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Szanowni Państwo,

oddaję do Państwa rąk ostatni 
tegoroczny numer kwartalnika 
Powiatu Puławskiego. Prezen-
tujemy w nim wiele interesu-
jących informacji z zakresu 
funkcjonowania naszej samo-
rządowej społeczności. Szczególnie polecam artykuł 
poświęcony Budżetowi Powiatu na 2017 rok. Niemniej 
interesujące są relacje z pracy Rady oraz Zarządu Po-
wiatu Puławskiego, w których określamy jakimi zada-
niami zajmowaliśmy się w minionym okresie. W publi-
kacji przekazujemy Państwu informacje o efektach re-
alizacji programu naprawczego w SP ZOZ w Puławach.  
Z dumą prezentujemy efekty renowacji zabytkowego bu-
dynku będącego siedzibą puławskiego starostwa. Prze-
prowadzone prace zabezpieczyły zabytkową substancję 
budynku, a także przyczyniły się do wzrostu estetyki 
naszego miasta. Zapraszam czytelników do zapoznania 
się z wspomnieniami XVI Powiatowego Dnia Kultury, 
oraz z szeregiem artykułów w poszczególnych działach 
tematycznych. W wydawnictwie zawarliśmy również 
wiele pozycji traktujących o wydarzeniach i przedsię-
wzięciach realizowanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Puławskiego, które mają duże znaczenie dla 
mieszkańców Powiatu, na przykład remont Oddziału 

Noworodkowego w puławskim szpitalu.

Zapraszam do lektury!

Starosta Puławski

Witold Popiołek
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Budżet Powiatu na 2017 rok uchwalony!

15 listopada 2016 roku Zarząd Powia-
tu Puławskiego przekazał Radzie Powiatu 
Puławskiego oraz Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Lublinie projekt budżetu na 
2017 rok.

Na wstępie należy podkreślić, że pla-
nując kwoty dochodów i wydatków bu-

dżetu trzeba mieć na uwadze wymóg art. 242 ustawy o fi-
nansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki 
bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżą-
ce – to znaczy wymóg, co najmniej zrównoważenia budżetu  
w zakresie działalności bieżącej. Jeżeli reguła ta nie jest za-
chowana, budżet nie może być uchwalony.

Dochody budżetu Powiatu określone zostały w wysokości 
114.512.765 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 104.187.118 
zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 10.325.647 zł.

Wydatki budżetu Powiatu określone zostały w wysokości 
118.479.442 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 101.054.808 
zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 17.424.634 zł.

Deficyt budżetowy określono w wysokości 3.966.677 zł, 
a źródłami pokrycia tego deficytu będą przychody pochodzą-
ce z kredytów i pożyczek.

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długotermi-
nowego w wysokości 5.086.677 zł, który będzie przeznaczony 
na wydatki inwestycyjne.

Wśród dochodów budżetu Powiatu najważniejszą po-
zycję stanowi subwencja oświatowa, określona w wysokości  
55.223.148 zł, co stanowi 48,22% planowanych dochodów 

Temat wydania
powiatu ogółem.  Subwencja wyrównawcza określona zosta-
ła w wysokości 3.994.998 zł. Na wysokość tej subwencji ma 
wpływ między innymi wskaźnik dochodów podatkowych na 
jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do wskaźnika 
dla wszystkich powiatów. W naszym powiecie wskaźnik ten 
wynosi 177,85%, podczas gdy średnia dla wszystkich powia-
tów wynosi 216,38%. Z uwagi na niższy wskaźnik bezrobocia  
w Powiecie Puławskim w stosunku do stopy bezrobocia  
w kraju, powiatowi nie przysługuje kwota uzupełniająca 
subwencji (stopa bezrobocia w kraju według stanu na dzień 
31.12.2015 r. wynosi 9,8% natomiast stopa bezrobocia w po-
wiecie – 9,00%). Znaczącym dochodem budżetu powiatu jest 
również subwencja równoważąca w wysokości 1.169.258 zł.   

Ważną pozycją w budżecie jest udział powiatu w podat-
kach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 10,25%
wpływów budżetu państwa i oszacowany został na poziomie  
21.317.874  zł.  

Na zadania z zakresu administracji rządowej określona 
została wysokość dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w wysokości 11.761.095 zł. 

Ponad 3.000.000 zł w budżecie powiatu planuje się po-
zyskać z funduszy unijnych głównie na realizację projektu  
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa  
Lubelskiego” oraz ze środków w ramach programu Erasmus +. 

W projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje celowe 
z gmin, z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizacje
inwestycji drogowych w wysokości 3.053.177 zł oraz dotacje 
z budżetu państwa  na te cele w wysokości 3.578.430 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu powiatu stano-
wią wydatki na oświatę i wychowanie, wynoszą  one 47,67%.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg 
w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 17.165.791 zł  
(14,49% wydatków ogółem), w tym na wydatki  inwestycyjne 
12.637.360 zł.
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Z pracy Rady Powiatu

XXII sesja Rady Powiatu Puławskiego 
odbyła się 31 sierpnia 2016 roku. Główny-
mi punktami sierpniowej sesji było spra-
wozdanie końcowe z realizacji Powiatowe-
go Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego na lata 2011 – 2015, sprawozdanie 
z wykonania planu finansowego SP ZOZ

za I półrocze 2016 roku oraz sprawozdanie z kontroli prze-
prowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2016 
roku. Następnie Rada Powiatu Puławskiego podjęła kilka 
uchwał dotyczących puławskiego szpitala: w sprawie zmian  
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej, w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na 
dofinansowanie doposażenia Bloku Operacyjnego w pawilo-
nie A Szpitala Specjalistycznego, w sprawie udzielenia dota-
cji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie doposażenia
Oddziału Noworodkowego. Pierwsza dotacja to kwota 120 
tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu
napędów ortopedycznych, stanowiącego niezbędne dopo-

Rada Powiatu Puławskiego

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną przeznaczono  
w budżecie powiatu kwotę  11.172.562 zł, tj. 9,43% wydatków 
ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym 
(wydatki Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z za-
rządzaniem kryzysowym itp.) zaplanowano kwotę 5.790.700 
zł, co stanowi 4,89% wydatków powiatu ogółem. Utworzono 
także rezerwę budżetową na zadania związane z zarządza-
niem kryzysowym  w wysokości 250.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od 
kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane  
z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ przeznaczono  kwo-
tę 1.835.804 zł, tj. 1,55% ogółu wydatków budżetu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 17.424.634 
zł, co stanowi 14,71% wydatków budżetu ogółem.  

W większości są to zadania związane z przebudową dróg 
powiatowych.
Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2017 rok to:

• Budowa chodników w Gołębiu, w miejscowości Łąkoć 
oraz w Karmanowicach – kwota ogółem ponad 120.000 zł;

• Budowa obiektu mostowego w miejscowości Gró-
dek wraz z rozebraniem istniejącego mostu – kwota 
2.130.000 zł;

• Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Bo-
rysów, Żerdź, Kłoda, Klementowice, Wąwolnica - Ponia-
towa – kwota ogółem 1.000.000 zł; 

• Przebudowa drogi powiatowej Bronowice – Dobrosła-
wów, dawna droga krajowa nr 12 – kwota 3.333.332 zł;

• Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach 
Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca – kwo-
ta 3.823.528 zł;

• Budowa wiaty garażowo-magazynowej na bazie ODM  
w Puławach – kwota 200.000 zł;

• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudo-
wę dróg powiatowych oraz budowy obiektu mostowego  
w m. Kłoda – kwota 88.500 zł; 

• Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „e-Geodezja 
- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” 
– kwota 2.883.333 zł – środki unijne;

• Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez moder-
nizację budynku MOS w Puławach wraz z jego otocze-
niem – kwota 700.000 zł;

• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3  
w Puławach – kwota 639.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano również pomoc finan-
sową udzielaną przez powiat dla gmin Wąwolnica, Baranów, 
Żyrzyn oraz Miasto Puławy w wysokości ogółem 727.000 
zł, na zadania realizowane w ramach „Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 
2016 – 2020”.

Zaplanowana została również pomoc finansowa dla gmi-
ny Końskowola w wysokości 1.000.000 zł na realizację zada-
nia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507L Końskowola 
– Sielce – etap I”.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu 
przedłożył projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Obowiązek sporządzania wieloletniej progno-
zy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych jako narzędziu umożli-

wiającym ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu
terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy 
poszczególnych kategorii określonych w art. 226 ww. ustawy, 
ocenić możliwości inwestycyjne jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. 
Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny,
wykraczający  poza rok budżetowy.

W wieloletniej  prognozie  finansowej  zawarte są załącz-
niki  zawierające prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsię-
wzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok 
budżetowy. 

Budżet został uchwalony przez Radę Powiatu Puławskie-
go 28 grudnia 2016 r.

Anna Krzysztofik
Skarbnik Powiatu Puławskiego

Aktualności
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sażenie bloku operacyjnego. Łączna kwota tego zadania to  
127 942 zł. Druga dotacja w kwocie 40 tys. zł została udzielona  
z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Noworodkowego 
w nowe stanowisko do resuscytacji. W przypadku tej dotacji 
21 tys. zł to kwota pomocy finansowej udzielonej przez gmi-
ny: Końskowola, Kurów, Kazimierz Dolny, Puławy, Żyrzyn  
i Baranów, a 19 tys. zł to dotacja udzielona z budżetu Powiatu 
Puławskiego. Łączna kwota tego zadania to 52 002 zł. 

W dalszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia petycji mieszkańców Powiatu Puławskiego;  
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego 
dla Powiatu Puławskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu 
nadawania oraz noszenia; w sprawie wspólnej realizacji pro-
jektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa 
Lubelskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działa-
nie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej z do-
tychczasowym dzierżawcą, na okres do 5 lat, umowy dzier-
żawy pomieszczenia w budynku usytuowanym na nierucho-
mości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej  
w Puławach przy al. Królewskiej 19, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha.

Następnie Rada podjęła pakiet uchwał finansowych doty-
czących Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budże-
cie powiatu na 2016 rok oraz udzielenia pomocy finansowej
Gminie Żyrzyn i Gminie Baranów. Pomoc finansowa dla
Gminy Żyrzyn w wysokości 63 tys. zł związana jest z realiza-
cją w 2016 roku zadania przebudowy drogi gminnej w miej-
scowości Bałtów, współfinansowanej ze środków „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019”, natomiast pomoc finansowa dla Gminy
Baranów w wysokości 100 tys. zł związana jest z planowaną 
na 2017 rok przebudową ulicy Polnej w Baranowie i zostanie 
udzielona w przypadku uzyskania przez Gminę Baranów do-
finansowania na przebudowę tej ulicy. Na zakończenie obrad
Rada podjęła uchwałę o zmianie składu osobowego Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, powołując tym samym do jej 
składu radnego Janusza Wawerskiego.

XXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 14 
września 2016 roku. Była to sesja nadzwyczajna, zwołana na 
wniosek Zarządu Powiatu, dotycząca podjęcia uchwał inten-
cyjnych w sprawie udzielenia przez Powiat Puławski pomocy 
finansowej dla Gminy Miasto Puławy, Gminy Żyrzyn i Gminy
Wąwolnica, w związku z planowanymi przebudowami dróg 
gminnych w 2017 roku i możliwym do uzyskania dofinan-
sowaniem z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W przypadku uzy-
skania przez gminy dofinansowania, powiat udzieli pomocy
finansowej Gminie Miasto Puławy w wysokości 350 tys. zł na
budowę drogi gminnej w ul. Spacerowej w Puławach, Gminie 
Żyrzyn w wysokości 77 tys. zł na przebudowę ulicy Plebań-
skiej w Żyrzynie oraz Gminie Wąwolnica w wysokości 200 
tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawada.             

Waldemar Orkiszewski 
Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu     

Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:
▶ przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lubli-

nie oraz Radzie Powiatu Puławskiego projektu uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

▶ wprowadzenia zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2016 rok uwzględniających 
m.in. decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego, pozy-
skanie środków w kwocie 120 000 zł z Ministerstwa Roz-
woju i Finansów dla ZS nr 3 w Puławach na wyposaże-
nie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń 
w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach,  
w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia 
oraz wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu, zabez-
pieczając w ten sposób w szczególności wydatki na wyna-
grodzenia, pochodne, odprawy emerytalne, media;

▶ wprowadzenia do budżetu powiatu na 2016 r. zadań:  
a) „I LO w Puławach Szkoła Sukcesu: intensywny pro-
gram szkoleń językowych i metodycznych w celu wspie-
rania potencjału, kreatywności i motywacji uczniów”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój. Projekt będzie realizowany przez I LO w Puławach, 
wartość projektu 206 304 zł, termin realizacji 2016-2018 r.;  
b) „Nowe kompetencje przez mobilność” w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
Projekt będzie realizowany przez ZS w Kazimierzu Dol-
nym, wartość projektu 412 505 zł, termin realizacji 
31.12.2016 r.-30.06.2018 r.

▶ przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie realiza-
cji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, 
dotyczącego prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Puławskie-
go, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Ponadto za-
warto porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych  
w Lublinie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie  
w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej  
w 2017 r. w Powiecie Puławskim;

Obrady Zarządu Powiatu Puławskiego
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▶ działań związanych z centralizacją rozliczeń podatku od 
towarów i usług w Powiecie Puławskim i jego jednostkach 
organizacyjnych;

▶ organizacji XVI Powiatowego Dnia Kultury, w szczegól-
ności przyznania nagród Starosty w dziedzinie kultury 
oraz przeprowadzenia Konkursu Wydawnictw Regional-
nych;

▶ kontynuowania współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca 
w Warszawie w zakresie realizacji wojewódzkiego zakresu 
programu „filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!”. W ramach
umowy uczniowie oraz opiekunowie szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez Powiat Puławski wezmą 
nieodpłatnie udział w 9 koncertach Filharmonii Lubel-
skiej. Koszt zakupu biletów będzie sfinansowany przez 
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, natomiast Powiat 
jest zobowiązany do zapewnienia transportu i opieki  
w drodze na i z każdego koncertu;

▶ ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie 
Szkolnej Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go w Puławach;

▶ wyrażenia zgody na zorganizowanie w systemie mię-
dzyszkolnym dodatkowych zajęć z języka polskiego dla  
24 uczniów pochodzących z Ukrainy i Białorusi uczęsz-
czających do ZS nr 3 w Puławach i I LO w Puławach;

▶ powołania komisji oraz przeprowadzenia egzaminów dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego;

▶ wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego  
o dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych
w ramach rządowego programu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016 – 2020. Wnioskowana 
kwota dofinansowania – 63 480 zł, wkład własny wynosi 
15 870 zł;

▶ zawarcia umowy z Nałęczowskim Stowarzyszeniem Cha-
rytatywnym dotyczącej przyznania środków finansowych
z PFRON w wysokości 139 090,90 zł na realizację projek-
tu „Łatwy dojazd” w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”;

▶ wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego  
o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Górze Puławskiej;

▶ aneksowania umowy zawartej z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Lubli-
nie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie realizacji pilotażo-
wego programu „Aktywny samorząd”. Aneks dot. przeka-
zania przez PFRON drugiej transzy środków finansowych
w wysokości 100 403,99 zł;

▶ przystąpienia do realizowanego przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii Departament Informacji o Nieru-
chomościach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach ZSIN – Faza II”;

▶ zawarcia z Gminą Żyrzyn umowy w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu na realizację 
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 

nr 2520L w Borysowie, oraz aneksów do umów dotyczą-
cych udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej na re-
alizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy dro-
dze powiatowej Nr 2506L Osiny – droga krajowa Nr 17” 
i zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 
1519L, 2501L i 2502L znajdujących się na terenie Gminy 
Żyrzyn”;

▶ wyłonienia wykonawców świadczących usługi pod nazwą 
„Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie 
Powiatu Puławskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżo-
nego dla usuwanych pojazdów w roku 2017”;

▶ analizy przedkładanych przez Dyrektora SP ZOZ  
w Puławach sprawozdań z wykonania Planu Finansowego 
SP ZOZ;

▶ udzielenia SP ZOZ w Puławach dotacji w kwocie  
100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
nowej aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Od-
działu Wewnętrznego SP ZOZ w Puławach;

▶ aneksowania umowy z zawartej z przedsiębiorcą TAXUS 
UL. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie za-
mówienia pn. Uproszczone plany urządzenia lasów stano-
wiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych
oraz inwentaryzacji stanu lasów dla 27 obrębów geodezyj-
nych Gminy Puławy;

▶ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Górki 
Parchackie” oraz projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru I i II – Nałęczów. 
Pozytywnie uzgodniono również przedłożony przez Wój-
ta Gminy Końskowola, projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Końskowola – Etap 
II oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 
ewidencyjnym Końskowola, Sielce, Młynki, Stary Pożóg, 
Chrząchówek gm. Końskowola.

Monika Zych
Sekretarz Powiatu Puławskiego

Pod patronatem Starosty Puławskiego

Festyn Rodzinny w Sielcach

Miejsce: Sielce
17 lipca 2016 r.  w Sielcach Stowarzyszenie Akade-
mia Rozwoju Kobiet Aktywnych „ARKA” zorgani-
zowało festyn rodzinny. Starosta Puławski Witold 

Popiołek objął przedsięwzięcie patronatem honorowym. 

Narodowe Czytanie
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble
Termin: 3 września 2016 r.

Powiat Puławski już po raz czwarty włączył się w promo-
wanie czytelnictwa oraz literatury polskiej w ramach pro-
jektu Narodowe Czytanie. 3 września br. w Specjalnym 
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Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka  
z Asyżu odbyła się akcja Narodowe Czytanie powieści  
Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. 
 
Projekt pn. „Zatrzymać przemoc”

Miejsce: Powiat Puławski 
Termin: realizacja projektu do grud-
nia 2016 r.

Projekt pn. „Zatrzymać przemoc” realizowany jest w ramach 
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie w 2016 r. W ramach projektu odbyła się 
konferencja szkoleniowa pt. „Zatrzymać przemoc – pomoc 
osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”, szkolenie 
dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obsza-
rze przeciwdziałania przemocy, spotkania superwizyjne, zor-
ganizowanie grupy terapeutycznej dla dzieci, grupy wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy i grupy samopomoco-
wej dla osób wychodzących z przemocy. Wszystkie zaplano-
wane działania w ramach Projektu miały na celu podejmo-
wanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy, w tym również pomoc osobom doświadczającym 
oraz stosującym przemoc.
 
Piknik jeździecki Hubertus w Kęble

Miejsce: Teren zespołu pałacowo-parkowego 
w Kęble
Termin: 22 października 2016 r.
Piknik jeździecki, odbył się 22 października 

br. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kęble. Starosta 
Puławski Witold Popiołek objął przedsięwzięcie patronatem 
honorowym. W programie wydarzenia znajdowały się liczne 
atrakcje m.in.: przejazdy bryczką oraz na koniach, konkur-
sy sprawnościowe, pokaz gonitwy za lisem, gry i zabawy dla 
dzieci, biesiada przy ognisku, aukcje dzieł sztuki na rzecz wy-
chowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kęble. Oprawę muzyczną pikniku zapewnił gościom spe-
cjalny zespół szantowy „Syndrom Beczki”. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czego w Kęble, Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwo-
ju Osób Niepełnosprawnych „Szansa” oraz partner wspierają-
cy - Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”.
 
XVI Dzień Papieski 

Miejsce: Puławy
Termin: 7 - 22 października 2016 r.
W dniach 7 - 22 października br. odbywały 
się obchody XVI Dnia Papieskiego. W tym 

roku Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Jan Paweł 
II – Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Hasło to ma walor 
szczególnej aktualności w trwającym Nadzwyczajnym Roku 
Miłosierdzia ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka.
Dzień Papieski jest obchodzony w całej Polsce oraz środowi-
skach polonijnych każdego roku, w niedzielę poprzedzającą 
wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tym razem 
był to 9 października. Tradycyjnie tego dnia odbyły się zbiór-

ki przy kościołach na rzecz nazywanej żywym pomnikiem 
św. Jana Pawła II Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Te-
goroczny XVI Dzień Papieski jest odpowiedzią na apel papie-
ża Franciszka: „jakże pragnę, aby nadchodzące lata były na-
znaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej 
osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzą-
cych jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosier-
dzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród 
nas”.
Podobnie jak w latach poprzednich Dzień Papieski przebie-
gał w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, arty-
stycznym i charytatywnym. Jednym z istotnych znaków mi-
łosierdzia okazywanego potrzebującym była zbiórka środków 
na „żywy pomnik” św. Jana Pawła II, czyli stypendia eduka-
cyjne dla młodzieży.
Przedsięwzięcie od lat gromadzi coraz większą liczbę uczest-
ników konkursów, a także odbiorców warsztatów, spotkań  
i koncertów.
 
X Poetycki Apel Pamięci „… o Niepodległą”
XIII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej 
„Ojczyste Śpiewanie”

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie
Termin: 16 listopada, 23 listopada 2016 r.
Apel poetycki adresowany jest do uczniów  
i nauczycieli szkół podstawowych (kl. IV – VI)  
i gimnazjum, ma formę konkursu recytatorskie-

go poezji i prozy patriotycznej, poświęconej walkom Polaków 
o niepodległość Ojczyzny od czasów rozbiorów, powstań na-
rodowych do okupacji hitlerowskiej. Eliminacje konkursowe 
odbyły się 16 listopada 2016 r. Przegląd „Ojczyste Śpiewanie” 
organizowany jest wspólnie ze Szkołą Podstawową im. ks. 
Grzegorza Piramowicza w Kurowie. Uczestnikami są dzieci  
i młodzież w wieku 8 – 16 lat (soliści i zespoły). Celem Prze-
glądu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży piosen-
ki patriotycznej jako ważnego ogniwa w kulturze narodowej. 
Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kurowie.
  
Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy NIKOTYNIE NIE! 

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii  
Sempołowskiej w Puławach
Termin: 17 listopada
Realizacja programu NIKOTYNIE NIE! Zo-
stała podyktowana rozpoznaną potrzebą krze-

wienia postaw wolnych od nałogów, nie tylko wśród uczniów 
szkoły, ale także środowiska z jakiego się wywodzą. Od pię-
ciu lat szkoła prowadzi działania o zasięgu wojewódzkim. 
Konkurs jest częścią działań prozdrowotnych realizowanych 
w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia w ramach Programu 
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na 
lata 2014 - 2018. Celem tej edycji Programu jest ograniczenie 
narażenia na dym papierosowy (w odniesieniu do czynnego  
i biernego palenia tytoniu) wśród Polaków. Konkurs obejmu-
je cztery kategorie: wiedza, utwór literacki (wiersz), forma te-
atralna, plakat. 
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Dzień Kariery Zawodowej
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Termin: 29 listopada 2016 r.
Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie 

rodzicom i uczniom ofert uczelni wyższych, szkół policeal-
nych, instytucji rynku pracy, pracodawców, fundacji, banków. 
Młodzież będzie mogła uzyskać pomoc w podejmowaniu de-
cyzji edukacyjnych i zawodowych, zdobyć informacje doty-
czące m.in.: edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia działalności go-
spodarczej, metod poszukiwania pracy, badania predyspozy-
cji zawodowych.
 
Amatorski Turniej Badmintona

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1  
w Puławach
Termin: 10 grudnia 2016 r. 
Amatorski turniej badmintona odbył się  
10 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Puławach. W turnieju wzięli udział uczniowie puław-
skich szkół, dorośli mieszkańcy Puław i okolic oraz goście 
spoza Powiatu Puławskiego (Garwolin, Lublin, Radom, Łęcz-
na, Ryki). 
 
Orszak Trzech Króli

Miejsce: Puławy
Termin: 6 stycznia 2017 r.
Orszak Trzech Króli to ogólnopolskie wyda-
rzenie, któremu co roku przybywa nowych 

odbiorców i uczestników. Puławy już po raz piąty chcą wziąć 
udział w tych ulicznych jasełkach organizowanych z okazji 
Święta Trzech Króli. Dzięki takim wydarzeniom mieszkań-
cy naszego powiatu mają okazję poczuć się jedną wspólnotą. 
Orszak Trzech Króli na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
religijnych organizowanych na terenie Powiatu Puławskiego.
 
II Wojewódzki Konkurs Plastyczny Przystanek Aniołowo 
pod hasłem: „Anioły w zimowej szacie” 

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble 
Termin: 9 grudnia 2016 r. – 6 lutego 2017 r.
Celem konkursu jest przede wszystkim 

integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem spo-
łecznym poprzez wspólną inspirację artystyczną oraz rozwi-
janie wrażliwości i wyobraźni u dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek 
oświatowo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, 
domów kultury oraz specjalnych ośrodków szkolno–wycho-
wawczych województwa lubelskiego. 

                                                                                                           
Magdalena Kobiałka 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Puławach: 
kadencja 2016 – 2020

17 listopada 2016 r. została 
powołana przez Starostę Puław-
skiego Witolda Popiołka na nową  
4-letnią kadencję Powiatowa Rada 
Rynku Pracy w Puławach, będąca 

organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach po-
lityki rynku pracy. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 
wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działają-
cych na terenie powiatu terenowych struktur każdej organiza-
cji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, spo-
łeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków 
zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz 
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo proble-
matyką rynku pracy. Ponadto Starosta może powołać do rady 
trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu 
terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie  
w obszarze działania tej rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy nale-
ży między innymi:

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego  
i produktywnego zatrudnienia w powiatach,

• ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu  
Pracy,

• opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pra-
cy na finansowanie programów dotyczących promocji za-
trudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,

• składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach do-
tyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego 
oraz zatrudnienia w powiecie,

• opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytu-
łu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refunda-
cji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo 
przyznanych środków zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

• ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Po-
wiatowego Urzędu Pracy, informacji o stanie bezrobocia  
w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wnio-
sków i sprawozdań,

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Puławach kadencja 2012 – 2016
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• delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej  
w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji do-
konującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy,

• opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie  
o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

• opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
• opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w re-

alizacji programów specjalnych,
• opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja  

i Integracja.
Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia  

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w sprawie rad rynku pracy.
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy (kadencja 2016 – 2020)
Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy:

• Katarzyna Malesza-Dzido - przedstawiciel Fundacji „Pu-
ławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Wiceprzewodniczący:
• Jacek Grzęda - przedstawiciel Puławskiej Izby 

Gospodarczej
Pozostali członkowie:

• Leszek Gorgol - przedstawiciel Zarządu Powiatu 
Puławskiego

• Jan Pieczara - przedstawiciel Rady OPZZ Powiatu 
Puławskiego

• Waldemar Banach - przedstawiciel Lubelskiej Izby 
Rolniczej

• Jerzy Jabłonka - przedstawiciel Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Lublinie

• Andrzej Krakowiak - przedstawiciel Forum Związków 
Zawodowych

• Sławomir Kamiński - przedstawiciel Zarządu Regionu 
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” -  Oddział  
w Puławach

• Marta Samoń – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie

• Krzysztof Brzeziński – przedstawiciel gminy Puławy
• Stanisław Gołębiowski – przedstawiciel gminy 

Końskowola

Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego  
o realizacji programu naprawczego SP ZOZ  
w Puławach

2 grudnia minął 
rok od przyjęcia przez 
Radę Powiatu „Progra-
mu Naprawczego dla 
SP ZOZ w Puławach”. 
Udało się uchronić pu-
ławski SP ZOZ przed 

upadłością, utrzymać dotychczasowy zakres działalności, 
a nawet poszerzyć go o publiczną poradnię endokrynolo-
giczną, odzyskać płynność finansową i zwiększyć poziom
kontraktów w kilku kluczowych szpitalnych oddziałach.

Poziom zadłużenia SP ZOZ na koniec 2015 roku wyno-
sił 6,4 mln zł. Na koniec października 2016 roku już tylko  
1,4 mln zł. Dyrekcja przewiduje, że za cały rok przychód 
nieznacznie przewyższy koszt działalności, co dałoby wy-
nik finansowy nawet na minimalnym plusie. Tymczasem 
w Planie Finansowym SP ZOZ zakładano stratę na poziomie  
2,4 mln zł. 

Program naprawczy obejmował m.in. zwolnienia grupo-
we. Plan zwolnień przewidywał odejścia lub zmianę miejsca 
pracy 140 osób. Na początku realizacji Programu Naprawcze-
go SP ZOZ zatrudniał ok 960 osób plus ok. 200 osób na kon-
traktach. W procesie restrukturyzacji, który trwał od końca 
maja do końca września, z pracy odeszło 119 osób. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że z większością osób (ponad 60%) podpi-
sano porozumienia. W drugim półroczu sytuacja SP ZOZ po-
prawiła się na tyle, że można było zrezygnować ze zwolnienia 
kolejnych osób, ratując w ten sposób ponad 20 etatów. Spo-
dziewany efekt finansowy restrukturyzacji zatrudnienia to ok.
3,5 mln rocznie. 

Program naprawczy zgodnie z przyjętym założeniem 
utrzymał dotychczasowy zakres świadczonych usług medycz-
nych. Co więcej – poziom i zakres tych usług uległ wyraźnej 
poprawie.
Najważniejsze zmiany dla pacjentów to:

- utworzenie Centrum Pediatrycznego, w którego skład 
weszły: Oddział Dziecięcy, Obserwacyjno-Zakaźny dla 
Dzieci i Chirurgia Dziecięca;

- utworzenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udaro-
wym;

- utworzenie publicznej Poradni Endokrynologicznej;  
- zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych  

w POZ przez zatrudnienie nowych lekarzy w przychod-
niach nr 1, 2 i 3;

- modernizacja Przychodni nr 4 przy ul. Kołłątaja i nr  
2 przy ul. Skłodowskiej poprawiająca jakość świadczenia 
usług medycznych;

- poprawa jakości Transportu Sanitarnego i Ratownictwa 
Medycznego.

Szpital w Puławach może pochwalić się zmodernizowa-
nym Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym z nowocze-
snym stanowiskiem do resuscytacji noworodka. Efektem 
zmian jest wzrost liczby urodzeń, a co za tym idzie następu-
je też zwiększenie kontraktu. W okresie: styczeń – czerwiec 
2016 r. zanotowano 283 porody, w okresie: lipiec – paździer-
nik – 258 porodów. Inne zmodernizowane oddziały to: Uro-
logia i Onkologia Urologiczna oraz Neurologia z Pododdzia-
łem Udarowym. Kontrakty dla tych oddziałów wzrosły odpo-
wiednio o 16% oraz o 12,4%.

Doposażono też Blok Operacyjny, Oddział Noworodko-
wy oraz Oddział Wewnętrzny. W szpitalu puławskim trwają 
nadal prace modernizacyjno-remontowe, i taka sytuacja ma 
być kontynuowana na kilku innych oddziałach (Neurologii, 
Zakaźny dla dorosłych). W planach jest też stworzenie no-
wych publicznych poradni: Sportowej dla młodzieży, Neuro-
logicznej dla dzieci oraz Diabetologicznej.

Zarząd Powiatu Puławskiego
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Goście z partnerskiego Rejonu Criuleni  
w Powiecie Puławskim

W dniach 8 – 10 grudnia Powiat Puławski odwiedziła de-
legacja z Rejonu Criuleni w Republice Mołdawii w osobach: 
Prezydent Rejonu Criuleni Iurie Andriuta oraz doradca Pre-
zydenta i przedsiębiorca Andrew Bołwocan. 

Mołdawianie przyjechali na zaproszenie Starosty Puław-
skiego Witolda Popiołka oraz Konsula Honorowego Repu-
bliki Mołdawii w Lublinie Andrzeja Kity. Powiat Puławski 
prowadzi współpracę partnerską z Rejonem Criuleni od  
2013 r. Do tej pory zrealizowaliśmy kilka wspólnych przed-
sięwzięć w zakresie wymiany młodzieży, prezentacji mołdaw-
skiej kultury, naszych doświadczeń w zakresie służby zdrowia 
oraz pośrednictwa w zakresie współpracy gospodarczej. 

W trakcie wizyty Mołdawianie spotkali się z członkami 
Lubelskiego Klubu Biznesu, Zastępcą Dyrektora Instytu-

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Odwiedziny w stowarzyszeniu Aktywna Wieś Drzewce

Starosta Puławski ze wspólpracownikami oraz Konsulem Honorowym 
Republiki Mołdawii i gośćmi

Starosta W. Popiołek z Prezydentem I. Andriuta

tu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa prof. Stanisławem 
Krasowiczem oraz samorządowcami reprezentującymi Po-
wiat Puławski. Delegacja spotkała się również z Burmistrzem 
Kazimierza Dolnego Andrzejem Pisulą oraz Zastępcą Wój-
ta Gminy Puławy Norbertem Staszakiem. W Nałęczowie 
przedstawiciele Rejonu Criuleni zapoznali się z funkcjonowa-
niem Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i gminnej biblioteki. 
Pobyt był okazją do zaprezentowania naszych doświadczeń 
w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z Unii
Europejskiej oraz z funduszy szwajcarskich w zakresie reali-
zacji projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny …” – wspólnie 
odwiedziliśmy gospodarstwo Agroturystyczne w Celejowie 
„Pod Jabłonią”, odnowione kościoły w Kazimierzu Dolnym 
i Gołębiu  oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dol-

Spotkanie z Zastępcą Dyrektora IUNG w Puławach
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W gospodarstwie agroturystycznym Pod Jabłonią w Celejowie

W gabinecie Starosty Puławskiego

nym. Szczególnym punktem programu wizyty były spotkania 
z działającymi na terenie powiatu organizacjami pozarządo-
wymi: Stowarzyszeniem Aktywna Wieś w Drzewcach oraz 
Towarzystwem Przyjaciół Gołębia. W trakcie wizyty ustalo-
no zasady i kierunki dalszej współpracy. Omówiono również 
plany dotyczące pozyskiwania i wspólnej realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Andrzej Wenerski
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Spotkanie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Gołębia

Z wizytą u Burmistrza Kazimierza Dolnego

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego 
w Puławach jak nowy

Powiat Puławski w bieżącym roku wyko-
nał szereg prac konserwatorskich  i restaura-
torskich w zabytkowym budynku Starostwa 
Powiatowego w Puławach.

Pierwsze zamówienie dotyczyło renowa-
cji elewacji budynku. W celu poprawy wyglą-

du elewacji i zwiększeniu efektywności termicznej renowacji 
poddano wątek ceglany. Prace polegały głównie na: oczysz-
czeniu elewacji, naniesieniu chemicznych powłok rozmięk-
czających w celu usunięcia powłok malarskich, uzupełnie-
niu ubytków i scaleniu kolorystycznemu oraz  jako zabiegu 
końcowego – hydrofobizacji. Renowacji podlegały także fugi  
w celu scalenia kolorystycznego i polepszenia efektu wizual-
nego obiektu. Cały zabieg miał na celu przede wszystkim za-
bezpieczenie techniczne budynku oraz przedłużenie trwałości 
materiałów wykończeniowych.

Dodatkowo w zakres zadania wchodziło także: wykonanie 
izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej na ścianach 
od strony północnej i wschodniej, oczyszczenie i zagrunto-
wanie opasek wokół budynku, wykonanie na nowo cokołu  
z blachy ocynkowanej, naprawa tynku studzienek okiennych, 
usunięcie zbędnych, nieoryginalnych elementów metalowych 
z elewacji, jak i niesprawnych instalacji oraz wymiana lamp 
oświetlenia zewnętrznego.

Drugie zamówienie związane było z remontem bieżącym 
korytarzy i klatek schodowych wewnątrz budynku Starostwa 
Powiatowego w Puławach. W ramach zadania wykonane zo-
stały prace związane z usunięciem farby olejnej ze ścian, na-
prawą zarysowań ścian i sufitów, naprawą i uzupełnieniem
istniejącego tynku oraz malowaniem. 

Ponadto wykonano odnowienie drzwi dwuskrzydłowych  
i ościeżnic drewnianych na boczne klatki schodowe oraz 
drzwi na dużą klatkę schodową, a także 2 sztuk drzwi na 
Salę Pompejańską. Oczyszczono i pomalowano balustrady; 
oczyszczono, uzupełniono i polakierowano poręcze drewnia-
ne przy schodach na klatkach oraz wymieniono  oprzyrządo-
wanie instalacji elektrycznej (gniazda i włączniki).

W ramach prac konserwatorskich wykonano także bieżą-
cą konserwację Sali Pompejańskiej poprzez przemalowanie 
i zastosowanie pierwotnej kolorystyki. Renowacji poddano 
także parkiet, mosiężne żyrandole oraz kinkiety.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku zakres prac 
wynikał z programu i wytycznych konserwatorskich.

Joanna Cynarska
Wydział Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Puławach
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Remont budynku Starostwa Powiatowego w Puławach – stan przed, w trakcie i po przeprowadzeniu prac
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Remont budynku Starostwa Powiatowego w Puławach – stan przed, w trakcie i po przeprowadzeniu prac
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Kultura

Wspominamy XVI Powiatowy Dzień Kultury

24 listopada 2016 r. w Pałacu Czarto-
ryskich w Puławach miała miejsce nieco-
dzienna uroczystość – Powiatowy Dzień 
Kultury. Święto zostało ustanowione przez 
Radę Powiatu Puławskiego dla podkreśle-

nia znaczenia kultury i ogromnej wartości dziedzictwa lokal-
nego w naszym regionie. W tym roku przypadła już 16 edycja!

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, wśród 
których znaleźli się Posłowie na Sejm RP prof. Krzysztof Szu-
lowski i Jan Łopata, przedstawiciel Posła Włodzimierza Kar-
pińskiego, Wojewody Lubelskiego, Zarząd Powiatu, radni, 
włodarze miast i gmin z terenu powiatu, dyrektorzy firm, jed-
nostek organizacyjnych powiatowych i gminnych, a przede 
wszystkim artyści i działacze kultury.     

Starosta Puławski Witold Popiołek w swoim przemówie-
niu podkreślił znaczenie kultury w naszym powiecie i po-
dziękował za wielką aktywność wszystkim osobom zaangażo-
wanym w działalność kulturalną.

Powiatowy Dzień Kultury był okazją do uhonorowania 
zasłużonych dla kultury osób i organizacji. Wśród nich zna-
leźli się:

• Agnieszka Brzozowska
• Agnieszka Maj
• Andrzej Pytlak
• Aniela Kapłon
• Anna Rolska
• Antoni Płachta
• Dariusz Kosmowski
• Elżbieta Wójtowicz
• Ewa Szpakowska
• Grażyna Idzik-Dominiak
• Grzegorz Skwarek
• Halina Solecka
• Henryk Miciński
• Hubert Domański
• Jadwiga Sawa-Bednarczyk
• Janina Grzelak
• Janina Wójcik
• Joanna Kłopot
• Julia Surdacka
• Kacper Cholewa
• Katarzyna Wójcik
• Krzysztof Jakubczyk
• Małgorzata Klinkosch
• Marek Ciotucha
• Mariola Kowalik
• Mariusz Oleśkiewicz
• Mariusz Płoszaj-Mazurek
• Michał Kułaga
• Robert Och

• Wanda Antoniak
• Zbigniew Barankiewicz
• Zuzanna Grabek
• Stowarzyszenie ,,NIEZAPOMINAJKA BORYSÓW”
• Chór ,,ZORZA” przy Gminnym Domu Kultury  

w Markuszowie
• Kapela Nałęczowska przy Nałęczowskim Ośrodku 

Kultury
• Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie przy 

Gminnym Centrum Kultury w Baranowie
• Stowarzyszenie Kobiet Gminy Końskowola ,,RÓŻA”
• Zespół ,,ARIADNY” przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Wąwolnicy
• Zespół Śpiewaczy ,,SENIOR” przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Wąwolnicy

W ramach wydarzenia odbył się również Konkurs Wydaw-
nictw Regionalnych, którego wyniki są następujące:

w kategorii – album
• Miejsce I – Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach 

z siedzibą w Górze Puławskiej
• Miejsce II – Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-

Regionalne
• Miejsce III – Nałęczowski Ośrodek Kultury  

i Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
• Wyróżnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

w kategorii – folder turystyczny
• Miejsce I – Sławomir Łowczak - Fundacja „W krainie 

Jana Pocka”
• Miejsce II – Gmina Końskowola

w kategorii – wydawnictwo historyczne
• Miejsce I – Towarzystwo Przyjaciół Gołębia
• Miejsce II – Towarzystwo Przyjaciół Janowca
• Miejsce III – Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej

w kategorii – wydawnictwa pozostałe
• Miejsce I – Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji  

i Turystyki
• Miejsce II – Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli 

im. K. Walczak
• Miejsce III – Zbigniew Kozak

Ciekawym akcentem były występy młodych artystów  
z MDK w Puławach oraz par tanecznych z ZPiT „Powi-
śle”. Wydarzenie zwieńczył koncert duetu „Andrzej Korycki  
& Dominika Żukowska”, który spotkał się z bardzo ciepłym 
odbiorem publiczności. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym, dziękujemy za aktywną działalność na niwie 
kultury i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich planów  
i zamierzeń! Słowa podziękowania kierujemy również do 
prof. Wiesława Oleszka – Dyrektora IUNG-PIB oraz do 
Zbigniewa Śliwińskiego – Dyrektora POK „Dom Chemika”  
za nieocenioną pomoc w organizacji tegorocznego święta 
kultury.

Andrzej Wenerski
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Przygotowanie fotorelacji: Anna Ziomka, Magdalena Kobiałka
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Spotkania Powiatowego Klubu Książki

Comiesięczne spotkania Powiatowe-
go Klubu Książki to inwencja Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Głównym celem, 
jaki chcemy osiągnąć jest aktywizacja 
osób w wieku 50+ poprzez literaturę. 

Spotkania te przybliżają zebranym uczestnikom fragmenty 
twórczości różnych autorów, zwłaszcza tych lokalnych. To 
także wiedza ogólna na temat historii literatury. 

W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się już trzy spotkania  
i planujemy kolejne. Jesień została zdominowana przez po-
ezję. Powakacyjne spotkanie, zatytułowane „Porozmawiajmy 
o poezji”, poświęcone było teoretycznym rozważaniom na 
temat utworów pisanych wierszem. Prowadzącą była Mag-
da Wójcikiewicz. Klubowicze mieli okazję porozmawiać na 
temat współczesnych wierszy, przypomnieć sobie twórców, 
zarówno tych najbardziej znanych, ale także tych tworzących 
lokalnie. Na zakończenie, uczestnicy mogli obejrzeć film
utrzymany w nieco żartobliwej tonacji podsumowujący spo-
tkanie z poezją.

Październikowe spotkanie upłynęło pod hasłem  
„W stronę jesieni”. Na zaproszenie odpowiedziała Marzena  
Romańczuk. Jesienny klimat bijący z jej twórczości, objawia-
jący się zachwytem nad pięknem świata, pokrytego różnymi 
kolorami, zmusza nas także do zadumy nad nieuchronno-
ścią czasu, odnosząc pory roku do naszego życia. Twórczyni 
otworzyła cykl spotkań z autorami lokalnymi.

Kolejne spotkanie odbyło się w listopadzie, pod prze-
wodnictwem tutejszego artysty, pisarza i rzeźbiarza ludowe-
go, Zbigniewa Kozaka. Świetną okazją do zaproszenia tego 
znamienitego i zarazem skromnego człowieka w progi naszej 
Biblioteki był jego ostatni tomik poezji „Z bzów i jaśminów”. 
Jako, że jest to poeta ludowy, nie zabrakło wierszy o tematyce 
sielankowej pisanych gwarą. Mogliśmy przenieść się w tereny 
pozamiejskie, gdzie panuje cisza i spokój, a czas płynie znacz-
nie wolniej. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy metaforycznie 
odetchnąć od zgiełku miasta, odpocząć na łonie natury, nała-
dować baterie na kolejne spotkania.

W grudniu gościliśmy Agnieszkę Maj. Temat idealnie 
wpisał się w okres przedświąteczny. Spotkanie przybrało tytuł 
„Tamte święta i zwyczaje doroczne”. Była to szansa poznania 
często już zapomnianych tradycji świątecznych, które gościły 

w naszych domach. Uczestnicy mieli okazję, by powspominać 
swoje dzieciństwo czy przedstawić jak współcześnie odnoszą 
się do starych zwyczajów. Rozgorzała także fantastyczna dys-
kusja, po której wytrawny słuchacz mógł sporządzić całą listę 
obrządków ludowych. Mamy nadzieję, że co śmielsi wprowa-
dzą te tradycje na nowo do swoich domów. Była to też okazja 
do złożenia sobie życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia 
oraz na nadchodzący Nowy Rok.

Spotkania Powiatowego Klubu Książki mają charakter 
otwarty, każda chętna osoba może przyjść i porozmawiać, 
wymienić swoje poglądy. Serdecznie zapraszamy! Wszelkie 
informacje udostępniane są na bieżąco, za pośrednictwem 
różnych środków informacji.

Agnieszka Piłat, Piotr Wójcik  
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kozakiem

Spotkanie autorskie z Marzeną Romańczuk

Nałęczowskie Liceum w gronie szkół 
nominowanych do prestiżowego tytułu 
„Stacje Kultury”

„Stacje Kultury” to jeden z najbardziej wy-
różniających się plebiscytów dla szkół ponad-
gimnazjalnych na Lubelszczyźnie, które prze-
prowadza Fundacja TEAM Teatrikon. Jest to 
lubelska organizacja pozarządowa, której dzia-
łania adresowane są przede wszystkim do mło-
dzieży oraz studentów. Główne projekty Fun-
dacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw. 
Rokrocznie w projektach organizowanych przez 
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Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział 
ponad 5 000 młodych ludzi. Działania organizacji skupiają się 
na trzech kluczowych obszarach: twórczości, edukacji oraz 
animacji.

„Stacje Kultury” to specjalne wyróżnienia dla placówek, 
które w sposób szczególny zaangażowały się w życie kultu-
ralne województwa i działania na rzecz edukacji kultural-
nej młodzieży. Celem konkursu jest wyróżnienie i pomoc 
w wypromowaniu szkół, które są miejscem przyjaznym dla 
inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich 
uczniów, tworzą klimat inspirujący dla działań twórczych 
oraz aktywnie włączają się w życie kulturalne. 

Nałęczowskie Liceum przystąpiło do tego plebiscytu. 
Wysłało opis swoich działań i przedsięwzięć kulturalnych  
o różnym zasięgu od szkolnego do międzynarodowego. Spo-
śród wszystkich zgłoszonych w pierwszym etapie placówek 
jury wyłoniło 12 nominowanych do tytułu „Stacji Kultury”.  
W tym zaszczytnym gronie znalazło się Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, jako jedy-
na szkoła z powiatu puławskiego. 

O dalszych losach plebiscytu decydowali internauci, od-
dając głosy w losowaniu, które trwało od 18 listopada do  
1 grudnia 2016 r. Ostateczny i znaczący wpływ na wybór lau-
reatów miały obrady komisji konkursowej w dniach od 2 do 
7 grudnia br. Jurorzy oceniali poszczególne szkoły na podsta-
wie karty opisu, w której zostały zebrane i scharakteryzowane 
inicjatywy, wydarzenia, projekty kulturalne, które realizowała 
szkoła między listopadem 2015 r. a październikiem 2016 r. 
Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję plebiscy-
tu odbyła się 8 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur  
w Lublinie. Naszą Szkołę reprezentowała dyrektor Alina  
Gomółka, nauczyciel-bibliotekarz, Bożena Kursa i uczniowie 
Dominika Pszczoła i Hubert Bednarski. Z dumą i satysfakcją 
odebraliśmy zasłużony tytuł „Stacji Kultury 2016”. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku powtórzymy ten sukces, nie za-
mierzamy bowiem spocząć na laurach. 

Inne inicjatywy kulturalne Zespołu Szkół nr 2
Koncert „Dumka na wiele serc”

Zasięg powiatowy, 300 uczestników, organizator ZS nr 2 
LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Koncert w cało-
ści został zorganizowany przez naszą młodzież pod kierun-

kiem nauczycieli Liceum. Odbył się w sobotę 24 października  
2015 r. w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. 
Pomysł koncertu zrodził się z chęci zaprezentowania miesz-
kańcom Nałęczowa, kuracjuszom i turystom kultury ukra-
ińskiej oraz talentów uczniów z Ukrainy, współtworzących 
społeczność naszego Liceum. Do współpracy został zapro-
szony znany lubelski muzyk Jacek Sribniak, nauczyciel Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie. Koncert zaszczy-
cili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Powiatowego  
w Puławach. Publiczność również dopisała. Przedstawienie 
miało charakter montażu słowno-muzycznego. Występujący 
uczniowie zaprezentowali talenty recytatorskie, wokalne i ta-
neczne. Młodzi artyści wystąpili w haftowanych, charaktery-
stycznych dla Ukrainy strojach, stylizowanych na tradycyjne 
„soroczki”. Wizualnym dopełnieniem przedstawienia była 
bardzo ciekawa i różnorodna prezentacja multimedialna, ilu-
strująca dziedzictwo kulturalne, historyczne, przyrodnicze 
oraz teraźniejszość naszych sąsiadów. 

Otwarte warsztaty
Szkoła zorganizowała otwarte warsztaty międzypokole-

niowe, w których razem z naszą młodzieżą i nauczycielami 
oraz uczniami z innych nałęczowskich szkół uczestniczyli 
mieszkańcy i kuracjusze. 

Zajęcia scrapbookingu
Zasięg miejski (lokalny), 30 uczestników, organizator Ze-

spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie.

W grudniu 2015 r. odbyły się zajęcia scrapbookingu, 
(scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania 
kartek okolicznościowych oraz stron albumów ze zdjęciami) 
zatytułowane „Międzypokoleniowe Warsztaty Kartkowe”, 
prowadzone przez Marzenę Miturę, nauczycielkę naszego Li-
ceum. Najmłodszy uczestnik zajęć miał 4 lata, o wiek najstar-
szej pani nie pytano. Uczestnicy mieli szansę stworzyć autor-
skie kartki świąteczne i poczuć radość z własnej twórczości. 
W trakcie zajęć powstało wiele pięknych kartek bożonaro-
dzeniowych. 

Warsztaty ceramiczne
Zasięg miejski (lokalny), 25 uczestników, organizator Ze-

spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie.

W lutym 2016 r. miały miejsce warsztaty ceramiczne, pro-
wadzone przez Joannę Kowalską–Wolszczak z lubelskiej Pra-
cowni Rękodzieła Artystycznego i Ceramiki „Żywioły Ziemi”. 
Każdy uczestnik mógł wykonać serwetnik i świecznik według  
własnego projektu. 

Warsztaty kreatywnego pisania „Loesje”
Zasięg miejski (lokalny), 50 uczestników, organizator Ze-

spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie.

W styczniu 2016 r. odbyły się warsztaty kreatywnego pisa-
nia „Loesje”, prowadzone przez Emilię Skibę, przedstawicielkę 
Organizacji „Loesje Polska”. Zajęcia dla uczestników stały się 
okazją do bliższego poznania działalności tej kreatywnej or-
ganizacji oraz spróbowania własnych sił w zabawie słowami. 
Oprócz ćwiczeń rozwijających umiejętność kreatywnego pi-
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sania, uczestnicy tworzyli również własne „wlepki” i stemple 
z tekstami „Loesje”. Loesje to międzynarodowa organizacja 
promująca wolność słowa i progresywne myślenie, poprzez 
krótkie slogany umieszczone na plakatach, pod którymi za-
wsze widnieje podpis „Loesje” (holenderskie imię żeńskie). 
Plakaty Loesje są zabawne i inspirujące – eksponowaliśmy 
je w szkole (na gazetkach ściennych) i na ulicach Nałęczowa 
(na tablicach ogłoszeniowych). W ramach „Majówki z Panem 
Prusem”, przygotowaliśmy również plenerową wystawę plaka-
tów Loesje oraz warsztaty tworzenia haseł, które spotkały się 
z dużym zainteresowaniem.  

Program „Projektor”
Zasięg wojewódzki, 35 uczestników, organizatorzy Zespół 

Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go w Nałęczowie przy współpracy z Wydziałem Animacji 
Kultury UMCS.

W ramach programu „Projektor” w Szkole realizowany 
był projekt z dziedziny dziennikarstwa i fotografii. W ramach
tego przedsięwzięcia studenci Wydziału Animacji Kultury 
UMCS prowadzili warsztaty z uczniami klas drugich i trze-
cich, realizującymi na poziomie rozszerzonym przedmioty 
humanistyczne. Młodzież miała okazję wzbogacić wiedzę  
i umiejętności dotyczące gatunków publicystycznych, warsz-
tatu pracy dziennikarza i dokumentacji zdjęciowej.

Projekt „Misja – Książka”
Zasięg ogólnopolski, 7 uczestników, organizatorzy Zespół 

Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go w Nałęczowie, Fundacja Nowoczesna Polska, Ridero IT 
Publishing.

Grupa uczniów o zainteresowaniach literackich przy-
stąpiła we wrześniu 2016 r. do realizacji projektu pt. „Misja 
– Książka” w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Literackiego 
dla Szkół Ponadpodstawowych. Inicjatorami akcji są: Funda-
cja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing. Celem pro-
jektu jest promowanie twórczości literackiej młodzieży oraz 
nowoczesnych sposobów jej rozpowszechniania. Efektem 
finalnym działań w ramach projektu jest książka przygoto-
wana samodzielnie przez uczniów, począwszy od stworzenia 
treści, aż po techniczne przygotowanie do profesjonalnego 
opublikowania w formie elektronicznej i drukowanej. Udział  
w projekcie dał możliwość, zainteresowanym osobom, stwo-
rzenia wspólnego zbioru opowiadań w profesjonalnym progra-
mie Ridero. Młodzi twórcy mogli wykazać się kreatywnością  
i zdolnościami pisarskimi, plastycznymi (tworzenie ilustracji 
i szaty graficznej zbioru), edytorskimi.

Szkolna Grupa Teatralna „Sensu lato”
Szkolna Grupa Teatralna „Sensu lato” zrzesza uczniów  

o uzdolnieniach artystycznych: aktorskich, literackich i reży-
serskich. W repertuarze swoim posiada montaże słowno-mu-
zyczne, scenki kabaretowe, przedstawienia teatralne, widowi-
ska okolicznościowe. Członkowie zespołu wykazują się dużą 
kreatywnością oraz wyjątkowym zaangażowaniem w pracy 
nad powstawaniem każdego przedstawienia. Widowiska są 
efektem twórczych adaptacji gotowych scenariuszy lub dzia-
łaniem nad własnymi utworami. Grupa teatralna uatrakcyj-
nia swoimi występami wydarzenia szkolne i środowiskowe. 

Udział w zajęciach to świetny sposób na pobudzanie aktyw-
ności twórczej, wrażliwości, na wzbogacanie kultury słowa  
i refleksji intelektualnej.

Przedstawienia przygotowane przez Szkolną Grupę Teatral-
ną w okresie od listopada 2015 r. do października 2016 r. to:
• zasięg miejski (lokalny), 300 uczestników, organizator 

Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie, montaż słowno-muzyczny 
„Żeby Polska była Polską” na Miejskie Obchody Święta 
Niepodległości (przedstawienie w sali widowiskowej Na-
łęczowskiego Ośrodka Kultury);

• zasięg ogólnopolski, 50 uczestników, organizatorzy Zespół 
Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, scenka teatralna „Protekcja Prusa 
pilnie potrzebna” na ogólnopolski konkurs „Książki Na-
szych Marzeń”, organizowany przez MEN;

• zasięg miejski (lokalny), 150 uczestników, organizator Ze-
spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, montaż słowno-muzyczny „Wę-
drówką życie jest człowieka” na uroczystość Święta Szkoły 
(przedstawienie w sali widowiskowej Nałęczowskiego 
Ośrodka Kultury); 

• zasięg miejski (lokalny), 150 uczestników, organizator 
Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie, scenka teatralna „Pewnego 
deszczowego dnia w muzeum” na Dzień Patrona (przed-
stawienie w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka 
Kultury);

• zasięg miejski (lokalny), 200 uczestników, organizator Ze-
spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, Nałęczowski Ośrodek Kultury, 
jasełka „Cud betlejemskiej nocy” – I miejsce w IX Gmin-
nym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecz-
nych;

• zasięg ogólnopolski, 200 uczestników, organizatorzy Ze-
spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, Muzeum Bolesława Prusa w Na-
łęczowie, spektakl teatralny „Jak mogłoby wyglądać spo-
tkanie Izabeli Łęckiej z Joanną Podborską”, zaprezentowany  
w czasie XVI „Majówki z Prusem” (relacja telewizyjna  
w TVP 3 Lublin w programie pt. „Zobacz, co słychać”  
w dniu 3 czerwca 2016 r.);

• zasięg szkolny, 150 uczestników, organizator Zespół Szkół 
nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

Licealiści na warsztatach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie
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w Nałęczowie, przedstawienie kabaretowe „Odmieniec”, 
zaprezentowane w czasie Dnia Otwartych Drzwi Liceum;

• zasięg szkolny, 130 uczestników, organizator Zespół Szkół 
nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
w Nałęczowie, przedstawienie kabaretowe „O kobietach  
i dla kobiet” powstałe z okazji Święta Kobiet;

• zasięg powiatowy, 200 uczestników, organizator Zespół 
Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, spektakl pt. „Mur” prezentowa-
ny w okolicznych gimnazjach (Nałęczów, Piotrowice, 
Wąwolnica, Wojciechów) w ramach zajęć o charakterze 
psychoprofilaktycznym. Członkowie grupy uczestniczyli 
w warsztatach teatralnych, zorganizowanych przez Cen-
trum Kultury w Lublinie, prowadzonych przez Mieczysła-
wa Wojtasa i Łukasza Witt-Michałowskiego.

   
Szkolny Zespół Wokalny „Freony”

Szkolny Zespół Wokalny „Freony” skupia uczniów uta-
lentowanych muzycznie. Praca w grupie pozwala im rozwijać 
pasje wokalne. Ich występy od wielu lat uświetniają i uatrak-
cyjniają wszystkie uroczystości oraz imprezy szkolne. Zespół 
„Freony” znany jest również w środowisku lokalnym, dzięki 
prezentowaniu się szerszej publiczności w czasie wydarzeń 
środowiskowych i charytatywnych.

Koncerty przygotowane przez zespół w okresie od listopa-
da 2015 r. do października 2016 r. to:
• zasięg powiatowy, 100 uczestników, organizator Zespół 

Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, Starostwo Powiatowe w Puławach, 
koncert na powiatowe obchody Dnia Edukacji (koncert  
w Starostwie Powiatowym  w Puławach); 

• zasięg miejski (lokalny), 200 uczestników, organizator 
Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie, koncert kolęd i pastorałek  
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury; 

• zasięg miejski (lokalny), 200 uczestników, organizator Ze-
spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, miejskie obchody Święta Nie-
podległości w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w latach 
2015 – 2016;

• zasięg miejski (lokalny), 400 uczestników, organizator 
Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie, Nałęczowski Ośrodek Kul-
tury, oprawa muzyczna uroczystości z okazji Światowego 

Dnia Seniora w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w latach  
2015 – 2016;

• zasięg miejski (lokalny), 150 uczestników, organizator Ze-
spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, Nieformalna Grupa „Kreatyw-
ni”, recitale w ramach „Nałęczowskich Podwieczorków 
Literackich”, organizowanych przez „Grupę Kreatywnych” 
w Kawiarni Artystycznej „Ewelina”;

• zasięg miejski (lokalny), 300 uczestników, organizator Ze-
spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, koncert „Dumka na wiele serc” 
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury;

• zasięg powiatowy, 400 uczestników, organizator Zespół 
Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, Starostwo Powiatowe w Puławach, 
koncert na Gali „Być Najlepszym” w Puławskim Ośrodku 
Kultury „Dom Chemika”;

• zasięg ogólnopolski, 400 uczestników, organizator Zespół 
Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, Nałęczowski Ośrodek Kultury, kon-
cert w czasie Nałęczowskiej Nocy Świętojańskiej w parku 
zdrojowym.
Występy są zawsze perfekcyjnie przygotowane i składają 

się z trudnego i ambitnego repertuaru. Członkowie zespołu 
godnie reprezentują szkołę na różnych konkursach i festi-
walach, (m. in.: Monika Pawelec – udział w finale XIV Wo-
jewódzkiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej w Chełmie, 
Paulina Lipczyńska i Justyna Rozwadowska – III miejsce  
w kategorii Zespoły Młodzież Szkolna w Konkursie Poezji 
Śpiewanej Pamięci Jacka Kaczmarskiego w Puławach, Pau-
lina Lipczyńska - udział w IV Powiatowym Konkursie „Ko-
lędy i Pastorałki Niemieckiej” w Puławach, Róża Małolepsza 
– wyróżnienie w VI edycji Konkursu Piosenki Angielskiej 
Szansonada w Puławach, Justyna Rozwadowska – udział  
w Konkursie Poezji Śpiewanej organizowanym przez Lu-
belskie Centrum Kultury, Justyna Rozwadowska – I miejsce  
w VII edycji Konkursu Piosenki Angielskiej Szansonada  
w Puławach). Praca w zespole pozwala młodzieży rozwijać 
swoje pasje, ciekawie i twórczo spędzać wolny czas, nabierać 
pewności siebie, nabywać nowych umiejętności. Występy są 
dla nich źródłem radości i satysfakcji.   

Szkolne czasopismo „Cisowiec”
Zasięg powiatowy, 50 uczestników, organizator Zespół 

Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  
w Nałęczowie. 

„Cisowiec”, to tytuł szkolnego czasopisma. Pismo mło-
dzieży i wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie powstało w 1989 r. Od 
początku swojego istnienia figuruje w Ogólnopolskim Ka-
talogu Czasopism i posiada swój własny numer ISSN. Stało 
się tak, ponieważ Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego docenił wysoki poziom merytoryczny 
i artystyczny pisma. „Cisowiec” stanowi forum do dyskusji 
dla młodzieży i wychowawców. Skupia uczniów ambitnych, 
kreatywnych, poszukujących. Praca nad kolejnym numerem 
czasopisma stwarza uczniom warunki i okazje do rozwijania 
pasji dziennikarskich, plastycznych, literackich, edytorskich. Koncert „Freonów” podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości
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Młodzi publicyści mają sposobność uczyć się od profesjona-
listów i mistrzów, uczestnicząc od wielu lat w Młodzieżowych 
Warsztatach Dziennikarskich, organizowanych rokrocznie 
przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lu-
blinie oraz WSPA w Lublinie.

 „Narodowe Czytanie Quo vadis”
Zasięg miejski (lokalny), 300 uczestników, organizator Ze-

spół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie.

W ramach ogólnopolskiego  projektu „Narodowego Czy-
tania” na placu przed budynkiem Nałęczowskiego Ośrodka 

Flash Mob promujący czytelnictwo
Zasięg miejski (lokalny), 100 uczestników, organizator 

Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie.

Cisowiec 2016 pismo młodzieży i wychowawców LO im. Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie

Licealiści z Żeroma podczas akcji narodowego czytania Quo Vadis

Kultury zorganizowaliśmy miejską akcję czytania powieści 
Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Do udziału w przedsię-
wzięciu zaprosiliśmy wszystkie nałęczowskie szkoły oraz zna-
nych mieszkańców miasta. 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czy-
tam” uczniowie naszej szkoły przygotowali flash mob, uka-
zujący czytanie jako czynność, która chroni mózg, jak para-
sol, przed starzeniem się i stagnacją. Akcja polegała na tym, 
że duża grupa licealistów w tym samym czasie pojawiła się  
w wyznaczonym miejscu parku zdrojowego i pod parasolami 
czytała książki. Zaciekawionym kuracjuszom i innym prze-
chodniom wyjaśniano przesłanie tego wydarzenia.  

Spotkania autorskie
Zasięg miejski (lokalny), 300 uczestników, organizator 

Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Nałęczowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie, Towarzystwo 
Przyjaciół Nałęczowa.

Ścisła współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną 
w Nałęczowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa po-
lega m. in. na wspólnym organizowaniu spotkań autorskich,  
w których uczestniczą również licealiści. Od listopada 2015 r. 
do października 2016 r. nasi uczniowie mieli sposobność wzię-
cia udziału w spotkaniach z następującymi twórcami: 

• Agnieszką Korzeniewską – 50 uczestników,
• Eweliną Kłodą – 40 uczestników,
• Elżbietą  Sieradzińską – 70 uczestników, 
• Anną Winner – 50 uczestników,
• Laurą Jurgą – 30 uczestników, 
• Jerzym Bolesławem Sprawką – 70 uczestników,
• Moniką Rudzką – 40 uczestników.  

Szkolne akcje promujące literaturę i poezję
Zasięg szkolny, organizator Zespół Szkół nr 2 Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.
W szkole w sposób cykliczny prowadzone są różne akcje  

promujące literaturę i poezję, m.in.: 
• „Przystanek Literacki” – w każdą środę na długiej prze-

rwie w głównym holu Szkoły nauczyciele czytają frag-

Flash mob w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”



29

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

menty książek – 70 uczestników.
• „Wiersz Miesiąca” – w każdym miesiącu wybierany jest 

wiersz, który następnie jest eksponowany w wielu miej-
scach budynku szkoły i internatu – 80 uczestników.

• „Moja Recenzja” – raz w miesiącu na specjalnej tablicy 
zamieszczane są recenzje książek i filmów, napisane przez
uczniów – 80 uczestników.

„Internacki Zakątek Literacki”
Zasięg ogólnopolski, 100 uczestników, organizator Zespół 

Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go w Nałęczowie.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszy się prowa-
dzony na portalu Facebook profil, zatytułowany „Internacki
Zakątek Literacki”, na którym zamieszczane są recenzje ksią-
żek, które warto przeczytać, ponadto zachęca do lektury wy-
branych artykułów, informuje o konkursach i wydarzeniach 
kulturalnych. 

Dni Biblioteki Szkolnej
Zasięg szkolny, 120 uczestników, organizator Zespół Szkół 

nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  
w Nałęczowie.

Już od kilku lat w październiku i w listopadzie, w naszej 
Szkole odbywają się różne przedsięwzięcia w ramach „Dni 
Biblioteki”. Zawsze wybierane jest hasło przewodnie przed-
sięwzięcia. W 2015 r. było to „Książka uskrzydla”, w 2016 r. 
„Książka – stosuj codziennie”. W tym czasie biblioteka orga-
nizuje konkursy, quizy i inne akcje, mające na celu promocję 
biblioteki i propagowanie czytelnictwa. Największą popular-
nością wśród licealistów cieszą się quizy. Dają one możliwość 
błyskawicznego wykazania się wiedzą i zdobycia nagrody. 
W tym roku przygotowano siedem różnych quizów. Ucznio-
wie chętnie przystępują do konkursów. W obecnym roku 
szkolnym ogłoszono „Selfie z książką” i „Moją książkową
rekomendację”. Prawdziwe oblężenie biblioteka przeżywała  
w tzw. „Słodkie czwartki w bibliotece”. W każdy czwar-
tek października i listopada uczniowie, którzy wypożyczyli 
książkę, otrzymywali drobny słodki upominek, w myśl hasła: 
„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste 
życie napełnia światłem, a puste serca – wzruszeniem”. Du-
żym powodzeniem cieszył się również „Przystanek Literacki”.  
W każdą środę na długich przerwach w głównym holu, 
uczniowie mieli okazję posłuchać fragmentów ciekawych 
książek z literatury współczesnej w wykonaniu nauczycieli. 
Z zadowoleniem można stwierdzić, że kolejne „przystanki” 
przyciągały coraz więcej zwolenników. Popularność tej ini-
cjatywy spowodowała, że jest ona kontynuowana mimo, że 
początkowo była zaplanowana tylko na czas trwania „Dni Bi-
blioteki”. Prowadzona była również akcja „Poszukiwacze zagi-
nionych tytułów”. W miejscach ogólnodostępnych, w budyn-
ku szkoły i internatu, umieszczono na małych karteczkach 
tytuły książek. Należało wyszukać ich jak najwięcej, następnie 
dopisać do nich autorów, a spis dostarczyć do biblioteki. 

Sesje zdjęciowe z zastosowaniem metody sleeveface
Zasięg ogólnopolski, 500 uczestników, organizator Zespół 

Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go w Nałęczowie.

W Sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat 

fotograficzny. Dobra zabawa i efekt końcowy – gwarantowa-
ne. Podążając za trendem przedstawiania na zdjęciach oso-
by z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, w naszej 
bibliotece i w plenerze odbyły się 3 sesje zdjęciowe z udzia-
łem książek i modeli, którymi byli uczniowie, nauczyciele  
i pracownicy szkoły. Celem przedsięwzięcia była oczywiście 
promocja czytelnictwa. Autorzy zdjęć z niesamowitym za-
angażowaniem i poświęceniem ustawiali, korygowali i foto-
grafowali tak, aby każde zdjęcie było idealne. Efekt końcowy 
każdej sesji był niesamowity. Te niebanalne fotografie były
eksponowane na tablicach w holu Szkoły oraz na szkolnym 
portalu Facebook i „Internackiego Zakątka Literackiego”. Du-
żym sukcesem było zamieszczenie naszej fotografii z książką
Jana Kaczkowskiego pt. „Życie na pełnej petardzie”, na ofi-
cjalnym profilu promującym książkę, zdjęcie uzyskało 866 
polubień. Po dużej popularności zdjęć na facebooku zrodził 
się pomysł na zorganizowanie wystawy plenerowej, eksponu-
jącej  efekty sesji zdjęciowych sleeveface. 

To nie wszystkie inicjatywy podejmowane przez liceal-
ną społeczność. Nasza szkoła po prostu już tak ma. Lubimy 
działać, lubimy jak dzieje się coś dobrego i pozytywnego. 
Te wszystkie przedsięwzięcia są możliwe do realizacji dzię-
ki temu, że mamy wspaniałą, wszechstronnie utalentowaną 
młodzież i grupę nauczycieli, prawdziwych zapaleńców. Cie-
szy nas fakt, że potrafimy bezkolizyjnie łączyć nasze działa-
nia kulturalne i środowiskowe z nauką i przygotowaniem 
uczniów do matury, czego dowodem są bardzo dobre wyniki 
egzaminu dojrzałości. 

Bożena Kursa, nauczyciel-bibliotekarz
fot. Magdalena Wenerska, Patrycja Flasińska, Elżbieta Sikora

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Twórcza współpraca nałęczowskich 
„KREATYWNYCH” z licealistami „ŻEROMA”

„Myśleć i działać, działać i myśleć – oto 
suma całej mądrości. Jedno i drugie musi  
w życiu niby wdech i wydech być w wiecznym 
ruchu”. 

Ta myśl J. W. Goethego stała się przyczyn-
kiem do powstania Nieformalnej Grupy „KRE-
ATYWNI”. Na mapie kulturalnej Nałęczowa  
9 grudnia 2015 roku pojawiła się grupa 12 osób 
– społeczników, rozpoczynająca „Podwieczorki 
Literackie”.

Dzięki uprzejmości Anny i Jacka Bartosiewiczów – miej-
scem spotkań stała się słynna Kawiarnia Artystyczna „EWE-
LINA”. Blask świec, zapach ciasta, gorąca herbata, w takim 
anturażu każdy czuje się wyjątkowo i sympatycznie. Temat 
premierowego spotkania, a był to grudzień, nie mógł być 
inny, jak „Obraz Świąt w literaturze”. Przy kawie, herbacie, 
przepysznej szarlotce, przy akompaniamencie pięknych kolęd 
i pastorałek wysłuchaliśmy tekstów literackich, ukazujących 
różne spojrzenia poetów na tematykę Świąt Bożego Narodze-
nia. Niezawodne uczennice z „Żeroma” wystąpiły przed pu-
blicznością z dwiema pastorałkami ukraińskimi i otrzymały 
gromkie brawa. 
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Nawiązaliśmy współpracę z nałęczowskimi szkołami, po-
nieważ uważamy, że należy łączyć pokolenia. Nie pouczamy 
młodzieży – to my się od nich uczymy. Nie narzucamy niko-
mu naszego sposobu myślenia. Jeśli ludzi to interesuje – przy-
chodzą, czasem jest tak, że trudno wszystkich pomieścić.

Dotychczas zorganizowaliśmy siedem spotkań:
– „Święta w literaturze”,
– Spotkanie z twórczością noblistki – Swietłany 

Aleksiejewicz,
– „Powiedz jak mnie kochasz” – spotkanie z literaturą 

miłosną,
– „Ocalić od zapomnienia – Niezapominajka”,
– „Warto żyć, warto śnić, warto kochać – spotkanie  

z poetką Anną Liber”,
– „Naprawdę jaka jesteś? – z kobietami, o kobietach i nie 

tylko”,
– „Jesień idzie przez park – wspominki nałęczowskie”.
Szczególnie bliskie kontakty łączą nas z Liceum Ogólno-

kształcącym im. Stefana Żeromskiego tzw. „Żeromem”, szko-
łą prowadzoną przez Dyrektor Alinę Gomółkę – otwartą na 
wszelkie formy działalności kulturalnej w mieście. Wspólnie 
z młodzieżą tworzymy programy, a pomocą i wsparciem słu-
ży zawsze, niezwykle kreatywna prof. Bożena Kursa.

Możemy też liczyć na Liceum Plastyczne i wspaniałą  
Dyrektor Małgorzatę Wójcik. Bywa też młodzież z gimna-
zjum, szkoły podstawowej i Zespołu Szkół im. Z. Chmielew-
skiego.

Finansujemy się sami, a nasze skromne składki przezna-
czamy na herbatę i ciastko dla młodzieży. Wśród naszych  
gości pojawiają się też mieszkańcy Nałęczowa i goście  
„EWELINY”.

Mamy też stałych „bywalców”, którzy aktywnie włączają 
się w przygotowanie Podwieczorków. Oprawą muzyczną zaj-
muje się mistrz pianina i akordeonu Andrzej Cękała. Słowo  
wspomagane muzyką jeszcze bardziej trafia do serc i głębiej
zapada w pamięć. Nieocenioną ozdobą każdego spotkania są 
mini recitale, przygotowywane przez utalentowane wokalist-
ki zespołu „Freony”, działającego przy Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Piosenki  
w wykonaniu Moniki Pawelec, tegorocznej absolwentki „Że-
roma” zawsze podbijały serca słuchaczy. Nastrojowe rosyjskie 

ballady i ukraińskie dumki śpiewane przez uczące się w Li-
ceum Darię Bugajchuk i Anastasie Golubiejko wywoływały 
prawdziwy aplauz wśród uczestników i wprowadzały jeszcze 
bardziej refleksyjny klimat. Ukraińska młodzież od 2014 r.
współtworzy społeczność licealną i jest zauważalna w śro-
dowisku przy różnych przedsięwzięciach inicjowanych przez 
Szkołę.

Inauguracyjne, po wakacyjnej przerwie spotkanie miało 
miejsce 20 października 2016 r. Aktywnie w jego przygoto-
wanie włączyli się licealiści z „Żeroma”. Tematycznie wie-
czorek składał się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była 
rozważaniom na temat przemijania, pamięci, uroków jesieni, 
zarówno tej w przyrodzie,  jak i w życiu. Uczennice nałęczow-
skiego Liceum recytowały wiersze, poświęcone tej problema-
tyce. Martyna Barszczewska zaprezentowała utwór Czesława 
Miłosza pod tytułem „Do leszczyny”, ujmujący te motywy  
w sposób filozoficzny i refleksyjny. Patrycja Kuzioła prze-
czytała tekst Tadeusza Boy-Żeleńskiego z kabaretu „Zielo-
ny Balonik”, traktujący tę tematykę z dystansem i humorem. 
Paulina Lipczyńska i Justyna Rozwadowska w duecie zaśpie-
wały piosenkę „Wszystko ma swój czas” z repertuaru zespołu 
„Perfect”. W drugiej części spotkania, uczestnicy wspomi-
nali niezwykłych mieszkańców Nałęczowa. Między innymi 
przywołana została postać wieloletniego nauczyciela liceum, 
matematyka prof. Leszka Bernarda Broniewskiego. Spotka-
niu towarzyszył koncert nastrojowej muzyki akordeonowej.  
Była to wyjątkowa, międzypokoleniowa wymiana myśli  
i refleksji, ozdobiona poezją i muzyką. Obecnie przygotowu-
jemy następne spotkanie, poświęcone muzyce i literaturze  
żydowskiej.

 W jednym z ogólnopolskich czasopism „Tygodnik Fak-
tycznie” Adam Cioch  napisał o nas: „ […] prowadzą niefor-
malny klub propagujący kulturę. Dlaczego kulturę? Bo akurat 
na niej się znają. Robią międzypokoleniowe spotkania, zapra-
szają młodzież i twórców. Swoim przykładem uczą otwarto-
ści i światłego myślenia. A to wszystko bez wielkich pieniędzy,  
reklamy i skomplikowanych ram organizacyjnych […]”.

W imieniu Nieformalnej Grupy „KREATYWNI”
Maria Kozak

fot. Sławomir Kozak
Maria Kozak (po lewej), przy pianinie Andrzej Cękała

Międzypokoleniowa wymiana myśli
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Historia i tradycja

Tradycje i obyczaje (trochę historii)

4 grudnia
BARBÓRKA (Barbarka) – to doroczne święto górnicze 

obchodzone zawsze 4 grudnia w dniu św. Barbary – obroń-
czyni przed nagłą śmiercią, patronki górników, artylerzystów, 
budowniczych i pracowników szybów naftowych. Święto
Górnika rozpoczyna się rano przemarszem przez osiedla za-
mieszkałe przez górników i pod oknami dyrektorów kopalń 
- orkiestry górniczej ubranej w stroje galowe. Potem mają 
miejsce różne spotkania i akademie. W dniu tym przyjmu-
je się do braci górniczej nowych adeptów. Jest to tzw. „skok 
przez skórę”. Dalej odbywają się „Karczmy Piwne” i „Combry 
Babskie” słynące z wesołej zabawy w trakcie, której najlepsi 
nagradzani są „Szpadami Górniczymi”, a rozrabiający mogą 
zostać zakuci w „dyby”. Po przywitaniu honorowych gości 
„Karczmę Piwną” rozpoczyna się od odśpiewania Hymnu 
Górniczego:

I
Górniczy stan hej niech nam żyje!
Niech żyje nam górniczy stan!
Bo choć przed nami dzienne światło kryje
Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan 
ref:
Boć synowi podziemnych czarnych światów
Każdy chętnie poda swą dłoń! 
Niech żyje nam, górniczy stan!
Górniczy stan niech żyje nam! 
II
Czy nie słyszysz dzwonka z naszej wieży
I kilofa, który wzywa nas?
Hej, do szybu niech z nas każdy bieży!
„Szczęść nam Boże” zaśpiewamy wraz!
ref:
Boć synowi…
III
Gdy nareszcie góry się zachwieją
I wnijdziem bracia do światłości bram
Staniem wszyscy z tą błogą nadzieją
Że miłość złota więzi serca nam
ref:
Boć synowi…

- Kochani górnicy, teraz zwłaszcza jesienią i zimą, dzięki 
Wam jest nam ciepło w naszych domach. Doceniamy Waszą 
ciężką i mozolną pracę oraz ryzyko jakie ponosicie każde-
go dnia, żeby węgiel – owoc Waszej pracy, na czas dotarł do 
wszystkich domów i kotłowni. W dniu Barbórki składamy 
Wam najlepsze życzenia.                                                        

6 grudnia
MIKOŁAJKI 
Pierwszy św. Mikołaj pochodził z Miry położonej w Tur-

cji. Urodził się ok. 270 r. n.e. i był biskupem rzymskokato-

lickim. Zawsze litował się i pomagał biednym, a po śmierci 
swoich rodziców przeznaczył cały swój majątek dla potrzebu-
jących i żyjących w nędzy. Mikołaj ów działał z zaskoczenia, 
pozostawiając pod drzwiami lub wrzucając przez okno swo-
je dary tak, że nikt się nie domyślał nawet, skąd one pocho-
dzą? Uznany został za cudotwórcę. Znane są różne historie 
na jego temat m.in.: o żeglarzach wybawionych z katastrofy 
morskiej, o pannach, którym dyskretnie dostarczył posagi,  
o młodzieńcach, urzędnikach cesarskich i oficerach ocalo-
nych od śmierci itp. Mikołaj obrany został za patrona żegla-
rzy, cukierników, rybaków, kupców, piratów, oraz obrońców 
wiary przed herezją i... za patrona wilków. W drugiej połowie 
IV wieku, ku czci biskupa Mikołaja, cesarz Justynian wybu-
dował świątynię  w Konstantynopolu. W 1087 r. wywieziono 
do Włoch (dokładnie do Bari w Apulii) relikwie św. Mikołaja 
chcąc ukryć je przed muzułmanami. Stąd tak popularne w tej 
okolicy imiona Nicola i Nicoletta. Dziś św. Mikołaj znany jest 
na całym świecie. W Czechach jako – Mikulas, w Niemczech 
– Heilige Nicolaus, we Włoszech – Babbo Natale, w Anglii – 
Father Christmans, w USA - Santa Claus, w Danii – Juleman-
den, a w Rosji jako Died Maroz. Za sprawą pisarzy i malarzy 
św. Mikołaj przedstawiany był zawsze jako pyzaty dziadek  
o czerwonych policzkach i długiej, białej brodzie, podró-
żujący saniami z zaprzęgiem złożonym z ośmiu reniferów.  
W nocy z 5 na 6 grudnia św. Mikołaj obdarowywał dzieci 
prezentami. W XVIII i XIX w. były to jabłka, złocone orzechy, 
pierniki, drewniane zabawki, święte obrazki, tabliczki do pi-
sania i rózgi. Obecnie utrzymuje się u nas zwyczaj wkładania 
prezentów niespodzianek pod poduszkę, zwłaszcza dzieciom, 
a w Anglii i w USA w specjalną skarpetę, którą zawiesza się  
w widocznym miejscu. W obu tych krajach Mikołaj wchodzi 
z workiem pełnym prezentów przez komin. Znany jest też 
św. Mikołaj z Laponii. Jest to grubasek z białą brodą ubrany  
w czerwony strój. Saniami ciągniętymi przez renifery, razem z 
pomagającymi mu Elfami, rozwozi z Laponii w okolicy Boże-
go Narodzenia (nasza Gwiazdka) prezenty dla dzieci. Obecny 
wizerunek św. Mikołaja został podobno opracowany na zle-
cenie koncernu Coca-Cola  (1930 r.) przez Freda Mizena, po-
tem Huddona Sundblom. Uważa się, że ta reklama pomogła 
utrwalić kostium św. Mikołaja i pomagających mu śnieżynek, 
sań z zaprzęgiem reniferów, a także takich rekwizytów, jak 
biała, długa broda i wąsy, worek wypchany prezentami, cho-
inka oraz samo święto – Mikołajki. 

24-26 grudnia ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie to drugie pod względem ważności, po 

świętach Zmartwychwstania Pańskiego, święto w chrześcijań-
stwie. Najważniejszą i kluczową kwestią są narodziny Jezusa 
Chrystusa – tu nie ma różnicy pomiędzy katolikami, ewan-
gelikami czy prawosławnymi. Wszyscy skupiają się wokół 
wcielenia Boga jako człowieka tu, na ziemi. Zarówno katolicy, 
jak prawosławni i protestanci celebrują Wigilię. Jej przebieg 
jest u wszystkich podobny – dekorowanie choinki, dzielenie 
się opłatkiem (u prawosławnych jest to prosfora – pieczywo  
z mąki, wody, soli i zakwasu, które wierni otrzymują w trakcie 
ostatniego poprzedzającego niedzielę nabożeństwa w cerkwi), 
prezenty i wieczerza świąteczna. Ta ostatnia nieco inaczej wy-
gląda tylko u protestantów, którzy nie przestrzegają tego dnia 
tradycyjnego u innych chrześcijan postu. Na ich stołach po-
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pazłotka, piórek; zamiast światełek były świeczki, choinkę 
przyozdabiano włosami anielskimi i watą imitującą śnieg. 

Bożonarodzeniowa choinka posiada swoistą symbolikę. 
Umieszczona na szczycie gwiazda betlejemska - ma pomagać 
w powrotach do domu, zwłaszcza tych z dalekich stron; lamp-
ki – oświetlają drogę, bronią dostępu złym mocom; jabłuszka 
– mają zapewniać zdrowie i urodę; orzechy – (zawijane w pa-
złotka) zapewniają siłę i dobrobyt; pierniczki – miłość, radość 
i dostatek; łańcuchy – wzmacniają rodzinne i przyjacielskie 
więzi; dzwoneczki – przyciągają dobre wiadomości i szczę-
śliwe wydarzenia; aniołki – zapewniają opiekę nad domem 
i domownikami; sama choinka - jest symbolem życia, odra-
dzania się i płodności. Nie byłoby świąt bez jemioły, która po-
winna być zawieszona przy suficie. Jemioła wzmacnia uczucia 
i godzi zwaśnione strony, pod nią całują się zakochani. Tra-
dycyjnie powinno się ją przechować do następnych świąt,  
a wtedy spalić i zastąpić nową, świeżą. Gdy w Wigilię zabły-
śnie pierwsza gwiazdka na niebie, pod choinka powinny zna-
leźć się prezenty, którymi obdarowujemy się wzajemnie… 

OPŁATEK
Cienki, wypiekany z białej mąki i wody, którym dzielą się 

chrześcijanie składając sobie życzenia przy wigilijnym stole. 
To symbol pojednania, wybaczenia, znak przyjaźni i miłości, 
jak dzielenie się chlebem. W miejscach pracy, w przededniu 
świąt, ma miejsce tzw. spotkanie opłatkowe – łamanie się 
opłatkiem, składanie życzeń połączone z małym poczęstun-
kiem (śledzikiem). 

KARTKI ŚWIĄTECZNE
Pojawiły się w latach 

czterdziestych XIX wieku 
w Wielkiej Brytanii, wyna-
lazcami byli: William Maw 
Egley (londyński artysta), 
Thomas Starrock (Szkot) jak 
i sir. Henry Cole, który je 
spopularyzował. Od 1870 
roku kartki świąteczne roz-
przestrzeniły się za oceanem, 
w Polsce ta moda pojawiła się  
w końcu XIX w. Nazwę pocz-
tówka zaproponował Hen-
ryk Sienkiewicz. […] „… jak 
motyl barwny przysiada wśród bibelotów na stylowym sekre-
tarzyku wielkiej damy, i wśród książek na poważnym biurku 
naukowca, i wśród gałganków na poddaszu biednej szwacz-
ki, i wśród rondli na stole kuchennym, i w koszarach żołnier-
skich, i w chałupie chłopskiej… któżby to kiedyś pomyślał, że 
pocztówka będzie przyjaciółką, pośredniczką, nieodłączną 
towarzyszką” – pisała Zofia Wojciechowska-Grabska, malar-
ka (1906 - 1992). Jeszcze czasem wysyłamy kartki świątecz-
ne, zwłaszcza do osób ze starszego pokolenia i przełożonych, 
ale coraz bardziej wypierają je życzenia e-mailem, MMS-y  
i  SMS-y. 

SPIS NIETYPOWYCH ŚWIĄT 
Grudzień
• 1 grudnia – Dzień walki z AIDS 
• 2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

jawia się więc pieczona gęś i inne dania mięsne. Wieczerza  
u prawosławnych nie odbiega znacząco od wieczerzy kato-
lickiej, zawiera natomiast dużo czosnku. Spożywany razem  
z solą jest symbolem zdrowia, siły i oczyszczenia. Dużym 
powodzeniem stołowników cieszy się także kisełycia – kisiel  
z owsa, który jest przygotowywany tydzień przed Wigilią, 
gdyż musi się odpowiednio zakwasić. W czasie wieczerzy  
u prawosławnych nikt, poza gospodynią, nie ma prawa wstać 
od stołu. Jest to dozwolone dopiero po podaniu kompotu  
z suszu (tradycyjnie podawanego także na wigiliach katolic-
kich i protestanckich) oraz odmówieniu modlitwy. Po wie-
czerzy nadchodzi czas na kolędy. Tu panuje już iście ekume-
niczna atmosfera. Wiele pieśni, które początkowo śpiewane 
były wyłącznie przez protestantów, np. „Raduj się, świecie”, 
jest przejętych obecnie przez wszystkich chrześcijan. Katolicy 
śpiewają więc „Raduj się świecie”, a prawosławni i protestanci 
„Cichą noc”, najpopularniejszą chyba kolędę na świecie, któ-
rą po raz pierwszy wykonano podczas pasterki w 1818 roku  
w austriackim (a więc katolickim) Oberndorf bei Salzburg. 
Kolędy śpiewają wszyscy chrześcijanie, ale nie wszyscy tań-
czą, jak czyni to po wieczerzy część protestantów. Protestanci 
nie znają także katolickiej pasterki, która tradycyjnie groma-
dzi wiernych w kościołach w nocy z 24 na 25 grudnia. Uro-
czyste wigilijne nabożeństwo u protestantów rozpoczyna się 
zazwyczaj przed wieczerzą, kiedy zapada zmrok. Są jednak 
parafie ewangelickie, w których nabożeństwa wigilijne spra-
wowane są w porze katolickiej pasterki, a są i takie, w których 
w Wigilię nie ma w ogóle nabożeństwa, a wierni idą do ko-
ścioła (zboru) na jutrznię 25 grudnia w pierwszy dzień świąt. 
Z uczestnictwa w nabożeństwie 25 grudnia zwolnieni są na-
tomiast ci katolicy, którzy uczestniczyli w pasterce. Natomiast 
w drugi dzień świąt, 26 grudnia, powinni już odwiedzić ko-
ściół, podobnie jak prawosławni czy protestanci.

Pasterka, choć spotykana, nie jest powszechna u prawo-
sławnych. Tradycyjnie sprawowana jest przede wszystkim  
w parafiach wiejskich, w miastach dominuje tzw. wielkie po-
wieczerze – nabożeństwo wieczorne, w trakcie którego wierni 
wyrażają żal za popełnione grzechy i błagają o ich odpuszcze-
nie oraz modlą się o spokojny sen i uchronienie przed pokusą 
diabelską. Zapoznając się prawosławną tradycją, należy cały 
czas pamiętać, że święta Bożego Narodzenia w obrządkach 
wschodnich obchodzone są zgodnie z kalendarzem juliań-
skim – a więc w dwa tygodnie po świętach w Kościele Rzym-
skokatolickim i Kościołach protestanckich – posługujących 
się w liturgii kalendarzem gregoriańskim.

CHOINKA
Do Polski ten zwyczaj trafił na przełomie XVIII/XIX wie-

ku (w okresie zaborów) za sprawą niemieckich protestantów. 
Początkowo przyjął się w miastach i stąd przeniósł również 
na wieś wypierając podłaźniczkę i wcześniejsze dekorowanie 
snopka zboża (Diducha). Obecnie przed Wigilią przystraja-
my drzewko – świerk, jodłę, sztuczną choinkę, rzadziej sosnę,  
gotowymi ozdobami zakupionymi w sklepie (bombki, lamp-
ki, łańcuchy, cukierki itp.), choć są i tacy, którzy uciekają się 
do dawnych, własnoręcznie wykonywanych ozdób choinko-
wych. Wówczas przystrajano drzewko pierniczkami (zwykle 
w kształcie serc), orzechami, rajskimi jabłuszkami, ozdobami 
wykonanymi ze słomy, siana, bibuły, kolorowych papierów, 
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Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

• 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień 
Niepełnosprawnych 

• 4 grudnia – Dzień Górnika i Naftowca; Barbórka
• 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
• 6 grudnia – Świętego Mikołaja 
• 7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 

Cywilnego 
• 10 grudnia – Dzień Odlewnika; Międzynarodowy 

Dzień Praw Człowieka 
• 13 grudnia – Dzień Księgarza; Światowy Dzień 

Telewizji dla Dzieci 
• 18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Emigrantów 
• 20 grudnia – Dzień Ryby 
• 21-22 grudnia – Święto Godowe (etniczne 

słowiańskie) 
• 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 

(chrześcijańskie, kościoły zachodnie) 
• 25-26 grudnia – Boże Narodzenie (chrześcijańskie, 

kościoły zachodnie) 
• 28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku 
• 29 grudnia – Światowy Dzień Różnorodności 

Biologicznej 
• 31 grudnia – Sylwester (międzynarodowe) 
Styczeń
• 1 stycznia – Nowy Rok (międzynarodowe); Światowy 

Dzień Pokoju (katolickie); Światowy Dzień Walki  
z AIDS 

• 6 stycznia – Dzień Filatelisty 
• 7-8 stycznia – Boże Narodzenie (chrześcijańskie, 

prawosławne) 
• 15 stycznia – Dzień Wikipedii 
• 17 stycznia – Dzień Dialogu z Judaizmem (katolickie) 
• 21 stycznia – Dzień Babci 
• 22 stycznia – Dzień Dziadka 
• 25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki 
• 26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa 
• 27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem; Dzień 

Pamięci Ofiar Nazizmu
• 28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji 

przeciwko Wojnie Nuklearnej 
• Święto ruchome (ostatnia niedziela stycznia) 

– Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd 
Luty
• 2 lutego – Światowy Dzień Obszarów Wodno-

Błotnych; Dzień Handlowca 
• 3 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 
• 8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu 
• 10 - 11 lutego – Światowy Dzień Chorego 
• 11 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
• 14 lutego – Walentynki; Dzień Chorego na Padaczkę 
• 15 lutego – Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 
• 21 lutego – Międzynarodowy Dzień walki z Reżimem 

Kolonialnym 
• 22 lutego – Europejski Dzień Ofiar Przestępstw; Dzień

Myśli Braterskiej (święto skautowe)                     
Oprac. Marzena Romańczuk

(źródło Internet)

„Miasteczko Aniołów” – opowiadanie

Prezeska przyniosła najpierw niemiecki żurnal z haftowa-
nymi bombkami. W Lublinie wyszperała w pasmanterii pla-
stikową kanwę. Dla mnie grubą – z dużymi oczkami.  
Z ogromną rezerwą, wręcz z oporem, zabrałam się do hafto-
wania. A potem mnie wciągnęło. Najpierw zrobiłam bombkę 
z bałwankiem, potem z Mikołajem, drugą wersję z Mikołajem 
wchodzącym do komina. Jeszcze potem przyszła chata  
z ośnieżonym dachem, na koniec najtrudniejszy motyw – 
choinka. Bombki z choinką zrobiłam dwie – także dla Domi-
niki, wnuczki Tereni Gołębiowskiej z Urzędowa, która zawsze 
tak serdecznie nas przyjmuje, gdy przyjeżdżamy, a w czasie 
naszej nieobecności opiekuje się grobem naszego taty  
Wacława. Bombki zawisły na puszystym drzewku holu  
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Panie doszydełkowały 
jeszcze mnóstwo białych gwiazdek i świąteczne drzewko 
wzbudziło powszechny zachwyt. Żeby podtrzymać moją mo-
tywację, bo przecież się zarzekałam, że „nigdy w życiu”, Kry-
sia podsunęła mi włoski katalog, który córka  przywiozła jej 
na święta. No i przepadłam. Bo tam były anioły wykonane 
ręką zręcznych włoskich artystów: stylizowane na rysunki  
z greckich waz, dorodne różowiutkie putta, no i te w kolory-
styce włoskiego renesansu: mały trąbita z falą rudych włosów, 
anioł grający na okarynie, małe anielskie bobo siedzące pod 
choinką w pełnym zachwycie nad urodą drzewka, cieszące się 
dwiema spadłymi bombkami, dalej dwa siedzące anioły z błę-
kitnymi skrzydłami w deszczu gwiazd, jeden chwytający  
w locie jedną z nich, drugi rozświetlający mrok latarenką i te 
najbardziej oryginalne dwa anioły w zielonych sukienkach,  
w przyjacielskim uścisku rąk, jakby wędrujące po alei Kaszta-
nowej w nałęczowskim parku, z liśćmi klonu w małych rącz-
kach. Powiedziałam więc do Krysi, że na kolejną gwiazdkę 
udekorujemy także choinki w kościołach: parafialnym i rek-
toralnym. Ona niech dorzuci swoje biało-złote hardangerem 
wykonane anioły, panie zrobią anioły z białego płótna wyszy-
te techniką richelieu. Okazało się potem, że Krysia zrobiła 
jeszcze całą serię małych aniołków w pastelowych sukienkach 
z pionowymi wąskimi skrzydłami. A choinki zrobiły się czte-
ry – bo doszły jeszcze tradycyjnie w NOKu i miejskiej biblio-
tece. Obydwa drzewka ubrały wszystkie haftujące panie 
w jedną ze śród przy pomocy pań dyrektorek, a do kościoła 
parafialnego wybrałyśmy się z Krysią, która żeby uzyskać in-
formację, kiedy przyjadą żywe choinki, straciła połowę swojej 
emerytury na telefony. Kiedy zjawiłyśmy się wczesnym popo-

Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, haft krzyżykowy
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łudniem w kościele, choinek jednak nie było, w bocznej ka-
plicy mozolił się tylko ksiądz Jacek, wbijając gwoździe  
w brzozowy płotek. Pomagały mu dwie młodziutkie plastycz-
ki, które już upięły granatowe „niebo z gwiazdami”, tworząc 
noc betlejemską. Poplątałyśmy się jeszcze z pół godziny  
i wreszcie Krysia zostawiła całe pudełeczko ozdób księdzu, 
trzeba było bowiem wrócić do przedświątecznych porządków. 
Oglądałyśmy potem anielskie piękności na dwu świątecznych 
drzewkach w bocznej nawie. Do kaplicy Bennich postanowi-
łam pójść z Zosią. Ta zasięgnęła języka, i w przeddzień Wigi-
lii podreptałyśmy na Armatnią Górę, ale trafiłyśmy niefor-
tunnie, bo na pół godziny przed wieczorną mszą stał w środ-
ku mały tłumek, zasłaniając wejście. Wparowałyśmy więc do 
zakrystii. Ksiądz Emil, zajęty przygotowaniem do spotkania 
przedświątecznego z potrzebującymi, okazał zaskoczenie  
i odesłał nas do kobiet, które po mszy mają dekorować choin-
kę i sprzątać świątecznie kaplicę. Wycofałyśmy się więc w po-
płochu, zastanawiając się, że może niepotrzebnie wpychamy 
się ze swoimi darami. Zosia nie bardzo deklarowała się z po-
nownym przyjściem. Karp pływa w wannie, a lada moment 
pojawi się rodzina. Zmroziła mnie trochę perspektywa po-
nownego, samotnego już dreptania w górę. Ale nie było rady. 
Powędrowałam więc do „Eweliny” na aleję Lipową, gdzie 
miałam zamówionego faszerowanego karpia. Trzeba było 
jeszcze długo poczekać, a ja mając w perspektywie półtorej 
godziny czasu, uczyniłam to skwapliwie. W „Ewelinie” wprost 
od wejścia unosiło się miłe ciepło, buzował ogień w okazałym 
kominku. Popatrując to na ukraińskie rysunki z dawnych 
Kresów, to na  drzewo, jak co roku rozłożyste, do sufitu, ude-
korowane szklanymi ozdobami sprzed pół wieku, jakie pa-
miętam z dzieciństwa i których kilka przechowała tylko He-
lenka, mająca kresowe korzenie, zapadłam w letarg. Pani Ja-
kubczykowi namówiła mnie na świąteczny barszcz z uszkami. 
Zamówiłam jeszcze herbatę, natrafiwszy na parę dodatko-
wych złotówek w kieszeni. W sali sączyła się cicha muzyka 
kolęd – po chwili nie mogłam powstrzymać łez. Napłynęły 
całą falą wspomnienia przeszłych Wigilii; najwcześniejszej 
tej, którą zapamiętałam jeszcze z Janiszowa, gdzie w służbo-
wym szkolnym mieszkaniu na drewnianym pięterku rodzice 
gościli sąsiadów, a na choince dopalały się świeczki w brązo-
wych metalowych talerzykach. Potem pojawił się obraz Wigi-
lii w kolejnym szkolnym mieszkaniu na piętrze w Woli Trzyd-
nickiej, a obok z kuchni węglowej dolatywał zapach barszczu 
z obowiązkowymi uszkami i kompot z suszonych owoców, 
potem z nowego domu w Urzędowie, gdzie rodzice zbudowa-
li sobie lokum, by mieć gdzie mieszkać na emeryturze, i gdzie 
przy okrągłym sosnowym stole w dużym pokoju, przy choin-
ce, tato, już niewładnymi rękami, rozlewał barszcz z filiżanki.
A potem jeszcze taka jedna nałęczowska Wigilia, gdy nie 
udała się wyprawa do dziadków w Urzędowie, bo mała Ania 
dostała odry, a ja po wykupieniu lekarstwa zostałam do koń-
ca miesiąca z dziesięcioma złotymi i świąt nie było za co zro-
bić. Ku mojemu zdumieniu zostałam wtedy nieoczekiwanie 
zaproszona na kolację wigilijną do bardzo zasobnego domu 
na najwyższym piętrze mojego bloku (skąd wiedziano, że 
przytrafiło mi się coś takiego?) i wróciłam stamtąd obdaro-
wana świątecznymi smakołykami, których wystarczyło dla 
nas obu na całe święta. Trzeba było jednak powstrzymać 
wspomnienia i wrócić do aniołów. Rozgrzałam się w tym ele-
ganckim wnętrzu kawiarni-galerii i pokrzepiona nieco, ze 

świątecznym karpiem na szklanym półmisku powędrowałam 
z powrotem na drugi koniec miasta. W środku pospiesznie 
krzątały się nieznane mi kobiety, nagle pojawiła się jednak 
Zosia, którą panie znały (tyle lat była wicedyrektorką miej-
scowej szkoły podstawowej) i nieśmiało rozłożyłyśmy na ła-
wie nasze „anielskie” skarby. Choinka okazała się bardzo 
rzadka i bardzo wysoka. Jedna z młodszych zręcznych kobiet 
weszła na ołtarz i stamtąd zaczęła wieszać ozdoby. Już po kil-
ku minutach rozległy się głosy zachwytu. W jednej chwili za-
pomniałyśmy z Zosią o wszelkim zmęczeniu i niewygodzie 
opuszczenia domów w ten napięty, pełen obowiązków przed-
świątecznych czas. Jak to dobrze, że nie zrezygnowałyśmy – 
mówiłyśmy, wracając po śliskim chodniku. W nowym nume-
rze „Głosu Nałęczowa” poprosiłam od naczelnej całą stronę. 
Stanęło ostatecznie na fragmencie. Pod zdjęciami z „ziemian-
kowymi” aniołami umieściłyśmy tekst Ewy Szelburg Zarem-
biny, w rodzinnym maleńkim miasteczku zaprzyjaźnionej  
w dzieciństwie ze Skrzydlatymi. „Salusia wspomniała znowu 
o Skrzydlatych: gdzie są?  Powinny być najbliżej ołtarza, jako 
miejsce szczególnej obecności Boga(…) Tak, tak, są!” Nie tylko 
wieńcem otoczyły ołtarz. Jest ich pełno wszędzie, po całym 
kościele. Jedne na kształt marmurowych głowic wieńczą ko-
lumny. Inne wsunęły się jako malowanki w adamaszkowe fał-
dy chorągwi. Jeszcze inne poklękały wśród bibułkowych gir-
land strojących feretrony. Dwa uczepione wielkiego żyrando-
la powodują drżenie kryształów i rzuty tęcz po ścianach. 
Wiele z nich razem z jaskółkami pod stropem okna obsiadło, 
a witrażowe szybki kładą po nich swe kolory: żółty, pomarań-
czowy, zielony, a także szafir i purpurę, że pióra anielskie już
nie łabędzim podobne, lecz pawim i papuzim. Jest wśród 
aniołów i taki, co usiadł na dębowej poręczy chóru i ku srebr-
nym piszczałkom organów skłoniony, z szerokiego fałdzistego 
rękawa lutnię małą wydobył, palcem o struny trąca. Jest inny, 
co pod chórem w najciemniejszym kącie jaśnieje, otaczając 
rozpostartymi szeroko skrzydłami czyjąś ludzką głowę… 
Otaczając tylko, czy może zasłaniając od czegoś? Przed czymś 
chroniąc? Tak te skrzydła są naprężone czujnie, takie mocne”.

Znowu ogarnęło mnie zdumienie. Niby nic. Jakieś szy-
dełko, parę ogniw łańcuszka albo tępo zakończona igła i kil-
kanaście krzyżyków. Parę motków mouliny i nagle ni stąd ni 
zowąd  nieoczekiwane, olśniewające Miasteczko Aniołów *

                                 Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska
*Tytuł jest aluzją do powieści Ewy Szelburg-Zarembiny „Miasteczko 
aniołów” dotyczącej Nałęczowa.

Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, haft krzyżykowy
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Edukacja

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej uświa-
damiamy sobie istotę, rolę i znaczenie 
oświaty jako jednej z zasadniczych dzie-
dzin życia społecznego, mającej wpływ 
na życie indywidualne każdego człowieka 
oraz na rozwój narodów i państw.

„Jeżeli chcemy zapewnić młodym przy-
szłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego  
i harmonijnego rozwoju osoby, kształtowanie dojrzałej  świa-
domości moralnej, która pozwoli rozpoznać dobro i odpowied-
nio  postępować, a także jako uwrażliwienie na wymiar ducho-
wy dorastającej młodzieży.” 

                                                                      Jan Paweł II

12 października 2016 r. o godz. 13.00 w Sali Pompejań-
skiej Starostwa Powiatowego w Puławach tradycyjnie odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości Starosta Puławski podziękował 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom 
oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność  
w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. Dziękując za trud 
wychowawczych działań podejmowanych w duchu posza-
nowania uniwersalnych wartości – prawdy, dobra i piękna, 
Starosta życzył m.in. aby zawód nauczyciela cieszył się po-
wszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał 
jak najwięcej powodów do satysfakcji.

W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu na-
gród nauczycielom  zasłużonym dla polskiej oświaty odzna-
czonych przez Premiera i Ministra Edukacji Narodowej, Me-
dalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej oraz nagrodzonych przez Lubelskiego Kuratora 
(wykaz osób na stronie: http://www.kuratorium.lublin.pl). 
Wyróżniającym  się nauczycielom wręczono Nagrody Sta-
rosty Puławskiego oraz okolicznościowe dyplomy nauczy-
cielom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela 
dyplomowanego.

Uroczystość uświetnił program artystyczny zaprezento-
wany przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  
w Puławach oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pu-
ławach.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący na-
uczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Puławski:

• Beata Trzcińska-Staszczyk – I Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;

• Katarzyna Dytkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. A. J.  Czartoryskiego w Puławach;

• Justyna Kowalczyk – I Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;

• Halina Kuflewska – I Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;

• Monika Misztal – I Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;

• Monika Strawa –  I Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;

• Alicja Wawer-Lis – I Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;

• Joanna Wójcik – Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie;
• Teresa Zub-Iwanicka – Zespół Szkół nr 2  

w Nałęczowie;
• Krzysztof Kapłon – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach;
• Zbigniew Koter – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach;
• Mirosława Kustra – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach;
• Lidia Nogowska – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach;
• Krzysztof Szabelski – Zespół Szkół nr 2 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
• Zbigniew Chojnacki – Zespół Szkół nr 2  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach;
• Jarosław Ociepa – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Puławach;
• Marek Matyjanka - Zespół Szkół nr 3 im. Marii 

Dąbrowskiej w Puławach;
• Urszula Miszkiewicz – Zespół Szkół nr 3 im. Marii 

Dąbrowskiej w Puławach;

Gratulacje z okazji awansu zawodowego składają  
nauczycielom Starosta Puławski W. Popiołek wraz  

z Wicestarostą M. Godlińskim

Gospodarze Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.  
Od lewej; Kierownik Wydziału Edukacji – M. Noskowska,  

Starosta Puławski – W. Popiołek
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NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

Lp. Imię  
i nazwisko Szkoła/placówka

1. Aleksandra 
Karpińska

Zespół Szkół nr 2  
w Nałęczowie

2. Małgorzata 
Bartnik Zespół Szkół  nr 3 im. Marii 

Dąbrowskiej w Puławach3. Iwona Kurus
4. Ewa Rutkowska
5. Robert Sadurski Zespół Szkół Technicznych  

im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach

6. Piotr Stanisław 
Kozak

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w  Puławach

7. Agnieszka 
Kotowska

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy  
im. Marii Grzegorzewskiej  
w Puławach

8. Ilona Próchniak
9. Justyna Szczęśniak
10. Elżbieta 

Ziembowicz-
Strzałek

11. Barbara 
Chmielnicka

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy  
im. św. Franciszka z Asyżu  
w Kęble

12. Renata Kruk
13. Beata Ziemlewska
14. Joanna Gielecka Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii w Puławach
15. Hubert Domański Młodzieżowy Dom Kultury

Nauczyciele wyróżnieni nagrodą Starosty Puławskiego

NAUCZYCIELE MIANOWANI

Lp. Imię  
i nazwisko Szkoła/placówka

1. Marek Rzeszutko I Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach2. Łukasz Michał 

Szymanek

3. Magdalena Joanna 
Dzięglewska

Zespół Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Puławach4. Małgorzata Osiak

5. Agnieszka Cieniuch Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy  
im. Marii Grzegorzewskiej 
w Puławach

6. Jacek Mirosław 
Słupczyński

7. Magdalena 
Baszanowska

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy  
im. św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble

8. Grażyna Chudy

9. Edyta Monika Włoch

10. Piotr Krzysztof 
Rogala

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Regionalnym 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach

11. Michał Próchniak

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  
im. prof. Kazimierza 
Dąbrowskiego w Puławach

12. Andrzej Ptasiński Centrum Kształcenia 
Zawodowego
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• Henryk Głos – Zespół Szkół Technicznych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Puławach;

• Anna Junkuszew – Zespół Szkół Technicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;

• Łukasz Kacperek – Zespół Szkół Technicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;

• Irmina Pańczuk-Figura – Zespół Szkół Technicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach;

• Małgorzata Wiśniecka-Ozimek - Zespół Szkół 
Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach;

• Agnieszka Małecka – Zespół Szkół im. Jana Koszczyca 
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;

• Dorota Urbańska - Zespół Szkół im. Jana Koszczyca 
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;

• Małgorzata Cywka – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Puławach;

• Małgorzata Bożena Warchoł – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Puławach;

• Marek Bogusz – Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;

• Jolanta Ewa Pajdowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;

• Marta Barbara Rodzik – Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;

• Anna Barańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble;

• Ewa Kubiś – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble;

• Angelica Butryn – Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego  
w Puławach;

• Bogusław Rus – Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Puławach;

• Anna Jaruga – Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach;

• Karolina Płaczkowska – Regionalne Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Puławach;

• Karolina Wnuk – Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach.

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali 
stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany i na-
uczyciel dyplomowany, otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Małgorzata Noskowska 
Kierownik Wydziału Edukacji 

Podsumowanie uroczystości 50-lecia  
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej  
im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

20 października br. w Sali Pompe-
jańskiej Starostwa Powiatowego w Pu-
ławach odbyła się uroczystość jubile-
uszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Puławach połączona  
z obchodami nadania poradni imienia 

prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Przygotowując uroczy-
stość 50-lecia, pracownicy poradni usłyszeli od dyrektora: 

„zróbmy tak, żeby było trochę inaczej, niestandardowo”… I 
tak oto metodą burzy mózgów posypały się pomysły. Już 
początek obchodów odbiegł troszkę od standardów. Bo-
wiem zaczęliśmy od występu artystycznego zespołu muzycz-
nego w składzie: Janusz Gąsiorowski, Zosia Gąsiorowska 
oraz Ewa Kowalska. Po tym – jakże nietuzinkowym – jak 
usłyszeliśmy w komentarzach – benefisie, dyrektor dr Da-
riusz Perszko przywitał gości i poprosił przewodniczącą 
Rady Powiatu Puławskiego – Danutę Smagę o odczytanie 
Uchwały Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2016 
r. w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno–Pe-
dagogicznej w Puławach. Następnie głos zabrali: Michał 
Śmich – współpracownik w biurze poselskim Posła na sejm 
RP prof. Krzysztofa Szulowskiego, Marek Sikora – Zastępca 
Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego, Eugeniusz Pelak – Wi-
cekurator Oświaty w Lublinie, Witold Popiołek – Starosta 
Puławski, Marzena Klimek – kierownik Wydziału Edukacji  
i Sportu Urzędu Miasta Puławy, dr Piotr Szczukiewicz –  
Wicedyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie oraz Magdale-
na Piechota – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Dęblinie. W dalszej kolejności Dyrektor docenił pracę by-
łych dyrektorów poradni, jak również pracowników admini-
stracji oraz wręczył im okolicznościowe upominki. Mieliśmy 
to szczęście, iż zaszczycił nas swoją obecnością pierwszy dy-
rektor poradni – Stanisław Maciąg. Opowiedział o jakże trud-
nych początkach tworzenia Poradni, swoje refleksje odniósł
również do współczesnego obrazu placówki. Mieliśmy także 
okazję wysłuchać przemówienia prof. Tadeusza Kobierzyckie-
go – ucznia naszego patrona prof. Kazimierza Dąbrowskiego. 
Następnie prezentację nt. historii i współczesnych wyzwań po-

Pamiątkowe zdjęcie grupowe

Wręczenie pamiątkowego grawertonu przez Przewodniczącą  
D. Smagę i Starostę W. Popiołka
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radni przedstawił nasz współpracownik dr Krzysztof Łuszczak. 
Zaprezentował wiele zdjęć obrazujących naszą pracę w gabine-
tach poradni. Na pytanie: dlaczego wybór patrona padł aku-
rat na osobę prof. Kazimierza Dąbrowskiego? – odpowiedział  
w swojej prezentacji dyrektor poradni dr Dariusz Perszko. 
Zbliżając się do finalizacji części oficjalnej dyrektor wręczył na-
grody wybranym pracownikom poradni i podziękował spon-
sorom za współfinansowanie tejże uroczystości. Zaprosił rów-
nież gości na poczęstunek oraz w kuluary poradni, zachęcając 
przy tym, przygotowanymi w poszczególnych gabinetach, licz-
nymi niespodziankami. Podziękował również osobom, które 
objęły prowadzanie uroczystości tj. pedagogowi Edycie Furtak  
oraz specjaliście ds. administracji – Karolowi Wójcikowi.

Po zakończeniu części oficjalnej, goście zwiedzali już 
w murach naszej poradni gabinety m.in. „Powrót do dzieciń-
stwa” – z licznymi zagadkami i przeszkodami, „Pokój złości 
i chytrości”, w którym wisiały „dobre” rady np. „spotkaj się 
z niewłaściwą osobą”, „co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze” 
itd., jak również można było skosztować ciasteczka z wróżbą 
w środku. Ale też gabinet Biofeedback oraz pokój nastawiony 
na usprawnianie koordynacji wzrokowo–ruchowej z możli-
wością oddania strzału z wiatrówki! Zwiedzający mieli rów-
nież możliwość określenia swojej płci mózgu (jednej spośród 
czterech) u psychologa, jak również sprawdzenia swoich sił  
w myśleniu logicznym rozszyfrowując łamigłówki z połowy 
XX wieku w gabinecie dyrektora.

Rodzi się zatem pytanie – czy my tak pracujemy na co 
dzień? Nie, nie, uspokajamy czytelników, to wszystko zostało 
przygotowane po to, by zaskoczyć i wprowadzić jakże cenny 
dla nas akcent humorystyczny. A wszystko dlatego „żeby było 
inaczej”, tzn. ze zdrowym dystansem do siebie.

Edyta Furtak, Pedagog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach    

„75 lat minęło…” Jubileusz Zespołu Szkół  
nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

„Szkoła jak życie – nie staje,  
nie zatrzymuje się,                                          

                            a każdy jej dzień odbija się 
echem w przyszłości”- Stefania Sempołowska

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sem-
połowskiej w Puławach, czyli popularne 

„Gary”, świętował 28 października jubileusz 75-lecie swojej 
działalności. 

Wszystko zaczęło się w 1941 roku kiedy Anna  
Renet–Jursz założyła Dwuletnią Szkołę Handlową. To ona 
dała początek obecnemu Zespołowi Szkół nr 1 w Puławach. 
Szkoła zawodowa jaką teoretycznie była ta szkoła w czasie 
okupacji dawała faktycznie oprócz zawodowego - zabronio-
ne wykształcenie ogólne. Jednocześnie chroniła uczącą się  
w niej młodzież przed łapankami i wywiezieniem na roboty do 
hitlerowskich Niemiec. Dni płynęły nauczycielom i uczniom  
w ciągłym napięciu. Wszystko tu było nielegalne: realizowany 
program, liczba uczniów, wreszcie konspiracja niepodległo-
ściowa. Nauczyciele dodatkowo działali w Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej. Szkoła była enklawą polskości tuż pod bo-
kiem żandarmerii niemieckiej. Z nakazu władz hitlerowskich 
trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Za każdym razem uzy-
skiwała gorsze warunki. Szkoła jednak wytrwale pracowała 
utrzymując tak ważną ciągłość nauki.

Starosta Puławski W. Popiołek składa podziękowanie i gratulacje  
z okazji jubileuszu szkoły

Liczni przybyli do Domu Chemika goście

Koniec wojny przyniósł zmiany. Kolejno szkoła prze-
kształcała się w Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie (1945), 
Liceum i Gimnazjum Handlowe (1946),  Prywatne Liceum 
Administracyjno Handlowe (1949), Technikum Gospodarcze 
(1957), Zespół Szkół Zawodowych nr 1 (1972), Zespół Szkół 
nr 1 (2002).

22 lutego 1985 r. szkole nadano imię Stefanii Sempołow-
skiej.

Szkołą kierowali kolejni dyrektorzy – bardzo dobrzy go-
spodarze. Rozwijali ją, rozbudowywali, podnosili jakość 
kształcenia, poszerzali ofertę kształcenia zawodowego. Przez 
wszystkie te lata młodzież miała możliwość uczestniczenia  
w bogatym życiu sportowym, turystycznym, działaniach  

Nagrody Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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o profilach zawodowych. Dzięki nim młodzież pogłębiała
swoją wiedzę, poszerzała umiejętności, osiągała i osiąga suk-
cesy w olimpiadach i konkursach oraz staje się doskonałymi 
pracownikami. Dzięki pozyskiwanym funduszom pochodzą-
cym z UE mogliśmy i możemy wzbogacać ofertę kształcenia. 

Ponad 14 tysięcy dobrze wykształconych absolwentów to 
dorobek tej szkoły. Można ich spotkać w instytucjach, urzę-
dach i zakładach pracy naszego miasta, regionu, kraju. Doro-
bek szkoły jest efektem pracy wielu wspaniałych i oddanych 
ludzi: dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji  
i obsługi. Uroczystości obchodów 75-lecia, które zaplanowa-
no na 28 listopada poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy na grobach pracowników szkoły, którzy odeszli. Ob-
chody 28 października 2016 r. rozpoczęła msza święta w ko-
ściele p.w. Miłosierdzia Bożego odprawiona w intencji szkoły, 
jej uczniów, byłych i obecnych pracowników oraz wszystkich 
zmarłych, którzy przez dziesięciolecia tworzyli historię szkoły. 
Po mszy uroczystości przeniosły się do Puławskiego Ośrodka 
Kultury „Dom Chemika”. Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, 
byli i obecni pracownicy szkoły, duszpasterze z Parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego, absolwenci, rodzice, przedstawiciele 
instytucji współpracujących ze szkołą, przedstawiciele związ-
ków zawodowych, pracodawcy, media. Nie zabrakło uczniów, 
którzy przez wszystkie lata funkcjonowania szkoły byli dla 
nas najważniejsi.

Gratulacje i życzenia dla społeczności szkolnej popłynę-
ły z ust wielu osób: Ryszarda Golca – Lubelskiego Wiceku-
ratora Oświaty, Pawła Nakoniecznego – Członka Zarządu 
Województwa Lubelskiego, Danuty Smagi – Przewodniczą-

cej Rady Powiatu Puławskiego i Witolda Popiołka - Starosty 
Puławskiego, którzy wręczyli nauczycielom Nagrody Staro-
sty, Bożeny Krygier – Przewodniczącej Rady Miasta Puławy 
i Ewy Wójcik – Wiceprezydent Puław, Artura Kwapińskiego 
– przedstawiciela Posła na Sejm RP, Krzysztofa Szulowskiego 
– Posła na Sejm RP, Marii Kłopotowskiej – przedstawiciel-
ki, Włodzimierza Karpińskiego – Posła na Sejm RP, Lucjana 
Tomaszewskiego – Prezesa ZNP Puławy,  Dariusza Tuszyń-
skiego – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”,  pracowni-
ków Oświaty w Puławach, Ignacego Czeżyka - Radnego Rady 
Miasta Puławy, Zbigniewa Śliwińskiego – Dyrektora Domu 
Chemika, Tadeusza Okonia – przedstawiciela absolwentów 
szkoły oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Wystąpienie dyrektora szkoły Barbary Bińczak było pełne 
podziękowań dla wszystkich, którzy tworzyli historię szkoły, 
wspomagali ją. Przypomniało również dzieje szkoły. Część 
artystyczna, będąca nierozerwalnym elementem całości ob-
chodów jubileuszu została przygotowana przez uczniów pod 
czujnym okiem nauczycieli. W piękny sposób przypomnieli 
oni historię szkoły w powiązaniu z trudną i burzliwą historią 
naszej ojczyzny. Zwieńczeniem była wykonana przez nauczy-
cieli i uczniów piosenka o szkole. Po uroczystości w Domu 
Chemika wszyscy udali się do szkoły, gdzie nastąpiła dalsza 
część obchodów. Witold Popiołek – Starosta Puławski, Danu-
ta Smaga – Przewodnicząca Rady Powiatu i dyrektor szkoły 
Barbara Bińczak posadzili na patio szkolnym jubileuszowe 
drzewko. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek przygo-
towany przez uczniów i nauczycieli. I znowu było, co podzi-
wiać. Wszystkie potrawy przygotowane zostały perfekcyjnie 
tak pod względem smaku, jak i wyglądu. Po pięknym spekta-
klu w Domu Chemika nasi uczniowie i nauczyciele wykazali 
się pełnym profesjonalizmem, i kunsztem sztuki kulinarnej. 
Dzień obchodów jubileuszu upłynął w wyjątkowej atmosfe-
rze, wśród ludzi związanych ze szkołą, tworzących jej historię 
i teraźniejszość. Było radośnie, ciepło i smakowicie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji 
jubileuszu, zaszczycili swoją obecnością uroczystości. 

„75 lat w życiu człowieka to niejednokrotnie całe życie,
75 lat istnienia szkoły – to młodość kilku pokoleń”.

    Barbara Bińczak
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej                              

w Puławach
fot. Monika Jędrych

Sadzenie drzewka jubileuszowego Poczęstunek przygotowany przez uczniów

Śpiewający uczniowie i nauczyciele ZS nr 1 w Puławach
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III miejsce w IX Mistrzostwach Polski 
Kelnerów - Junior Waiter 2016 dla techników 
żywienia z Zespołu Szkół nr 1 w Puławach

29 października 2016 roku podczas 
Targów Gastronomicznych Warsaw Gastro 
Show w Nadarzynie odbyły się IX Mistrzo-
stwa Polski Kelnerów – „JUNIOR WA-
ITER 2016”. Mistrzostwa miały charakter 
ogólnopolski, adresowane były do uczniów  

i nauczycieli szkół o profilu kelnerskim, gastronomicznym,
hotelarskim i turystycznym. Podstawowe cele konkursu to 
doskonalenie umiejętności kelnerskich, podnoszenie pozio-
mu kształcenia, a także nawiązywanie współpracy między 
szkołami i restauracjami.

W Mistrzostwach Polski Kelnerów „JUNIOR WAITER 
2016” wzięło udział dziesięć czteroosobowych zespołów wy-
łonionych w drodze eliminacji. 

Uczestnicy IX Mistrzostw Polski Kelnerów z ZS nr 1 w Puławach

W konkurencji kelnerskiej Mistrzostw Polski Kelnerów 
królował serwis synchroniczny, czyli tzw. musztra kelnerska, 
która polegała na ustawianiu zastawy stołowej oraz podawa-
niu dań kilku gościom jednocześnie. 

W konkursie pierwsze miejsce zajęła grupa z Wojsławic.
Drugie miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Eko-

nomiczno-Chemicznych w Trzebini. Trzecie miejsce przy-
padło reprezentantom Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii  
Sempołowskiej w Puławach. Szkołę reprezentował ze-
spół w składzie: Magdalena Szewczyk, Aleksandra Wojsa,  
Michał Wiak, Patryk Wiak. Opiekunem zespołu była Beata 
Kwiatek–Wawrzycka. 

Beata Kwiatek-Wawrzycka
nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  

w Puławach

Warsztaty „AutoAsertywni” w Zespole Szkół 
nr 1 w Puławach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Ste-
fanii Sempołowskiej, w ramach programu 
AutoAsertywni, wzięli udział w dwudnio-
wych warsztatach przeprowadzonych przez 
instruktorów Akademii „AutoŚwiat”.

Zakres tematyczny zajęć obejmował za-
gadnienia dotyczące roli pasażerów i ich wpływu na bezpie-
czeństwo podróży, asertywnej postawy kierowcy wobec pasa-
żerów i pasażerów wobec agresywnego kierowcy. Wiodącym 
tematem było zapoznanie uczestników warsztatów z proble-
mem zapinania pasów w samochodzie dla zapewnienia bez-
pieczeństwa kierowcy i pasażerów. 

Podczas krótkiej prelekcji uczniowie dowiedzieli się wielu 
istotnych rzeczy, z których dotychczas nie zdawali sobie spra-
wy, jak np. jakiego ciężaru nabiera nasze ciało podczas wy-
padku, gdy nie jesteśmy przypięci pasami, ilu pasażerom pasy 
uratowały życie, jak prawidłowo należy zapinać pasy, jaki 
wpływ mają one na kierowcę.

W chwili zderzenia auta z nieruchomą masywną prze-
szkodą z prędkością około 50 km/h, na ludzi wewnątrz auta 
działa ogromna siła przeciążenia; osoba o masie ciała 75 kg 
przez moment ma „masę zderzeniową” około 3 750 kg. Po-
nad 70% osób ginących podczas dachowania nie ma zapię-
tych pasów bezpieczeństwa. Luźne przedmioty znajdujące się  
w samochodzie w razie zderzenia się z prędkością 50 km/h 
naciskają na napotkaną przeszkodę z siłą 40 krotnie większą, 
np. telefon komórkowy waży wówczas około 7 kg. Bez zapię-
tych  pasów, pasażerowie auta są często wyrzucani z pojazdu, 
co w znacznym stopniu zwiększa ryzyko urazów i śmierci.

Po krótkim teoretycznym wstępie, zostały przeprowa-
dzone zajęcia na symulatorze dachowania w grupach czte-
roosobowych. Instruktorzy z Akademii „AutoŚwiat” nadzo-
rowali, jak prawidłowo zapinać pasy. Symulator dachowania 
umożliwił przeżycie dachowania samochodu w bezpiecznych  
i kontrolowanych warunkach, dzięki czemu pod pretekstem 
dobrej zabawy i nadmiaru adrenaliny, każdy  doświadczył, co 
dzieje się z samochodem i jego ciałem podczas dachowania. 
W momencie obrotu pojazdu w symulatorze można było się  
przekonać, jakie siły działają na ciało człowieka podczas wy-

Uczniowie w symulatorze dachowania
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padku. To doświadczenie z pewnością zmieni nastawienie do 
nadużywania prędkości, do zapinania pasów bezpieczeństwa 
oraz wożenia w samochodzie licznych niepotrzebnych przed-
miotów, które niezabezpieczone podczas obracania samocho-
du wokół własnej osi stają się prawdziwym zagrożeniem, co 
uświadomiły nam plastikowe piłeczki w symulatorze.

„Wypadek” w symulatorze dachowania to nic przyjemne-
go, a co dopiero przeżycie prawdziwego.

Zapewne każdy kierowca posiadający już prawo jazdy oraz 
przyszły kandydat na kierowcę  powinien odbyć takie warsz-
taty na symulatorze pod kierunkiem profesjonalistów, aby 
uzmysłowić sobie jak przez nieodpowiedzialne zachowanie  
i lekceważenie przepisów  można doprowadzić do tragedii.

„Profesjonalne warsztaty wśród młodzieży to inwestycja 
w bezpieczeństwo”.

Barbara Legieć
fot. Krzysztof Kapłon

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach

VI Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy 
„Nikotynie Nie!” 

Prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne,
psychiczne i społeczne, stanowią o poten-
cjale zdrowotnym i ekonomicznym spo-
łeczeństwa. Ważne jest, aby treści o cha-
rakterze prozdrowotnym przekazywać od 
najmłodszych lat i nie zaniechać tego pro-

cesu w szkołach ponadgimnazjalnych. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom w tym temacie, w Zespole Szkół nr 1 im. Ste-
fanii Sempołowskiej w Puławach, po raz szósty 17 listopada-
2016 r. zorganizowano Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy 
„Nikotynie Nie!”. Konkurs „Nikotynie Nie!” – to ważny głos 
w walce z uzależnieniem od papierosów. Organizatorzy akcji 
szukają odpowiedzi na pytanie, jak się ustrzec przed uzależ-
nieniem, jakie są konsekwencje, gdzie szukać pomocy? Nie-
zwykle interesująca jest forma konkursu, w którym oprócz 
testu wiedzy na temat szkodliwości nikotyny, młodzi ludzie 
mogą zaprezentować umiejętności plastyczne, literackie czy 
aktorskie.

W przekonaniu organizatora, edukacja antytytoniowa jest 
niezbędnym elementem wychowania społecznego uczniów. 
Gwarantuje to wszechstronne podejście do profilaktyki 
i zwiększa wiedzę uczniów na temat zgubnych skutków na-
łogu. Formuła konkursu stworzyła okazję do przekazywania 
wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia. 

Ta idea znalazła zrozumienie licznie przybyłych uczniów ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tegoroczna szó-
sta edycja Konkursu „Nikotynie Nie”,  zgromadziła młodzież 
z 10. gimnazjów oraz 12. szkół ponadgimnazjalnych. 

W gościnnych progach popularnych „Garów”, swoją an-
tytytoniową wiedzę i umiejętności prezentowali uczniowie z: 
Lublina, Ryk, Poniatowej, Dęblina, Puław, Żyrzyna, Barano-
wa, Przybysławic (91 uczniów).

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Ku-
rator Oświaty – Teresa Misiuk, Marszałek Województwa 
Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Lubelski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Irmina Nikiel, specjali-
sta chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Epidemiologii  
i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, 
prezes Fundacji „Promocja Zdrowia” –  prof. Witold Zatoń-
ski, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puła-
wach – Tadeusz Jankowski oraz Starosta Puławski – Witold 
Popiołek i Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel.

Patronatu medialnego udzieliły: Radio Lublin, Radio Pu-
ławy 24, Radio LPU 24, Wspólnota Puławska. Sojusznikiem  
w zakresie wsparcia rzeczowego były podmioty, które udzieli-
ły honorowego patronatu oraz Zakłady Azotowe w Puławach. 
Prelekcję antytytoniową wygłosiła Renata Piasecka z SPZOZ 
w Puławach. Jury konkursu w składzie: przewodnicząca - 
Monika Strzelec -  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Puławach oraz członkowie: Dorota Czekirda - PSSE 
w Puławach, Anna Bachanek - MDK w Puławach, Hubert 
Domański - MDK w Puławach - ogłosiło wyniki VI Woje-
wódzkiego Konkursu Antytytoniowego „Nikotynie Nie!”

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Test wiedzy:
• Angelika Cyranek – Niepubliczne Gimnazjum przy 

I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Adama Jerzego 
Czartoryskiego w Puławach,

• Julia Maruszak – Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Baranowie,

• Damian Szafranek – Gimnazjum nr 10 w Puławach 
/MOS/.

Drama:
• Gimnazjum nr 6 przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
• Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów  

w Puławach.
Plakat:
• Monika Pawlonka – Publiczne Gimnazjum nr 2 przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.  

Uczestnicy konkursu „Nikotynie Nie!”
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F.D. Kniaźnina w Puławach,
• Natalia Pośpiech – Gimnazjum nr 10 w Puławach /

MOS/,
• Olga Goluch - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie.

Wiersz:
• Julia Kamola – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie,
• Marta Skrzypiec – Publiczne Gimnazjum nr 4 przy Ze-

spole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Puławach,

• Julia Dziewulska – Gimnazjum nr 6 przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Test wiedzy:
• Anna Kwiatek – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach,
• Łukasz Maruszak – I Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach,
• Wiktoria Jendrys – I Liceum Ogólnokształcące  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.
Drama:
• II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Puławach,

• Zespół Szkół w Poniatowej,
• III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina  
w Puławach.

Plakat:
• Mychailo Levchenko – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 

im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
• Anna Ciupa – Zespół Szkół im. Jana Koszczyca 

Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym,
• Natalia Solecka – III Liceum Ogólnokształcące przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.  
F.D. Kniaźnina w Puławach.

Wiersz:
• Karolina Lenartowicz - Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach,
• Natalia Jędrys – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Rykach,
• Piotr Arciuch – II Liceum Ogólnokształcące przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Puławach.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom i ich 
opiekunom za dokonany wkład pracy w szerzenie idei antyty-
toniowej. Podkreślenia wymaga fakt dużej liczebności uczest-
niczącej młodzieży w kategorii drama teatralna (19 osób  
z jednej z puławskich szkół ponadgimnazjalnych). Dzięku-
jemy osobom i instytucjom, które wsparły nas w organizacji 
udzielając patronatu i fundując nagrody dla uczestników. 

Zwycięzcom, uczestnikom oraz opiekunom  
GRATULUJEMY !!! 
Do zobaczenia na siódmej edycji „Nikotynie Nie!” w 2017 r.

Lidia Nogowska 
Kierownik szkolenia praktycznego

w Zespole  Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach

Konferencja „Ocenianie kształtujące – jak 
pomóc uczniom się uczyć” 

Ocenianie kształtujące (OK) to nurt w na-
uczaniu nastawiony na to, w jaki sposób po-
móc uczniowi uczyć się. Badania nad skutecz-
nością „oceniania kształtującego” są prowa-
dzone w różnych regionach świata. Paul Black 
i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi 

autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez 
angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić 
szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do 
samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, 
ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, 
dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

  Rys. Danuta Sterna ze strony http://www.ceo.org.pl/pl/ok/news/stra-
tegie-oceniania-ksztaltujacego

8 grudnia 2016 r. w Puławach odbyła się konferencja 
„Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom się uczyć”. Or-
ganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (PCDZN) w Puła-
wach, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz 
Starostwo Powiatowe w Puławach. W konferencji uczestni-
czyło 80 osób – w tym dyrektorzy, nauczyciele szkół i placó-
wek z województwa lubelskiego. 

Wszystkich uczestników, prowadzących oraz zaproszo-
nych gości przywitała Dyrektor PCDZN w Puławach – Anna 
Baracz oraz Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powia-
towego w Puławach – Małgorzata Noskowska. Uroczystego 
otwarcia dokonał Starosta Puławski – Witold Popiołek będą-
cy honorowym patronem konferencji. 

Wykład pt. „Dlaczego Ocenianie Kształtujące?” – prze-
prowadził dr Jacek Strzemieczny – prezes zarządu CEO, Lider 

Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego M. Noskowska 
wita uczestników konferencji
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programu Szkoła Ucząca Się (SUS). W swoim wystąpieniu 
przedstawił wiele argumentów przemawiających za wartością 
wprowadzenia w szkole oceniania kształtującego. Wskazywał 
na liczne ilościowe i jakościowe badania, i raporty wskazu-
jące na ocenianie kształtujące jako jedną z najbardziej efek-
tywnych interwencji prowadzących do poprawienia wyników 
nauczania. Argumentem za takim sposobem oceniania jest 
fakt, że przygotowuje ono uczniów do uczenia się przez całe 
życie. Badania wykazują, że ocenianie kształtujące jest po-
mocne także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. 
„Aby uczniowie byli przygotowani do uczenia się po zakoń-
czeniu formalnej edukacji, potrzebują umiejętności aktywnego 
budowania własnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko 
biernego przyswajania podawanych im informacji. Ta zasada 
to także fundament konstruktywizmu poznawczego. A zatem 
potrzebujemy włączyć uczniów w proces uczenia się. Wska-
zać uczniom, jak samodzielnie oceniać efekty własnej nauki”  
- mówił Jacek Strzemieczny. 

Warsztat pt. „Ocenianie kształtujące w edukacji” popro-
wadziła Danuta Sterna (matematyk, były pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, nauczyciel ma-
tematyki w warszawskich liceach i gimnazjum, ekspertka 
CEO). Od 2002 roku zajmuje się promowaniem oceniania 
kształtującego w polskich szkołach. Doświadczenie dydak-
tyczne pomaga jej z kolei wspierać nauczycieli w czerpaniu 
satysfakcji i zadowolenia z pracy z uczniami. Jeszcze podczas 
pracy w szkole poznała ocenianie kształtujące, które zmieni-
ło jej sposób nauczania. „Od czasu, gdy zaczęłam pracować  
w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. 
Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje 
wiedza, którą chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, 
co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić […] ” - mówi-
ła Danuta Sterna. W prezentacji warsztatowo przedstawiła 
pięć strategii w nauczaniu, które jasno pokazują, dlaczego 
warto stosować OK. Krok po kroku wskazała jak rozpocząć 
pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach.  
W sposób ciekawy i praktyczny poprowadziła ona nauczycieli 
przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do 
swojej pracy prezentując doświadczenia polskich nauczycieli 
różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół. Prowadzą-
cy podzielili się też swoimi nie najlepszymi wspomnieniami 
szkolnymi. Dlatego od lat działają na rzecz tego, by nowe po-
kolenia miały lepiej.

W drugiej części uczestnicy konferencji obejrzeli film
,,Ocena pomagająca się uczyć” oraz wzięli udział w panelu 

dyskusyjnym z udziałem nauczycieli – poprowadzonym przez 
Danutę Sternę. Nauczyciele i dyrektorzy Publicznego Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej oraz 
Zespołu Szkół w Stężycy, stosujący ocenianie kształtujące  
w praktyce podzielili się przykładami dobrej praktyki. Mó-
wili, że to praktyczna pomoc w codziennej pracy w szkole, 
wzbogacona o wiele bezpiecznych i skutecznie wypróbo-
wywanych narzędzi, i tych najskuteczniejszych, i najlepiej 
sprawdzających się w środowisku szkolnym. Odpowiada-
li na pytania uczestników, co i dlaczego sprawdza się z OK  
w praktyce nauczania, a co i dlaczego sprawia trudność. 
Wszyscy wspólnie stwierdzili, że wprowadzenie oceniania 
kształtującego  oznacza dla nauczyciela konieczność zrewi-
dowania sposobu rozumienia roli własnej i swoich uczniów. 
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczest-
nicy bardzo wysoko ocenili jej poziom. 

Małgorzata Noskowska 
Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego  

w Puławach 

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Puławski  
W. Popiołek

Dzień Kariery Zawodowej 

Kariera – aby była ciągiem sa-
tysfakcjonujących doświadczeń niż 
serią porażek, należy ją dokładnie 
zaplanować. Mając na uwadze po-
moc młodzieży w planowaniu drogi 

edukacyjno-zawodowej Zespół Szkół Technicznych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie po raz pierwszy zorganizował 29 listopa-
da 2016 r. w hali sportowej Dzień Kariery Zawodowej. Uro-
czystego otwarcia dokonali: Starosta Puławski Witold Popio-
łek, który objął Patronatem Honorowym całe przedsięwzię-

Dyrekcja szkoły i zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia
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cie, Kierownik Wydziału Edukacji Małgorzata Noskowska, 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Henryk 
Soboń oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Henryk 
Głos. 

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie rodzicom 
i uczniom ZST oraz przybyłym gościom ofert uczelni wyż-
szych, szkół policealnych, instytucji rynku pracy, pracodaw-
ców, fundacji, banków. Tego dnia młodzież mogła uzyskać 
pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zdo-
być informacje dotyczące dalszej nauki, podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, rynku pracy, zakładania oraz prowadze-
nia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finan-
sowych, kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy, 
badania predyspozycji zawodowych.

W programie były liczne prezentacje, wykłady, spotkania, 
prelekcje skierowane do osób szukających swojego pomysłu 
na życie i karierę zawodową. 

W Dniu Kariery Zawodowej udział wzięły 22 podmioty:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, 
Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Zakład Budowy 
Aparatury i Remontów Specjalistycznych MEZAP, Mostostal 
Puławy S.A., Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, In Tem-
poris Polska, Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębior-
czości”, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
w Puławach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach, 
Bank Pekao S.A, PKO Bank Polski S.A. Swoją ofertę eduka-
cyjną przedstawiły: Politechnika Lubelska, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie, Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, Wyż-
sza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Eko-
nomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Handlowa w Rado-
miu, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach oraz Cen-
trum Nauki i Biznesu „Żak” w Puławach.

Dzień Kariery Zawodowej cieszył się dużym zaintereso-
waniem. To przykład zacieśniania relacji z lokalną społeczno-
ścią i współdziałania na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym 
rynku pracy, a także sposób świadomego wyboru dalszej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W Zespole Szkół Technicznych prowadzone są także róż-
ne formy aktywizacji zawodowej uczniów: Dzień Przedsię-

Koń i człowiek, kto kogo bardziej 
potrzebuje? 

Hipoterapia w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Kęble.

„Koń jaki jest, każdy widzi”.* Cztery 
nogi, ogon, kłoda, grzywa, głowa, uszy. Zde-

cydowanie większy od psa, choć różnej wielkości. Pachnie, 
prycha i rży. Gdy idzie, jego kopyta stukają po bruku, a sie-
dząca na nim osoba buja się, kołysze w rytm ruchów konia. 
Wszystko to już jest terapeutyczne, a umiejętnie wykorzysta-
ne przez terapeutę zdecydowanie pozytywnie wpływa na roz-
wój pacjenta korzystającego z hipoterapii. Dodajmy do tego 
ustronne, urocze miejsce (zielony park na wzniesieniu) pełne 
ptaków, koni, kóz, kotów i psów oraz uposażoną w przeróżne 
gadżety do hipoterapii ujeżdżalnię krytą (nierzadko pacjenci 
potrzebują izolacji podczas terapii, zwłaszcza ci z autyzmem) 
– możemy pracować, uważnie i sensownie. Pracuje koń, tera-
peuta i pacjent. Trzy połączone ze sobą ogniwa terapii. Z tych 
trzech najważniejszym jest koń. Bez konia nie byłoby hipote-
rapii. Dobry koń do hipoterapii jest na wagę złota. Ułożony, 
odczulony, pewny, spokojny, z wąską kłodą (w zależności od 
potrzeb), cierpliwy. Znoszący szarpanie, kłucie palcami, cią-
gnięcie za sierść i włosy, piski i krzyki. Bezpieczny. O takiego 
konia dbamy, chuchamy i dmuchamy ze świadomością, ile 
dobra zyskujemy poprzez konia, i z jego udziałem. Na tere-
nie SOSW w Kęble z hipoterapii korzystają wychowankowie 
ośrodka, dzieci z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziec-
ka oraz osoby prywatne. Organizujemy również w okresie 
ferii i wakacji kolonie, i półkolonie, dla fundacji i stowarzy-
szeń wspomagających osoby niepełnosprawne. O samej hi-
poterapii mogę powiedzieć tyle, że działa i warto próbować 

Uczestnicy dnia kariery zawodowej

biorczości, zajęcia zawodoznawcze z doradcą zawodowym  
z Powiatowego Urzędu Pracy i Młodzieżowego Centrum Ka-
riery, rozmowy doradcze, badanie predyspozycji zawodowych. 
W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do kampanii 
społecznej „Start do Kariery” mającej na celu pomoc młodym 
ludziom w bezproblemowym wejściu na rynek pracy.

Jadwiga Kozak, Sylwia Wójtowicz
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iść tą drogą, warto skorzystać. Każdy pacjent indywidualnie 
reaguje na konia. Jedni ze strachem, inni z uśmiechem. Każ-
dy potrzebuje czasu, czasu terapeutycznego. Tym, którzy się 
boją, warto dać szansę. Raz przepracowane lęki przekładają 
się na inną trudną i stresującą sytuację w życiu, mówi nam 
o tym specyfika generalizacji ludzkiego umysłu. Więc będę
silniejszy, odważniejszy, mniej uciekający od tego, co straszy. 
Wielokrotnie, bojący się pacjenci nagle odpuszczają, czując 
jak wiele pozytywnych doznań dostarcza im jazda na koniu. 
Następnie nie tylko chcą, ale i jej się domagają... Magiczny 
koń, magiczne bujanie. Terapeuta wie, jak cenne jest to buja-
nie na koniu. Podczas ruchu konia w stępie, siedzący prawi-
dłowo jeździec, doświadcza wszystkich faz chodu zdrowego 
człowieka. Trójwymiarowy ruch końskiego grzbietu wymusza 
prawidłową rotację tułowia pacjenta. Przekazywanie wzorca 
chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii. Żad-
na z metod rehabilitacyjnych nie może dostarczyć tego typu 
doznań osobie niepełnosprawnej. W tym ujęciu hipoterapia 
jest wskazana najbardziej dla dzieci i młodzieży chodzących 
samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się cho-
dzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie. Koń idący 
stępem przenosi na ciało siedzącego na nim jeźdźca od 90 do 
110 wielowymiarowych impulsów na minutę! Dzięki ogrom-
nej ilości impulsów, jakie otrzymuje pacjent podczas hipote-
rapii, znacznej poprawie ulega sprawność manualna (dzieci 
lepiej piszą, rysują) oraz mowa.  

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilo-
wej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, 
psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci,  
u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych  
z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie oso-
by niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. 
Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane 
były już w starożytności. Jako metoda leczenia pojawiły się  
w nowoczesnej medycynie w latach 50. i 60. XX w., zwłaszcza  
w neurologii, ortopedii i psychiatrii.

Działanie hipoterapii przy zastosowaniu odpowiednich 
pozycji i ćwiczeń:

- korygowanie postawy ciała, 
- regulacja napięcia mięśniowego, 
- kontakt z przyrodą, 
- działanie motywacyjne,
- doskonalenie równowagi (koordynacji, orientacji  

w przestrzeni, schematu własnego ciała i poczucia  
rytmu), 

- stymulacja i normalizacja czucia (powierzchniowego  
i głębokiego),

- zwiększenie poczucia własnej wartości (tym samym 
zmniejszanie zaburzeń emocjonalnych), 

- rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. 
Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji lecz-

niczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlece-
nie i pod kontrolą lekarza. 

Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metoda-
mi rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, i w pełni korzysta 
z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy 
konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej
i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Pracując 
z młodzieżą niepełnosprawną stworzyliśmy w Kęble sekcję 
sportową Olimpiad Specjalnych. Wybrańcy, wykorzystując 
maksimum swoich możliwości, uczą się podstaw jeździectwa, 
opiekują się końmi. Udział w zajęciach jeździeckich wymaga 
od nich kondycji fizycznej, uwagi, systematyczności i chęci
do pracy. Jazda konna pozwala na osiągnięcie większej samo-
dzielności i pewności siebie. Uczy, jak być odpowiedzialnym 
oraz jak szybko i sprawnie podejmować decyzje. Opiekując 
się koniem, człowiek ma szansę nawiązać wyjątkowy kontakt 
z tym wrażliwym i pięknym zwierzęciem. Stąd pytanie: Koń  
i człowiek, kto kogo bardziej potrzebuje? 

Edyta Włoch
SOSW w Kęble

*Benedykt Chmielowski – twórca pierwszej polskiej encyklo-
pedii, zawierającej sformułowanie: „koń jaki jest każdy widzi”. 
Urodził się w 1700 r. w Łucku. Uczył się w szkołach jezuickich 
we Lwowie. Jest twórcą pierwszej polskiej encyklopedii po-
wszechnej „Nowe Ateny”. Encyklopedia miała dwa wydania, 
pierwsze w latach 1745 – 1746, drugie, uzupełnione i rozszerzo-
ne, w latach 1754 – 1764. Ksiądz Chmielowski zasłynął jako au-
tor zawartego w encyklopedii hasła, które na trwale weszło do 
polskiego języka: „koń jaki jest każdy widzi”. Ksiądz Chmielow-
ski jest również autorem herbarza i niezwykle popularnego nie-
gdyś modlitewnika „Bieg roku całego”. Przez wiele lat był pro-
boszczem w Firlejowie pod Rohatyniem na Podolu, gdzie zmarł  
w 1763 r. 
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Zajęcia taneczne w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Kęble

„Bo nasze śpiewanie, nasze tańcowanie, 
ej z kochania się rodzi…”

Utworzenie grupy tanecznej w naszym 
Ośrodku wynikło z obserwacji umiejętno-
ści tanecznych wychowanków, potrzeby ich 

ekspresji ruchowej, ukazania młodzieży niepełnosprawnej 
konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, a przy oka-
zji wykorzystanie opracowanego układu tanecznego w czasie 
różnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. W chwili 
obecnej grupa taneczna liczy czternastu wychowanków. 

Zajęcia ruchowe i taniec integracyjny, poza polepszeniem 
stanu zdrowia młodzieży, podnoszą ich sprawność psychofi-
zyczną, dają pozytywne efekty w łagodzeniu zaburzeń w sfe-
rze uczuciowo-emocjonalnej i społecznej. Uczą właściwych 
stosunków interpersonalnych, pożytecznego spędzania cza-
su wolnego, wdrażają do istotnych norm zachowań, samo-
kontroli oraz rozwijają artystycznie i estetycznie. W wyniku 
prawidłowo przeprowadzonych zajęć muzyczno-tanecznych 
następuje poprawa samooceny, odreagowanie napięcia, po-
prawa relacji z członkami grupy oraz poczucie satysfakcji.

W czasie zajęć uczniowie wykazują się dużym zaangażo-
waniem, mają wysoką motywację i uparcie, mozolnie dążą 
do realizacji powierzonych zadań. Jednym z ogromnych 
wyzwań, jakiemu wychowankowie stawili czoła była praca 
nad opanowaniem układu tanecznego krakowiaka. Zadanie 
to nie należało do najprostszych, gdyż jest to taniec bardzo 
energiczny, żywiołowy, poza tym trudno jest w nim utrzymać 
prawidłowy rytm i tempo. Opracowany przez nauczycieli na-
szego Ośrodka układ choreograficzny dostosowany został do
potrzeb i możliwości intelektualno-ruchowych – trwał trzy 
minuty. W poszczególnych etapach pracy uczniowie nabywali 
umiejętności podstawowego kroku, następnie pojedynczych 
figur w parze, potem w zarysie koła. Poszczególne figury 
w fazie końcowej zostały połączone w jedną spójną całość. 
Wymagało to od naszej niepełnosprawnej młodzieży wyso-
kich umiejętności koordynacyjnych, słuchowych, ruchowych 
i pamięciowych, a także niebywałej orientacji w przestrzeni 
i w schemacie własnego ciała, które często nasza młodzież 
ma zaburzone. Systematyczne zajęcia, utrwalanie figur prze-

strzennych tańca pozwoliło na usprawnienie zaburzonych 
funkcji, opanowaniem na dość wysokim poziomie krakowia-
ka, który prezentowany był w czerwcu 2015 r. w czasie uro-
czystości otwarcia nowego internatu Ośrodka.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rozbudzona aktyw-
ność taneczna młodzieży niepełnosprawnej staje się źródłem 
radości i ożywienia, wzmacnia wiarę we własne siły, redukuje 
lęk, niepewność, daje szansę szczególnych doznań, zmniejsza 
zaburzenia lokomocyjne, podnosi sprawność manualną. Ruch 
wpływa na równowagę biologiczną, stanowi warunek postępu 
w rozwoju psychomotorycznym uczniów, staje się znakomitą 
formą rehabilitacji. Radość i energia, jaką wyzwala w naszych 
uczniach taniec sprawia, że wychowankowie nasi wykazują 
stałe zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach, co wskazuje 
na fakt konieczności ich prowadzenia w przyszłości.

Agnieszka Goluch, SOSW w Kęble

Uczniowie SOSW w Kęble tańczący krakowiaka

„Czerpiemy z życia, to co najlepsze”

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania 
Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA”  
działające przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Kęble, zorganizowa-

ło dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego,
za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Lublinie, warsztaty ceramiczne z zakresu rękodzielnictwa 
oraz trzydniową imprezę rekreacyjno-edukacyjną dla grupy  
17 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatów:  
lubelskiego, opolskiego i puławskiego. 

W ramach zadania publicznego „Promowanie aktywności 
osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego i zawodowego”, młodzież uczestniczyła od września 
do listopada 2016 roku w warsztatach ceramicznych, organi-
zowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Kęble. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy projektu 
uczyli się technik formowania gliny, zapoznali się z narzę-
dziami służącymi do obrabiania gliny i metodą dekorowa-
nia wyrobów ceramicznych. Warsztaty pozwoliły młodym 
ludziom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych  
z zakresu rękodzieła, tworzenia ozdób ceramicznych, jak 
również wpłynęły na rozwijanie zainteresowań, uczyły odpo-
wiedzialności, były dla młodych ludzi motywacją do podjęcia  
w przyszłości aktywności zawodowej. Młodzież stworzyła 
pod okiem instruktora ceramiki Renaty Kruk piękne prace, 
inspirowane przyrodą oraz tradycją związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. Efekty tej pracy można było zobaczyć 
w grudniu podczas wystawy zorganizowanej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble oraz Gminnym 
Domu Kultury w Wąwolnicy. 
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W ramach projektu w dniach od 11 do 13 październi-
ka 2016 r. siedemnastu beneficjentów projektu wzięło także
udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Młodzież miała 
możliwość aktywnego spędzenia czasu, zapoznała się z florą
i fauną Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z historią do-
tyczącą dziejów Polski i zabytkami, wzięła udział w zajęciach  
o charakterze edukacyjnym. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum 
Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, przedstawia-
jącego dzieje górnictwa krzemienia. Na Świętym Krzyżu 
młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych „Śladem 
czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek”, 
zwiedziła Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Na-

Uczniowie przygotowujący ozdoby z gliny

rodowego. W Kałkowie wychowankowie zobaczyli budowlę 
zwaną golgotą, upamiętniającą martyrologię narodu polskie-
go na kresach wschodnich. W Świętej Katarzynie w Muzeum 
Minerałów i Skamieniałości młodzież obejrzała zbiory mi-
nerałów pokazanych w naturalnych swych formach w skale 
macierzystej, rzeźby i wyroby z kamienia. Podczas pokazu 
szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych zapoznała się 
z trudną i pracochłonną obróbką kamienia. Pomimo desz-
czowej pogody wychowankowie spróbowali swoich sił w dro-
dze na Łysicę. Co prawda pogoda nam nie służyła, ale humor 
dopisywał. Poprawił się jeszcze bardziej podczas zwiedzania 
Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, w którym młodzież 
uczestniczyła w projekcji filmu 5D oraz zobaczyła miniatury
znanych światowych budowli. 

Na Zamku Królewskim w Chęcinach oraz Zamku Krzyż-
topór w Ujeździe grupa zapoznała się z dawnymi zwyczaja-
mi, historią tych miejsc oraz z krążącymi o nich legendami.  
W Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie młodzież obej-
rzała ciekawe zbiory, poznała dawne i współczesne metody 
wyrobu ceramiki, wzięła udział w warsztatach ceramicznych. 
Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę kubek oraz wy-
konaną własnoręcznie z gliny różę.  

Na zakończenie wycieczki grupa odwiedziła Sandomierz, 
gdzie podczas zwiedzania malowniczego Rynku miała okazję 
zobaczyć kręcenie sceny do filmu „Ojciec Mateusz”.

Nasi podopieczni po raz trzeci wzięli udział w projekcie 
dofinansowanym przez Województwo Lubelskie, za pośred-
nictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lubli-
nie. Tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę środowiska na po-
trzebę aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w życiu społecznym i zawodowym. Kształtowanie prawidło-
wej postawy wobec pracy i innych ludzi zaczyna się bowiem 
od uczenia dobrych relacji międzyludzkich, tworzenia więzi 
społecznych, rozwijania pasji oraz dbania o własne zdrowie. 
Uczymy młodzież czerpać z życia, to co najlepsze.

Grażyna Chudy
Koordynator projektu,

Wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Uczennica podczas zwiedzania zamku Krzyżtopór

Wypalone i poszkliwione wyroby z gliny
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LVI Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa 
Schronisk Młodzieżowych w Polsce

25 listopada 2016 r. w Krakowie  
w Domu Polonii miała miejsce uroczy-
sta konferencja podsumowująca LVI 
Ogólnopolski Konkurs Współzawodnic-

twa Schronisk Młodzieżowych w Polsce. Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Puławach po raz kolejny nagrodzone zosta-
ło złotym wyróżnieniem oraz otrzymało list z uznaniem od 
Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej. Konkurs 
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych organizowa-
ny jest przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych  
w Warszawie od 1960 roku. 

Wyróżnienia dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach

Elementy współzawodnictwa dotyczą działalności w na-
stępujących dziedzinach: 

- działalności dydaktyczno-wychowawczej, 
- oddziaływaniu wychowawczym na młodzież (m.in. po-

przez egzekwowanie przestrzegania regulaminu, kształ-
towanie poszanowania mienia schroniska),

- działalności w zakresie poprawy warunków sanitarno-
higienicznych (jak: troska o czystość pomieszczeń, za-
opatrzenie schroniska w środki umożliwiające utrzyma-
nie porządku i czystości w sanitariatach),

- zapewnienia najlepszej jakości usług noclegowych i po-
zanoclegowych (takich jak: czystość w pokojach nocle-
gowych, dobra organizacja i wyposażenie kuchni samo-
obsługowej, pomoc przy organizacji wyżywienia, dobre 
wyposażenie jadalni, świetlicy oraz pomieszczeń na ro-
wery, zapewnienie możliwości korzystania z żelazka),

- dbałość o estetykę wnętrza obiektu i jego najbliższego 
otoczenia,

- zapewnienie właściwej informacji turystyczno-krajo-
znawczej,

- podejmowanie zadań gospodarczych i organizacyjnych 
(np. pomoc przebywającej w schronisku młodzieży  
w organizowaniu zwiedzania okolicy).

Przy ocenie działalności schronisk uwzględniane są obiek-
tywne warunki pracy placówek, a więc: ich wielkość, stan 
techniczny budynków i pomieszczeń gospodarczych, stan za-
plecza sanitarno-higienicznego, liczba personelu i lokalizacja. 

Magdalena Jerzyna
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach

Krwiodawcy z  Zespołu Szkół nr 2 w Puławach 
pierwsi w województwie i drudzy w Polsce!

Z dumą informujemy, iż młodzież  
z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego  
w Puławach zajęła pierwsze miejsce w wo-
jewództwie lubelskim w ramach honoro-
wego krwiodawstwa oraz drugie miejsce  

w kraju w XIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda 
krew ratuje życie”! Serdecznie gratulujemy młodym krwio-
dawcom oraz ich opiekunowi Agnieszce Matysiak. Jak po-

wiedział św. Jan Paweł II: „Człowiek tyle jest wart, ile może 
dać innym ludziom. Człowiek żyjący sam dla siebie niewiele 
jest wart”. Jesteśmy dumni, że członkowie naszej społeczno-
ści szkolnej, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkow-
skiego w Puławach, z zaangażowaniem wspierają ideę hono-
rowego krwiodawstwa. Gratulujemy zaszczytnych laurów 
pierwszeństwa i zachęcamy kolejne osoby, aby oddając krew 
– ratowały życie.

Agnieszka Brzozowska
ZS nr 2 w Puławach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 na konferencji 
naukowej zorganizowanej w ramach 
Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy  
Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego

W piątek 18 listopada 2016 r. Powiat 
Puławski oraz Instytut Historii UMCS  
w Lublinie w partnerstwie z IUNG w Pu-
ławach zorganizowali konferencję na-
ukową pt. „Przestrzeń chrześcijańska w 

kulturze polskiej. Polska i Puławy na «głównym szlaku du-
chowym dziejów»”, w której uczestniczyli uczniowie szkół 
z terenu Powiatu Puławskiego. Grupa pierwszoklasistów 
pod opieką Agnieszki Brzozowskiej wzięła udział w spotka-



49

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

niu, stanowiącym ciekawe i cenne doświadczenie dla mło-
dzieży. Przybyłych powitał Członek Zarządu – Leszek Gor-
gol, a w gronie prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Jan 
Ptak (KUL), dr hab. Tomisław Giergiel (UMCS), dr Dariusz 
Wróbel (UMCS), prof. dr hab. Anna Sochacka (UMCS), dr 
Grzegorz Trościński (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Robert 
Och (PTTN), mgr Kinga Próchniak (KUL) i mgr Grażyna 
Bartnik (MN). Uczniowie byli bardzo zainteresowani cieka-
wą animacją, prezentującą Drzwi Gnieźnieńskie – arcydzie-
ło sztuki romańskiej 2. połowy XII wieku, przedstawiające 
historię świętego Wojciecha. Wojciech Kalwat – zastępca 
redaktora naczelnego pisma „Mówią wieki”, reprezentant 
Fundacji Świętokrzyskiej Góry Historii, przybliżył zebra-
nym okoliczności powstania animacji oraz przede wszystkim 
– niezwykłą rangę zabytku i zarys dziejów św. Wojciecha. 
Następnie młodzież miała okazję zabrać głos w dyskusji pa-
nelowej i wyrazić swoją opinię na temat wpływu przyjęcia 
chrześcijaństwa na losy naszego kraju. Dla uczniów szkół 
średnich oraz gimnazjów było to cenne doświadczenie  
i okazja, aby skonfrontować swoją wiedzę oraz przemyślenia 
z autorytetami z dziedziny nauki. Spotkanie stanowiło dla 
naszej młodzieży cenną lekcję historii oraz namiastkę eduka-
cji uniwersyteckiej.                                          

Agnieszka Brzozowska
ZS nr 2 w Puławach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 Mikołajami dla 
dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej

Już po raz ósmy uczniowie naszej szkoły 
zorganizowali Mikołajki dla najmłodszych 
dzieci SP nr 12. Pierwszy raz bawiły się  
z nami również maluszki z grupy przed-
szkolnej. Zebrane uprzednio pieniądze 

pozwoliły na zakup 35. głównie słodkich paczek. Nim jed-
nak Święty Mikołaj obdarował dzieciaki, pomogliśmy im 
wykonać prace plastyczne dla przybysza spod biegunowego 
koła. Najpierw na dużych płachtach papieru pojawiły się ko-
lorowe podobizny głównego gościa, a potem ochotnicy sami 
upodobniali się do Mikołaja, zakładając fantazyjne przebra-
nia. Trzeba przyznać, że te propozycje dalekie były od miko-
łajowej sztampy. Kolejnym zadaniem dla malców było ozdo-

Mikołaje z ZS nr 2 wraz z dyrekcją szkół

bienie świątecznych, papierowych aniołków, bombek i świec. 
Z ich prac powstała kolorowa wystawa, którą mogliśmy 

zabrać ze sobą i udekorować nią pierwsze piętro naszej szko-
ły. Dzieci bardzo zaangażowały się we wszystko, o co je prosi-
liśmy, podobnie jak  nasi uczniowie, którzy nie szczędzili sta-
rań, by zadania wypadły jak najlepiej. Po tej pracowitej części 
nastąpiła długo oczekiwana chwila spotkania z Mikołajem. 
Wszystkie dzieci zapewniały przybysza o swoim nienagan-
nym zachowaniu w całym roku, mocno przytulały się do nie-
go, a on w zamian wręczał im drobne upominki obiecując za 
rok powrócić. Co pewnie i my z wielką radością uczynimy.

Gabriela Sieprawska 
 fot. Karolina Stylska 

Najmłodsi na spotkaniu ze św. Mikołajem

Ranking IT Szkoła – informatycy z Zespołu 
Szkół nr 2 idą z duchem czasu

Z dumą informujemy, iż Zespół Szkół  
nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 
uzyskał wyróżnienie w piątej edycji ran-
kingu IT - SZKOŁA, w uznaniu działań na 
rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno–
–telekomunikacyjnej. Ranking jest sporządzany na podstawie 
pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych w poszczególnych kategoriach działań programu: kur-
sach dla uczniów, wszechnicy informatycznej, konkursach IT 
oraz akademickich kołach naukowych. 

Ponadto dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrekcji 
szkoły została nawiązana współpraca Zespołu Szkół nr 2  
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach z Puławskim Parkiem 
Naukowo–Technologicznym. Uczniowie klasy drugiej kształ-
cący się w zawodzie technik informatyk, jako jedni z nielicz-
nych w regionie, mają możliwość odbywania innowacyjnych 
zajęć dydaktycznych w zakresie technologii sieciowych, wir-
tualizacji konfiguracji serwerów Linux, analizy węzłów sieci
z wykorzystaniem sprzętu i możliwości technologicznych za-
plecza informatycznego PPNT. W imieniu uczniów oraz wła-
snym serdecznie dziękuję pracownikom PPNT za atmosferę 
życzliwości i opieki jaką nas obdarzyli oraz doskonałe przy-
gotowanie komputerów i urządzeń sieci do zajęć. 

Marek Klepko, ZS nr 2 w Puławach
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Południe literackie – ortografia i nie tylko

Po raz kolejny w Starostwie Powiatowym 
odbyło się „Południe literackie” – impreza 
zorganizowana przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Puławach. Gośćmi spotkania 
byli: Danuta Smaga – Przewodnicząca Rady  

Powiatu Puławskiego, Małgorzata Noskowska – Kierow-
nik Wydziału Edukacji, Andrzej Wenerski – Kierow-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz  
Danuta Szlendak – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Puławach.

• Aleksander Materek kl. VI  SP nr 2 w Puławach, 
opiekun  Dorota Leszczyńska

• Olga Błaszczak kl. VI SP nr 10 w Puławach,  
opiekun  Jadwiga Jędrzejczyk

SZKOŁA GIMNAZJALNA
I miejsce
• Przemysław Pać – Niepubliczne Gimnazjum przy  

I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Beata Burecka

• Oliwia Goluch – Niepubliczne Gimnazjum przy  
I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Beata Burecka

• Tymoteusz Romanowicz – Niepubliczne Gimnazjum 
przy I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, 
opiekun Beata Burecka

• Julia Siwek – Niepubliczne Gimnazjum przy  
I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Renata Miłosz

• Hanna Sokół – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Puławach, 
opiekun Agnieszka Wójcicka

II miejsce
• Kamil Irek – Gimnazjum w Gołębiu,  

opiekun Agnieszka Krawczyk
• Maciej Wydra – Gimnazjum w Gołębiu, opiekun  

Danuta Smaga
• Paweł Sochacki – Niepubliczne Gimnazjum przy  

I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Beata Burecka

• Nikola Sugier – Publiczne Gimnazjum nr 4  
w Puławach, opiekun Agnieszka Wójcicka

III  miejsce
• Paulina Pacocha – Niepubliczne Gimnazjum przy  

I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Beata Burecka

• Weronika Kopińska – Niepubliczne Gimnazjum  
przy I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, 
opiekun Beata Burecka

• Sebastian Bartuzi – Publiczne Gimnazjum nr 4  
w Puławach, opiekun Agnieszka Wójcicka

• Maja Nadolna – Gimnazjum w Gołębiu,  
opiekun Agnieszka Krawczyk

• Magdalena Tarkowska – Publiczne Gimnazjum nr 4  
w Puławach, opiekun p. Lidia Sołtys

Wyróżnienia:
• Alicja Warda – Gimnazjum w Gołębiu,  

opiekun Danuta Smaga
• Natalia Łaszcz – Publiczne Gimnazjum nr 4  

w Puławach, opiekun Agnieszka Wójcicka
• Jagoda Sodel – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Puławach, 

opiekun Lidia Sołtys
• Julia Bocianowska Niepubliczne Gimnazjum przy  

I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Renata Miłosz

• Igor Zadura – Niepubliczne Gimnazjum przy I LO  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,  
opiekun Renata Miłosz

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna nagród nie przyznano.

Goście i uczestnicy „Południa literackiego”

Jesienią dzieci i młodzież po raz kolejny miały możli-
wość sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości zasad  polskiej 
ortografii, biorąc udział w Powiatowym Konkursie Ortogra-
ficznym. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrza Ortografii
– ucznia, który bezbłędnie napisze dyktando. W tym roku ty-
tuł Mistrza przyznano:

Jakubowi Gurbie i Franciszkowi Prończukowi – uczniom 
Beaty Burbeckiej  z Niepublicznego  Gimnazjum przy I LO  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. 

Jury w składzie: Małgorzata Klinkosch, Mariola Błazik  
i Magdalena Cencek przyznało nagrody i wyróżnienia. Fun-
datorami nagród byli Powiat Puławski i Rada Rodziców 
MDK w Puławach. 

SZKOŁA PODSTAWOWA
• I miejsce Julia Antoniak kl. VI SP nr 10 w Puławach, 

opiekun Jadwiga Jędrzejczyk
• II miejsce Stanisław Prończuk kl. V SP nr 1  

w Puławach, opiekun Sławomir Skwarek
• III miejsce Jessica Kosiewska kl. VI SP nr 3 w Puławach, 

opiekun Maria Płaza
• III  miejsce Antoni Wawerski kl. VI SP nr 3  

w Puławach, opiekun Aneta Sosik
Wyróżnienia:
• Laura Czerwińska kl. VI SP w Janowcu,  

opiekun Agata Mielczarska
• Krystian Majcher kl. VI SP w Janowcu,  

opiekun Agata Mielczarska
• Aleksandra Wejner kl. VI  SP nr 1 w Puławach,  

opiekun  Krystyna Czech
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W drugiej części „Południa literackiego” odbył się uroczy-
sty finał Powiatowego Konkursu Literackiego „O szczęściu”.
Nagrody i wyróżnienia tegorocznym laureatom wręczała ich 
fundatorka Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Danu-
ta Szlendak. Na konkurs nadesłano 129 wierszy i opowiadań 
z puławskich szkół oraz z: Dęblina, Gołębia, Góry Puławskiej, 
Janowca, Kazimierza Dln., Końskowoli, Klementowic, Nałę-
czowa, Osin i Zarzecza. 

Jury w składzie: Marzena Romańczuk, Agnieszka Piłat, 
Zbigniew Kozak i Piotr Wójcik przyznało nagrody i wyróż-
nienia:

W kategorii: opowiadania – szkoła podstawowa
NAGRODA
• Karolina Boncik – SP w Żyrzynie, opiekun Aurela 

Niedbała
• Jan Krasucki – SP nr 11 w Puławach, opiekun Anna Ląd
• Filip Koper – SP nr 11 w Puławach, opiekun Anna Ląd

WYRÓŻNIENIE
• Julia Jędrzejewska – SP nr 2 w Puławach,  

opiekun Małgorzata Skwarek
• Mateusz Spoz – SP nr 3 w Puławach,  

opiekun Anita Jurkowska
• Zuzanna Tomasiak – SP nr 3 w Puławach,  

opiekun Maria Płaza
• Dominik Błaziak – SP nr 11 w Puławach,  

opiekun Anna Ląd

W kategorii: opowiadania – gimnazjum
NAGRODA
• Adrianna Owczarz – Gimnazjum przy ZS  

w Końskowoli, opiekun Elżbieta Owczarz
WYRÓŻNIENIE
• Zofia Józefczyk – Niepubliczne Gimnazjum przy I LO  

im. ks. A. J. Czartoryskiego, opiekun Renata Miłosz
• Zofia Lewtak – Gimnazjum przy ZS w Końskowoli,

opiekun Elżbieta Owczarz
• Skawińska Małgorzata – Gimnazjum Europejskie  

w Puławach, opiekun Piotr Skawiński
• Zuzanna Kłoczewska – Niepubliczne Gimnazjum  

przy I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego,  
opiekun Renata Miłosz

• Kamila Woszczek – Gimnazjum w Gołębiu,  
opiekun Agnieszka Krawczyk

• Nina Zientarzewska – Gimnazjum przy ZS  
w Kazimierzu Dln., opiekun Edyta Podrażka

• Gembal Martyna – Niepubliczne Gimnazjum przy  
LO im. ks. A. J. Czartoryskiego, opiekun Renata Miłosz

W kategorii: opowiadania – szkoła ponadgimnazjalna
NAGRODA
• Nina Kowalska – ZST w Puławach, opiekun Monika Nobis
• Weronika Szczygielska – ZS nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach, opiekun Barbara Legieć
• Milena Sieprawska – ZSO nr 1 im. KEN w Puławach, 

opiekun Renata Bany
WYRÓŻNIENIE
• Zuzanna Skwarek – I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego  

w Puławach, opiekun Halina Kuflewska

W kategorii: wiersz – szkoła podstawowa
NAGRODA
• Klaudia Strawa – SP nr 11 w Puławach, opiekun Anna Ląd
• Anna Konieczna  – SP nr 3 w Puławach, opiekun Anita 

Jurkowska
• Grzegorz Siedlecki – SP nr 3 w Puławach, opiekun 

Maria Płaza
• Malwina Głowacka – SP w Nałęczowie, opiekun Sylwia 

Krysa

WYRÓŻNIENIE
• Sonia Baranowska – SP nr 4 w Puławach,  

opiekun  Paulina Paciorek
• Jan Piasecki – SP nr 6 w Puławach,  

opiekun Beata Węglińska – Słowik
• Aleksandra Lucjanek – ZS w Janowcu,  

opiekun Jolanta Lidacka
• Kajetan Kostka – ZS w Janowcu,  

opiekun Agata Mielczarska

W kategorii: wiersz – gimnazjum
NAGRODA
• Julia Ogonowska – PG nr 4 w Puławach,  

opiekun Agnieszka Wójcicka
• Sara Eciak – Niepubliczne Gimnazjum przy ZSA  

w Klementowicach, opiekun Jadwiga Pietrzak
WYRÓŻNIENIE
• Angelika Cyranek – Niepubliczne Gimnazjum przy  

I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego, opiekun Beata Burecka
• Karolina Sikora – Gimnazjum przy ZS w Końskowoli, 

opiekun Elżbieta Owczarz

W kategorii: wiersz – szkoła ponadgimnazjalna
NAGRODA
• Alicja Tyszczuk – I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego  

w Puławach
• Julia Książek – ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina  

w Puławach, opiekun Joanna Czajkowska
• Natalia Woźniak –  ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina  

w Puławach, opiekun Małgorzata Berlińska
WYRÓŻNIENIE
• Jacek Kwaśny – ZST w Puławach,  

opiekun Monika Nobis

Na zakończenie organizatorka konkursu literackiego 
– Małgorzata Klinkosch  poinformowała zebranych o przy-
znaniu przez Marzenę Romańczuk – redaktorkę kwartalni-
ka literacko-artystycznego METAFORA nagrody specjalnej. 
Wyróżnione zostały autorki opowiadań: Gembal Martyna 
(Szczęście), Józefczyk Zofia (Miasto szczęścia), Kowalska
Nina (Codzienna radość), Owczarz Aleksandra (Prawdzi-
we szczęście), Sieprawska Milena (W drodze do szczęścia), 
Szczygielska Weronika (Zrozumieć szczęście). Nagrodą bę-
dzie publikacja w dziale Młode Talenty ww. kwartalnika wy-
dawanego w Krakowie.

Małgorzata Klinkosch
MDK w Puławach                                                         
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XVII  Międzyinternacki Konkurs Wiedzy  
o AIDS i HIV

Miejsce konkursu i organizacja: Młodzieżo-
wy Ośrodek Socjoterapii Regionalnego Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
Termin konkursu: 1 grudnia 2016 r. godz. 
17.00

Uroczyste wręczenie nagród 8 grudnia 2015 r. godz. 17.00
Odbiorcy: uczniowie i wychowankowie mieszkający w inter-
natach i bursach
Cele konkursu: 

- wzrost wiedzy na temat AIDS i HIV,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych – wiary we 

własne siły, 
- rozpoznawanie przez wychowanków ryzykownych 

zachowań,
- profilaktyka AIDS i HIV,
- eliminacja ryzykownych zachowań, 
- dostarczenie młodym ludziom wiedzy na temat 

sposobów uniknięcia zakażenia,
- integracja młodzieży z burs i internatów.

Jak wynika z przeprowadzanych badań, Polacy posiadają 
dużą wiedzę na temat HIV i AIDS, nie zawsze potrafią jed-
nak wykorzystywać ją w praktyce, a ryzykowne zachowania 
zdarzają się szczególnie często  w grupie wiekowej 18 – 39 lat. 
To właśnie w tej grupie zauważamy w ostatnim czasie naj-
większy wzrost liczby zakażeń HIV.  Naszym celem jest przy-
pomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może do-
tyczyć każdego z nas, i nadal najskuteczniejszą „szczepionką” 
na HIV jest WIEDZA! 

W miesiącu grudniu 2016 r. odbył się w ośrodku XVII 
Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV. Konkurs 
odbył się w dwóch kategoriach: 

1. Test wiedzy o AIDS i HIV.
2. Praca plastyczna w dowolnej technice.

W konkursie wzięły udział placówki z powiatu puławskie-
go oraz ryckiego (6 placówek):

• Bursa RCKU Puławy,
• Internat I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,    
• Internat MOS Puławy,
• Internat MOS Solec nad Wisłą,
• Internat Ryki,
• Internat Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym,
• Internat OLL  Dęblin,
• Internat Szkoły Plastycznej w Nałęczowie,
• Internat Zespołu Szkół w Nałęczowie.
Łącznie do  Konkursu Wiedzy o AIDS i HIV przystąpiły 

24 osoby w kategorii test wiedzy, a na konkurs Praca plastycz-
na – wpłynęło 19 prac. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia  
2016 r. Był to czas na integrację społeczności internatów  
i burs. Nagrody ufundowane zostały przez Regionalne Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Puławach. Do nagród do-
łączane zostały materiały i 3 nagrody rzeczowe pozyskane od 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach, 

która objęła honorowy patronat nad konkursem. W tym dniu 
odbyły się też warsztaty dla uczestników konkursu „Co wiem  
o AIDS i HIV”, przeprowadzone przez J. Gielecką 

OSOBY NAGRODZONE
Kategoria: Konkurs wiedzy o AIDS i HIV

Miejsce Imię i nazwisko Placówka 

1. Jakub Czarny Internat OLL  Dęblin

2. Patrycja Kowal Internat I LO Puławy
3. Daniel Śliwiński Internat OLL Dęblin

Wyróżnienie Wiktor Zając Internat OLL Dęblin
Wyróżnienie Natalia Micek Internat ZS Nałęczów
Wyróżnienie Bogusław Brejna Internat Ryki
Wyróżnienie Tatiana Irasiunko Bursa RCKU Puławy
Wyróżnienie Ernest Skoblewski Internat I LO Puławy

Kategoria: Praca plastyczna

Miejsce Imię i nazwisko Placówka 
1.
1.

Yulija Sokolovska  
Anastasia Zlenko

Bursa RCKU Puławy

2. Valeriia Samaria Internat ZS Nałęczów
3.
 

3.

Dominika Woźna
 
Mateusz Skarżycki

Internat MOS Solec 
n/Wisłą
Internat ZS  
w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienie Izabella Nieścioruk Internat MOS Puławy
Wyróżnienie Hubert Kobyliński Internat MOW 

Puławy
Wyróżnienie Aleksandra Dull Internat Szkół Pla-

stycznych Nałęczów 
Wyróżnienie Bogusław Brejna Internat Ryki

Organizatorzy:
Joanna Gielecka – wicedyr. ds. MOS
Aleksandra Oczkowska – psycholog                                    

Remont Oddziału Noworodkowego z historią 
w tle

14 września 2016 r. w SP ZOZ w Puławach 
miało miejsce uroczyste otwarcie Oddziału 
Noworodkowego w nowej przestrzeni archi-
tektonicznej oraz po gruntownym remoncie  

i modernizacji. To wydarzenie skłania do bliższego przedsta-
wienia tego obszaru aktywności medycznej Szpitala Specjali-
stycznego w Puławach. 

I. Rys historyczny neonatologii na świecie i w Puławach
Neonatologia jest to stosunkowo młoda dziedzina me-

dycyny, która wyodrębniła się w drugiej połowie XX wieku. 
Neonatologia to nauka o noworodku, a słowo neonatus tłu-
maczy się z języka łacińskiego jako nowonarodzony. Wyod-
rębnienie neonatologii z pediatrii było wynikiem postępu  

Sprawy społeczne
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w badaniach nad początkowym okresem życia i tłumaczy się 
specyfiką fizjologii i patologii okresu adaptacyjnego – pierw-
szego miesiąca życia, który jest obarczony największą śmier-
telnością. Pierwsze minuty i godziny po urodzeniu nowo-
rodka stanowią okres decydujący o jakości zdrowia, później-
szego rozwoju i życia człowieka. Neonatologia ma za zadanie  
w sposób optymalny przeprowadzić przez niego nowo na-
rodzone dzieci, szczególnie te najsłabsze. Ameryka była  
i jest miejscem, gdzie wiedza o noworodku rozwinęła się naj-
szybciej i wyprzedziła pozostałych. To właśnie amerykańska 
położna Virginia Apgar w 1953 roku opracowała łatwy do 
przeprowadzenia dziesięciopunktowy sposób oceny stanu 
noworodka. Umożliwiło to wyodrębnienie dzieci chorych  
i z grup ryzyka już w pierwszych minutach po urodzeniu. 
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Lata 20. XX wieku to moment wprowadzenia tlenu do lecze-
nia noworodków, a także do ich resuscytacji. Od końca lat 
60. XX w. do chwili obecnej ciągle udoskonala się respiratory 
służące do prowadzenia wentylacji przerywanym, dodatnim 
ciśnieniem przez rurkę dotchawiczną. Dotychczasowy roz-
wój neonatologii zaowocował w skali światowej wymiernym  
i znamiennym obniżeniem wskaźnika umieralności noworod-
ków. Nie stanowi to jednak dla neonatologa powodu do za-
przestania wysiłków, ale skłania i mobilizuje do poszukiwania 
jeszcze lepszych, bardziej nowoczesnych metod diagnostyki, 
leczenia i profilaktyki z wykorzystaniem wszelkich możliwo-
ści, jakie niesie za sobą rozwój nauki na świecie.

Oddział Noworodkowy w Puławach jako odrębna jed-
nostka organizacyjna szpitala powstał w 1975 r. Do tego cza-
su nadzór nad noworodkami sprawował ordynator oddziału 
dziecięcego oraz zespół lekarzy tego oddziału. Pierwszym or-
dynatorem oddziału została lek. med. Maria Drewienkowska, 
która swoją funkcję pełniła do 2000 r. To właśnie dzięki dok-
tor Drewienkowskiej,  jej wiedzy i ogromnemu zaangażowa-
niu w pracę  Oddział Noworodkowy w Puławach był liczącym 
się ośrodkiem w Województwie Lubelskim. Dzięki jej pasji do 
nauki i determinacji w niesieniu pomocy uratowano  wiele 
chorych noworodków i wcześniaków.  

II. Oddział Noworodkowy współcześnie 
Od  2009 r. roku ordynatorem  Oddziału  Noworodkowe-

go jest dr n. med. Maria Bis-Głuchowska, specjalista  pediatrii 
i neonatologii, stypendystka zagranicznych uczelni. Wykształ-
cenie w tym obszarze ugruntowała pracując za granicami kra-
ju. Dzięki niej w 2011 r. oddział uzyskał  II stopień referencyj-
ności, co oznacza, że może sprawować opiekę nad noworod-
kiem zdrowym, chorym oraz  wcześniakiem. Możliwe to jest 
dzięki wykwalifikowanemu personelowi lekarskiemu i pielę-
gniarsko-położniczemu, a także zapleczu sprzętowemu. Pro-
fil świadczeń medycznych obejmuje wcześniactwo, dystrofię,
choroby układu oddechowego, moczowego i krążenia oraz le-
czenie żółtaczki okresu noworodkowego, a także konflikty se-
rologiczne matka/dziecko. Puławski Oddział Noworodkowy 
uczestniczy w Programie Powszechnych Przesiewowych Ba-
dań Słuchu u Noworodków oraz w Programie Nieinwazyjnej 
Wentylacji. Za prowadzenie Programu Nieinwazyjnej Wenty-
lacji otrzymał w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy wyróżnienie dla najlepszych szpitali II stopnia w Polsce 
stosujących nieinwazyjną wentylację. Oddział Noworodkowy 
w SP ZOZ w Puławach hospitalizuje rocznie około 700 nowo-
rodków, głównie z powiatu puławskiego, ale także opolskiego 
i ryckiego. Oddział posiada 14 łóżeczek w systemie rooming-
-in czyli matka z dzieckiem oraz  2 stanowiska do intensywnej 
opieki, 2 stanowiska opieki pośredniej i 2 stanowiska opieki 
ciągłej. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, a dzięki Pro-
jektowi Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta Puławy uda-
ło się znacząco poprawić warunki lokalowe i dostosować je 
do wymogów obowiązujących  standardów i aktów prawnych.

III. Modernizacja Oddziału Noworodkowego 
Droga do tego sukcesu przebiegała dwuetapowo. Pierw-

szy etap to remont i modernizacja Oddziału Noworodkowego 
i Poradni Patologii Noworodka. Całkowity koszt inwestycji 
to 580.535,25 zł, z czego 500.000,00 zł to dotacja z Urzędu 

Miasta Puławy w ramach Budżetu Obywatelskiego – Pro-
jekt Ogólnomiejski, a 80.535,25 zł środki własne SP ZOZ  
w Puławach. Prace remontowe ukończyły się w grudniu  
2015 r. W układzie architektonicznym wyodrębnione zostały: 
sala intensywnego nadzoru, 2 sale opieki pośredniej nad no-
worodkiem oraz gabinet zabiegowy i inne konieczne w realiza-
cji świadczeń nad noworodkiem pomieszczenia, w bardzo er-
gonomicznym układzie. W zakresie remontu zostały zainsta-
lowane wszystkie konieczne instalacje oraz próżnia. Wszyst-
kie powierzchnie wykonane są z materiałów łatwych do mycia  
i dezynfekcji, zgodnie z wymaganiami z zakresu reżimu sani-
tarno-epidemiologicznego, w tym obszarze realizacji świad-
czeń medycznych.

Drugi etap inwestycji to meblowanie i doposażenie  
w nowoczesny sprzęt nowo wyremontowanego oddziału.  
W ramach tego etapu zostało zakupione stanowisko do pro-
wadzenia zabiegów resuscytacji u noworodka, którego koszt 
wynosił  52.000,00 zł. Środki na zakup ww. stanowiska  pocho-
dziły z dotacji finansowej Starostwa Powiatowego w Puławach 
w kwocie 19.000,00 zł oraz z inicjatywy samorządowo-spo-
łecznej. W  ramach tej inicjatywy gminy powiatu puławskiego 
przekazały środki finansowe w kwocie 3.500,00 zł każda na
wysoko specjalistyczny sprzęt pozwalający ratować noworod-
ki urodzone przed 38 tyg. ciąży oraz niską masą urodzeniową 
bądź skrajnie niską masą urodzeniową. 

Gminy – darczyńcy to: Gmina Puławy, Gmina Kurów, 
Gmina Końskowola, Gmina Żyrzyn, Gmina Baranów i Mia-
sto Kazimierz Dolny. Kwota pozyskana z tej inicjatywy to 
21.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 12.000,00 zł to środki własne 
SP ZOZ-u. Bardzo estetyczne i kolorowe stanowiska do kąpie-
li i pielęgnacji w liczbie 6 sztuk zakupiono również ze środ-
ków własnych. Meble do gabinetu zabiegowego wykonane 
zostały przez sponsora – Centrum Handlowe Hill, zaś meble 
biurowe zakupiono ze środków pochodzących od sponsorów 
tj. Chemo Bud Puławy, Nutricia oraz Pia-Zap. 

W posumowaniu należy stwierdzić,  iż obecnie noworod-
ki i wcześniaki urodzone w Szpitalu Specjalistycznym w Pu-
ławach przebywają w bardzo komfortowych warunkach na 
miarę współczesnych czasów, a personel medyczny realizuje 
świadczenia medyczne u małych pacjentów w długo wyczeki-
wanych dobrych warunkach pracy.  

„Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do poprawy warunków pobytu naszych małych pacjentów, 
począwszy od mieszkańców Puław, którzy oddali swój głos  
w głosowaniu nad budżetem obywatelskim poprzez wszyst-
kich wyżej wymienionych włodarzy, darczyńców i ludzi do-
brej woli, których los najmłodszych nie jest obojętny”.

Dyrekcja i personel Oddziału Noworodkowego 

Opracowanie:
1. dr n. med. Maria Bis-Głuchowska – Ordynator Oddziału 
Noworodkowego
2. mgr Grażyna Ziemianek – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Noworodkowego
3. mgr Hanna Kamola – Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Puławach
4. fot. Sławomir Kłak
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Zmiany w lokalizacji punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Od stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Puław-
skiego już drugi rok działać będzie pięć punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profe-
sjonaliści, tj. adwokaci, radcowie prawni i dorad-
cy prawni, świadczyć będą pomoc prawną.

W bieżącym roku nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie 
Puławskim cieszyła się dużym zainteresowaniem i mimo ści-
śle zdefiniowanego kręgu osób uprawnionych do skorzystania
z tej pomocy do końca listopada  po porady prawnika sięgnę-
ło ponad 2 500 osób.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiat 
Puławski w porozumieniu z Gminami poprawia dostępność 
do nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. i będzie realizował 
to zadanie na terenie niemal wszystkich gmin (z wyj. Gminy 
Wąwolnica), co zagwarantuje większej ilości osób możliwość 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Umiejscowienie i godziny otwarcia punktów w 2017 r.
• punkt I – Puławy, al. Królewska 3, czynny od ponie-

działku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe in-
formacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci 
wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie;

• punkt II – Puławy, al. Królewska 3, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe 
informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie 
prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Lublinie;

• punkt III – o charakterze mobilnym, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe in-
formacje tel. 504  859 152; punkt prowadzony jest przez 
Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie, zgodnie  
z harmonogramem:

• poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba 
Urzędu Gminy),

• wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek 
Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

• środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy 
Puławy),

• czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gmi-
ny Puławy),

• piątek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek 
Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

• punkt IV – Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatko-
we informacje tel. 81 710 46 30; punkt prowadzony jest 
przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie;

• punkt V – o charakterze mobilnym, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe in-
formacje: tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; 
punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  
w Lublinie zgodnie z harmonogramem:

• poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu 
Gminy),

• wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury),

• środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),
• czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba 

Gminnej Biblioteki Publicznej),
• piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego 

Ośrodka Kultury).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymują:

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego

zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania do-
tyczącego jej problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawni-
czej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia 
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowa-
niach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępo-
waniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
jest przedłożenie przy wizycie dokumentu uprawniającego do 
skorzystania z porady lub złożenie pisemnego oświadczenia 
świadczącego o takim uprawnieniu.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stro-
nach internetowych www.pulawy.powiat.pl oraz https://dar-
mowapomocprawna.ms.gov.pl/pl.

Justyna Śmich
Kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dokumentami

Podsumowanie Powiatowej Konferencji
„Zatrzymać przemoc – pomoc osobie 
stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”

17 października 2016 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa 
Powiatowego w Puławach odbyła się powiatowa konferencja 
szkoleniowa „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej 
przemoc, pomocą  całej rodzinie”. Konferencja jest częścią 
Projektu „Zatrzymać przemoc”, który realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
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w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
edycja 2016 r.”  współfinansowanego przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej. 

Projekt objął Honorowym Patronatem Starosta Puławski 
Witold Popiołek. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób: 
przedstawicieli Sądu, Prokuratury, Policji, Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie z terenu powiatu puławskiego, pra-
cowników jednostek organizacyjnych powiatowych i gmin-
nych oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających 
na terenie powiatu. Przybyłych gości powitał i wprowadził  
w tematykę konferencji Starosta Puławski – Witold Popiołek. 
Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Puławach – Małgorzata Suszek-Zawadzka przedstawiła dane 
dotyczące przemocy w rodzinie w Powiecie Puławskim. 
Podczas konferencji poruszane były następujące zagadnienia:
• „Pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie” 

– wykład prowadzony przez Mariusza Moderskiego, specja-
listę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współzało-
życiela i członka Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

• „Specyfika pracy z osobami stosującymi przemoc – progra-
my korekcyjno-edukacyjne” – wykład prowadzony przez 
por. Tomasza Korczyńskiego oraz por. Agnieszkę Garbacz  
z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Następnym punktem konferencji był panel dyskusyjny 
„Pomagać czy karać? – dylematy w pracy z osobami stosu-
jącymi przemoc”. W panelu wzięli udział: Joanna Chimosz 
– Prezes Sądu Rejonowego w Puławach, podinsp. Mariusz 
Fedus – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puła-
wach, Anna Górzyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Puławach, Anna Gregier – Prokurator Prokuratury Rejo-
nowej w Puławach, Marzanna Pakuła – Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu, Przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Janowcu, Dorota Reczek – psycholog, specjali-
sta psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach.

Uczestnicy konferencji mieli okazję pogłębić swoją wiedzę 
o specyfice pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Małgorzata Dudzińska
Terapeuta – Psycholog PCPR w Puławach

fot. Tomasz Szymański

Uczestnicy Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc”

Powiatowe Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego

17 listopada 2016 r. w Sali Kongre-
sowej Pałacu Czartoryskich odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego w Powiecie Puławskim. 

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych, dyrektorzy, kierownicy oraz pra-
cownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych 
Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ze-
społu Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Zakładu Ak-
tywności Zawodowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
im. M. Konopnickiej oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Starosta Puławski W. Popiołek wręczający listy gratulacyjne 
pracownikom socjalnym

Zgromadzonych gości powitał Witold Popiołek – Starosta 
Puławski, który w imieniu Zarządu Powiatu Puławskiego po-
dziękował pracownikom służb społecznych za ciężką pracę, 
trud oraz zaangażowanie, którymi wykazują się podczas pracy 
na rzecz osób potrzebujących pomocy. Starosta przekazał tak-
że życzenia od Przewodniczącej Rady Powiatu Puławskiego 
– Danuty Smagi, a także od Posła na Sejm RP Włodzimierza 
Karpińskiego.
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 Następnie głos zabrał prof. Krzysztof Szulowski – Poseł 
na Sejm RP, który złożył pracownikom pomocy społecznej 
serdeczne życzenia, wskazał prospołeczne kierunki polityki 
obecnego rządu RP oraz podziękował zebranym za pracę na 
rzecz drugiego człowieka i podnoszenie jakości usług po-
mocy społecznej. 

W dowód uznania przedstawiciele dwudziestu jeden 
ośrodków i instytucji z terenu powiatu puławskiego zostali 
uhonorowani przez Witolda Popiołka – Starostę Puławskie-
go i Leszka Gorgola – Członka Zarządu Powiatu Puławskiego  
listami gratulacyjnymi oraz kwiatami. 

Imprezę uświetniły występy taneczne zespołu baletowego 
„ETIUDA” działającego przy POK „Dom Chemika” w Puła-
wach oraz zespołu wokalno-instrumentalnego z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Puławach.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni
na poczęstunek. Uroczystość byłą wspaniałą okazją do spo-
tkania i integracji służb pomocowych z terenu Powiatu Pu-
ławskiego. 

Marzanna Jarska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Puławach

fot. Tomasz Szymański

Szkolenie dla rodzin zastępczych

15 listopada 2016 roku w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Puła-
wach odbyło  się spotkanie szkolenio-
we dla rodzin zastępczych z terenu 

powiatu puławskiego koordynowane przez PCPR w Puławach 
– organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie puław-
skim  na temat: „Piecza zastępcza i opieka prawna w świetle 
obowiązujących ustaw”.

Wykład  poprowadziła Danuta Wolska Przewodniczą-
ca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego  
w Puławach. Na szkoleniu obecni byli również kuratorzy za-
wodowi z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wyko-
nywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

Temat szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem 
rodzin zastępczych, a zdobyta wiedza ułatwi wykonywanie tej 
trudnej funkcji.

Marzanna Jarska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Puławach

fot. Tomasz Szymański

Szkolenie „Praca z rodziną w działaniu 
pracownika socjalnego”

3 listopada 2016 roku w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Puławach odbyło się szkolenie 
dla pracowników instytucji pomo-

cy społecznej z terenu powiatu puławskiego tj. ośrodków 
pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej 
i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie pu-
ławskim pt. „Praca z rodziną w działaniu pracownika so-
cjalnego i asystenta rodziny”. W szkoleniu uczestniczyło  
27 osób.

 
Szkolenie poprowadziła Anna Kłos – Metodyk pracy so-

cjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lubli-
nie, specjalista II stopnia w zakresie pracy socjalnej i organi-
zacji pomocy społecznej. 

Szkolenie przeprowadzone było metodą warsztatowo-wy-
kładową. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczą-
ce diagnozy problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin, 
płaszczyzny współpracy pracownika socjalnego, asystenta 
rodziny, koordynatora pieczy zastępczej i innych specjalistów 
w procesie pracy z rodziną oraz dokumentowania działań re-
alizowanych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w tym zasady ochrony danych osobowych. 

Małgorzata Jerzyna
Pracownik Socjalny PCPR Puławy

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie „Praca z rodziną w działaniu pracownika socjalnego”

Młodzież z Gminy Puławy równa szanse

Program „Równać Szanse” obejmuje młodych ludzi  
w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości, w których mieszka 
nie więcej niż 20 tys. osób. Istotą programu są lokalne pro-
jekty, które mają być ciekawym wyzwaniem dla młodzieży  
i szansą współpracy z innymi, by osiągnąć wspólny cel.

Młodzież z Góry Puławskiej i okolic wzięła udział  
w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym „Równać Szanse”. 
Z całej Polski tylko 27 najlepszych projektów otrzymało do-
tację o maksymalnej wartości 40 000 zł. Miło jest nam poin-
formować, że grupa z Gminy Puławy, licząca 21 osób, prze-
szła wszystkie etapy konkursu i zajęła 8 miejsce, a już od lipca 
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bieżącego roku rozpoczęła realizację swojego 15-miesięczne-
go projektu pod tytułem „Chochla Szczęścia”.

We wrześniu odbyło się pierwsze z wielu planowanych wy-
darzeń organizowanych w ramach projektu „Chochla Szczę-
ścia” – piknik wielopokoleniowy „Od Juniora Do Seniora”. 

Na początku zaprezentowały się młodzieżowe grupy che-
erleader’skie. Następnie organizatorzy wraz z uczestnikami 
zatańczyli taniec zwany belgijką. 

Na imprezie najmłodsi goście znaleźli miejsce dla siebie, 
wykonywali prace plastyczne, a także puszczali ogromne 
bańki mydlane. Niezwykłą popularnością wśród nich cieszyły 
się również warsztaty z siana, przy pomocy starszych kolegów  
i koleżanek, wykonali małe ,,kocie” figurki. Dzieci i członko-
wie projektu odbyli także podróż po Europie poznając tań-
ce regionalne. Wszyscy chętni goście niezależnie od wieku, 
wzięli udział w konkursie sportowym. 

Grupa młodych ludzi realizująca projekt „Chochla szczęścia”

„Chochla szczęścia” – piknik wielopokoleniowy

Sport i turystyka

Starosta Puławski gościł Mistrzynię Świata  
w biegach

W czwartek 15 grudnia Starosta Puław-
ski Witold Popiołek spotkał się z Danutą  
Woszczek – biegaczką i puławską policjant-
ką. Starosta pogratulował sportsmence zna-
komitych osiągnięć i podziękował za wspa-

niałą, sportową promocję Powiatu Puławskiego.
W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Puławski 

Michał Godliński, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski oraz Komendant Po-
wiatowy Policji w Puławach insp. Dariusz Szkoda. 

Spotkanie przedstawicieli Powiatu Puławskiego z D. Woszczek –  
policjantką i tegoroczną mistrzynią świata w biegu z przeszkodami

Przypominamy, że Danuta Woszczek w australijskim 
Perth została Mistrzynią Świata w biegu na 2 000 m z prze-
szkodami w XXII World Masters Athletics Championships.  

Sierż. Danuta Woszczek, policjantka Komendy Powiato-
wej Policji w Puławach nie miała problemów ze zdobyciem 
złotego medalu w biegu na 2 000 m z przeszkodami.  W XXII 
World Masters Athletics Championships w Australijskim 
Perth na początku listopada osiągnęła rezultat 7.05.24 min. 

W Australii startowała również na dystansie 800 metrów 
plasując się na znakomitym 4 miejscu. Jej koronną dyscypliną 
są biegi górskie. Ten bieg nasza biegaczka potraktowała jako 

D. Woszczek – policjantka i tegoroczna mistrzyni świata
Na pikniku pojawiła się także reprezentacja Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Górze Puławskiej. Strażacy zaprezentowali 
sprzęt przeznaczony do ratownictwa technicznego oraz prze-
prowadzili krótkie szkolenie RKO. 

Między atrakcyjnymi zabawami można było odpocząć  
w niewielkiej kawiarence, napić się gorącej herbaty lub kawy. 
Myślą przewodnią „Chochli Szczęścia” są kulinaria, więc nie 
zabrakło przepysznych potraw przygotowanych według tra-
dycyjnych, rodzinnych przepisów. Warto dodać, że całemu 
wydarzeniu towarzyszyła świetna muzyka i dużo radości.

Elżbieta Serewiś
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Podsumowanie wyników Systemu Sportu Mło-
dzieżowego za 2016 rok – Puchar dla Powiatu

W piątek 16 grudnia  w Centrum Spotka-
nia Kultur w Lublinie podsumowano wyniki 
współzawodnictwa sportowego w ramach Sys-
temu Sportu Młodzieżowego MSiT – LUBEL-
SKIE 2016. 

   Powiat Puławski zajął IV miejsce w tabeli powiatów wo-
jewództwa lubelskiego. Wyróżnienie z rąk Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego odebrał Wicestarosta Puławski Michał 
Godliński. 

przetarcie i zaklimatyzowanie się przed właściwym  biegiem 
na 2 000 m z przeszkodami. Konkurentki z różnych stron 
świata nie miały szans w tym biegu. Sierż. Danuta Woszczek 
wygrała z 25 sekundową przewagą nad drugą zawodniczką, 
również reprezentantką Polski. 

Danuta od ćwierć wieku uprawia lekkoatletykę godząc 
obowiązki służbowe ze sportem. Do wielokrotnych tytułów 
Mistrza Polski i Europy w biegach górskich dorzuciła swój 
największy i najbardziej wartościowy tytuł Mistrza Świata, 
czego serdecznie gratulujemy, i tym bardziej cieszymy się, że 
mogliśmy pomóc w wyjeździe.

Wioletta Włodek
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

na podstawie informacji KPP w Puławach

Starosta Puławski W. Popiołek składa gratulacje i podziękowania 
mistrzyni D. Woszczek za sportową promocję Powiatu Puławskiego

Wicestarosta Puławski M. Godliński podczas wręczenia  
wyróżnień – powiat zajął IV miejsce w tabeli powiatów województwa

W kategorii Najlepszy Klub Sportowy wśród klubów na-
szego powiatu wiedzie prym Klub Sportowy Pogoń Mostostal  
Puławy zajmując VII miejsce w województwie, natomiast wśród 
gmin Miasto Puławy zajmując w tym roku I miejsce. Wśród tre-
nerów dzieci i młodzieży w roku 2016 najlepszy był Łukasz Świ-
derski – trener kolarstwa KS Pogoń Mostostal Puławy.

Wszystkim sportowcom, trenerom i działaczom serdecz-
nie gratulujemy wyników!

Wioletta Włodek
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Zarażamy sportem

Jesienne miesiące w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grze-
gorzewskiej w Puławach to pasmo sukcesów 
sportowych. Nasi uczniowie uczestniczyli  
w zawodach sportowych na szczeblu woje-

wódzkim i ogólnopolskim. 
We wrześniu braliśmy udział w Jesiennych Mistrzostwach 

Województwa Lubelskiego w biegach przełajowych Związ-
ku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni  Razem”. W impre-
zie wzięło udział 53 zawodników. Nasi uczniowie po raz ko-
lejny byli najlepsi. W kategorii chłopców młodszych walka  
o pierwsze miejsce rozegrała się między dwoma naszymi za-
wodnikami Karolem Kluziakiem i Michałem Więsztalem.  
W pojedynku na dystansie 2 000 m I miejsce zdobył Karol 
Kluziak. W kategorii chłopców starszych Tomasz Kluziak już 
na starcie rozwiał marzenia o zwycięstwie wszystkim pozo-
stałym uczestnikom biegu na dystansie 3 000 m. Wywalczył 
I miejsce zostawiając resztę biegaczy daleko w tyle. Finałową 
czwórkę naszych biegaczy rozdzielił zawodnik z Zamościa, 
który zajął miejsce II. W tym biegu Grzegorz Więsztal zajął 
miejsce III, Adrian Pytrus miejsce IV, a Karol Sieńczyk miej-
sce V. Zdobyliśmy także dwa puchary w klasyfikacji drużyno-
wej w kat. młodszej i starszej, zajmując I miejsca.

Po wspaniale zakończonych mistrzostwach wojewódz-
twa przyszedł czas na Jesienne Mistrzostwa Polski w Bie-
gach Przełajowych w Łodzi, które odbyły się w dniach 14–15 
czerwca 2016 r. Województwo lubelskie reprezentowało 8 za-
wodników, w tym 5 uczniów naszej szkoły. Jako wojewódz-
two i jako szkoła spisaliśmy się po mistrzowsku. Byliśmy naj-
lepszym województwem w Polsce. Zdobyliśmy trzy złote, dwa 
srebrne i jeden brązowy medal. Rodzeństwa z naszej szkoły 
zdominowały w tym roku biegi w Łodzi. Złoci bracia Klu-
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ziakowie: Tomek i Karol wywalczyli złote krążki na dystansie  
2 500 m oraz 2 000 m, zaś rodzeństwo Więsztali: Grzegorz  
i Michał, zajęli miejsca VI i IX na dystansie 2 500 m i 2 000 m.  

Listopad to pasmo sukcesów w grach zespołowych.  
24 listopada 2016 r. dziewięcioosobowa męska drużyna na-
szej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego PTSS „SPRAWNI RAZEM” w piłce nożnej  ha-
lowej, które odbyły się w Hrubieszowie. W zawodach wzięło 
udział 8 drużyn. Rozgrywki odbywały się systemem grupo-
wym. Zawody rozpoczęliśmy po mistrzowsku. Rozegraliśmy 
w swojej grupie 3 mecze. Pokonaliśmy drużyny z Lublina nr 
4 (7:0), Zamościa (2:0) i zremisowaliśmy z Łukowem (1:1).  
W grupie zajęliśmy miejsce I. Półfinał i finał należały do nas.
Nie straciliśmy ani jednej bramki. W półfinale bramkarz mi-
strzów Polski musiał trzykrotnie wyjmować piłkę z bramki.  
W finale z drużyną z Łukowa wygraliśmy (3:0). W mistrzo-
stwach wywalczyliśmy ponadto statuetkę dla króla strzelców, 
którym został najmłodszy zawodnik naszej drużyny – Karol 
Kluziak.

Mistrzostwa Województwa w Unihokeju organizowane 
w Lublinie to jedna z najważniejszych imprez w corocznym 
kalendarzu zawodów. Wyjazdowi towarzyszy ogromna mo-
bilizacja wśród zawodników naszej drużyny, każdy podcho-
dzi do zawodów bardzo ambicjonalnie i z wiarą, że w końcu 
sięgniemy po złoty medal i utrzemy nosa drużynie z Lubli-
na. Wszystkie znaki na niebie wskazywały, że będzie dobrze,  
a nawet bardzo dobrze. No i nie myliliśmy się! Pierwszy nasz 
mecz wygraliśmy 6:0. Drugi mecz, z drużyną z Karczmisk, 
wygraliśmy 13:1, zaliczając najwyższy wynik zawodów. Po 
tym meczu zawodnicy uwierzyli, że to ich turniej i złoto jest 
na wyciągniecie ręki. W półfinale trafiliśmy na odwieczne-
go naszego rywala, Ośrodek nr 1 z Lublina, z którym jeszcze 
nigdy nie wygraliśmy – no, ale kiedyś musi być ten pierwszy 
raz. Od samego początku kontrolowaliśmy mecz, by w końcu 
wygrać po zaciętej walce 3:0. W finale zagraliśmy z chłopaka-
mi z Łukowa, którzy tak jak my chcieli zwyciężyć. Mecz był 
bardzo wyrównany i dopiero rzuty karne zadecydowały o na-
szym jakże ważnym zwycięstwie.

Po zwycięstwie w Mistrzostwach Województwa w uniho-
keju reprezentanci naszej szkoły oraz szkoły z Lublina wzięli 
udział w Ogólnopolskim Turnieju w Unihokeja w Elblągu, 

który odbywał się w dniach 26 – 27 listopada 2016 r. System 
rozgrywek turnieju, to każdy z każdym. Udział w turnieju 
wzięło 9 najlepszych reprezentacji z całej Polski. Odbyło się 
36 meczów, z czego nasze województwo rozegrało 8. Wygra-
liśmy 6 meczy, jeden zremisowaliśmy i jeden przegraliśmy –  
z ubiegłorocznymi Mistrzami Polski, Pyrzycami 0:1. Mecz 
ten decydował o I miejscu w turnieju. Do zwycięstwa zabra-
kło nam jednego punktu. W związku z tym nasi zawodnicy 
zajęli II miejsce w Polsce, mając najlepszy bilans bramkowy 
– 25 strzelonych i tylko 3 stracone. Mistrzowie Polski w ca-
łym turnieju strzelili tylko 15 bramek. Nasz zawodnik Prze-
mysław Mroczek został królem strzelców zdobywając w tur-
nieju 14 bramek.

W dniach 17 – 20 listopada 2016 r. uczniowie reprezen-
towali województwo lubelskie na V Ogólnopolskim Turnie-
ju Bocce w Przemyślu. W zawodach brało udział ponad 100 
niepełnosprawnych zawodników z całej Polski, 35 trenerów 
oraz 60 wolontariuszy. Gra polega na umieszczeniu swoich 
kul, jak najbliżej paliny, czyli małej, białej kuli. Zawodnik, 
który umieści swoje kule najbliżej, zdobywa punkty. Nasze 
województwo reprezentowało czterech uczniów: Beata Ma-
zur, Patrycja Galas, Sylwester Piaseczny oraz Łukasz Żaba. 
Po zaciętej walce udało się zdobyć 2 miejsce i srebrny medal  
w rozgrywkach drużynowych, natomiast w grach singlowych: 
Patrycja Galas – 4 miejsce, Sylwester Piaseczny – 4 miejsce, 
Łukasz Żaba – 5 miejsce, Beata Mazur – 6 miejsce. Zawody te 
dostarczyły uczniom, jak i trenerom, niesamowitych emocji  
i wielu chwil wzruszeń, zachęciły do dalszej aktywności i pra-
cy w tej dziedzinie sportu, jaką jest Bocce.

W grudniu nasz sportowiec Tomasz Kluziak został naj-
szybszym Mikołajem w powiecie. W charytatywnym biegu 
mikołajkowym na dystansie 7 km pokonał 182 Mikołajów.                                                                  

Agnieszka Adamczyk
Nauczyciel SOSW 

Uczniowie podczas ogólnopolskiego turnieju unihokeja  
„Sprawni razem” w Elblągu

Bieg Mikołajkowy

4 grudnia br. po raz kolejny na puławskich 
ulicach, odbył się charytatywny Bieg Mikoła-
jów. Cel akcji to pomoc osobom bezdomnym ze 
schroniska im. św. Brata Alberta w Puławach.

W biegu, którego organizatorem jest Fun-
dacja BezMiar, wzięło udział ponad dwieście osób z czter-
dziestu pięciu różnych miast. Każdy z biegaczy podarował 
na cel charytatywny przynajmniej jedną konserwę mięsną.  
W okresie zimowym są one znaczącą pomocą dla podopiecz-
nych schroniska dla bezdomnych. 

W brodach, w czerwono-białych mikołajowych czapkach, 
a czasem w kompletnym stroju Mikołaja, dorośli uczestni-
cy przebiegli trasę 7 km, zaś najmłodsi uczestnicy pokonali 
krótszy dystans. Zawody rozpoczęły się przy Pałacu Czarto-
ryskich w Parku Puławskim, a miejscem mety głównego bie-
gu był plac przy schronisku dla bezdomnych im. św. Brata 
Alberta w Puławach. Sportowcom kibicowali widzowie biegu 
i przechodnie, dodatkowo na trasie zorganizowane zostały 
strefy kibica, gdzie zachęcano i wspierano biegnących Miko-
łajów. 
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Pierwsi na trasę przybiegli Tomasz Kluziak, Łukasz Ko-
łodziejczyk oraz Krzysztof Misiurek, a wśród kobiet naj-
szybszymi okazały się: Kinga Kacuga, Ewa Jacniak oraz Na-
talia Mierzlikin. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznawali, że  
w tym biegu najważniejszy jest cel i dobra zabawa, a nie wy-
grana. Niemniej jednak sponsorzy, w tym Samorząd Powiatu, 
zadbali o upominki i nagrody dla najlepszych małych i du-
żych sportowców.

Impreza była wspaniałym widowiskiem ludzi otwartych 
serc. Było kolorowo i sportowo, a rywalizacja przebiegała  
w iście świątecznej atmosferze.

Justyna Żurkowska
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. Fundacja BezMiar

Wręczenie upominków małemu Mikołajowi – uczestnikowi biegu

2017 Rokiem Rzeki Wisły

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły. Rada Powiatu Puławskiego, 
uznając znaczenie historyczno-kulturowe a także współczesną 
rolę „królowej polskich rzek”, już w 2014 r. podjęła stanowisko  
w sprawie poparcia projektu przedmiotowej Uchwały Sej-
mowej.  Realizując wytyczne Rady Powiatu i włączając się  
w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły Starostwo Powia-
towe oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach podjęły 
szereg działań promujących walory turystyczne Wisły. Jednym 
z nich jest wydanie kalendarza na rok 2017 prezentującego 
wiślane krajobrazy Powiatu Puławskiego. Grafika kalenda-
rza opracowana na podstawie zdjęć Dariusza Malinowskiego 
przedstawia bogactwo fauny i flory oraz aktywność sportową
uprawianą na Wiśle. Jest to znakomity materiał promocyjny 
Ziemi Puławskiej. Natomiast Powiatowa Biblioteka przygo-
towuje folder pt. „Dopóki płynie – 2017 rokiem rzeki Wisły”. 
Autorem publikacji jest puławski regionalista Jacek Śnieżek. 
Uzupełnieniem wydawnictwa będzie objazdowa wystawa zaty-
tułowana „Płynie rzeka, płynie…” Zaplanowano również, skie-
rowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych kon-
kurs na projekt i wykonanie maskotki Wisły oraz celowany do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych konkurs 
prozatorski na napisanie baśni lub legendy o Wiśle.

Andrzej Wenerski
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

Budynek Starostwa Powiatowego w Puławach przed i po remoncie – widok od al. Królewskiej



Harmonogram pracy  
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

• punkt I – Puławy, al. Królewska 3, czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe infor-
macje tel. 81 886 11 69; porad udzielają 
adwokaci wskazani przez Okręgową Radę 
Adwokacką w Lublinie;

• punkt II – Puławy, al. Królewska 3, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe infor-
macje tel. 81 886 11 69; porad udzielają 
radcowie prawni wskazani przez Okręgo-
wą Izbę Radców Prawnych w Lublinie;

• punkt III – o charakterze mobilnym, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe infor-
macje tel. 504 859 152; punkt prowadzo-
ny jest przez Lubelski Ośrodek Samopo-
mocy w Lublinie,  zgodnie  z harmono-
gramem: 

– poniedziałek: Markuszów,  
ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu 
Gminy),

– wtorek: Kazimierz Dolny,  
ul. Lubelska 32/34 (budynek 
Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

– środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 
(siedziba Urzędu Gminy Puławy),

– czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 
(siedziba Urzędu Gminy Puławy),

– piątek: Kazimierz Dolny,  
ul. Lubelska 32/34 (budynek 
Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

• punkt IV – Nałęczów, ul. Głębocznica 
23a, czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodat-
kowe informacje tel. tel. 81 710 46 30; 
punkt prowadzony jest przez Polską Fun-
dację Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie;

• punkt V – o charakterze mobilnym, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe infor-
macje: tel. 81 710 46 30, pomocpraw-
na@oic.lublin.pl; punkt prowadzony jest 
przez Polską Fundację Ośrodków Wspo-
magania Rozwoju Gospodarczego „OIC 
Poland” w Lublinie zgodnie z harmono-
gramem: 

– poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 
(siedziba Urzędu Gminy),

– wtorek: Końskowola,  
ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury),

– środa: Janowiec, ul. Radomska 2 
(siedziba Urzędu Gminy),

– czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska 
Polskiego 1 (siedziba Gminnej 
Biblioteki Publicznej),

– piątek: Końskowola, ul. Lubelska 
93 (siedziba Gminnego Ośrodka 
Kultury).

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom 
uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielają-
ca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność 
z ważnych powodów.


