotliwym nie dlatego, że nie podlega rozkładowi, ale dlatego, że nie potraﬁmy ponownie jej wykorzystać.
A przecież opakowania PET podlegają w całości procesowi
recyklingu. To właśnie z nich produkowane są m.in. ciepłe i
lubiane nie tylko przez dzieci bluzy polarowe. Szkoda zatem,
że w dalszym ciągu 70% wszystkich odpadów plastikowych
kończy swoje życie na wysypisku. Dlatego wartym podkreślenia jest fakt, iż w ramach XV ogólnopolskiej edycji Akcji
„Drzewko za butelkę”®, dzieci z 17 szkół podstawowych oraz
13 przedszkoli naszego powiatu zebrały rekordową ilość 1
054 365 sztuk butelek i posadzą 525 drzewek.
Podczas 13 edycji Akcji koordynowanych przez Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zebrano 6 731 015
sztuk butelek, udział wzięło 31 981 uczniów i dzieci przedszkolnych zasadzono 3279 drzew.
Od 2013 roku Akcja organizowana jest w szkołach podstawowych z powiatu puławskiego.
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W kolejnych latach ilość zebranych butelek przez dzieci
przedstawia się następująco:
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ilość uczniów
biorących
udział w akcji
2 764
2 229
3 211
2 697
3 615
3 535
3 391
798
1 466
2 030
2 132
2 105
2 008

Ilość
zebranych
butelek
81 061
51 837
136 244
171 341
272 779
379 752
581 346
502 177
729 140
844 359
797 258
1 129 356
1 054 365

Ilość
zasadzonych
drzewek
10
10
200
230
340
376
400
241
211
401
441
494
525

Ilość placówek
biorących
udział w akcji
8
8
9
9
13
13
12
6
15
20
22
26
30

Organizatorem tegorocznej Akcji w Puławach jest Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wspierana przez Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Zakład Usług Komunalnych w Puławach.
Tak imponujące wyniki nie mogłyby zostać osiągnięte,
gdyby nie zaangażowanie szeregu osób, a w szczególności
dzieci i ich rodzin, nauczycieli, opiekunów oraz wszystkich
innych sympatyków Akcji „Drzewko za butelkę.
Ewa Wodecka – Grupa Azoty Puławy
fot. Magdalena Kobiałka
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Dzieci z Młynek powitały wakacje
Po raz drugi Ochotnicza Straż Pożarna z Młynek zorganizowała wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach festyn dla dzieci na terenie placówki OSP. W tym roku
pretekstem do tego wydarzenia były rozpoczynające się wakacje. Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Puławski Witold Popiołek.
Zabawa rozpoczęła się w sobotnie popołudnie, 24 czerwca
br. Mariusz Oleśkiewicz - dyrektor MDK w Puławach, zapraszał
dzieci do korzystania z przygotowanych atrakcji. Można było jeździć na kucykach i bawić się w dmuchanym zamku. Głównym
punktem imprezy były zawody sportowe. Nauczyciele z MDK,
z pomocą strażaków przygotowali 8 konkurencji sprawnościowych. Każde chętne dziecko otrzymało kartę uczestnictwa. Zaliczenie wszystkich punktów uprawniało do wzięcia udziału
w losowaniu nagród rzeczowych. Wydano 67 kart. Po dwóch godzinach wytrwałych zmagań 54. dzieci oddało wypełnione karty.
Organizatorki poprosiły pana Starostę o wylosowanie 3 nagród
- rodzinnych wejściówek do “Magicznych Ogrodów” w Trzciankach. Ponadto wydano 10 kart wstępu do “Krainy urwisa” oraz
4 wejściówki rodzinne do kręgielni “Inferno” w Galerii “NOVA”
w Puławach. Większość uczestników zawodów otrzymała paczki, pozostali nagrody pocieszenia. W międzyczasie odbywał się
konkurs plastyczny: “Straż pożarna w akcji”. Najlepsze prace zostały nagrodzone i wyróżnione.
Młodzi strażacy przygotowali dla publiczności niespodziankę. Przy ogólnym aplauzie zgromadzonych wykonali
taniec Macarena.
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Hitem imprezy (podobnie jak w ubiegłym roku), była zabawa w pianie. Niezmordowani uczestnicy mieli też okazję
przejechać się samochodami strażackimi. Ponadto można
było zapoznać się ze sprzętem strażackim, jaki wykorzystywany jest podczas codziennej pracy strażaka. Organizatorzy
zaprosili także policjantów z Komendy, którzy znakowali
rowery. Panie miały możliwość zapoznać się z ofertą ﬁrmy
“AVON”, a najmłodsi otrzymać zakupiony przez rodziców kolorowy balonik napełniony helem.
Nikt nie wyszedł z festynu głodny! Organizatorzy przygotowali słodycze, owoce i lody, które można było jeść bez
ograniczeń.
Ta bogata oferta festynu możliwa była dzięki darczyńcom i sponsorom takim jak: Starosta Powiatu Puławskiego
- Witold Popiołek; Kierownik Wydziału Kultury Promocji
i Sportu Andrzej Wenerski; Bank Spółdzielczy w Końskowoli; Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne MPWiK
w Puławach; Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Jolanta Dębscy; Szkółki Kurowscy - Rośliny Ozdobne; Szkółka
Roślin Wrzosowatych - Majewscy; RADWAN - sprzedaż nawozów; Hurtownia „PAKO”; Hurtownia „BANAN”; Hurtownia „TELEHURT”; „TERMIC” - Krzysztof Milczarczyk; Drukarnia „ELKO”; „Kraina Urwisa”; „Magiczne Ogrody”; Sklep
spożywczy - Paweł Rułka; JAREX - Technika Estradowa oraz
pan Bartosz Oleśkiewicz i pan Wojciech Sułek.
Tekst i fot. Małgorzata Klinkosch

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
w Powiecie Puławskim
W dniu 2 czerwca
2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach zorganizowało na terenie puławskiej „Mariny” piknik integracyjny z okazji obchodów Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego.
Imprezę honorowym patronatem objął Starosta Puławski
pan Witold Popiołek.
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zostały włączone w kampanię społeczną pod hasłem: „Puławy dla rodziny”,
koordynowaną przez Urząd Miasta Puławy.
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Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Puławski w roku 2017 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu: „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneﬁcjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele instytucji
i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie z terenu powiatu puławskiego, rodzice zastępczy, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dzieci i wychowawcy z Placówki
Opiekuńczo–Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach oraz dzieci z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie „Rodzina”.
Zaproszonych gości powitała pani Małgorzata Suszek–Zawadzka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach, która złożyła serdeczne życzenia przybyłym
dzieciom oraz rodzicom zastępczym. W obchodach wzięli
udział: pan Leszek Gorgol - Członek Zarządu Powiatu Puławskiego ds. społecznych, pan Grzegorz Kuna - Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Puławskiego, pani Bożena Krygier - Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy, pani Anna Maj - kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy oraz pani Małgorzata Teper
- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli. Podczas Pikniku uczestnikom zapewniono szereg atrakcji, w tym:
liczne zabawy i konkursy z nagrodami, wspólne grillowanie,
słodki poczęstunek, malowanie twarzy, tatuaże, możliwość
korzystania z placu zabaw w Porcie „Marina” oraz największą
atrakcję, która cieszyła się wielkim powodzeniem wśród rodzin i przybyłych gości tj. rejs tramwajem wodnym po Wiśle.
Ponadto wszyscy mali uczestnicy pikniku otrzymali nagrody
za udział w konkursach.
Piknik był okazją do wspólnej zabawy i integracji, a także
promowania idei rodzicielstwa zastępczego.
Izabella Styk
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
PCPR w Puławach

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B.
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do
uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
– Zadanie 2 – doﬁnansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.
2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot.
obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie
wszystkie warunki określone dla danego obszaru.
Termin składania wniosków:
- dla modułu I: od 5 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.
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- dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jednak niż do
10 października 2017 r.
(rok akademicki 2017/2018)
Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu
można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na
stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl.
Justyna Oleśkiewicz
Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
PCPR w Puławach

Podsumowanie szkolenia
„Kodeks postępowania
administracyjnego
(z uwzględnieniem zmian przepisów
w związku z nowelizacją
obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.)”
W dniu 8 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach odbyło się szkolenie dla pracowników z terenu powiatu puławskiego tj. ośrodków pomocy
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego
domu samopomocy oraz pracowników tut. Centrum nt. „Kodeks postępowania administracyjnego (z uwzględnieniem
zmian przepisów w związku z nowelizacją obowiązującą od
1 czerwca 2017 r.)”
W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby.
Szkolenie poprowadziła pani Katarzyna Stanik-Filipowska - radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt WSHE
w Zamościu, wykładowca i szkoleniowiec, w tym w ramach
realizacji programu szkolenia aplikantów radcowskich OIRP
w Lublinie. Pani Katarzyna Stanik-Filipowska w pracy naukowej i zawodowej zajmuje się szerokim spektrum zagadnień
z zakresu prawa administracyjnego, jest też autorką licznych
publikacji z obszaru prawa administracyjnego.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w Powiecie Puławskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje poprzez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Powiatowy program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony oﬁar przemocy w rodzinie w powiecie puławskim na lata 2016 - 2022”.
Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program zakłada m.in. działania, które należy podjąć w zakresie proﬁlaktyki i edukacji, skierowane do szerokiego grona
odbiorców, w tym oﬁar przemocy domowej, dzieci, pracowników instytucji zajmujących się problemem przemocy, także
do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie jest szczególnie
trudna, budząca wiele wątpliwości, emocji, pytań i wymagająca odpowiednich umiejętności oraz superwizji. Sprowadza
się najczęściej do negatywnego ocenienia sprawcy przemocy
i jego ewentualnego ukarania. Często wewnętrzne osobiste
przekonania, czy doświadczenia, rzutują na nasz sposób postępowania w stosunku do osób stosujących przemoc. Oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc są warunkiem niezbędnym do udzielenia pomocy i ochrony osobom doświadczającym przemocy.
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości z roku na
roku zwiększa się liczba wyroków, za przemoc wobec osoby
najbliższej skazanych zostało 11 935 osób. Sprawcami tych
przestępstw było 11 494 mężczyzn oraz 441 kobiet. Wśród
osób pokrzywdzonych było 14 950 kobiet, 3 300 mężczyzn
oraz 4 336 dzieci.
Powyższe dane świadczą o zwiększającym się każdego
roku odsetku spraw z art. 207 § 1 kk, które kończą się wyrokiem skazującym oraz coraz większej liczbie zakładanych
Niebieskich Kart. Oddziaływania te nie są jednak wystarczające, ponieważ sam fakt skazania sprawcy przemocy nie musi
wpływać na zmianę jego zachowania i prowadzić do zatrzymania przemocy. Aby to osiągnąć wskazana jest psychoedukacja lub udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy w kierunku zmiany zachowań przemocowych na rzecz postawy partnerstwa i szacunku wobec pozostałych członków rodziny, ich uczuć i potrzeb oraz nabycie
umiejętności reagowania bez przemocy w sytuacjach konﬂiktowych i stresujących.
W związku z powyższym Powiat Puławski wystąpił
o dotacje i otrzymał środki na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
i prowadzi nabór uczestników do tego programu. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Szkolenie przeprowadzone było metodą wykładową.
Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększyli wiedzę z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, omówiono również
nowelizację ustawy obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.
Małgorzata Jerzyna
pracownik socjalny PCPR w Puławach
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Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne kierowane są
w szczególności do:
– osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem
przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo
zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
– osób, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, albo środków
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zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej
terapii;
– osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się
do uczestnictwa w programie.
Program będzie realizowany głównie metodami warsztatowymi w grupie liczącej 14 osób, w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. Obejmuje trzy sesje indywidualne i trzynaście sesji
grupowych, po cztery godziny dydaktyczne każda, w związku
z czym będzie trwał przez okres ok. 4 miesięcy. Zostanie zakończony oceną uczestnictwa w grupie każdego uczestnika.
Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie
zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nich przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.
Program będzie prowadzony w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3,
w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. W okresie od
maja 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. jest prowadzony nabór
uczestników.
Warunkiem przeprowadzenia programu jest zorganizowanie grupy 14-osobowej.
W celu zgłoszenia się do udziału w programie prosimy
o kontakt osobisty w siedzibie PCPR al. Królewska 3, pokój
nr 8, lub telefoniczny, nr tel. 81 888 53 05/06.
Dorota Daniłoś–Sobczak
Kierownik Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w PCPR w Puławach

„Żyjmy aktywniej” - motto działalności
Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Puławach z siedzibą przy ulicy 6 Sierpnia
5, prowadzi aktywną działalność na niwie społeczno-kulturalnej, w sferze upowszechniania kultury, turystyki, rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego oraz interesujących, a zarazem integrujących spotkań ludzi ,,srebrnego” wieku.
Działania Związku pozwalają seniorom żyć aktywnie, rozwijać zainteresowania, poszerzać i zdobywać wiedzę, spełniać
marzenia i realizować pasje, na które w młodości nie mieli
czasu.
Puławscy seniorzy poznają piękno ziemi ojczystej, jej historię, kulturę i zabytki poprzez uczestnictwo w organizowanych wycieczkach. Odpoczynek, poprawę sprawności ﬁzycznej i regenerację sił zapewniają wczasy i turnusy rehabilitacyjne nad morzem, w górach i za granicą.
Znając upodobania, a tym samym zapotrzebowanie swoich członków Oddział Rejonowy w Puławach przedstawił
na rok 2017 bogatą ofertę wypoczynkowo–rehabilitacyjną
i kulturalną dla seniorów Powiatu Puławskiego. Zaplanowane
i przyjęte do realizacji zadania na I półrocze br. zostały zrealizowane w całości, a mianowicie:
W miesiącu styczniu br. Oddział Rejonowy Związku zorganizował zabawę noworoczno-karnawałową w restauracji

,,Gościniec” w Puławach, która była okazją dla złożenia życzeń noworocznych członkom związku przez przewodniczącą
zarządu Ewę Dobraczyńską. Przy suto nakrytych stołach oraz
(na żywo) dźwiękach melodii z lat 60 – 80 gości nie opuszczał
wyśmienity nastrój i humor.
Również Koła Terenowe Związku działające na terenie
gmin powiatu puławskiego w miesiącu styczniu zorganizowały spotkania opłatkowo-noworoczne. W wielu przypadkach spotkania kończyły się wspaniałą zabawą taneczną. Takie spotkania zostały zorganizowane przez:
– Koło nr10 w Kurowie, w Gminnym Domu Kultury,
– Koło nr 11 w Wąwolnicy, w restauracji ,,Rozanna”,
– Koło nr 7 w Janowcu, w Gminnym Ośrodku Kultury,
– Koło nr 6 w Żyrzynie, w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej,
– Koło nr 5 w Końskowoli, w Gminnym Domu Kultury,
– Koło nr 9 w Gołębiu, w Gminnym Domu Kultury,
– Koło nr 2 w Górze Puławskiej, we własnej świetlicy,
– Koło nr 8 w Bochotnicy, w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej.
We wszystkich spotkaniach w w/w Kołach Terenowych
uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Rejonowego,
przedstawiciele miejscowej władzy samorządowej, paraﬁalnej, dyrektorzy GOK, zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń.
Koło Terenowe nr 5 w Końskowoli 19 marca 2017 r. zorganizowało obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy
przebiegające pod hasłem: ,,Twórzmy warunki do aktywnego
życia dla osób niepełnosprawnych”. Wśród wielu przybyłych
członków koła w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:
– starosta puławski Witold Popiołek,
– wiceprzewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI
w Lublinie Ryszard Wołtosz,
– przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI
w Puławach Ewa Dobraczyńska,
– wicewójt gminy Końskowola Mariusz Majkutewicz,
– przewodniczący Rady Gminy w Końskowoli Mirosław
Pustelnik,
– dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Iwona
Stochmal,
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Końskowoli:
– kierownik GOPS Małgorzata Teper,
– kierownik USC Danuta Sułek.
W zastępstwie przewodniczącej koła w Końskowoli Teresy
Skwarek, która z przyczyn osobistych nie mogła wziąć udziału w uroczystości, referat okolicznościowy odczytała dyrektor
GDK w Końskowoli - Monika Dudzińska. Po wystąpieniach
zaproszonych gości, którzy w ciepłych, serdecznych słowach
złożyli życzenia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
swój repertuar artystyczny zaprezentowali wychowankowie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli pod
przewodnictwem Marka Makucha. Uroczystości zakończył
słodki poczęstunek (ciastka, słodycze, kawa, herbata).
Ponadto w dniu 9 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie odbył się konkurs: ,,Palm Wielkanocnych”
i ,,Bab Wielkanocnych”. W składzie jury konkursu uczestniczyła przewodnicząca Oddziału Rejonowego w Puławach
Ewa Dobraczyńska, która wręczyła nagrody ufundowane przez Oddział Rejonowy PZERiI w Puławach za zajęcie
I miejsca w obydwu kategoriach.
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W dniu 11 kwietnia br. w restauracji ,,Sybilla” w Puławach, Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizował uroczyste
spotkanie wielkanocne tzw. ,,jajeczko”, którego uczestnikami
byli członkowie koła miejskiego oraz szerokie przedstawicielstwo kół terenowych będących w strukturze Oddziału Rejonowego. Serdeczne życzenia świąteczne złożyła zebranym
przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego i zaproszeni
goście:
– dziekan dekanatu puławskiego ksiądz Piotr Trela,
– kierownik Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski reprezentujący Starostę Puławskiego Witolda Popiołka,
– dyrektor PCPR Małgorzata Suszek-Zawadzka,
– dyrektor ŚDS w Końskowoli Iwona Stochmal,
– dyrektor ŚDS w Górze Puławskiej Anna Szarpak,
– wicedyrektor RCKU Beata Nowak,
– kierownik ODK ,,Amik” Beata Sierocka.
Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze.

Podobne spotkania świąteczne zorganizowały Zarządy
Kół Terenowych w Powiecie Puławskim.
Święta: ,,Walentynki” i ,,Dzień Kobiet”, członkowie puławskiego związku obchodzili w formie uroczystych spotkań
w Osiedlowym Domu Kultury ,,Amik” w Puławach, a wszyscy uczestnicy spotkań obdarowani zostali drobnymi upominkami w postaci serduszek, kwiatów i słodyczy. Koła Terenowe zorganizowały również podobne spotkania, które cieszą
się dużą frekwencją, przynoszą zadowolenie i dużo radości
ich członkom.
8 marca 2017 r. grupa seniorów w liczbie ok. 70. osób wybrała się by obejrzeć ﬁlm w puławskim kinie ,,Sybilla” o życiu
i pracy naukowej dwukrotnej noblistki Marii Curie-Skłodowskiej.
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W dniach 14-18.03. 2017 roku 40-osobowa grupa członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Puławach przebywała
na Podhalu zwiedzając Zakopane i jego okolice. Uczestnicy
mile wspominają przeżycia towarzyszące im podczas zwiedzania miejsc sakralnych. Ważnymi miejscami, które grupa
zwiedziła w Zakopanem są:
– Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy,
– Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach,
– Kaplica Najświętszego Serca Jezusa na Jaszczurówce,
– Sanktuarium Matki Jasnogórskiej na Bachledówce blisko Zębu (miejsca zamieszkania Kamila Stocha mistrza
świata i dwukrotnego mistrza olimpijskiego w skokach
narciarskich).
Wśród licznych atrakcji już na początku turnusu grupa
skorzystała z wód termalnych w nowo otwartych Termach
w Chochołowie, zaś na zakończenie pobytu zażywała kąpieli
wodnych w ,,Terma Bani” w Białce Tatrzańskiej.
W czasie pobytu zorganizowano też dwa wieczorki integracyjne. Podczas pierwszego wieczorku bawiono się przy
muzyce zaproszonej kapeli góralskiej, natomiast drugi wieczorek umilił zebranym swoją inscenizacją kabaret ,,Babeczki” z Gołębia.
Grupa odbyła też wspólny spacer pod skocznią narciarską
,,Wielką Krokwią” im. Stanisława Marusarza, ulicą Krupówki i pod Giewontem. Uczestnicy odwiedzili muzeum biograﬁczne wybitnego młodopolskiego poety Jana Kasprowicza na
Harendzie, które znajduje się w willi o tej samej nazwie oraz
mauzoleum artysty i jego żony Marii. Uwieńczeniem pobytu
w Zakopanem był wjazd kolejką wagonikową na Kasprowy
Wierch, skąd przy bardzo sprzyjającej wówczas pogodzie podziwiano piękno Tatr.
W drodze powrotnej uczestnicy odwiedzili Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz zwiedzili Centrum
Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się”, które ma pełnić funkcję votum dziękczynnego narodu za pontyﬁkat Karola Wojtyły.
Czas w drodze powrotnej spędzony w autokarze przeminął
na wspólnym śpiewaniu piosenek patriotycznych, ludowych
i biesiadnych.
Duże zainteresowanie wśród naszych członków wzbudziły wycieczki do Warszawy. Zaplanowany jeden wyjazd dla 50.
osób okazał się niewystarczający. Ostatecznie zorganizowano
3 wyjazdy w 50-osobowych grupach. Wyjazdy miały miejsce
w dniach 6 kwietnia i 4 maja. Podczas obu wyjazdów w programie było zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich,
które jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów Polskich Żydów. Jest
też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską.
Drugim punktem programu wycieczki było Muzeum Narodowe: zwiedzenie stałej wystawy – zbiorów sztuki starożytnej,
a także galerii malarstwa polskiego od XIII w. i malarstwa obcego. Obiad uczestnicy wycieczki spożyli w restauracji ,,Besamim” mieszczącej się w budynku muzeum Polin.
Kolejny wyjazd do Warszawy z tym samym programem
odbędzie się 29 czerwca, a uczestnikami wycieczki będą
członkowie Koła z Wąwolnicy i Kurowa.
W dniach 14 – 25.05.2017 r. 53-osobowa grupa członków
O/Rejonowego z Puław przebywała na turnusie turystyczno-rechabilitacyjnym w sanatorium ,,Kryształowy Pałac”, który
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znajduje się w samym sercu kurortu Truskawiec na Ukrainie.
W lecznictwie poza zabiegami leczniczymi wykorzystuje się
wody mineralne: najpopularniejszą bardzo nisko mineralizowaną Naftusię oraz Maria i Zoﬁa – wody chlorowo-siarczanowo-sodowe. Grupa naszych kuracjuszy była też na wycieczce
w Drohobyczu, delﬁnarium w Truskawcu i Tustaniu, gdzie
znajdują się ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. Oprócz bazy
leczniczej do dyspozycji kuracjuszy był basen, kawiarenka,
grota solna i temu podobne atrakcje.
Na długo w pamięci uczestników zapisze się przebiegający w sympatycznej atmosferze i korzystny dla zdrowia pobyt
w wyżej wymienionym kurorcie, w którym przed II wojną
światową bywała Hanka Ordonówna – najsławniejsza świecąca gwiazda II RP, Adolf Dymsza – najsympatyczniejszy wówczas polski aktor komediowy i nie ustępujący im Eugeniusz
Bodo. W Truskawcu odpoczywał: Jan Kiepura, Józef Piłsudski, Zoﬁa Nałkowska, Kornel Makuszyński, Bruno Szulc

i wielu innych znakomitych osobowości świata artystycznego,
literatury i polityki.
W drodze powrotnej seniorzy zwiedzili Lwów - odwiedzili Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Polskich i Stare
Miasto, gdzie skorzystali z obiadu.
W dniach 26.05 – 05.06.2017 r. grupa członków Oddziału Rejonowego w Puławach licząca 46 osób przebywała na
11-dniowych wczasach w Łebie. Uczestnicy korzystali z dobrodziejstwa morskiego klimatu, dopisywała im słoneczna
pogoda, dobry nastrój, spędzali czas na wypoczynku i korzystali z wycieczek poznając okolice Łeby.
Do tradycyjnych wyjazdów wypoczynkowo – rehabilitacyjnych zorganizowanych przez Puławski Związek w II półroczu br. należą:
– czerwiec / lipiec, 11-dniowy pobyt wczasowo–rehabilitacyjny w Sarbinowie,
– lipiec, 10-dniowy pobyt wczasowy w Krynicy Zdrój,
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kultury i tradycji Regionu”. Realizacja zadania nastąpi w dniu
29 września br. w sali widowiskowej POK ,,Dom Chemika”
o godz. 12.00. Uroczystości poprzedzone będą mszą św. odprawioną w kościele MBR o godz. 10.00 w intencji seniorów
Powiatu Puławskiego.
W programie uroczystości m.in.: wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych, wystąpienia gości, występy zespołów
artystycznych seniorów.
Imprezą towarzyszącą będzie wystawa prac rękodzieła artystycznego seniorów.
Na zakończenie uroczystości przewidziany jest poczęstunek (kawa, herbata, napoje, ciastka).
W dniu 5 października zaplanowano zorganizowanie zabawy z okazji ,,Dnia Seniora” w restauracji,,Gościniec” nad
Wisłą w Puławach.
W miesiącu listopadzie 2017 r. zorganizowany zostanie
,,Bal Andrzejkowy”, a w miesiącu grudniu br. odbędzie się
spotkanie opłatkowe w restauracji ,,Sybilla”.
Z uwagi na fakt, że w przyszłym 2018 roku dobiega końca
kadencja obecnego Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI
w Puławach, od miesiąca października odbywać się będą zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach Terenowych, na
których dokonywany będzie wybór nowych władz poszczególnych kół oraz wybór delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy O/Rejonowego w Puławach, który zaplanowany
został na I kwartał 2018 r.
Ewa Dobraczyńska
Przewodnicząca Zarządu
PZERiI O/Rejonowy w Puławach

– sierpień / wrzesień, 11-dniowy pobyt wczasowy w Łebie.
Należy zaznaczyć, że turnusy rehabilitacyjne, wycieczki
i imprezy integracyjne doﬁnansowują również Urzędy Gmin
wyłącznie dla członków Kół Terenowych działających na terenie danej gminy. Doﬁnansowaniem wspierają swoich seniorów Urzędy Gminy w Końskowoli, Kurowie. Urząd Gminy
w Puławach doﬁnansowuje trzy koła w Gołębiu, Górze Puławskiej i Borowej w ramach realizacji zadania pożytku publicznego.
Prężnie działające Koło nr 11 w Wąwolnicy zorganizowało kurs ﬂorystyczny, kurs obsługi komputera, wyjazd na
Termy do Nałęczowa, dwa wyjazdy do kina. Na uroczystość
3 maja przedstawili ambitną inscenizację tematycznie związaną z tym świętem. Członkowie koła w Wąwolnicy, Bochotnicy, Końskowoli i Gołębia wykazują się dużą aktywnością
w życiu społeczno–kulturalnym swojej gminy, współuczestniczą w organizowanych uroczystościach gminnych i okazjonalnych.
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Puławach będzie realizował 2 zadania pożytku publicznego współﬁnansowane przez Zarząd Powiatu
Puławskiego.
1. W zakresie turystyki w ,,Roku Wisły” zadanie realizowane 20 czerwca pod tytułem: ,, Wycieczka turystyczna Gołąb-Puławy-Bochotnica-Kazimierz Dolny – promocja walorów turystycznych rzeki Wisły”.
2. Z zakresu kultury zadanie pt. ,,Dzień Seniora dniem
obchodów 150-lecia Powiatu Puławskiego poprzez promocję
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Sport
Sportowe nagrody Starosty Puławskiego
za 2016 r. wręczone
W czwartek 27 kwietnia 2017 r. w Puławskim Starostwie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla wybitnych sportowców, trenerów i animatorów za ubiegłoroczne osiągnięcia.
Starosta Puławski Witold Popiołek uhonorował
także szkoły - laureatów igrzysk, gimnazjady i licealiady.

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

LISTA NAGRODZONYCH:
Zawodnicy:
Adam Skrabania, Agata Chabora, Aleksy Taracha, Alicja Krajewska, Bartosz Kowalczyk, Vadim Bogdanov, Cezary Mirosław, Danuta Woszczek, Dariusz Lis, Eliza Zaręba, Emilia
Kotarska Eryk Rodzik, Filip Maciejuk, Jakub Kosiak, Jakub
Płaczkowski, Jakub Soliński, Jakub Węgrzyn, Jan Sobol, Janusz Chamot, Justyna Kowalczyk, Kamil Mielczarski, Kamil
Śliwiński, Karol Kluziak, Katarzyna Feledyn, Krzysztof Kucio,
Łukasz Kuzioła, Malwina Wieleba, Marcin Kordula, Martyna
Bochenkiewicz, Mateusz Kazimierczak, Michał Kubisztal, Nikola Krajewska, Nikola Prce, Nikola Żybura, Patryk Górecki,
Patryk Kuchczyński, Patryk Soliński, Paulina Bronisz, Paweł
Grzelak, Paweł Zdun, Piotr Masłowski, Piotr Pękala, Przemysław Krajewski, Radosław Poświatowski, Rafał Przybylski,
Robert Orzechowski, Sabina Poświatowska, Sebastian Konofał, Sebastian Kryczka, Sebastian Zapora, Tomasz Kluziak,
Zuzanna Majewska.
Trenerzy:
Adam Wojewódka, Agata Kantorska, Aleksander Zdybel,
Andrzej Karpiński, Artur Nakończy, Bernard Bojek, Bolesław
Padło, Dariusz Butryn, Łukasz Świderski, Marcin Bochenkiewicz, Marcin Kurowski, Piotr Dropek, Przemysław Sobina,
Robert Borucki, Witold Guz.
Witold Popiołek – Starosta Puławski

Inne osoby (organizatorzy, działacze sportowi):
Maryla Miłek, Robert Lisik, Sylweriusz Kruk, Witold Wójcik
Klasyﬁkacja Szkół w Punktacji Powiatu Puławskiego
2015/2016 - Powiatowe Współzawodnictwo Szkół
Igrzyska:
• I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka
Sienkiewicza w Puławach - 191 pkt
• II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Puławach - 130 pkt
• III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie – 69 pkt

Uroczystość

Gimnazjada:
• I miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 2 przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka
Dionizego Kniaźnina w Puławach – 397 pkt
• II miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 4 przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Puławach – 372,5 pkt
• III miejsce - Gimnazjum w Piotrowicach – 76 pkt
Licealiada:
• I miejsce - I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego
w Puławach – 283 pkt
• II miejsce - Zespółu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
w Puławach – 269,5 pkt
• III miejsce - Zespół Szkół Technicznych im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Puławach – 265 pkt

Występ artystyczny Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Wioletta Włodek
Starostwo Powiatowe w Puławach
fot. Kinga Kamela
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Zwycięzcy Powiatowych Igrzysk Szkolnych

Zwycięzcy Powiatowej Licealiady Szkolnej

Zwycięzcy Powiatowej Gimnazjady Szkolnej

Zawodnicy i trenerzy ULKS „Andros” w Puławach

Zawodnik Paweł Zdun, Lubelski Okręgowy Związek Kickboxingu
Zawodniczki Danuta Woszczek i Justyna Kowalczyk

Radosław Poświatowski, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Puławach
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Uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach
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Zwycięzcy Powiatowej Licealiady Szkolnej
Zawodnicy i trenerzy KS „Azoty – Puławy”

Zawodnicy i trenerzy KS „Azoty – Puławy”

Trener Witold Guz i zawodnik Marcin Kordula
KS „Wisła” Puławy - podnoszenie ciężarów

Działacze, trenerzy i zawodnicy KS „Pogoń” Puławy

Wyróżnieni Nagrodami Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe

81

Tu jest moje miejsce

VIII Turniej Piłki Nożnej Samorządowców
Powiatu Puławskiego
W sobotę, 24 czerwca 2017 r. na boisku „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej Samorządowców
Powiatu Puławskiego. Od samego początku na boisku panowała sportowa rywalizacja.

Zawodniczka Sabina Poświatowska i jej trener Aleksander Zdybel
KS „Wisła” w Puławach - lekkoatletyka

Trener Agata Kantorska i jej podopieczna Eliza Zaręba oraz
Cezary Mirosław z Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

Trener Przemysław Sobina i jego wychowankowie
Karol i Tomasz Kluziak SOSW Puławy

Działacze i trenerzy sportowi: Maryla Miłek, Zbigniew Bojek,
Bolesław Padło
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Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła drużyna Starostwa Powiatowego w Puławach. Drugie miejsce zajęli sportowcy z Gminy Kurów, a trzecie z Miasta Puławy. Zawodnicy
Gminy Żyrzyn zajęli czwarte miejsce zaś Gminy Końskowola piąte, na ostatnim szóstym miejscu znalazła się drużyna
Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Królem strzelców
okazał się Marcin Paprocki z drużyny Starostwa zaś bramkarzem po raz kolejny został Artur Poniewierski z zespołu Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
Tytuł najlepszego zawodnika z poszczególnych drużyn
uzyskali:
• Piotr Gowin (Starostwo)
• Paweł Partycki (Kurów)
• Łukasz Jędrusiak (Puławy)
• Mirosław Wrótny (Żyrzyn)
• Krzysztof Lipnicki (Końskowola)
• Zbigniew Mikusek (Policja)
Wioletta Włodek
Starostwo Powiatowe w Puławach
fot. Magdalena Kobiałka
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Drużyna Gminy Kurów

Drużyna Gminy Żyrzyn

Drużyna Gminy Końskowola

Drużyna Miasta Puławy

Drużyna Komendy Powiatowej Policji w Puławach

Drużyna Powiatu Puławskiego
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Na biegi przyjechali z Karczmisk, Janowca, Puław, Baranowa, Dęblina, Kurowa, Sobieszyna i wielu innych miejscowości mniej lub bardziej oddalonych od Kazimierza Dolnego.
I oczywiście z samego Kazimierza. Na starcie stanęli tradycyjnie w zależności od wieku w 10 biegach na 3 trasach o długości 400 m, 800 m i 1500 m. I pobiegli. Nie zatrzymały ich ani
zimno, ani własne słabości.
Bieganie to jedna z najpopularniejszych i najlepszych
form aktywności ﬁzycznej – mówi Marek Banach sędzia
główny XXII Biegów o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego. – Wpływa pozytywnie na cały organizm i na samopoczucie, pozwala poznać i zwalczać własne słabości.
Ci, którym udało się pokonać własne słabości, dobiegli do
mety. Najlepsi otrzymali z rąk pani sekretarz Urzędu Miasta
- Małgorzaty Kuś (reprezentującej burmistrza Kazimierza)
dyplomy, puchary i kazimierskie koguty z Piekarni Sarzyński,
i stanęli na podium. Jego najwyższe stopnie zajęli:
1. Kopeć Magdalena – SP Karczmiska
2. Koliszek Franciszek – SP Karczmiska
3. Wiązowata Zuzanna – SP Baranów
4. Zachaj Wojciech – SP Rzeczyca
5. Cieloch Katarzyna – SP Baranów
6. Rozpędowski Mateusz – SP Kurów

Zimno bieganiu nie przeszkadza
XXII Biegi o Puchar Burmistrza Miasta Kazimierza Dolnego za nami. Na starcie stanęło 310 młodych biegaczy.
310 uczniów z okolicznych szkół stanęło na starcie XXII
Biegów o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego. Pogoda
na szczęście dopisała: było słonecznie, chociaż zimno, ale to
akurat bieganiu nie przeszkadza.
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IV Mistrzostwa Polski w wędkarstwie
spławikowym MOW
W dniach 10 - 11 czerwca 2017 r. drużyna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach w składzie: Kamil
Sudół (kapitan), Dominik Sierpień oraz Marcin Gradkowski pod opieką p. Łukasza Pluty i p. Tomasza Teodorowicza
uczestniczyła w IV Mistrzostwach Polski w wędkarstwie
spławikowym w Rudach.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników zawodów
kilka atrakcji. Zwiedzali Pocysterski Zespół Pałacowo-Klasztorny, na terenie którego znajduje się łowisko. Zostali zapoznani z historią pobytu cystersów w Rudach oraz historią
odbudowy klasztoru. Dodatkową atrakcją dla wszystkich była
przejażdżka kolejką wąskotorową w Rudach.
Nasza drużyna zajęła IV miejsce w klasyﬁkacji drużynowej, a wychowanek Dominik Sierpień zajął IV miejsce
w klasyﬁkacji indywidualnej.
Małgorzata Cywka
Pedagog MOW w Puławach

XVI Mistrzostwa Polski MOW w piłkarskich „6”
na boiskach trawiastych

7. Oko Wiktoria – GIM Janowiec
8. Figura Jakub – ZSO nr 2 Puławy
9. Cieślak Sylwia – ZS Sobieszyn
10. Mateusz Giza – Zespół Szkół nr 2 Puławy
W klasyﬁkacji drużynowej najlepsze okazały się szkoły:
Szkoła Podstawowa Karczmiska (w kategorii szkół podstawowych), Gimnazjum z Janowca (w kategorii gimnazjów)
i LO nr 2 w Puławach (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych).
Kazimierskie biegi pozwalają dbać nie tylko o kondycję
ﬁzyczną. Są też ćwiczeniem dla techników logistyków, którzy
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu uczą się zawodu w Technikum Logistycznym.
Uczniowie naszej szkoły w programie przedmiotów logistycznych mają także organizację imprez masowych – mówi
Marek Banach, który w Technikum Logistycznym takich
przedmiotów właśnie uczy. – I nie chodzi tu tylko o obsługę
biegów jako imprezy masowej w trakcie zawodów, ale także
o poznanie wszelkiej dokumentacji, która jest wymagana, by
takie biegi mogły się w ogóle odbyć.
Organizatorzy XXII Biegów o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym i Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza.
Anna Ewa Soria
fot. Patrycja Charchuła i Beata Wójtowicz

Już po raz kolejny w Puławach odbyły się Mistrzostwa
Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w piłkarskich „6” na boiskach trawiastych. 31 maja 2017 r. gościliśmy
drużyny MOW z całej Polski, m.in. z Brzegu Dolnego, Woli
Rowskiej, Rud, Włocławka, Kalet i Puław.
Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: pan Andrzej
Wenerski - kierownik Wydziału Promocji Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach, pan Piotr
Owczarzak - dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK
w Puławach, pan Henryk Czapla – dyrektor Banku Pekao BP,
a także przedstawiciele prasy – pan Kamil Wąsik i pan Piotr
Żurek.
Organizacja mistrzostw nie odbyłaby się bez dodatkowego wsparcia ﬁnansowego. Sponsorami byli:
– Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana
Bryły z siedzibą w Warszawie (główny sponsor),
– Starostwo Powiatowe w Puławach,
– Urząd Miasta Puławy,
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–
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Hurtowna Mrożonek i Lodów „TEEM”,
„Tempcold” Chłodnictwo i Klimatyzacja w Warszawie,
PKP Bank Polski S.A. Oddział w Puławach,
PZU SA Inspektorat Puławy.

Najlepszym Bramkarzem mistrzostw został – Kamil
Stróżyk (MOW Rudy)
Królem Strzelców został – Adrian Gołdyn (MOW Wola
Rowska)
MVP XVI Mistrzostw został – Andrzej Grzegorek
(MOW Rudy)
Najlepszym zawodnikiem puławskiej drużyny został
Cyprian Broda
Szczególne podziękowania należą się wychowankom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom obsługi za pomoc
przy organizacji mistrzostw. Gratulujemy wszystkim drużynom, zawodnikom, trenerom i zapraszamy za rok na XVII
Mistrzostwa Polski MOW w piłkarskich „6” na boiskach trawiastych.
Małgorzata Cywka
Pedagog MOW Puławy

Sezon turystyczny w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Puławach
Szczyt sezonu turystycznego w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Puławach przypadł w tym roku na maj.
Udzieliliśmy ponad 1600 noclegów. Odwiedziło nas blisko
1000 turystów w różnym wieku, niemal z każdej części Polski.
Najliczniejszą grupę stanowili Ci pochodzący ze Śląska, choć
nie mniej liczne były także grupy z pozostałych regionów. Początek miesiąca maja obﬁtował w sportowe emocje za sprawą
sekcji lekkoatletycznej La Basket Warszawa, dla której pobyt
w Puławach zakończył się zwycięsko. Nie był to jednak koniec sportowych zmagań naszych gości. Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym wywal-

Cele zawodów:
1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez rozbudzenie zainteresowań sportowych i popularyzacja
piłki nożnej wśród wychowanków Młodzieżowych
Ośrodków Wychowawczych.
2. Wdrażanie do zorganizowanej i aktywnej formy wypoczynku i rekreacji.
3. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
4. Popularyzacja piłki nożnej i wyłonienie młodzieży celem dalszego szkolenia.
5. Integracja ze środowiskiem.
Wyniki:
I miejsce - MOW Rudy
II miejsce – MOW Włocławek
III miejsce – MOW Puławy
IV miejsce – MOW Wola Rowska
V miejsce – MOW Brzeg Dolny
VI miejsce – MOW Kalety
Pobyt najmłodszych gości w schronisku

86

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Wyjazd w drogę powrotną

Wykwaterowanie

Wyjazd w drogę powrotną

czyli piąte miejsce podczas organizowanych w Puławach XVI
Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach
trawiastych. Nie zapomnieli o nas także goście, którzy przyjeżdżają od lat. Kadra dydaktyczna Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz lubelski UMCS po raz
kolejny zorganizowali u nas zajęcia terenowe dla studentów.
Przez kilka dni gościliśmy również młodzież z Zespołu Szkół
Specjalnych w Warszawie, która pod czujnym okiem opiekunów, dzielnie radziła sobie podczas samodzielnego przygotowywania posiłków. Najwięcej sympatii jednak zarówno wśród
gości, jak i personelu schroniska wzbudzili najmłodsi , którzy
po raz pierwszy opuścili rodzinny dom bez opieki mam, by
zwiedzić Magiczne Ogrody - jedyną tego typu atrakcję w
Polsce. Kiedy już wydawało się, że gwar w schronisku ucichnie, z początkiem czerwca na nowo ożyły sportowe emocje za
sprawą Festiwalu Piłki Ręcznej organizowanego przez Klub
Sportowy Azoty Puławy. W zmaganiach o miano najlepszych
wzięło udział ponad 400 dzieci z różnych regionów Polski.
Przez całe trzy dni trwania zawodów, wśród mieszkających
w schronisku zawodników z klubów sportowych z Ostrowa
Wlkp i Sandomierza, dało się poczuć ducha walki i zaobserwować niespożyte pokłady energii. Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku szkolnego, zwiastuje nic innego jak
zakończenie jednego z najgorętszych sezonów turystycznych
w schronisku. Póki co jednak w schronisku nie milkną głosy.
Każdego dnia przyjeżdżają kolejni młodzi ludzie, by poznać
walory rozsławionego w Polsce trójkąta turystycznego: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny.
Dużym zainteresowaniem cieszy się Kozłówka, Lublin
i inne atrakcyjne turystycznie miejsca naszego regionu jak:
Czarnolas, Gołąb czy Wojciechów.
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