
K
W

A
R

T
A

L
N

I
K 

Po
w

ia
tu

 P
uł

aw
sk

ie
go

str. 

10 Inwestycje drogowe 
w powiecie puławskim 

str. 

20
Wolontariusze 
z powiatu docenieni 
przez starostę

str. 

4 Projekt budżetu 
na 2022 rok

I S S N  2 0 8 1 - 3 8 6 4 E g z e m p l a r z  b e z p ł a t n y n r  4 1 g r u d z i e ń  2 0 2 1

Otwarty kOnkurs Ofert 
n a b ó r w n i Os ków

- spOrt - do 17.01.2022 r. 
- kultura i turystyka – do 19.01.2022 r. 

więcej na: pulawy.powiat.pl/powiat/organizacje-pozarzadowe/
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Szanowni Czytelnicy,

przekazuję w Państwa ręce ostatni, tegoroczny numer 
kwartalnika Powiatu Puławskiego. Znajdziecie w nim 
Drodzy Czytelnicy swego rodzaju podsumowanie tego-
rocznych działań naszego samorządu, począwszy od 
zadań inwestycyjnych po projekty kulturalne i społeczne. 
Obowiązujący nadal stan zagrożenia epidemicznego 
wymagał odpowiedniego zorganizowania pracy urzędu, 
rady i jednostek organizacyjnych powiatu. Dostosowanie 
się do tej nieprzewidywalnej sytuacji obligowało nas do 
podejmowania niekonwencjonalnych kroków, niejedno-
krotnie utrudniających normalne funkcjonowanie, jednak 
podyktowanych troską o nasze wspólne zdrowie i życie. 
Pomimo tych przeciwności zrealizowaliśmy większość 
zakładanych planów, zarówno w sferze inwestycji infra-
strukturalnych, jak i projektów „miękkich”.  

W czasopiśmie szczególnie polecam artykuł na temat 
projektu przyszłorocznego budżetu powiatu. Materiał sta-
nowi kompendium wiedzy o zaplanowanych inwestycjach 
i samorządowych zadaniach. Proponuję również lekturę 
artykułów historycznych o powstaniach śląskich i działal-
ności Żołnierza Niezłomnego majora Mariana Bernaciaka. 
Obszerne miejsce poświęciliśmy prezentacji przedsięwzięć 
oraz projektów z obszarów inwestycji, spraw społecznych, 
edukacji, kultury i sportu o szczególnie istotnym znacze-
niu dla mieszkańców Ziemi Puławskiej. W kwartalniku 
znajdziecie Państwo również zaproszenie do odwiedzenia 
ciekawych zakątków powiatu –  „Nałęczowskiego Szlaku 
Literackiego”. Jak zwykle zachęcam także do śledzenia 
strony internetowej powiatu oraz moich profili społecz-
nościowych Facebook i Instagram. 

Życzę miłej lektury!

sp
is

 t
r

eś
c

i

  temat wydania
Projekt budżetu na 2022 rok 4

  aktualności
Ponad 120 mln zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład dla samorzą-
dów z terenu powiatu puławskiego

6

Z pracy rady powiatu 8
inwestycje drogowe w powiecie puławskim 10
Zadania i projekty inwestycyjne 
powiatu realizowane w 2021 roku

14

na kul powstanie kierunek medyczny 
– między innymi we współpracy 
z puławskim Szpitalem

18

  SPRawy SPoŁecZne
wolontariusze z powiatu 
docenieni przez starostę!

20

non omnis moriar – między prze-
szłością a przyszłością. kresy 
– dziedzictwo, tożsamość, edukacja

25

Podziękowanie wojewody lubelskie-
go dla puławskich medyków

26

wspieranie Jednostek Samorządu 
terytorialnego w tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

28

  edukacJa
Powiatowe obchody dnia 
edukacji narodowej

30

nasi najlepsi 2021 34
dzień Patrona – święto naj-
starszej puławskiej szkoły

38

na niebiesko dla autyzmu 
w Specjalnym ośrodku Szkolno-
wychowawczym w Puławach

40

Porozumienie o współpracy 
z uniwersytetem Przyrodniczym

42

  kultuRa
ludzie kultury docenieni przez starostę! 43
dożynkowe wspomnienia z Baranowa 48
uwalniamy książki regionalne 52

  HiStoRia, ludZie Regionu
na pomoc powstańcom śląskim 53
Mjr Marian Bernaciak ps. „orlik” – 
Żołnierz niezłomny. upamiętnienie 
75. rocznicy śmierci dowódcy

58

  SPoRt
Sportowe nagrody Starosty Puławskiego 61
Puławscy laureaci Rowerowej Stolicy 
Polski uhonorowani przez starostę

64

  tuRyStyka
nałęczowski szlak literacki 66

  Starosta Puławski Danuta Smaga

 starostapulawskidanutasmaga

Zdrowych, pogodnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
Bożego błogosławieństwa, radości, 

rodzinnego ciepła i spokoju, 
a także wzajemnej empatii i życzliwości 

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzy
Starosta Puławski

Danuta Smaga

Boże Narodzenie 2021

WydaWca:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach
24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, tel. 81 886 14 74
promocjapp@gmail.com
pulawy.powiat.pl, pbp.pulawy.pl

Redaktor naczelny: andrzej wenerski
Zespół redakcyjny: danuta Szlendak, 
agnieszka Piłat, katarzyna adamowska-
kane, dorota Stępień-góra 
Projekt okładki, skład: Małgorzata niećko

Fot. na okładce:  Przekazanie  Zarządowi 
Powiatu Puławskiego przez posła 
k. Szulowskiego promesy inwestycyjnej 
w ramach Polskiego Ładu  a. wenerski



Projekt 
budżetu
na 2022 rok

dochody budżetu Powiatu 
określone zostały w wysokości 
146.449.319,14 zł, z tego: dochody 
bieżące w kwocie 135.934.190,91 zł, 
natomiast dochody majątkowe w wy-
sokości 10.515.128,23 zł.

wydatki budżetu Powiatu określone 
zostały w wysokości 157.854.309,14 zł,
z tego: wydatki bieżące w kwocie 
134.386.010,91 zł, natomiast wydatki 
majątkowe w kwocie 23.468.298,23 zł.

deficyt budżetowy określono 
w wysokości 11.404.990 zł, a źródła-
mi pokrycia tego deficytu będą środki 
pozyskane z Rządowego Funduszu 
Rozwoju dróg oraz Funduszu inwestycji 
lokalnych. w związku z pozyskaniem 
znacznych środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji, nie planuje się 
zaciągania kredytów czy też emisji 
obligacji w roku 2022. 

wśród dochodów budżetu Powiatu 
najważniejszą pozycję stanowi subwen-
cja oświatowa, określona w wysokości 
74.397.962 zł, co stanowi 50,80% pla-
nowanych dochodów powiatu ogółem. 
Subwencja wyrównawcza określona 
została w wysokości 8.063.327 zł. na 
podstawową część tej subwencji ma 
wpływ między innymi wskaźnik docho-
dów podatkowych na jednego mieszkań-
ca w powiecie w stosunku do wskaźnika 
dla wszystkich powiatów. w naszym 
powiecie wskaźnik ten wynosi 232,60%, 
podczas gdy średnia dla wszystkich po-
wiatów wynosi 312,32%.

15 listopada  2021 roku  Zarząd Powiatu Puławskiego przekazał Radzie 
Powiatu Puławskiego oraz Regionalnej izbie obrachunkowej w lublinie 
projekt budżetu powiatu na 2022 rok.

ważną pozycję w budżecie stanowi 
udział powiatu w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa, 
w tym w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, który wynosi 10,25% 
wpływów budżetu państwa i ustalony 
został na poziomie 24.773.629 złotych. 

na zadania z zakresu administracji 
rządowej określona została wysokość do-
tacji z lubelskiego urzędu wojewódzkiego 
w wysokości 14.067.605 zł.

Ponad trzy miliony osiemset tysięcy 
złotych w budżecie powiatu planuje się 
pozyskać z funduszy unijnych zarówno 
na projekty tzw. „miękkie”, w szcze-
gólności edukacyjne, jak i na projekty 
„twarde” inwestycyjne.

w projekcie budżetu zaplanowane 
zostały dotacje celowe z gmin z tytu-
łu pomocy finansowej dla powiatu na 
realizację inwestycji drogowych w wy-
sokości 2.920.195 zł. 

największy udział w wydatkach 
budżetu powiatu wynoszący 47,41% 
ogółu wydatków stanowią wydatki na 
oświatę i wychowanie.

na zadania związane z trans-
portem i utrzymaniem dróg w bu-
dżecie powiatu przeznaczono kwotę 
21.300.802 zł (13,49% wydatków 
ogółem), w tym na wydatki inwesty-
cyjne 19.272.331 zł.

na szeroko rozumianą pomoc spo-
łeczną zaplanowano w budżecie powia-
tu kwotę 13.798.588,54 zł, tj. 8,74% 
wydatków ogółem.

na wydatki związane z bezpie-
czeństwem publicznym, tj. wydatki 
Państwowej Straży Pożarnej, wydatki 
związane z zarzadzaniem kryzysowym 
itp. zaplanowano kwotę 8.004.800 zł, 
co stanowi 5,07% wydatków powiatu 
ogółem. utworzono także rezerwę celo-
wą na zadania związane z zarządzaniem 
kryzysowym w wysokości 400.000 zł.

na obsługę długu publicznego, czyli 
zapłatę odsetek od kredytów i poży-
czek oraz potencjalne wydatki związane 
z udzielanymi poręczeniami dla SP ZoZ 
przeznaczono kwotę 564.957 zł, tj. 0,36% 
ogółu wydatków budżetu.

w budżecie powiatu zaplanowano sze-
reg zadań inwestycyjnych, w tym głów-
nie z zakresu inwestycji drogowych. 

NajważNiejsZe ZaPlaNowaNe 
iNwestycje Na 2022 rok:

 � Przebudowa dróg powiatowych: 
 � nr 2521l i nr 2519l – trzcianki 

tomaszów klikawa – kwota 
5.887.713 zł, 

 � nr 2522l wraz z budową dro-
gi nr 2521l – kolonia góra 
Puławska – Janowice – kwota 
7.515.000 zł –  środki pozyskane 
w ramach Polskiego Ładu,

 � nr 2524l – Janowice – Baryczka 
– kwota 4.165.188 zł, 

 � Budowa chodnika chrząchów – 
witowice – 800.000 zł,

 � Zaplanowano środki w wysokości 
830.430 zł na opracowanie doku-
mentacji dróg nr 1518l, nr 2203l, 
nr 2235l, nr 2502l, nr 2517l, nr 
2521l, nr 2527l, nr 2535l, nr 
2537l, nr 2538l mostu w ciągu 
dP 2234l oraz chodników przy 
drogach powiatowych na terenie 
powiatu puławskiego. opracowane 
dokumentacje są niezbędnym doku-
mentem przy składaniu wniosków 
o dofinansowanie inwestycji, mię-
dzy innymi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju dróg,

w wieloletniej prognozie finansowej 
zawarte są załączniki zawierające: pro-
gnozę kwoty długu oraz wykaz przed-
sięwzięć realizowanych przez powiat, 
wykraczających poza rok budżetowy.

 Anna Krzysztofik
skarbnik powiatu
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 � ochrona i rewitalizacja obiektów 
Zespołu Szkół w kazimierzu dolnym 
– kwota 917.733 zł,

 � kompleksowa odnowa wraz ze 
zwiększeniem efektywności spo-
łecznej SoSw w kęble – kwota 
1.291.085 zł, 

 � Rewitalizacja terenów zdegrado-
wanych poprzez modernizację MoS 
w Puławach wraz z zagospodaro-
waniem terenu – kwota 951.774 zł, 

 � kontynuacja projektu „ochrona 
i wykorzystanie zasobów dziedzic-
twa materialnego i niematerialnego 
dotyczącego obserwatorium astro-
nomicznego w Puławach” – kwota 
65.542 zł,

 � Budowa odwodnienia w Brono-
wicach – kwota 211.000 zł,

 � Zabezpieczenie skarpy w ciągu dP 
2529l w m. Bochotnica – 40.000 zł,

 � opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej zwiększenia 
bezpieczeństwa w Mdk w Puławach 
oraz rewitalizacji obszaru miejskiego 
przy ul. Polnej 18 w Puławach – 
kwota 160.000 zł.

wraz z projektem uchwały budżeto-
wej Zarząd Powiatu przedłożył projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy 
Finansowej. obowiązek sporządzania 
wieloletniej prognozy finansowej został 
wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych jako 
narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji 
finansowej jednostek samorządu teryto-
rialnego. narzędzie to pozwala, w oparciu 
o prognozy poszczególnych kategorii okre-
ślonych w art. 226 ww. ustawy, ocenić 
możliwości inwestycyjne jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz kształtowanie 
się ich zdolności kredytowych. 
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Ponad 120 mln zł
z Rządowego Funduszu 
Polski Ład dla 
samorządów z terenu 
powiatu puławskiego
niebagatelną sumę 120 027 480 zł łącznie otrzymają z Rządowego Funduszu Polski Ład wszystkie sa-
morządy z terenu powiatu puławskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. 
w piątkowe popołudnie (05.11.2021 r.) włodarze powiatu oraz miast i gmin odebrali z rąk posła na Sejm 
RP prof. krzysztofa Szulowskiego symboliczne bony. Znaczenie przyznanych środków dla lokalnej społecz-
ności podkreślili w swoich wypowiedziach starosta puławski danuta Smaga oraz wójt gminy Puławy kamil 
lewandowski. Podziękowania dla posła złożył w imieniu samorządowców wójt wąwolnicy Marcin Łaguna.

Powiat puławski otrzymaną kwo-
tę 15 mln zł przeznaczy na przebudo-
wę dróg powiatowych nr 2522l góra 
Puławska – Janowice o długości 12,8 km 
oraz nr 2521l kochanów i – kochanów 
ii o długości ok. 600 m. całkowity koszt 
inwestycji opiewa na ok. 15,8 mln zł.

Źródło: Wyniki naboru W ramach Programu inWestycji strategicznych "Polski 
ład" | lubelski urząd WojeWódzki W lublinie, ul. sPokojna 4, 20-914 lublin

  Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, 

Kultury, Sportu i TurystykiWójt gm. PułaWy k. leWandoWski

Poseł k. szuloWski

starosta d. smaga

Poseł k. szuloWski Przekazuje 
Promesę inWestycyjną 
staroście d. smadze
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Z pracy Rady Powiatu 
Puławskiego
kończy się 2021 rok, kolejny bardzo trudny dla samorządu rok realizacji zadań powiatowych w cza-
sach trwającego zagrożenia epidemicznego, zmieniających się przepisów prawa oraz wymagań 
jak i możliwości wynikających z z uwarunkowań zewnętrznych.

Budżet powiatu na 2021 r. został 
przez radę uchwalony jeszcze w grudniu 
2020 roku. wprowadzane na wniosek 
zarządu zmiany dostosowywały zawarte 
w nim zadania i środki do potrzeb i moż-
liwości w zakresie realizacji zadań bieżą-
cych jak i inwestycyjnych, w szczególności 
w infrastrukturze drogowej i oświatowej.

Jednymi z ważniejszych sesyjnych 
debat były debaty nad raportem o sta-
nie Powiatu Puławskiego za 2020 rok 
oraz nad sprawozdaniem z przebiegu 
wykonania budżetu za 2020. Podczas 
czerwcowej sesji radni udzielili Zarządowi 
Powiatu Puławskiego wotum zaufania 
oraz absolutorium za 2020 rok.

Pytania i dyskusje dotyczące bieżącej 
sytuacji SPZoZ w Puławach pojawiały się 
często. dokonano oceny sytuacji eko-
nomiczno-finansowej Samodzielnego 
SPZoZ, zatwierdzono roczne sprawozda-
nie finansowe z działalności puławskiego 
szpitala za rok obrotowy 01.01.2020 
– 31.12.2020. wprowadzono również 
zmiany w statucie szpitala oraz w skła-
dzie Rady Społecznej działającej przy 
SPZoZ. dokonano wyboru podmiotu do 
przeprowadzania badania sprawozdań 
finansowych SPZoZ za dwa lata obro-
towe – za 2021 i 2022. 

istotnymi tematami sesji były również 
sprawozdania dotyczące oceny stanu 
sanitarno-higienicznego obiektów oraz 
sytuacji sanitarno-epidemiologicznej 
Powiatu Puławskiego. 

ważną informacją w obszarze oświaty, 
z jaką zapoznali się radni, była informacja 
na temat przygotowań szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Puławski do nauki w roku szkolnym 

2021/2022. w październiku analizowano 
szczegółowo informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Powiatu Puławskiego 
za rok szkolny 2020/2021.

Radni zapoznali się także ze szcze-
gółowym sprawozdaniem z działalno-
ści w poprzednim roku Powiatowego 
centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 
oraz dokonali oceny zasobów pomocy 
społecznej za miniony rok. w 2021 pod-
jęto też bardzo ważną uchwałę w spra-
wie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 
2021-2023” oraz w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środ-
ki PFRon przypadające wg algorytmu 
w 2021 r. dla Powiatu Puławskiego. 
Radni powiatowi zapoznali się także 
z rocznym sprawozdaniem z realiza-
cji Powiatowego Programu ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Realizując swoje zadania samo-
rząd powiatowy współpracuje szeroko 
z organizacjami pozarządowymi. Rada 
powiatu, jak co roku, podjęła uchwałę 
w sprawie opracowania rocznego pro-
gramu takiej współpracy na kolejny rok 
oraz przyjęła sprawozdanie z realizacji 
programu w roku poprzednim.

wśród tematów, którymi w mijającym 
roku zajmowała się rada, były również 
sprawy związane z ochroną konsumen-
tów na terenie powiatu puławskiego oraz 
organizacją działalności nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w Powiecie Puławskim. 

Radzie powiatu przedstawiono in-
formację o aktualnej sytuacji na rynku 
pracy na terenie powiatu oraz informa-
cję Powiatowego inspektora nadzoru 
Budowlanego w Puławach w zakresie 
przestrzegania prawa budowlanego.

istotnym działaniem podjętym 
w 2021 r. była decyzja radnych o przy-
stąpieniu Powiatu Puławskiego do 
współpracy w ramach instrumentu 
Zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
w Miejskim obszarze Funkcjonalnym 
Miasta Puławy i zawarcie porozumie-
nia z gminami tworzącymi MoF. Powiat 
przystąpił także do opracowania Strategii 
Rozwoju MoF na lata 2021-2030. 
Podjęto również uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Puławskiego do współpracy w ramach 
lubelskiego obszaru Metropolitarnego 
i zawarcie porozumienia z pozostałymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
udział Powiatu w tych projektach stwa-
rza szansę na dalszy rozwój Powiatu 
oraz partnerskich samorządów w okresie 
nowej perspektywy finansowania na 
lata 2021-2027.

Przeprowadzona na jednej z sesji 
analiza przedstawionej przez zarząd 
informacji o środkach zewnętrznych 
pozyskanych w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020 upoważnia do 
stwierdzenia, że zdobyte w tym okresie 
doświadczenie pozwoli z nie mniejszym 
zapałem i zakresem efektywnie wykorzy-
stać środki i możliwości nowego okresu 
programowania. 

Ponadto Rada zapoznała się z roczny-
mi raportami z działań podejmowanych 
na terenie powiatu puławskiego przez 
Państwowe gospodarstwo wodne wody 
Polskie – nadzory wodne w lublinie, 
opolu lubelskim, Rykach, Zwoleniu, 
kozienicach i Puławach.

Rok 2021 to okres merytorycznej 
pracy radnych nie tylko podczas sesji, 
ale przede wszystkim na posiedzeniach 
komisji stałych tj: komisji Rewizyjnej, 
komisji Skarg, wniosków i Petycji, komisji 
Budżetu i Finansów, komisji edukacji 
Publicznej, komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej, komisji infrastruktury, 
Rolnictwa i ochrony środowiska, komisji 
kultury, Sportu i Promocji oraz komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. 
obecność radnych na 9 sesjach kształtuje 
się na poziomie 96%, natomiast na 55 
posiedzeniach komisji wynosi średnio 
prawie 86%.

Kontakt z radnymi Powiatu 
Puławskiego jest możliwy po wcześniej-
szym umówieniu spotkania za pośred-
nictwem Biura Obsługi Rady i Zarządu 
Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Puławach tel. 81 886 11 03, email: 
biurorady@pulawy.powiat.pl. 

 Monika Zych
kierownik Biura Obsługi 
Rady i Zarządu Powiatu

 Andrzej Wenerski

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem coVid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych umożliwiły 
Radzie Powiatu Puławskiego zdalny 
tryb obradowania, tj. z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odle-
głość. w 2021 roku wszystkie sesje Rady 
Powiatu Puławskiego oraz znakomita 
większość posiedzeń komisji przepro-
wadzane zostały hybrydowo – zdalnie 
w formie wideokonferencji oraz stacjo-
narnie z zachowaniem wszelkich zasad 
reżimu sanitarnego. Radni łączyli się 
online poprzez dedykowaną platformę 
oraz z wykorzystaniem programu e-sesja 
umożliwiającego prowadzenie sesji oraz 
przeprowadzanie głosowań jak również 
zgłaszanie chęci zabrania głosu. 

dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych powiatu oraz kierownicy wydziałów 

starostwa śledzili przebieg sesji online, 
pozostając do dyspozycji w swoim miejscu 
pracy. Mieszkańcom powiatu zapewniono 
możliwość śledzenia obrad w internecie – 
transmisja jest dostępna online na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego. 

dzięki przyjętym rozwiązaniom Rada 
Powiatu Puławskiego zrealizowała przy-
jęty na ten rok plan pracy w całości od-
bywając 9 sesji, podczas których podjęto 
już 50 uchwał. ostatnia w tym roku sesja 
została zaplanowana na dzień 22 grud-
nia i będzie to sesja poświęcona przy-
jęciu wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz budżetu powiatu na 2022 rok. 

tematami wiodącymi na sesjach 
rady powiatu oraz na posiedzeniach 
komisji stałych oprócz bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców były kwestie 
budżetowe, sprawy dotyczące oświaty, 
opieki społecznej, sytuacji na lokalnym 
rynku pracy oraz te związane z inwesty-
cjami i rozwojem Powiatu Puławskiego.
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PrzeWodniczący j. WaWerski otWiera sesję rady PoWiatu
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Inwestycje drogowe 
w powiecie puławskim
Bieżący rok to okres wzmożonej aktywności inwestycyjnej na drogach powiatu puławskiego. 
Dzięki sprawnej realizacji zaplanowanych zadań zmodernizowano szereg dróg powiatowych oraz 
infrastrukturę towarzyszącą.

Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2509l 
w miejscowości chrząchów 

w ramach zadania został wybudo-
wany nowy chodnik na długości 700 m. 
wykonawcą budowy chodnika była firma 
PBHt PeZet-Bud Piotr Zdun. koszt ro-
bót budowlanych wyniósł 273 722,77 zł. 
odbiór robót odbył się 10 listopada 2021 r.

Ponadto kończą się prace budow-
lane związane z budową tego odcinka 
chodnika w miejscowości chrząchów 
na długości 380 m. wykonawcą dal-
szego etapu jest firma Zakład Budowy 
wodociągów i kanalizacji Justyna 
Zadura. koszt robót budowlanych wy-
niesie 194 523,95 zł. Połowa wydatków 
związanych z realizacją budowy chodnika 
w chrząchowie zostanie sfinansowana 
z budżetu gminy końskowola.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521l 
od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz 
przebudowa drogi powiatowej Nr 2519l 
od km 7+960,00 do km 11+950,00 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje prze-
budowę drogi powiatowej nr 2521l na odcinku od 
km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowę 
drogi powiatowej nr 2519l od km 7+960,00 do km 
11+950,00 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
2521l km 7+960 w miejscowości tomaszów do dro-
gi powiatowej nr 2522l w m. wojszyn). w ramach 
planowanego zadania zostaną wykonane: roboty 
przygotowawcze w zakresie rozbiórek, zdjęcia humu-
su, wycinki zakrzaczeń, kanał technologiczny, roboty 
ziemne w zakresie wykopów, nasypów, wykonania 
koryta, poprawa stanu przepustów pod koroną drogi 
wraz z ich oczyszczeniem i odmuleniem; odmulenie 
istniejących rowów przydrożnych, poszerzenia istnie-
jącej nawierzchni do szerokości 5,50 m na odcinku 
prostym oraz wykonanie normatywnych poszerzeń 
nawierzchni na łukach; wzmocnienia istniejącej na-
wierzchni drogi, przebudowa istniejących skrzyżowań; 
przebudowy zjazdów, perony przystankowe; elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; roboty wykończe-
niowe i porządkowe. 

koszt robót budowlanych wyniesie 5 759 600,18 
zł w tym dofinansowanie z RFRd 3 455 760,00 zł.

wykonawca zadania: PBi infrastruktura S.a.
termin wykonania: czerwiec 2022 r. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511l na odcinku od km 
2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości żerdź 

w ramach zadania został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 
627,40 mb. Zadanie obejmowało w szczególności: wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej, budowę chodnika od km 2+077,00 do km 2+698,80 (strona lewa), 
oraz od km 2+694,00 do km 2+207,40 (str. prawa), wykonanie zjazdów, odtwo-
rzenie rowów, wykonanie 6 szt. wpustów deszczowych, wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego, budowę 2 szt. peronów przystankowych. koszt robót 
budowlanych wyniósł 799 330,83 zł. Połowa wydatków związanych z realizacją 
zadania zostanie sfinansowana z budżetu gminy Żyrzyn. 

wykonawcą zadania była firma PBi infrastruktura S.a. odbiór robót odbył się 
10 listopada 2021 r.

od leWej: czł. zarządu j. ziomka, 
starosta d. smaga, Wójt s. gołębioWski

od leWej: członek zarządu j. ziomka, 
Wójt k. leWandoWski, starosta d. smaga, dyr. Pzd ł. ciuPa
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 Łukasz Ciupa, dyrektor PZD 
w Puławach, Andrzej Wenerski, 

kierownik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki

 Andrzej Wenerski, Zbigniew Wydra, 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2524l od 
km 0+016,75 do km 1+362,07 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2524l na odcinku od drogi 
powiatowej nr 2522l do granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego – od 
km 0+016,75 do km 1+362,07. Przebudowa powyższego odcinka drogi swym 
zakresem obejmie: częściową rozbiórkę konstrukcji istniejącej nawierzchni; roboty 
ziemne w zakresie wykopów i nasypów; ustawienie nowych krawężników; wyko-
nanie peronów autobusowych; wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji jezdni 
do 5,5 m, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego; wykonanie 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego; przebudowę nawierzchni zjazdów na nawierzchnię utwardzoną.

koszt robót budowlanych wyniesie 1 954 304,76 zł w tym dofinansowanie 
z RFRd 1 172 582,00 zł.

wykonawca zadania: wod-Bud Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 kraśnik 
termin wykonania: lipiec 2022 r.

odwodnienie drogi powiato-
wej nr 2519l w Bronowicach

4 listopada br. przekazano plac bu-
dowy dot. pierwszego etapu zadania 
„odwodnienie drogi powiatowej nr 
2519l w Bronowicach”. w procedurze 
przekazania placu budowy uczestniczyli 
m.in. starosta puławski danuta Smaga, 
członek zarządu powiatu Jan Ziomka, 
wójt gminy Puławy kamil lewandowski 
wraz z zastępcą i sołtysem Bronowic, 
radny powiatu Bogdan krześniak, a także 
przedstawiciele Powiatowego Zarządu 
dróg w Puławach i wykonawcy Zakład 
Budowy dróg i Mostów Bartłomiej 
Zadura z gór. Zgodnie z przyjętym 
planem prace drogowe potrwają do 
10 grudnia br.

Powiat Puławski złożył trzy wnioski 
o udzielenie w roku 2022 dofinansowa-
nia ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju dróg na realizację następu-
jących zadań:

 � „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2502l na odc. od km 2+372 do 
km 3+763”

 � „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2235l w miejscowości wąwolnica 
na odcinku od km 0+005,80 do km 
0+689,00” 

 � „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 2537l od km 0+030 do km 
0+410 i od km 1+630 do km 4+160”

Ponadto złożone zostały dwa wnio-
ski o dofinansowanie inwestycji drogo-
wych z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

 � „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2536l”

 � „Przebudowa dP nr 2522l oraz bu-
dowa drogi powiatowej nr 2521l”.

Powiat Puławski otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 15 mln zł 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program inwestycji Strategicznych 
na realizację zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2522l oraz bu-
dowa drogi powiatowej nr 2521l”. 
Realizacja zadania planowana jest 

na lata 2022-2023. Procedura prze-
targowa na wyłonienie wykonawcy 
zadania zostanie ogłoszona w ciągu 
najbliższych miesięcy. 

warto wspomnieć o dwóch inwe-
stycjach drogowych realizowanych 
przez województwo lubelskie: roz-
budowie odcinka drogi wojewódzkiej 
Zarzeka – Borowa oraz i etapie ob-
wodnicy nałęczowa. w ramach pro-
wadzonej w Borowej inwestycji, wartej 
ponad 2 mln zł, została wykonana na 
odcinku ponad 600 metrów nowa na-
wierzchnia składająca się z: podbudowy 
pomocniczej, dolnej i górnej warstwy 
podbudowy zasadniczej, warstwy wią-
żącej i warstwy ścieralnej. dodatkowo 
zostały wykonane rowy odwadniające, 
pobocza, przepusty, oznakowania pionowe 
i poziome drogi oraz ustawiono urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. 

7 grudnia 2021 r. Zarząd wo-
jewództwa lubelskiego podpisał umo-
wę na realizację budowy pierwszego 
etapu obwodnicy nałęczowa. Zakres tej 
długo oczekiwanej przez mieszkańców 
inwestycji będzie obejmował odcinek 
o długości ponad 5 km. Budowa 
rozpocznie się w Bochotnicy-kolonii 
na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 
nr 830 lublin-nałęczów i nr 827, gdzie 
powstanie rondo. następnie trasa 
przechodzić będzie nad doliną rzeki 
Bochotniczanki projektowaną estakadą 
oraz ulicą cynkowską, gdzie powstanie 
dwupoziomowe skrzyżowanie. dalej 
obwodnica będzie przecinać drogę po-
wiatową, aby zakończyć się rondem 
łączącym się z drogą wojewódzką 
nr 826. wykonawca inwestycji rozpocz-
nie prace na przełomie stycznia i lutego 
2022 roku. koszt zadania wynosi ponad 
123 mln zł.

PodPisanie umoWy na budoWę obWodnicy nałęczoWa

starosta d. smaga z Wójtem k. leWandoWskim, czł. zarządu j. ziomką, 
dyr. ł. ciuPą i radnym b. krześniakiem Podczas Wizji lokalnej W bronoWicach

starosta d. smaga z marszałkiem j. staWiarskim, Wójtem k. leWandoWskim, 
z-cą Wójta W. gibaszkiem Podczas Wizytacji budoWy drogi W boroWej
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odbiór robót W budynku obserWatorium 
astronomicznego W PułaWach

Modernizacja sali gimnastycznej 
w Zespole szkół nr 2 w Nałęczowie. 
w ramach zadania została nadbudowana 
sala gimnastyczna, wykonano nową 
konstrukcję dachu, obiekt poddano ter-
momodernizacji, wykonano nowe insta-
lacje sanitarne: centralnego ogrzewania, 
wentylacji, hydrantową i elektryczne: 
zasilającą, oświetleniową z regulacją 
natężenia oświetlenia, teletechniczną 
i nagłaśniającą, uziemiającą i odgro-
mową. Bardzo ważnym elementem za-
dania była wymiana starego parkietu 
na nowoczesną podłogę sportową. 
dodatkową trudność stanowiła lokaliza-
cja obiektu w obszarze zainteresowania 

dostosowanie oferty szkolnictwa za-
wodowego do potrzeb rynku pracy 
w Powiecie Puławskim. uzupełniał 
go cel pomocniczy: poprawa jakości 
i efektywności kształcenia zawodowego 
w Powiecie Puławskim. Realizacja celów 
projektu nowoczesne centra edukacji 
zawodowej w Powiecie Puławskim przy-
czyni się do zwiększenia zdawalności 
egzaminów zawodowych i wzrostu 
liczby wykwalifikowanych specjalistów 
w branżach pożądanych na lokalnym 
rynku pracy. Projekt wpłynął również 
na wzrost popytu na szkolnictwo za-
wodowe w tym obszarze. wskaźnik 
produktu to 8 wspartych obiektów, 
wyposażonych w 299 szt. sprzętu i po-
tencjał wspartej infrastruktury obejmu-
jący 1258 uczniów. Bezpośrednią grupą 
docelową byli uczniowie, pośrednio 
z rezultatów projektu będą korzystali 
przedsiębiorcy funkcjonujący na tere-
nie powiatu puławskiego, nauczyciele 
i mieszkańcy.

Projekt zakończony został w mar-
cu 2021 r. kwota wydatków ogółem 
3 086 946,58 zł, kwota dofinansowa-
nia z europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: 2 601 308,98 zł.

kompleksowa rewitalizacja te-
renów zdegradowanych poprzez 
aktywizację społeczną obszaru 
a oraz podniesienie spójności 
funkcjonalnej placówek publicz-
nych Powiatu Puławskiego – pro-
jekt realizowany w ramach działania 
13.3 RPo wl (Rewitalizacja obszarów 
miejskich). celem głównym projektu jest 
poprawa jakości życia mieszkańców ob-
szaru rewitalizacji i całego miasta.

Zakres: modernizacja boiska poliure-
tanowego i lo, budowa siłowni, boiska 
do piłki plażowej, modernizacja elewacji 
Prokopówki, dostawa fotowoltaiki dla 
ZkZ i ZSt, modernizacja elewacji Mdk, 
zagospodarowanie terenu Mdk, dosta-
wa wyposażenia dla i lo i Mdk – sprzęt 
audio-video. 

Realizacja celów projektu wpłynęła na 
osiągnięcia szeregu korzyści społeczno-
-gospodarczych w szczególności projekt 
sprzyjał wyprowadzeniu obszaru rewita-
lizacji w Puławach ze stanu kryzysowe-
go, a ponadto wpłynie na podniesienie 
atrakcyjności zamieszkania na obszarze 
rewitalizacji oraz poprawę stanu zdrowia 
mieszkańców przyczyniając się do wzrostu 
wydajności ich pracy i nauki.

Realizacja projektu zakończona 
w marcu 2021 r. kwota ogółem wydat-
ków 2 240 820,33 zł, kwota dofinanso-
wania: 597 627,08 zł z europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ochrona i wykorzystanie zaso-
bów dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego dotyczącego 
obserwatorium astronomiczne-
go w Puławach – projekt realizo-
wany w ramach działania 7.1 RPo wl 
(dziedzictwo kulturowe i naturalne – 
projekty lokalne). w ramach projektu 
dotychczas zrealizowano prace budow-
lane z zakresu m.in. docieplenia budyn-
ku, konserwacji obiektu, dostosowania 
do nowych funkcji, malowania kopuły 
i zagospodarowania terenu. w ramach 
projektu przewidziano również imprezy 
kulturalne Mdk i PBP (dawna kuchnia, 

konserwatora zabytków. Szeroki zakres 
wykonanych prac znacząco poprawił 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania 
sali gimnastycznej. wartość inwestycji 
wyniosła ok. 900 tys. zł. odbiór zadania 
nastąpił w czerwcu 2021 r. 

Projekt Nowoczesne centra 
edukacji Zawodowej w Powiecie 
Puławskim – zadanie realizowa-
ny w ramach działania 13.6 RPo wl 
(infrastruktura kształcenia zawodowego 
i ustawicznego). 

głównym celem projektu pn. 
„nowoczesne centra edukacji zawo-
dowej w Powiecie Puławskim" było 

Zadania i projekty 
inwestycyjne 
powiatu realizowane 
w 2021 roku

PodPisanie umoWy dotyczącej modernizacji sali gimnastycznej W nałęczoWie

gwara Powiśla, spotkania świąteczne, 
wystawa malarska, warsztaty: astro-
nomia), dostawy sprzętu audio-wizu-
alnego oraz komputerowego. wartość 
inwestycji wynosi ponad 900 000,00 zł
– dofinansowanie z europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wy-
nosi – 690 412,43 zł.

Podniesienie jakości kształce-
nia zawodowego w Powiecie 
Puławskim – projekt realizowany 
w ramach Regionalnego Programu 
operacyjnego województwa lubelskiego 
na lata 2014-2020 w zakresie osi prio-
rytetowej 12 RPo wl 2014-2020: 
edukacja, kwalifikacje i kompetencje. 
okres realizacji projektu: od: 01.09.2020 
do: 31.08.2022. Planowane wydłuże-
nie realizacji projektu do 31.08.2023 r. 
Zakres: przeprowadzenie kursów nada-
jących kwalifikacje/uprawnienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
dla 242 uczniów. w ramach projektu 
przewidziano następujące kursy nada-
jące kwalifikacje: (Programowanie (...) 
druku 3d, Przygotowywanie potraw, 
Prawo jazdy kat. B, Spawanie, wózki 

obserWatorium astronomiczne 
W PułaWach

widłowe, Barman, operator bezzałogo-
wego statku powietrznego", tworzenie 
witryn internetowych, Projektowanie 
grafiki komputerowej, kurs koparko - 
ładowarki). wsparcie dla 36 nauczycie-
li poprzez uczestnictwo w szkoleniach 
i studiach podyplomowych. Ponadto 110 

14 Tu jesT moje miejsce KwartalniK powiatu puławsKiego 15

aktualnościaktualności



wartość inwestycji wynosi bli-
sko 2 500 000,00 zł – zadanie dofi-
nansowane z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych.

rozszerzenie funkcjonalności 
budynku przy ul. 6 sierpnia 5 
w ramach zadania: rozszerzenie 
funkcjonalności budynku przy 
ul. 6 sierpnia 5 w Puławach wraz 
z zagospodarowaniem terenu

Zadanie polega na wykonaniu prac 
ogólnobudowlanych, instalacyjnych 
i montażowych obejmujących dostoso-
wanie i odnowę pomieszczeń sanitarnych 
i urządzenie pomieszczeń przeznaczonych 
na archiwum, montaż niezbędnego wy-
posażenia, w tym regałów przesuwnych. 

Przystosowanie pomieszczeń budynku 
na cele archiwum zakładowego, roboty 
związane z wyposażeniem obiektu w re-
gały jezdne, dostosowanie istniejących 
sanitariatów do obsługi interesantów 
urzędu, przebudowa instalacji wod.-kan. 

wartość inwestycji wynosi po-
nad 300 000,00 zł – zadanie dofi-
nansowane z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych.

Zagospodarowanie terenu 
w ramach zadania: rozszerzenie 
funkcjonalności budynku przy ul. 
6 sierpnia 5 w Puławach wraz 
z zagospodarowaniem terenu 

Zadanie obejmuje wykonanie doj-
ścia z parkingu do budynku, wykonanie 

utwardzenia terenu wraz z wydzieleniem 
miejsc postojowych, skróceniu i odno-
wie ogrodzenia frontowego, budowę 
osłony śmietnika.

wartość inwestycji wynosi po-
nad 250 000,00 zł – zadanie dofi-
nansowane z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych.

Modernizacja budynku zlokalizo-
wanego przy al. Partyzantów 28 
w Puławach 

Zadanie obejmuje dostosowanie 
pomieszczeń Placówki opiekuńczo-
wychowawczej polegające na urzą-
dzeniu pomieszczeń dostosowanych 
do charakterystyki placówki, wydzie-
leniu dodatkowych łazienek, wymianie 
wyposażenia sanitariatów wraz z nie-
zbędnymi robotami towarzyszącymi: 
budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie 
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
wentylacyjnej, grzewczej, oświetlenio-
wej, gniazd 230V i 400V, przyzywowej, 
teletechnicznej, lan, monitoringu, po-
łączeń wyrównawczych i ochrony od 
porażeń; demontaż instalacji gazowej, 
montaż pochylni i windy dla osób nie-
pełnosprawnych, przebudowę ściany 
zewnętrznej wraz z posadowieniem 
windy w konstrukcji podestu schodów 
zewnętrznych oraz niezbędne roboty 
instalacyjne – wykonanie zasilania elek-
trycznego windy, instalacji lan, instalacji 
uziemiającej i ochrony od porażeń, wyko-
nanie odprowadzenia wód deszczowych.

wartość inwestycji wynosi ponad 
700 000,00 zł – zadanie dofinansowane 

z Rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych oraz ze środków PFRon.

wykonanie infrastruktury spor-
towej wraz z zagospodarowa-
niem terenu Zespołu szkół nr 3 
w Puławach – ii 

Zadanie obejmuje wykonanie na-
prawy podłogi w sali gimnastycznej 
i pomieszczeniach zaplecza technicz-
nego w Zespole Szkół nr 3 w Puławach 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
zajęć szkolnych. 

Zakres zadania w sali gimnastycznej 
obejmuje demontaż parkietu, wykonanie 
wzmocnienia podłoża, ułożenie izolacji 
i odbudowę parkietu, natomiast w po-
mieszczeniach zaplecza technicznego 
likwidację piwniczki, wykonanie warstw 
posadzki i izolacji oraz ułożenie gresu 
nawiązującego do istniejącego w przy-
ległych pomieszczeniach.

wartość inwestycji wynosi po-
nad 240 000,00 zł – zadanie dofi-
nansowane z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych.

ochrona i rewitalizacja obiek-
tów Zespołu szkół w kazimierzu 
Dolnym 

Zadanie obejmuje przebudowę dróg 
wewnętrznych, placów manewrowych 
i chodników wokół Zespołu Szkół im. 
Jana koszczyca witkiewicza przy uli-
cy nadwiślańskiej 9 w kazimierzu 
dolnym w ramach zadania pn: ochrona 
i rewitalizacja obiektów Zespołu Szkół 
w kazimierzu dolnym.

inwestycja obejmuje roboty przygo-
towawcze i pomiarowe, rozbiórkę i utyli-
zację elementów istniejących nawierzchni 
z asfaltu, betonu oraz z kostki brukowej, 
wykonanie na projektowanych odcinkach 
nowej konstrukcji dróg, placów manew-
rowych i chodników, lokalny remont zde-
gradowanych opasek betonowych przy 
istniejących budynkach, urządzenie zie-
leńców, roboty porządkowe. ogłoszono 
postępowanie na wybór wykonawcy 
roboty budowlanej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego 
Funduszu inwestycji lokalnych.

kompleksowa odnowa wraz 
ze zwiększeniem efektywności 
społecznej specjalnego ośrodka 
szkolno-wychowawczego w kęble 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie 
odnowy kompleksu budynków, w tym 
zabytkowego obiektu poprzez prace 
restauracyjne, zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez wykonanie izolacji 
i odwodnienie, montaż paneli fotowol-
taicznych, stajni dla koni. Planowany 
termin realizacji to rok 2022 r. – po uzy-
skaniu niezbędnych zezwoleń (w tym 
konserwatora zabytków).

Zadanie będzie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych.

rewitalizacja terenów zdegra-
dowanych poprzez modernizację 
budynku Mos w Puławach i za-
gospodarowanie terenu 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie 
zagospodarowania terenu, instalacji 
wod.-kan. w budynku z uwzględnieniem 
i poszanowaniem robót wykonanych 
i systemu sygnalizacji pożaru SSP zgodnie 
z potrzebami użytkownika. 

Zadanie ma być dofinansowane 
z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych.

 Małgorzata Lachtara 
Wydział Rozwoju i Inwestycji

 Andrzej Wenerski, Aleksandra 
Kozak-Kotowska, Wydział 

Inwestycji i Rozwoju

uczniów nabędzie praktyczne umiejętno-
ści zawodowe poprzez udział w stażach. 
doposażenie pracowni zawodowych – 
zostanie zakupiony sprzęt do: pracowni 
technologii gastronomicznej, doposaże-
nie pracowni rysunku technicznego, pra-
cowni hotelarskiej, pracowni komunikacji 
w j. obcym, pracowni geodezyjnej. kwota 
ogółem wydatków 3 436 101,48 zł, kwo-
ta dofinansowania: 2 920 686,25 zł 
z europejskiego Funduszu Społecznego.

realizacja zadania termorenowacja 
budynku przy al. królewskiej 3 
w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej wraz z ogrodzeniem 

Zadanie obejmuje renowację zabytko-
wego obiektu w zakresie wyrównywania 
szans osób zagrożonych wykluczeniem 
(Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, 
Zespół orzekania o niepełnosprawności) 
wraz z modernizacją ogrodzenia. 
Renowacja elewacji budynku, ocieple-
nie ścian fundamentowych, izolacja ścian 
piwnicznych, naprawa studni okiennych 
i opaski wokół budynku, wymiana inst. 
grzewczej oraz odnowa ogrodzenia.

wartość inwestycji wynosi po-
nad 900 000,00 zł – zadanie dofi-
nansowane z Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych.

wykonanie infrastruktury spor-
towej wraz z zagospodarowa-
niem terenu Zespołu szkół nr 3 
w Puławach – i 

Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, 
przebudowę i budowę kanalizacji oraz 
wodociągu, budowę boiska do piłki ręcz-
nej, koszykowej, siatkówki plażowej wraz 
z piłkochwytami, bieżni i skoczni do skoku 
w dal, urządzenie stanowiska do rzutu gra-
natem i toru przeszkód typu oSF, wykona-
nie siłowni plenerowej, wykonanie nowych 
nawierzchni i obiektów małej architektury, 
oświetlenia terenu i instalacji zasilających, 
modernizacja budynku gospodarczego. 
Ponadto wykonano kanalizację sanitarną 
na zewnątrz budynku szkoły oraz regulację 
zieleni na terenie Zespołu. 

Przekazanie Placu budoWy – zs nr 3 W PułaWach

starosta d. smaga PodPisuje Protokół Przekazania Placu budoWy

budynek młodzieżoWego domu kultury W PułaWach
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deklarację przystąpienia do konwentu 
na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku 
lekarskiego na katolickim uniwersytecie 
lubelskim Jana Pawła ii podpisali:

 � ks. prof. dr hab. Mirosław kalinowski 
– rektor katolickiego uniwersytetu 
lubelskiego Jana Pawła ii

 � prof. dr hab. n. med. wojciech 
Załuska – rektor uniwersytetu 
Medycznego w lublinie

 � lech Sprawka – wojewoda lubelski
 � Jarosław Stawiarski – marszałek 

województwa lubelskiego
 � danuta Smaga – starosta puławski
 � prof. dr hab. n. med. elżbieta 

Starosławska – dyrektor centrum 
onkologii Ziemi lubelskiej im. św. 
Jana z dukli

 � prof. dr hab. n. med. lech Panasiuk 
– dyrektor instytutu Medycyny wsi 
im. witolda chodźki w lublinie

 � tadeusz duszyński – dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 
wojewódzkiego im. Jana Bożego 
w lublinie

 � dr n. med. Piotr dreher – dyrektor 
Szpitala neuropsychiatrycznego im. 
Prof. Mieczysława kaczyńskiego 
SPZoZ w lublinie

 � Piotr Matej – dyrektor wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
kardynała wyszyńskiego SP ZoZ 
w lublinie

 Magdalena Tarczyńska, 
SP ZOZ w Puławach

Andrzej Wenerski, kierownik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 Tomasz Koryszko/KUL

Na KuL powstanie 
kierunek medyczny – 
między innymi we współpracy 
z puławskim Szpitalem
8 grudnia, w kolejną rocznicę inauguracji działalności katolickiego Uniwersytetu lubelskiego, 
powołany został konwent na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na kUl. wśród 
sygnatariuszy listu intencyjnego znalazła się obok innych reprezentantów administracji rządowej 
i samorządowej starosta puławski Danuta smaga, występująca w roli organu założycielskiego 
puławskiego szpitala. samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Puławach  został 
członkiem konwentu. obecny na spotkaniu wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślił zna-
czenie zwiększania liczby miejsc na kierunkach medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego Polaków.

Szpital  wraz z  katol ick im 
uniwersytetem lubelskim Jana Pawła 
ii  w lublinie zawarł porozumienie, 
przedmiotem którego  jest wymiana 
wzajemnych doświadczeń o charakterze 
naukowym, dydaktycznym, w tym two-
rzenia kierunków medycznych w szcze-
gólności lekarskiego. współpraca będzie 
między innymi polegała na utworzeniu 
bazy klinicznej dla tworzonego kierunku 
lekarskiego oraz stanowić będzie ośrodek  
dydaktyczno-szkoleniowy.

 � płk dr n. biol. aleksander Michalski 
– komendant 1 wojskowego 
Szpitala klinicznego z Polikliniką 
SPZoZ w lublinie.

starosta PułaWski d. smaga z rektorem kul ks. Prof. m. kalinoWskim

dyrektor sPzoz W PułaWach P. rybak z rektorem kul ks. Prof. m. kalinoWskim

starosta PułaWski d. smaga
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ludzie dobrego serca, altruiści niosący pomoc bliźnim, będący 
niezawodnie tam gdzie są potrzebni, zostali uhonorowaniu 
przez starostę puławskiego Danutę smagę podczas gali 
wolontariatu, która miała miejsce w hali sportowej Zespołu 
szkół technicznych, 3 grudnia bieżącego roku. w ramach 
wydarzenia zostało nagrodzonych 29 osób i organizacji 
społecznych. iii Powiatowy Dzień wolontariatu był również 
okazją do przeprowadzenia konferencji pt. „samorząd 
i wolontariat. współpraca powiatu i gmin z trzecim sektorem”.

WoLoNtaRIuSZe 
z powiatu docenieni 
przez starostę!

w okolicznościowej dyskusji na temat 
funkcjonowania wolontariatu na terenie 
powiatu udział wzięli: danuta Smaga – 
starosta puławski, artur Pomianowski 
– burmistrz kazimierza dolnego, wójto-
wie: kamil lewandowski – gm. Puławy, 
Marcin Łaguna – gm. wąwolnica, 
arkadiusz Małecki – gm. kurów, Beata 
wagner – dyrektor MoPS w Puławach, 
Michał kowalczyk – dyrektor gminnego 
ośrodka kultury w Janowcu, działacz 
trzeciego sektora, kamila Salwowska-
duk – przewodnicząca Powiatowej 
Rady działalności Pożytku Publicznego 
w Puławach, Renata Szczypa – radna 
powiatu, sekretarz PRdPP w Puławach, 
elżbieta Seredyn – dyrektor dPS 
w Żyrzynie, działacz trzeciego sektora, 
anna i Jakub karpetowie – Spółdzielnia 
Socjalna Pomocni nad wisłą, Bartłomiej 
kruk – prezes oSP w gołębiu, Mirosław 
kozioł – katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży kana, siostra anuarita ewa 
tutka – dyrektor ośrodka Rewalidacyjno-
wychowawczego i wiceprezes Fundacji 
Benedyktyński Zakątek.

Laureaci nagród starosty 
puławskiego „woLontariusz 
roku powiatu puławskiego”:

Siostra Anuarita Ewa Tutka 
Siostra ze Zgromadzenia Benedyktynek 

Misjonarek jest dyrektorem ośrodka 
Rewalidacyjno-wychowawczego 
i wiceprezesem Fundacji Benedyktyński 
Zakątek w Puławach. Jest organizator-
ką takich akcji jak np. anioł dobroci, 
turnieje charytatywne, niebieski Bieg 
z aniołem. Prowadzi szeroko zakrojoną 
pomoc psychologiczno-społeczną dla 
rodziców niepełnosprawnych dzieci, jest 
autorką wielu projektów pomocowych.

Mirosław Kozioł 
opiekun katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży kana, promuje wolontariat 
wśród młodzieży, angażuje się w akcje 
charytatywne. organizował np. objęty 
patronatem starosty puławskiego dzień 
dziecka, pomagał przy Rowerowym 
wyścigu po kremówki, udzielał pomocy 
w zbiórce po wybuchu na ul. krótkiej 

w Puławach, jest zaangażowany 
w wigilijne dzieło Pomocy dzieciom.

Paweł Małecki
współpracownik Miejskiego ośrodka 

Pomocy Społecznej w Puławach, zaan-
gażowany w pomoc ludziom chorym na 
covid-19, działacz na rzecz społeczno-
ści lokalnej.

Bożena Krygier 
Jest nauczycielką, przewodniczą-

cą rady miasta, członkiem zarządu 
Stowarzyszenia Rodzina, aktywnym 
działaczem społecznym. organizuje 
letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, 
konkursy i społecznie użyteczne akcje, 
w tym np. wigilię Miejską.

Monika Rudnik 
od 10 lat wolontariuszka Stowa-

rzyszenia Rodzina, podejmuje działania 
o charakterze kulturowym, religijnym 
i sportowym. wspiera stowarzyszenie 
w orszaku trzech króli, uroczystościach 
i akcjach charytatywnych, uczestniczy 
przy organizacji dni Papieskich.

Bogdan Rudnik
Podobnie jak żona Monika, 

Bogdan od 10 lat jest wolontariuszem 
Stowarzyszenia Rodzina, aktywnie 
wspierając organizację w prowadzo-
nych projektach. Jest twórcą chlebka 
albertyńskiego, uczestniczy przy orga-
nizacji dni Papieskich.

Janina Sęk 
członkini katolickiego Stowarzyszenia 

osób niepełnosprawnych „Bratek” 
w Puławach, pełni w stowarzyszeniu 
funkcję skarbnika, aktywnie działa na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Stanisław Kasperek 
członek katolickiego Stowarzyszenia 

osób niepełnosprawnych „Bratek” 
w Puławach od 1983 roku, przez dwie 
kadencje pełnił w stowarzyszeniu funkcję 
wiceprezesa, obecnie działa na rzecz 
osób potrzebujących pomocy.

Marcin Rafalski
wolontariusz Puławskiej Fundacji 

osób niepełnosprawnych Pa-kt. udziela 
się w organizacji spotkań, wykonuje 
naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, 
pomaga w zakupach, uczy niepełno-
sprawnych w korzystaniu ze sprzę-
tu komputerowego.

Sylwia Skwarek
od ponad 10 lat jest działaczką spo-

łeczną, przewodniczącą stowarzyszenia 
kobiet gminy końskowola Róża, człon-
kinią Powiatowej Rady dział. Pożytku 
Publicznego, działaczką ośrodka wsparcia 
środowiskowego nadzieja, animatorką 
w dziennym domu Pomocy w Starej wsi.

starosta d. smaga i Wicestarosta l. gorgol 
Wręczają statuetki zasłużonym Wolontariuszom
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Elżbieta Krawczyk
w latach 2020-21 prowadziła aktyw-

ne działania na rzecz seniorów, w okresie 
pandemii organizowała im spotkania 
i aktywność na świeżym powietrzu przy-
czyniając się do ich lepszego zdrowia 
i samopoczucia.

Marlena Wrotna 
Sekretarz Fundacji „obok nas”, wo-

lontariuszka Stowarzyszenia Przeszłość-
Przyszłości, animator i organizatorka 
wydarzeń, zbiórek i warsztatów.

Małgorzata Chrzan 
Pielęgniarka SP ZoZ w Baranowie, 

działa na rzecz ludzi potrzebują-
cych, opiekuje się nimi, współpracuje 
z gminnym centrum kultury, pomaga 
w zabezpieczaniu medycznym im-
prez. angażuje się w działalność na 
rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci, 
jest wolontariuszką.

Stanisław Kowalczyk 
od 2015 r. jest sołtysem Baranowa, 

działa w klubie Seniora podejmując licz-
ne działania oparte na wolontariacie, 
m.in. pomaga osobom potrzebującym 
pomocy, organizuje wyjazdy, pomaga 
w uroczystościach gminnych.

Artur Mizura 
Sołtys klikawy, zaangażowany w po-

wstanie świetlicy wiejskiej, organizator 
pikników. dzięki jego społecznemu zaan-
gażowaniu powstały nasadzenia wokół 
świetlicy. włącza się także w organizację 
imprez dla dzieci oraz projektów chary-
tatywnych i w akcje społeczne.

Ewelina Pawłowska
Anna Słomka
Agnieszka Gutkowska 

opiekunki Szkolnego klubu 
wolontariusza w Zespole Szkół 
ogólnokształcących nr 2 w Puławach, 
prowadzą szkolenia dla wolontariuszy, 
współpracują z dziennym ośrodkiem 
adaptacyjnym, śdś w wólce Profeckiej, 

Schroniskiem Brata alberta w Puławach, 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 
w Puławach, Hospicjum oraz Fundacją 
krzewienia kultury artystycznej osób 
niepełnosprawnych "Mazowiacy".

Monika Oleś 
wolontariuszka Szkolnego klubu 

wolontariusza w ZSo nr 2 w Puławach. 
działa na rzecz schroniska dla bezdom-
nych zwierząt, pomagała w balu karna-
wałowo-walentynkowym w dziennym 
ośrodku adaptacyjnym w Puławach, 
kolędach, przygotowywała paczki dla 
podopiecznych Brata alberta. Brała ak-
tywny udział w zajęciach i warsztatach 
w centrum terapii i diagnozy inicjatywa, 
aktywna działaczka na rzecz śdS.

Alicja Księska 
działaczka samorządu uczniowskie-

go, animatorka młodzieżowej kultury, 
organizuje i bierze udział w akcjach 
charytatywnych, ściśle współpracu-
je z kazimierskim ośrodkiem kultury, 

śmierci właścicielki wzięła pod opiekę 
jej zwierzęta.
Krystyna Wajszczuk 

aktywna członkini Polskiego Związku 
emerytów, Rencistów i inwalidów 
w Puławach, przedstawicielka Związku 
przy Radzie Seniorów w Puławach. 
działa na rzecz osób starszych, udziela 
się społecznie, współpracuje przy orga-
nizacji Senioriad.

Karolina Stępień 
działaczka Fundacji Po ludzku do 

Zwierząt – Przyjazna Łapa, jeździ na 
interwencje, pomaga chorym zwierzętom 
ratując każdego roku ich setki. Swoją 
działalnością promuje przyjazne podej-
ście do zwierząt i zaraża innych miłością 
do czworonożnych przyjaciół.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Końskowoli 

druhowie z ochotniczej Straży Pożarnej 
w końskowoli oprócz swoich statuto-
wych zadań przeprowadzili w bieżącym 
roku kilka honorowych zbiórek krwi we 
współpracy z Regionalnym centrum 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w lublinie. Zbiórki były objęte patrona-
tem honorowym Starosty Puławskiego. 
Strażacy pozyskali także do współpracy 
lokalne samorządy – powiatowy i gminny 
oraz partnerów instytucjonalnych i pry-
watnych. dzięki tej współpracy udało się 
im osiągnąć wymierne rezultaty. nie bez 
znaczenia jest również fakt angażowania 
w tę szlachetną akcję lokalnej społecz-
ności, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. 
Projekty strażaków zostały docenione 
w plebiscycie kuriera lubelskiego – 
jednostka zajęła 1 miejsce w powiecie 
i 4 miejsce w województwie lubelskim.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gołębiu 

druhowie z ochotniczej Straży po-
żarnej w gołębiu oprócz swoich statuto-
wych zadań przeprowadzili w bieżącym 
roku kilka honorowych zbiórek krwi we 
współpracy z Regionalnym centrum 

Promocji i turystyki, daje rówieśnikom 
przykład bezinteresownej pomocy bliź-
nim. współpracuje z fundacją „latający 
ludzie” oraz z Referatem kultury uM 
kazimierz dolny.

Patrycja Oroń
Julia Stefanek 

członkinie nieformalnej grupy dzia-
łania emerka powołanej przez Fundację 
„latający ludzie” w kazimierzu dolnym. 
Brały udział w zbiórce darów na rzecz 
Franka Fernezy, rodziny duniów 
oraz w akcjach pomocowych szkoły 
w kazimierzu. Zaangażowane w pro-
mocję pomocy psychologicznej dla nasto-
latków, realizuje projekt Samoświadomi.

Irena Anna Wawer 
Zaangażowana w pomoc bliźnim, 

przez ponad dwa lata bezinteresownie 
opiekowała się chorymi na nowotwór 
ludźmi, ich domem oraz zwierzętami, 
wspomagając ich także finansowo. Po 
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krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w lublinie. Strażacy pozyskali także 
do współpracy lokalne samorządy – 
powiatowy i gminny oraz partnerów 
instytucjonalnych i prywatnych. dzięki 
tej współpracy udało się im osiągnąć 
wymierne rezultaty. nie bez znaczenia 
jest również fakt angażowania w tę 
szlachetną akcję lokalnej społeczno-
ści, a zwłaszcza młodzieży. dodatkowo 
druhowie prowadzili zbiórkę elektro-
śmieci, przy okazji edukując środowi-
skowo społeczeństwo.

Wolontariusze z I LO im. ks. 
A.J. Czartoryskiego w Puławach 

grupa udziela się społecznie, współ-
pracując z lokalnymi fundacjami i sto-
warzyszeniami, a także grupą azoty 
Puławy. Młodzież bierze udział w ak-
cjach charytatywnych jak np. kwesta 
na rzecz Hospicjum, organizacja paczek 
świątecznych, kiermasze charytatywne, 
zbiórki darów dla podopiecznych SoSw 
i bezdomnych. współpracują z caritas.

Parafialny Zespół Caritas przy 
Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Puławach 

od ponad 20 lat zespół caritas pro-
wadzi działalność wolontariacko-chary-
tatywną. Pozyskuje produkty spożywcze, 
organizuje paczki świąteczne, prowadzi 
pomoc interwencyjną dla potrzebujących.

uroczystość uświetniły swo-
imi występami wokalistki: nikola 
ciesielska z gminnego ośrodka 
kultury w gołębiu oraz iga Pyśkiewicz 
z Zespołu Szkół ogólnokształcących 
nr 1 i Młodzieżowego domu kultury 
w Puławach.

Serdecznie gratulujemy wolonta-
riuszom i życzymy kolejnych sukcesów 
w służbie ludziom. dziękujemy!

 Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki
 Anna Wyczółkowska

starosta d. smaga PrzedstaWia WsPółPracę PoWiatu z organizacjami PozarządoWymi

Panel dyskusyjny
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Pomimo sytuacji pandemii sto-
warzyszenie wołyński Rajd 
Motocyklowy kontynuuje statutowe 
działania w Polsce i na ukrainie. 
na początku lipca został zreali-
zowany projekt pod nazwą „non 
omnis moriar – między przeszłością 
a przyszłością. kresy – dziedzictwo, 
tożsamość, edukacja”, współfinan-
sowany przez instytut ,,Polonika”. 
w ramach tego projektu motocykli-
ści przejechali ponad 2 tys. km na 
ukrainie, spotykając się z polskimi 
stowarzyszeniami, zapalając znicze 
w miejscach pamięci narodowej. 
Zostały uporządkowane także trzy 
cmentarze m.in. w Młynowie, z któ-
rym powiat puławski współpracuje.

dzięki zaangażowaniu ukraińskich 
społeczników Romana i orysi Stasiuków 
został zbudowany pomnik poety czesława 
Janczarskiego – w jego otwarciu uczest-
niczył konsul kg w Łucku a aktu poświę-
cenia dokonał ks. władysław z odessy.

wołyńskie światełko pamięci to 
doroczna akcja stowarzyszenia przed 

NoN omNIS moRIaR 
– między przeszłością a przyszłością. 
Kresy – dziedzictwo, tożsamość, edukacja

świętem wszystkich świętych. w paździer-
niku w ramach tej akcji był porządkowany 
cmentarz w kuropatnikach, kwatera pol-
skich żołnierzy w Brzeżanach, a na wielu 
innych cmentarzach zapłonęły znicze.

wyjazd był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu członków stowarzyszenia 
i Fundacji Bgk.

wszelkie prace porządkowe na 
ukrainie odbywają się przy wsparciu 
lokalnych władz samorządowych i po-
mocy zwykłych mieszkańców. w ramach 
symbolicznego dla nich podziękowania 
członkowie stowarzyszenia wraz z moto-
cyklistami z klubu niedźwiedzie wschodu 
z chełma uporządkowali stary cmentarz 
ukraiński w Polsce w miejscowości Sielec.

6 listopada został zorganizowany mo-
tocyklowy Puławski Rajd niepodległości, 
który wyruszył spod tablicy poświęco-
nej marszałkowi J. Piłsudskiemu i przez 

miejsca pamięci w kurowie, drzewcach, 
nałęczowie, wąwolnicy dotarł do 
kazimierza dolnego. imprezę zakończyło 
ognisko i patriotyczne pieśni.

do 6 grudnia trwała doroczna ak-
cja „kresowa paczka” – dla naszych 
rodaków zamieszkujących na kresach. 
Zbieraliśmy trwałe artykuły spożywcze, 
artykuły szkolne, chemię gospodarczą 
i kosmetyki. dziękujemy pięknie  wszyst-
kim darczyńcom. Prezenty od  was 
trafiły do naszych rodaków w Łucku, 
Równem, kiwerach, korcu, Sławucie, 
Starokonstantynowie,  wołoczysku, 
krzemieńcu i dubnie.

  Henryk Kozak
prezes Stowarzyszenia Wołyński 

Rajd Motocyklowy



te wydarzenia doprowadziły SPZoZ do uro-
czystości w dniu 26 sierpnia 2021 roku, pod-
czas której wojewoda lubelski lech Sprawka 
uhonorował pracowników szpitala odznakami 
Honorowymi za Zasługi dla ochrony Zdrowia 
oraz dyplomami. – trudno jest określić słowami 
wdzięczności dla całego personelu z kierow-
nictwem Samodzielnego Publicznego Zakładu 
opieki Zdrowotnej w Puławach na czele za to, że 
podjęliście Państwo działanie i że tak dobrze, je 
zrealizowaliście – podkreślał wojewoda lubelski 
lech Sprawka.

dla wszystkich grup zawodowych uczestni-
czących w walce z pandemią covid-19: (lekarze 
pielęgniarki i położne, opiekunowie medyczni, 
ratownicy medyczni, diagności, pracownicy ad-
ministracji, zaopatrzenia, techniczni, higieny 
szpitalnej), zostały wygłoszone uroczyste laudacje 
oraz wręczono dyplomy uznania. 

wojewoda lubelski złożył również podzięko-
wania władzom powiatu puławskiego na czele ze 
starostą danutą Smagą, lubelskiemu oddziałowi 
narodowemu Funduszowi Zdrowia na ręce z-cy 
dyrektora Pawła Piróga, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-epidemiologicznej na ręce dyrektora 
Piotra Pietury.

 Magdalena Tarczyńska
SP ZOZ w Puławach
  Wojciech Antosz

PodZIęKoWaNIe 
wojewody lubelskiego 
dLa PuŁaWSKIch 
medyków

15 marca 2020 roku Samodzielny 
Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej 
w Puławach został przekształcony 
w jednoimienny szpital zakaźny. 
od tamtego czasu był dedykowa-
ny dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia lub zakażonych wirusem 
SaRS-coV-2. we wrześniu 2020 r. 
stał się szpitalem ii poziomu zabez-
pieczenia. od października 2020 r. 
do maja 2021 r. pełnił funkcję tzw. 
szpitala koordynacyjnego. od wrze-
śnia 2020 r. do maja 2021 r. pełnił 
także funkcję szpitala iii poziomu 
zabezpieczenia i udzielał pacjentom 
zakażonym wirusem SaRS-coV-2 
świadczeń  specjalistycznej opieki 
zdrowotnej, od grudnia 2020 roku 
pełnił funkcję szpitala węzłowego, 
w którym  rozpoczęto szczepienia 
służb medycznych a później kolej-
nych grup zawodowych: nauczycieli, 
służby mundurowe oraz szczepie-
nia populacyjne.
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18 listopada 2021 r.
Sala Pompejańska

w Starostwie Powiatowym w Puławach
Patronat Honorowy Starosty Puławskiego

K O N F E R E N C J A
„Rodzina bez przemocy – jak skutecznie

rozwiązywać konflikty?”

Projekt "Rodzina bez przemocy" realizowany w ramach Programu Osłonowego Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2021 r.

współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

w 2021 roku Powiat Puławski pozyskał dotację ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu osłonowego „wspieranie 
Jednostek Samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie” edycja 2021 r. na realizację zadania pn.: „Rodzina 
bez przemocy”. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe 
centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

przemocy – jak skutecznie rozwiązy-
wać konflikty?”, w której wzięli udział 
przedstawiciele instytucji zajmujących się 
problemem przemocy, w szczególności 
członkowie zespołów interdyscyplinar-
nych i grup roboczych, przedstawiciele 
policji, prokuratury, pracowników sądu, 
ochrony zdrowia, szkolnictwa, jednostek 
pomocy społecznej i organizacji pozarzą-
dowych z terenu Powiatu Puławskiego, 
przedstawiciele samorządów oraz przed-
stawiciele RoPS oraz wojewódzkiego 
urzędu lubelskiego.

Po uroczystym powitaniu gości za-
prezentowano dane dotyczące zjawi-
ska przemocy w Powiecie Puławskim. 

następnie głos oddano pierwszej prele-
gentce Małgorzacie drozd – mediator 
pracującej w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puławach, która 
przedsta-wiła zagadnienie mediacji 
w rodzinie. kolejną prelegentką była 
Pani agnieszka olszewska – praw-
niczka działająca w ogólnopolskim 
Pogotowiu dla ofiar Przemocy 
w Rodzinie „niebieska linia”, która 
zapoznała uczestników z prawnymi 
aspektami przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie. na zakończenie głos 
zabrała Jolanta Zmarzlik – terapeu-
ta i wieloletni pracownik w Fundacji 
dajemy dzieciom Siłę, która zaprezen-
towała zagadnienie chronienia dzie-
ci w rodzinie. wszystkie prelegentki 
związane są z ogólnopolskimi insty-
tucjami działającymi na rzecz pomocy 
osobom doświadczającym przemocy 
oraz posiadają długoletnie doświad-
czenie w pracy z rodzinami dotkniętymi 
problemem przemocy.

konferencja odbywała się jedno-
cześnie w formie stacjonarnej oraz 
on-line, wzięło w niej udział ponad 
100 osób. dla uczestników zostały 
przygotowane materiały promocyjne 
oraz poczęstunek. Podczas konfe-
rencji zostały zaprezentowane prace 
plastyczne przygotowane w ramach 
konkursu plastycznego przez dzie-
ci ze świetlic socjoterapeutycznych 
działających na terenie Powiatu 
Puławskiego o tematyce konferencji. 
Za udział w konkursie wszystkie świe-
tlice otrzymały nagrody. w ramach 
projektu zostały również przygoto-
wane materiały edukacyjne związane 
z tematyką projektu i przekazane do 
szkół z Powiatu Puławskiego wraz 
z materiałami promocyjnymi.

  Beata Pykacz
Justyna Filipek

Angelika Szymanek
PCPR w Puławach

Wspieranie Jednostek 
Samorządu terytorialnego 
w tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie

w ramach projektu przewidziano 
szereg działań skierowanych do różnych 
grup odbiorców. odbyły się warsztaty dla 
osób zagrożonych przemocą ze szczegól-
nym uwzględnieniem małżeństw i par 

pn. „Przemoc to niemoc”, mające na celu 
budowanie zdrowych relacji bez przemo-
cy poprzez doskonalenie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów oraz prawidło-
wych metod wychowawczych, w których 

udział wzięło 10 osób. działaniami zo-
stała objęta również młodzież w wieku 
12-17 lat – 10 osób, dla których zostały 
przygotowane zajęcia grupowe podno-
szące kompetencje społeczne dzieci oraz 
uczące umiejętności radzenia sobie ze 
stresem i agresją.

w ramach projektu nie zapomnia-
no o osobach pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy, dla których 
przygotowano aż trzy działania, któ-
rych celem było podniesienie jakości 
i kompleksowości świadczonych usług, 
umocnienie współpracy przedstawicieli 
służb i instytucji z terenu powiatu pu-
ławskiego w zakresie przeciwdziałania 
przemocy oraz przeciwdziałanie wypa-
leniu zawodowemu.

w celu poszerzania wiedzy osób dzia-
łających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy oraz zapobiegania ich wy-
paleniu zawodowemu zostało przepro-
wadzone także 2-dniowe szkolenie nt. 
„wprowadzenie do terapii skoncentrowa-
nej na rozwiązaniach” dla przedstawicieli 
instytucji pomocowych, w szczególności 
członków zespołów interdyscyplinarnych 
i grup roboczych w którym wzięło udział 
16 osób. dla osób pracujących z osobami 
uwikłanymi w przemoc zostały zorgani-
zowane również spotkania superwizyjne. 
osoby biorące udział w powyższych dzia-
łaniach otrzymały materiały promocyjne 
oraz książki tematyczne.

w dniu 18.11.2021 r. odbyła się kon-
ferencja szkoleniowa pt.: „Rodzina bez 
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otwierając uroczystości wicestaro-
sta puławski – leszek gorgol mówiąc 
o etosie nauczyciela wyraził wdzięczność 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom 
i pracownikom oświaty za zaangażowa-
nie w codziennej pracy z uczniem i dla 
ucznia. Życzył wszystkim samych suk-
cesów w pracy, nieustającej aktywności 
i kreatywności, aby zawód nauczyciela 
cieszył się powszechnym szacunkiem, 
przynosił oczekiwane efekty i dawał jak 
najwięcej powodów do satysfakcji.

Życzenia skierowane do pracowników 
oświaty złożyli również Janusz wawerski 
– przewodniczący Rady Powiatu, Paweł 
Rafalski – przewodniczący komisji 
Międzyzakładowej komisji nSZZ 
Solidarność Pracowników oświaty Ziemi 
Puławskiej, lucjan tomaszewski – prezes 
oddziału Powiatowego ZnP. w uroczy-
stości uczestniczyła również przewod-
nicząca komisji edukacji Publicznej 
Małgorzata górska-lenartowicz.

nagrodą Starosty Puławskiego 
zostało wyróżnionych 26 nauczycieli. 
wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody 
finansowe oraz pamiątkowe dyplomy 

i róże. w uroczystości uhonorowano 
okolicznościowymi dyplomami nauczy-
cieli, którzy w roku szkolnym 2020/2021 
uzyskali stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego i nauczycie-
la dyplomowanego.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym 
i składamy serdeczne życzenia wszystkim 
nauczycielom i Pracownikom oświaty 
życząc zdrowia, zadowolenia i satysfakcji 
zawodowej, pomyślności w życiu osobi-
stym oraz samych dobrych dni w całym 
roku szkolnym. Życzymy Państwu ma-
rzeń, które będziecie urzeczywistniać, 
pięknych i szalonych pomysłów, miłości, 
cierpliwości i wytrwałości.

nagrodę Starosty Puławskiego otrzy-
mali następujący nauczyciele ze szkół 
i placówek, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Puławski:

nagrodzeni nauczyciele szkół i placó-
wek, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Puławski. 

nagrody Ministra 
edukacji narodowej 

 � adaMacZyk agnieszka 
– nauczyciel Specjalnego 
ośrodka Szkolno-
wychowawczego im. Marii 
grzegorzewskiej w Puławach

 � BaRacZ anna elżbieta – 
dyrektor Powiatowego centrum 
doskonalenia Zawodowego 
nauczycieli w Puławach

 � SZaBelSki krzysztof 
Jan – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 im. eugeniusza 
kwiatkowskiego w Puławach 

MedaLe koMisji 
edukacji narodowej

 � BaRacZ anna – dyrektor 
Powiatowego centrum 
doskonalenia Zawodowego 
nauczycieli w Puławach

 � noSkowSka Małgorzata - 
kierownik wydziału edukacji 
Starostwo Powiatowe w Puławach

 � olSZowiec Renata urszula 
za 2020 r. – nauczyciel 
Specjalnego ośrodka Szkolno-
wychowawczego im. Marii 
grzegorzewskiej w Puławach

 � cHaBRoS anna – nauczyciel 
Zespołu Szkół technicznych 
im. Marii curie-Skłodowskiej 
w Puławach

PoWIatoWe obchody dnia 
eduKacJI NaRodoWeJ

„nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. kiedy 
są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać 
i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat 
do przodu” – o. tokarczuk. na co dzień wysiłek pracowników szkół 
i placówek często pozostaje w cieniu wyzwań czy bieżących trudności, 
ale dzień komisji edukacji narodowej rokrocznie stanowi okazję do 
podkreślenia zasług każdej osoby zaangażowanej w opiekę, wycho-
wanie i edukację młodego pokolenia. 12 października 2021 r. w Sali 
Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyły się obchody 
dnia edukacji narodowej.

kieroWnik małgorzata noskoWska i PrzeWodniczący rady janusz WaWerski

Wicestarosta leszek gorgol otWiera uroczystości den
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nagrody LubeLskiego 
kuratora oświaty

 � BoguSZ Marek – wicedyrektor 
Specjalnego ośrodka Szkolno-
wychowawczego w Puławach

 � PuStelnik Mirosław Piotr – 
dyrektor Zespołu kształcenia 
Zawodowego w Puławach 

za długoLetnią służbę 
MedaL złoty:

 � cHaBRoS anna – nauczyciel 
Zespołu Szkół technicznych 
im. Marii curie-Skłodowskiej 
w Puławach

 � PeRSZko dariusz – dyrektor 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej im. profesora 
kazimierza dąbrowskiego 
w Puławach 

MedaL srebrny
 � cHRZanowSki Marek 

Stanisław – dyrektor i liceum 
ogólnokształcącego im. ks. a.J. 
czartoryskiego w Puławach

Listy nagrodzonych 
nagrodą starosty
z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 

 � Marek chrzanowski 
 � andrzej Browarny 
 � Marek Rzeszutko 
 � anna thiede 

z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Puławach

 � Robert och 
 � Magdalena gładysz 
 � urszula kociuba 

z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Puławach 

 � izabella Bogdańska 
 � tomasz Próchniak 

z Zespółu Szkół nr 3 im. Marii 
Dąbrowskiej w Puławach

 � grzegorz Jabłoński 
 � Hanna Buczyńska 
 � Małgorzata ciozda 
 � agnieszka warszawska 

z Zespołu Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Puławach

 � tomasz Marzęda 
 � Robert Sadurski 
 � Sylwia wójtowicz 

z Zespółu Szkół im. Jana Koszczyca-
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

 � Sylwia Pietrzak 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Marii 
Grzegorzewskiej w Puławach

 � Marlena dębicka-koziarek 
 � agnieszka kinga Skóra 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. św. 
Franciszka z Asyżu w Kęble

 � Renata kruk 
 � Małgorzata ostrowska 

z Zespółu Kształcenia 
Zawodowego w Puławach

 � Piotr Zapora 
 � Jacek kustra

z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puławach

 � dariusz Perszko 
 � angelika olga Butryn 
 � agnieszka Maria Biernacka-olesiejuk

nauczycieLe Mianowani
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. 
A. J. Czartoryskiego w Puławach

 � Magdalena Pajurek
 � katarzyna Pawelec

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
 � Beata Mikrut

Zespół Szkół nr 2 im. E. 
Kwiatkowskiego w Puławach

 � izabella Bogdańska

Zespół Szkół nr 3 im. M. 
Dąbrowskiej w Puławach

 � agnieszka warszawska

Zespół Szkół Technicznych im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Puławach

 � karolina Mistal

Zespół Kształcenia 
Zawodowego w Puławach

 � karol Jurak

Bursa Szkolna
Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach

 � Monika Magdalena Burnat

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Puławach

 � konrad Mateusz kaczyński
 

nauczycieLe dypLoMowani
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. 
A. J. Czartoryskiego w Puławach

 � agnieszka Bodeńko
 � Marek Rzeszutko

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
 � Magdalena adamska

 Małgorzata Noskowska
kierownik Wydziału Edukacji 

 Daniel Mróz
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galę uświetnili również: Janusz 
wawerski – przewodniczący Rady 
Powiatu Puławskiego oraz przed-
stawiciele związków zawodowych 
Paweł Rafalski – przewodniczący 
organizacji Międzyzakładowej nSZZ 
„Solidarność” Pracowników oświaty 
Ziemi Puławskiej i lucjan tomaszewski 
– prezes oddziału Powiatowego ZnP, 
dyrektorzy szkół, rodzice.

Mimo różnych trudności, z którymi 
przyszło się zmierzyć zarówno uczniom, 
nauczycielom jak i rodzicom, uzyskane 
wyniki są bardzo wysokie. w bieżącym 
roku szkolnym nagrody finansowe o łącz-
nej wartości 95.850 zł przyznano 234 
uczniom. w tym 52 uczniom ze średnią 
powyżej 5,20; 175 ze średnią 4,75 – 5,19 
oraz 7 ze średnią 4,50 – 4,74 co stanowi 
około 4,85% wszystkich uczniów. dla 

porównania w roku ubiegłym takie wy-
różnienie otrzymało 3,36 procent uczniów. 
najwyższą średnią 6,0 uzyskała uczennica 
z Zespołu Szkół nr 2 w Puławach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym uczniom wspaniałych 
wyników w nauce. dziękujemy również 
rodzicom, opiekunom i nauczycielom 
za całoroczny trud, włożony w edukację 
i wychowanie młodzieży.

Uczniowie, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki 
w bieżącym roku szkolnym:

Zespół szkół nr 3 w Puławach
 � kula aleksandra weronika 5,0
 � krogulec Zuzanna 5,0
 � wolszczak Milena 4,84
 � Błaszczyńska gabriela 4,80

Zespół szkół nr 2 w Nałęczowie
 � Rukasz weronika 5,54
 � yermolenko artem 5,35
 � Baspakova aigerim 5,28
 � Rak Hubert 5,25
 � Synia nadiia 5,22
 � dobraczyńska karolina 5,21
 � wójcik izabela weronika 5,12
 � twardzik natalia 5,07
 � Bugaichuk yegor 5,07
 � Pochroń Julia 5,00
 � wójcik grzegorz 5,00
 � wilk Jan antoni 5,00
 � Pomorska karolina 5,00
 � Saparbayev nursultan 4,75

Zespół szkół nr 1 im. stefanii 
sempołowskiej w Puławach

 � Styczyńska weronika 5,44
 � wiciel katarzyna 5,27
 � Haber natalia 5,18
 � Pacek dagmara 5,17
 � khyzhniak Mariia 5,1
 � Piekoś aleksandra 5,09
 � kustra daniel 5,00
 � Buczyńska anna Barbara 5,00
 � Rusa natalia 5,00
 � gębala izabela 4,93
 � Soleniec aleksandra 4,92
 � Bartuzi Sylwia 4,91
 � Maciejczak Martyna 4,88 
 � Mokijewska agata agnieszka 4,82
 � książek Jagoda wiktoria 4,82
 � Fijoł amelia 4,82
 � Szydłowska anna 4,82
 � Reda igor 4,82
 � tyburcy Patrycja 4,78
 � witek Patrycja 4,60

i liceum ogólnokształcące im. ks. 
a.j. czartoryskiego Puławach

 � kozak gabriela 5,60
 � Rozdoba Szymon 5,50
 � Stróżek Mateusz 5,43
 � olech Magdalena 5,43
 � Banaś iga 5,36
 � Skawińska Małgorzata 5,33
 � Zagożdżon Maria 5,33
 � Bielak alicja 5,31
 � wójtowicz Julia 5,3
 � dębek natalia 5,29

 � Mikulska natalia 5,29
 � Strawa klaudia 5,29
 � Pluta aleksandra 5,28
 � Borkowska oliwia 5,27
 � Żak Zuzanna 5,27
 � Łyszcz karolina 5,27
 � wiśniewska kinga 5,27
 � ałdaś karolina 5,25
 � Milde gabriela 5,22
 � Mizak Miłosz 5,22
 � leszczyk Piotr 5,22
 � Jarosz aleksandra 5,22

23 czerwca w Hali Zespołu Szkół technicznych odbyła się w dwóch turach gala rozdania nagród Starosty 
Puławskiego – "Być najlepszym" dla uczniów szkół, dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym 
lub dotującym. galę wręczenia nagród podsumowującą osiągniecia uczniów w roku szkolnym 2020/2021 
otworzyła w pierwszej turze starosta puławski danuta Smaga, w drugiej wicestarosta leszek gorgol. w swoich 
przemówieniach podziękowali za owocny rok szkolny 2020/21. Pogratulowali młodzieży wysokich wyników 
w nauce oraz wzorowego zachowania. Podkreślali radość i satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków 
oraz osiągniętych sukcesów uczniów w trudnych czasach koronawirusa. Życzyli, aby doświadczenia zdobyte 
w edukacji dodały uczniom odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. na koniec 
życzyli udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.

NaSI NaJLePSI

starosta d. smaga i dyrektor m. chrzanoWski 
składają gratulacje uczniom i lo W PułaWach

PrzeWodniczący j. WaWerski i dyrektor h. głos składają 
gratulacje uczniom zst W PułaWach

starosta d. smaga i dyrektor r. och składają 
gratulacje uczniom zs nr 1 W PułaWach
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 � Jaraszek anna 5,22
 � król Hubert 5,21
 � Prończuk Stanisław 5,20
 � Romanowicz tymoteusz 5,17
 � walencik Julia 5,16
 � góra aleksandra 5,15
 � cuch Borys 5,14
 � Błachnio amelia 5,14
 � niezabitowski Jan 5,13
 � lis Mateusz 5,13
 � Madejska 5,13
 � natalia weronika 5,13
 � Plis Marcin 5,13
 � lasek Jakub 5,13
 � Miazga emilia 5,13
 � grykałowska Julia 5,11
 � kubajka karolina 5,11
 � Przepiórka weronika 5,11
 � Jezuita Jakub 5,11
 � Bogusz Julia 5,11
 � Młodkowski Paweł 5,11
 � kowalczyk oliwia 5,11
 � Majewska agnieszka 5,11
 � wiśnicka olga 5,1
 � Puzio Zofia 5,07
 � Szlendak ilona 5,07
 � dudek oliwia 5,07
 � ogórek Paulina 5,07
 � denysiuk olha 5,07
 � ignaciuk Jakub 5,07
 � gutkowski Bartłomiej 5,07
 �  Jeżak Maja 5,07
 �  wiśniewska natalia 5,06
 �  krzemińska weronika 5,00
 �  woźniak Zuzanna 5,00
 �  kozek natalia 5,00
 �  Piekarska gabriela 5,00
 �  Pijanowski Jakub 5,00
 �  Materek aleksander 5,00
 �  grzesik Maja 5,0
 �  Majerek weronika 5,0
 �  krekora Michał 5,0
 �  Szczypa Paulina 5,0
 �  Jeżewska liwia izabela 5,0
 �  Pajurek natalia 5,00
 �  Boreczek gabriela 5,00
 �  Surdacka natalia 5,0
 �  Skoczylas klaudia 5,0
 �  Michta adriana 5,0
 �  Zhuhova Svitlana 5,00

 �  Mikos wiktoria 5,00
 �  Zamojska Martyna 5,0
 �  kulik wiktoria 5,0
 �  Jaksim klaudia 5,00
 �  Pacocha anna Maria 5,00
 �  Pacocha Magdalena alicja 5,00

Zespół szkół w kazimierzu Dolnym
 �  Shevchuk Polina 5,54
 �  Sowa ewelina 5,20
 �  Zasiadko olha 5,16
 �  wrótniak wiktoria 5,11
 �  Baranowska natalia 5,00
 �  cherbadzhy Mariia 5,0
 �  Rutkowski krystian 4,95
 �  lutsyk Vasyl 4,93
 �  tarkowska Patrycja 4,89
 �  Rosińska anna 4,89
 �  demennikova Varvara 4,87
 �  Savchuk diana 4,87
 �  Bobela dmytro 4,86
 �  yurchyk karyna 4,79
 �  koritska kateryna 4,78

Zespół kształcenia 
Zawodowego w Puławach

 �  lipnicki wiktor 5,08
 �  Majcher krystian 4,79
 �  wójcik dawid 4,57
 �  lasota Jakub 4,54
 �  Pasek Patryk Szczepan 4,53

Zespół szkół nr 2 im. eugeniusza 
kwiatkowskiego w Puławach

 �  andrushko anna Mariia 6,00
 �  Piórkowski antoni 5,35

 �  Michalik karolina 5,18
 �  giza dominik 5,00
 �  tatar daniel 4,95
 �  Rudenko yulian 4,93
 �  winiarczyk oliwia 4,85
 �  urbanek edyta 4,79
 �  Stefaniak aleksandra 4,79
 �  Baran karolina 4,77
 �  Majerek Filip 4,75
 �  koral dominika 4,75
 �  Siwiec Joanna 4,75
 �  Marzec Michał 4,73

Zespół szkół agrobiznesu 
w klementowicach

 �  trafanovych yelyzaveta 5,50
 �  kruk Julia 5,36
 �  grzegorczyk anna 5,13
 �  grykałowska wiktoria 5,12
 �  Malitska Valieriia 5,00

europejskie liceum 
ogólnokształcące w Puławach

 �  koniarz Michał 5,22
 �  górska weronika Monika 5,07
 �  Suau-chojnowska alicia 5,00
 �  dębowska aleksandra 5,00
 �  dębowska Małgorzata 5,00
 �  Markowski Maciej 5,00
 �  Mikinnik Milena 5,00

Zespół szkół technicznych 
im. Marii skłodowskiej-
curie w Puławach

 �  chabros kacper 5,63
 �  Jabłoński dawid 5,63

 �  Sykut damian 4,92
 �  wolska Marcelina 4,88
 �  Seredyn Jakub 4,88
 �  kapłon aniela 4,87
 �  chodoła adam 4,87
 �  Bociańska dominika 4,87
 �  Słyk katarzyna 4,86
 �  tuźnik kacper 4,84
 �  Banaś krzysztof 4,84
 �  Pierzchała Bartłomiej 4,83
 �  dryk Piotr 4,83
 �  kołodziejek Maciej 4,83
 �  Pawelec Bartłomiej 4,83
 �  Stańczak wiktoria 4,83
 �  Zawisza Mateusz 4,81
 �  Szczerbetka klaudia 4,81
 �  oberda Michał 4,81
 �  Małek Jakub 4,81
 �  leszczak Patryk 4,81
 �  kapłon Zuzanna 4,81
 �  grabiec adrian 4,81
 �  Mikusek izabela 4,80
 �  gryka Piotr 4,80
 �  Matraszek ernest 4,80
 �  Próchniak Sebastian 4,80
 �  cybula dominika 4,79
 �  Łubiński Mateusz 4,79
 �  Szmajda Milena 4,79
 �  gawęda gabriela ewa 4,79
 �  Bachan Jakub Maksym 4,78
 �  Bartosiewicz Jakub 4,76
 �  kamela Patryk 4,76
 �  kubak Bartłomiej 4,75
 �  Łuka Filip 4,75
 � adamczyk dominik Mateusz 4,75
 �  Staniek Jakub 4,75

specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy w Puławach

 �  Bełcik dagmara 5,22
 �  osiak Jan Paweł 5,0
 �  kamiński amadeusz artur 5,0
 �  Rybak amelia 4,76
 �  chuchała arkadiusz 4,75
 �  Bieniek weronika 4,67
 �  czajkowski Mateusz 4,53

 Małgorzata Noskowska
kierownik Wydziału Edukacji

 Gabriela Krygier

 �  targoński Mateusz 5,63
 �  Pacocha albert 5,58
 �  Pacocha daniel 5,58
 �  kostka kamil 5,56
 �  nocek karolina 5,40
 �  oleś Patryk 5,38
 �  głowacka aleksandra 5,29
 �  goluch olga 5,20
 �  Julia aleksandra Rułka 5,20
 �  grzęda Łukasz 5,13
 �  nowakowski Łukasz 5,13
 �  Figura Bartosz 5,11
 �  kobus krzysztof wiktor 5,09
 �  walencik Justyna amelia 5,06

 �  trzaskowski Jan 5,06
 �  Skoczek Paulina 5,06
 �  lewtak Jakub 5,06
 �  Boryczka kacper 5,00
 �  Stępniak Michał 5,00
 �  kowalczyk Zuzanna 5,00
 �  Rusek gabriela 5,00
 �  Mańka Patryk 5,00
 �  Synowiec kamil Józef 5,00
 �  ogórek Michał 4,95
 �  cieloch Bartłomiej 4,94
 �  Słonka Paweł 4,94
 �  kopińska angelika 4,93
 �  grzywacz amelia 4,93

Wicestarosta leszek gorgol 
i dyrektor h. głos składają gratulacje 
uczniom zst W PułaWach

Wicestarosta l. gorgol i dyrektor h. głos składają 
gratulacje uczniom zst W PułaWach

gratulacje od starosty d. smagi
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dzień Patrona w tym roku obchodzi-
liśmy w piątek 26 listopada. uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Po 
nabożeństwie, goście, nauczyciele oraz 
młodzież zgromadzili się przed budyn-
kiem szkoły i złożyli kwiaty pod pomni-
kiem ks. a. J. czartoryskiego oraz byli 
świadkami wmurowania kapsuły czasu 
zawierającej przesłanie dla potomnych.

kolejnym punktem uroczystości 
było odsłonięcie tablicy ufundowanej 
przez iPn upamiętniającej naszych ab-
solwentów: Bohdana wieczorkiewicza, 
Zygmunta Szukiewicza i andrzeja 
czachora – członków Młodzieżowej 
organizacji antykomunistycznej, ska-
zanych za tajną działalność wymierzo-
ną w struktury komunistycznej władzy. 

Przy odsłonięciu tablicy obecni byli córka i wnuk Zygmunta 
Szukiewicza. o konspiracyjnej działalności młodzieży wy-
kład wygłosił dr hab. Jacek wołoszyn z lubelskiego oddziału 
iPn. Młodzież klas drugich i trzecich wysłuchała prelekcji 
na temat: „konspiracje młodzieżowe w latach 50-tych na 
Ziemi Puławskiej”.

głównym elementem obchodów dnia Patrona było ślu-
bowanie uczniów klas pierwszych. na uroczystość licznie 
przybyli znamienici goście z księżną Barbarą czartoryską oraz 
ireną Bylicką i księciem konstantym czartoryskim na czele. 
obecna była także m. in. danuta Smaga – starosta puławski, 
wicestarosta leszek gorgol, Małgorzata noskowska – kie-
rownik wydziału edukacji, Małgorzata górska-lenartowicz 
– przewodnicząca komisji oświaty, Honorata Mielniczenko 
– dyrektor Muzeum czartoryskich w Puławach, Paweł Rafalski 
– przewodniczący nSZZ „Solidarność” Pracowników oświaty 
Ziemi Puławskiej, radny Rady Miasta Puławy ignacy czeżyk, 
ks. kanonik Piotr trela, ks. kanonik krzysztof krakowiak oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców. w bieżącym roku obchodzi-
my 105-lecie naszej szkoły. Z tej okazji gościom wręczono 
pamiątkowe medale i jubileuszowe parasole.

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje 
talenty muzyczno-taneczne. Podziwialiśmy klasyczne utwory 
w ich wykonaniu. Przed publicznością wystąpili: Paweł Barcicki 
– akordeon, natalia gadowska – altówka, Jan grudzień – 
skrzypce oraz Zuzanna Farion, Julia Ziarek, natalia Matras 
z gościnnym udziałem uczennic z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 
w tańcu hiszpańskim.

Zwieńczeniem uroczystości był niezwykły pokaz multime-
dialny przygotowany we współpracy z fundacją kZMRZ. na 
budynku szkoły przewinęły się slajdy upamiętniające minione 
lata, zdjęcia budynku szkoły, nauczycieli, uczniów, wydarzeń 
zatrzymanych w kadrze. wszystko to z muzyką graną na żywo 
w wykonaniu Jana Michalca.

26 listopada zapisał się w pamięci uczestników jako 
dzień wyjątkowej lekcji historii, którą będziemy wspominać 
ze wzruszeniem.

 Kamila Leń
Anna Czernobaj-Figarska

 Jakub Leśniak 
Michał Staniak

dZIeń PatRoNa 
– śWIęto NaJStaRSZeJ 
PuŁaWSKIeJ SZKoŁy

raz w roku społeczność 
i liceum ogólnokształcącego 
im. ks. a. j. czartoryskiego 
przeżywa wyjątkowe 
święto – Dzień Patrona. 
Przygotowujemy się do 
tej uroczystości z dużym 
zaangażowaniem, bo pa-
trzymy w przyszłość, ale 
pamiętamy o przeszłości i za 
poetą możemy powtórzyć: 
„tradycja to piękno, które 
chronimy, a nie więzy, które 
nas krępują.” (ezra Pound)

PrzemóWienie starosty danuty smagi
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CZyM JESt AutyZM? 
JAK GO ZROZuMIEć? 

Spektrum autyzmu należy do grupy 
zaburzeń neurorozwojowych, charakte-
ryzujących się poważnymi trudnościami 
w inicjowaniu oraz utrzymywaniu relacji 
i komunikacji społecznej, ograniczonymi 
wzorcami zachowań i zainteresowań. 
osoby dotknięte autyzmem mają trudno-
ści w rozumieniu relacji innych ludzi, nie 
rozumieją gestów, nie odczytują mimiki 
ich twarzy. często silnie przywiązują 
się do wzorców lub rutyn np. chodze-
nie zawsze tą samą drogą, układanie 
zabawek na półce zawsze w tej samej 
kolejności. nie lubią zmian, a nieoczeki-
wane wydarzenia bywają dla nich bardzo 
stresujące. często też silnie angażują się 
w zainteresowanie jednym bądź kilkoma 
przedmiotami. część osób z autyzmem 
ma problem z komunikacją werbalną, 
zamiennie używając innych form poro-
zumiewania się. natomiast osoby, które 
świetnie posługują się mową, wysławia-
ją się w sposób, który może wydawać 
się usztywniony, niejednokrotnie połą-
czony z echolalią. autyzm łączony jest 
z nietypowym odbieraniem świata za 
pomocą zmysłów. osoby w spektrum 
mogą odczuwać zwykłe bodźce jako 
mało intensywne lub zbyt intensywne. 
Zwyczajne dźwięki stają się zbyt głośne, 
a mocny dotyk – ledwo zauważalny. 
Zaburzenia sensoryczne bywają widocz-
ne także w zachowaniu: mrużenie oczu, 
silne podskakiwanie przez dłuższy czas 
lub zatykanie uszu. osoby z autyzmem 
inaczej niż my – neurotypowi – odbie-
rają rzeczywistość, wymagają terapii 
i wsparcia na każdym etapie rozwoju. 

zaspokojenia potrzeb, tym samym stwo-
rzenia optymalnych warunków do rozwo-
ju intelektualnego i osobowościowego. 
dlatego codziennie stawiamy czoła no-
wym wyzwaniom, uczymy, wspieramy, 
obejmujemy terapią osoby jak i rodziny 
osób dotkniętych autyzmem. Sposoby na 
wspomaganie rozwoju i strategie wycho-
wawcze zawsze dobieramy indywidualnie 
do konkretnego dziecka. każde dziecko 
w spektrum autyzmu ma własną ścież-
kę rozwoju, opracowany indywidualny 
program terapeutyczny. Stawiana jest 
rzetelna diagnoza mocnych stron oraz 
obszarów do pracy, z niemniej ważną 
systematyczną ewaluacją postępów. 
nasi specjaliści, po konsultacjach z ro-
dzicami, dobierają odpowiednie metody 

wspierania rozwoju ich dzieci, mając na 
celu umożliwienie dziecku uzyskania jak 
najpełniejszych możliwości uczenia się, 
komunikowania, wchodzenia w relacje, 
samodzielności np. nawiązywanie przy-
jaźni w szkole, nauka mowy lub alter-
natywnych sposobów porozumiewania 
się, radzenia sobie z frustracją i stresem, 
samodzielnego podejmowania wyzwań. 
Zapewniamy bezpieczeństwo, spokój 
i maksimum komfortu, dbamy o dobro 
osoby z autyzmem, poszanowanie jego 
odrębności, autonomii. 

Biorąc pod uwagę specyfikę autyzmu 
– złożoność i zakres oddziaływania, co 
stanowi poważne wyzwanie szczególnie 
w wymiarze społecznym, nasz ośrodek 
kreuje potrzeby związane z podnoszeniem 
świadomości społecznej i edukacji w ob-
szarach związanych z tematem autyzmu. 
światowy dzień świadomości autyzmu, 
organizowany corocznie w miesiącu kwiet-
niu, jest dla naszej placówki czasem szcze-
gólnym. Podejmujemy liczne inicjatywy, 
dzięki którym zwiększamy świadomość 
wśród lokalnej społeczności, przybliżamy 
sposób funkcjonowania i myślenia osób 
dotkniętych autyzmem, pokazujemy, czym 
naprawdę jest spektrum autyzmu, jacy są 
i co czują osoby nim dotknięte. kolorem 
akcji jest kolor niebieski. 

Podmiotowe podejście do osób 
w spektrum autyzmu i zindywidualizo-
wane spojrzenie pomaga nam dostrzec 
ich niepowtarzalność, wyjątkowość i za-
soby. Prowadzona terapia jest dla nich 
nauką, ale nasza akceptacja, tolerancja 
i miłość – najpiękniejszym darem.

  Agata Żywicka
SOSW w Puławach 

JAKI PRZyśWIECA 
nAM CEL? 

Pomimo iż przyczyny autyzmu na-
dal nie są do końca poznane, to ist-
nieje szereg metod i form terapii, które 
wspomagają rozwój osób ze spektrum. 
natężenie autyzmu można zmniejszać 
za pomocą metod terapeutycznych, 
stosując je na różnych płaszczyznach. 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci 
i młodzieży wynikają ze zindywiduali-
zowanego sposobu nabywania wiedzy 
i umiejętności w procesie uczenia się, 
określonego specyfiką funkcjonowania 
poznawczo-percepcyjnego. ich rozpozna-
nie pozwala na właściwy dobór metod, 
środków i oddziaływań dydaktyczno-
-wychowawczych, prowadzących do 

Na NIebIeSKo 
dla autyzmu
w Specjalnym ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
w Puławach

40 Tu jesT moje miejsce KwartalniK powiatu puławsKiego 41

edukacjaedukacja



dokument został podpisany przez dr 
hab. urszulę kosior-korzecką –  profeso-
ra uczelni, prorektora ds. Studenckich, 
mgr grzegorza Jabłońskiego – dyrektora 
Zespołu Szkół nr 3 w Puławach oraz prof. 
dr hab. krzysztofa kowalczyka – rektora 
uniwersytetu Przyrodniczego, który objął 
nad tą inicjatywą honorowy patronat.

dzięki podpisanemu porozumieniu 
nasi uczniowie będą mogli poczuć się 

jak studenci i regularnie uczestniczyć we 
wszelkiego rodzaju naukowych przedsię-
wzięciach organizowanych i prowadzo-
nych przez wykładowców i nauczycieli 
akademickich. Będą to wykłady, zajęcia 
warsztatowe i laboratoryjne. 

Propozycją szczególnie atrakcyjną 
dla uczniów technikum weterynaryjnego 
jest możliwość zrealizowania praktyk 
zawodowych w klinice weterynaryjnej 

LIStA uhOnOROWAnyCh 
OSóB I ORGAnIZACJI:

 � ks. krzysztof krakowiak 
ksiądz krzysztof krakowiak jest pro-

boszczem Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Puławach. Jest organizatorem cyklicz-
nych wydarzeń kulturalnych, m.in. wystę-
pu w Puławach Państwowego Zespołu 
Pieśni i tańca Mazowsze, festiwalu ko-
lęd, koncertu w 100-lecie odzyskania 
niepodległości oraz innych projektów 
kulturalnych i patriotycznych.

 � wojciech Pokora
wojciech Pokora jest redaktorem 

naczelnym kuriera lubelskiego, auto-
rem reportaży, publicystą, działaczem 
lokalnym związanym z lubelszczyzną 
i Ziemią Puławską. Jest członkiem zarzą-
du Stowarzyszenia dziennikarzy Polskich 
i prezesem oddziału lubelskiego SdP. 
współpracował m.in. z Radiem lublin, 
Plus, Rzeczpospolitą i gazetą Polską.

 � Łukasz Grabczak 
Łukasz grabczak jest dziennikarzem 

Radia lublin. w ramach swojej pracy 
reporterskiej zrealizował wiele ciekawych 
materiałów z zakresu kultury i sztuki. od 
blisko 10 lat przygotowywał wspólnie 

z wydziałem Promocji puławskiego 
Starostwa cykliczną audycję „Powiśle 
– Magazyn Ziemi Puławskiej”, w któ-
rej wiele czasu poświęcono ludziom 
kultury i sztuki z terenu powiatu pu-
ławskiego oraz wydarzeniom i przed-
sięwzięciom z zakresu kultury. Ponadto 
sam udziela się w szeregu inicjatyw 
kulturalnych. uczestniczy także w ak-
cjach charytatywnych oraz przekazuje 
swą wiedzę dziennikarską młodym 
adeptom tej sztuki. 

 � Michał kowalczyk 
Michał kowalczyk jest dyrektorem 

gminnego domu kultury w Janowcu. 
kierując jednostką kultury zainicjował 
i zrealizował wiele nowych i cennych 
kulturowo projektów, m.in pierwszy, 
objęty patronatem honorowym staro-
sty puławskiego koncert Jazznowiec 
Festiwal. Ponadto Michał kowalczyk 
tylko w ostatnim roku zorganizował 
dożynki gminne, piknik lotniczy oraz 
współorganizował festiwal biegowy 
w dzień Flagi. laureat regularnie pro-
muje gminę Janowiec i lokalną kulturę 
w mediach regionalnych. Ponadto jest 
aktywnym działaczem trzeciego sektora, 

współpracuje m.in. z Fundacją Bezmiar 
i Parasol wschód.

 � anna Piłat 
anna Piłat od 2000 roku pracuje 

w Bibliotece gminnej w kazimierzu 
dolnym, a od 2008 roku jest kierowni-
kiem placówki. Jest inicjatorką działań 
w obszarze upowszechniania czytelnic-
twa i kultury słowa, pomysłodawczynią 
cyklicznych imprez kulturalnych.

 � Jan denko
Jest zasłużonym przewodnikiem, 

członkiem Polskiego towarzystwa 
turystyczno-krajoznawczego oraz 
towarzystwa Przyjaciół nałęczowa. 
współpracuje także z lokalną 
organizacją turystyczną „kraina 
lessowych wąwozów”. Jest ambasa-
dorem naszego regionu, promuje go 
poprzez cykliczne wykłady i prezen-
tacje dla kuracjuszy nałęczowskie-
go uzdrowiska.

 � Zbigniew rodzik
Zbigniew Rodzik jest członkiem 

towarzystwa Przyjaciół gołębia, foto-
grafuje i archiwizuje działania towarzy-
stwa, prowadzi także lokalną gablotę 
i stronę internetową.

Porozumienie o współpracy 
z uniwersytetem Przyrodniczym

wydziału Medycyny weterynaryjnej 
uniwersytetu Przyrodniczego w lublinie, 
pod opieką pracujących tam specjalistów.

Mamy nadzieję, że podpisane poro-
zumienie, to początek długiej i owocnej 
współpracy. 

  Hanna Buczyńska, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych 

w Technikum Weterynaryjnym 
ZS nr 3 w Puławach

4 listopada w sali senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w lublinie miało miejsce uroczyste pod-
pisanie listu intencyjnego o współpracy między naszą szkołą a uczelnią.

ludzie 
kultury 
docenieni 
przez starostę!

– kulturę tworzą lUDZie, osoby o niezwykłej wrażliwości 
i otwartości umysłu. i tych ludzi należy nagradzać oraz 
dziękować im za upiększanie naszego życia – podkre-
śliła starosta puławski Danuta smaga otwierając galę 
21. Powiatowego Dnia kultury. w piątkowe popołudnie 
(22.10.2021 r.) do artystów, twórców, animatorów kultury 
i organizacji społecznych trafiło 39 dorocznych Nagród 
starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. 
Nagrody otrzymali również zwycięzcy Powiatowego kon-
kursu wydawnictw.
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 � jerzy Michał sołdek
Jerzy Michał Sołdek to zasłużony 

działacz z zakresu kultury, wykładowca 
uniwersytetu trzeciego wieku, członek 
towarzystwa Przyjaciół nałęczowa, pu-
blicysta, historyk, regionalista, wieloletni 
redaktor głosu nałęczowa.

 � Beata kopcińska
Beata jest autorką artykułów nauko-

wych dotyczących działań partyzanckich 
oraz obrony terytorialnej. w sierpniu br. 
przy współpracy Powiatowej Biblioteki 
Publicznej i Starostwa Powiatowego 
w Puławach wydała książkę pt. 
„luBelSkie wilki. dzieje zgrupowań 
partyzanckich lubelszczyzny”. autorka, 
na zaproszenie powiatu uczestniczyła 
w okolicznościowych uroczystościach 
patriotycznych, opowiadając historie 
Żołnierzy niezłomnych.

 � sławomir kłos 
Sławomir kłos jest regionalistą, 

historykiem. współpracuje z redakcją 
historyczną Radia lublin, przy jego 
udziale powstało wiele reportaży: Żydzi 

z Fortu Borowa, wybuch, lata spędzo-
ne na lotnisku, Przerwana młodość, 
Biedacy.

 � renata szelewicka-karolik
nauczycielka, prowadzi społecznie 

zajęcia wokalne z dziećmi intensywnie 
rozwijając ich talenty. Przez ostat-
nie 11 lat jej podopieczni odebrali 24 
stypendia Marszałka województwa 
lubelskiego w dziedzinie muzyki. do 
największych sukcesów podopiecznych  
laureatki zaliczyć należy: i nagrodę 
podczas top art festival „le Strade 
della Musica" w Rzymie, i nagro-
dę na Międzynarodowym Festiwalu 
„wiosenne gwiazdy", grand Prix pod-
czas „Sezonu Muzycznego" w lublinie, 
i nagrodę podczas koncertu galowego 
w Filharmonii lubelskiej.

 � weronika cempel
występuje na koncertach okolicz-

nościowych i charytatywnych w puław-
skich jednostkach kultury. Jest główną 
solistką zespołu wokalnego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Puławach. do 

jej najważniejszych osiągnięć zaliczyć 
można: ii miejsce w przeglądzie pieśni 
i piosenki religijnej o charakterze woje-
wódzkim, nominacja do finału wojewódz-
kiego konkursu piosenki „Jesienne nutki" 
w lublinie, i miejsce w formie muzycznej 
XiX wojewódzkiego konkursu twórczości 
„Zawsze niech będzie". 

 � kamila Niećko 
Przez 6 lat uczęszczała na zajęcia ze-

społu wokalnego „Music club 2", gdzie 
rozwinęła swój talent wokalny. Za osiągnię-
cia w dziedzinie muzyki w 2018 roku otrzy-
mała stypendium Marszałka województwa 
lubelskiego, a w roku 2019 została na-
grodzona przez Prezydenta Puław nagro-
dą Puławski talent. największe sukcesy 
w minionym sezonie: i nagroda podczas 
przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej 
o zasięgu wojewódzkim, Finalistka iX 
ogólnopolskiego Festiwalu wokalnego 
„Mikrofon, Mok i ty".

 � agnieszka kawka 
agnieszka kawka jest pracowni-

kiem Puławskiego ośrodka kultury dom 

chemika, gdzie opiekuje się klubem 
twórców ludowych. współpracuje z or-
ganizacjami pozarządowymi, w tym 
z Puławskim uniwersytetem trzeciego 
wieku, klubem Seniora, teatrem Retro. 
Zainicjowała powstanie klubu Mam 
w Puławach.

 � justyna czopek-Prajsnar 
Justyna czopek-Prajsnar jest propa-

gatorką tradycji rękodzielniczych i kul-
turowych Ziemi kazimierskiej. Stała się 
współinicjatorką różnych form pracy 
rękodzielników i kazimierskich twór-
ców. Pilotuje prace Stowarzyszenia 
związane z uczestnictwem w imprezach 
o charakterze miejskim, powiatowym 
i wojewódzkim.

 � ryszard Urban 
Ryszard jest związany z klubem 

twórców ludowych w kazimierzu dolnym 
od początku jego istnienia. interesuje 
się tkactwem warsztatowym. tworzy 
chodniki z wełny i kolorowych resztek 
materiałów. Posiadł również umiejętność 
w zakresie robienia osnowy i osnuwania 

warsztatu. Swoje prace pan Ryszard 
prezentuje na wystawach i kiermaszach 
w kazimierzu dolnym a także na terenie 
województwa i kraju.

 � Marianna sobolewska 
Marianna Sobolewska jest człon-

kinią koła gospodyń wiejskich 
w Baranowie i przewodniczącą 
Związku emerytów i Rencistów koło 
w Baranowie. organizuje spotkania 
integracyjne, uczestniczy w życiu spo-
łecznym gminy, wije wieńce, przygoto-
wuje palmy, wykonuje pająki ze słomy. 

 � adela rybak 
adela Rybak jest członkinią koła 

gospodyń wiejskich w Baranowie, śpie-
wa i tworzy sztukę ludową, szydełkuje, 
bierze udział w gminnych uroczysto-
ściach kulturalnych.

 � Małgorzata Pszczoła 
Małgorzata Pszczoła jest anima-

torką kultury w gminnym centrum 
kultury w Baranowie, prowadzi świe-
tlicę w śniadówce, organizuje zajęcia 
z zakresu tkactwa, garncarstwa, haftu, 

pomaga przy organizacji imprez i uro-
czystości gminnych.

 � Przemysław jóźwik 
Przemysław Jóźwik jest gitarzy-

stą i wokalistą, tworzy własne utwo-
ry. Pierwsze dzieło muzyczne napisał 
w wieku 14 lat. Jest założycielem zespo-
łów garaż oraz Zadra. współpracował 
z Romualdem lipko i Piotrem 
Malinowskim, Michałem wąsikiem, 
a także zespołem Bajm. występował 
w programach telewizyjnych np. Poranek 
Między wisłą a Bugiem. obecnie pracuje 
nad debiutancką płytą.

 � Przemysław Bajew 
Przemysław Bajew jest współtwórcą 

zespołu dHM i anioły, jest również auto-
rem kompozycji muzycznych, występował 
w mediach lokalnych i regionalnych. 
obecnie przygotowuje nową płytę.

 � Dominik Mielko 
dominik Mielko od 2017 r. jest 

dyrygentem gminnej orkiestry dętej 
w kurowie, nauczycielem, autorem 
utworów muzycznych np. w hołdzie 
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prymasowi tysiąclecia kard. Stefanowi 
wyszyńskiemu. w bieżącym roku zorga-
nizował widowisko muzyczno-teatralne 
na starym rynku w kurowie.

 � Halina kuna 
Halina kuna prowadzi amatorski 

teatr w Bronicach, jest współautorką 
wystawianych sztuk i spektakli.

 � anna Magda Filipiak-Matras 
Poetka, autorka tekstów piosenek 

i wokalistka. instruktor w Puławskim 
ośrodku kultury dom chemika 
w Puławach, konferansjerka. grała 
główną rolę żeńską podczas Festiwalu 
lesslów w Puławach. 

 � szymon czapik 
Szymon czapik prowadzi Zespół 

wokalny „Bystre Babki” przy gminnym 
centrum kultury w wąwolnicy. tańczył 
w Zespole ludowym „Bystrzacy", śpie-
wa w chórze „Jubbilate deo" przy 
Parafii św. wojciecha w wąwolnicy, jest 
także organistą w Parafii św. Mikołaja 
w lublinie.

 � Grażyna kowa 
grażyna kowa jest działaczką stowa-

rzyszenia kobiety z Pasją Borowa-Skoki, 
organizuje festyny rodzinne, uczestniczy 
w organizacji święta truskawki, pomaga 
przy wiciu wieńca dożynkowego, wyko-
nuje stroiki okolicznościowe, kultywuje 
kulturę ludową.

z cyklu „Historia w monetach za-
pisana. numizmaty z kościoła 
farnego pw. św. Jana chrzciciela 
i św. Bartłomieja” autorstwa 
Zbigniewa kiełba,

 � wyróżnienie Starosty Puławskiego 
i dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach dla 
organizacji nSZZ Solidarność przy 
grupie azoty Puławy S.a. za książkę 
pt. „Powstanie Solidarności i stan 
wojenny – wspomnienia działaczy 
nSZZ Solidarność”,

 � wyróżnienie Starosty Puławskiego 
i dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach dla 
towarzystwa Przyjaciół Michowa 
za folder pt. „anastazy Strzelecki 
(1783-1848) – oficer wojska 
Polskiego księstwa warszawskiego 
i królestwa Polskiego” pod redakcją 
Łukasza Pasima.

w kateGorii 
FolDer tUrystycZNy:

 � 1  m i e j s c e  –  l o k a l n a 
organizacja turystyczna kraina 
le s sow ych  wąwozów za 
„informator turystyczny”,

 � 2 miejsce – urząd Miasta Puławy 
za „Folder turystyczny” wydany 
w trzech wersjach językowych,

 � 3 miejsce – Puławskie towarzystwo 
Miłośników gór za folder „Symbole 
religijne w górach”, autorstwa 
Roberta Małkusa.

w kateGorii 
wyDawNictwa PoZostaŁe:

 � 1 miejsce – gminny ośrodek 
kultury w końskowoli za publi-
kacje pt. „kajet końskowolski 
„opowiadania z dziejów i zwyczajów 
gminy końskowola”, „wspomnienia 
Salomei Sułek”, „Pamiętnik dla mo-
ich dzieci Józef kolek”,

 � 2 miejsce – Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Puławach za książ-
kę „godko moja” autorstwa śp. 
Zbigniewa kozaka,

 � joanna Gracz 
Joanna gracz reprezentowała gminę 

Puławy podczas festynu rodzinnego 
tVP3 w górze Puławskiej oraz na do-
żynkach powiatowych gdzie zdobyła 
nagrodę w konkursie twórczości ludo-
wej. aktywnie współpracuje z gminnym 
ośrodkiem kultury. 

 � Natalia kosmowska 
natalia kosmowska jest laureatką 

konkursów muzycznych o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym, występo-
wała w mediach lokalnych i krajowych. 
utalentowana artystka śpiewa i tańczy 
od 4-go roku życia. wciąż rozwija swój 
talent oraz wzbogaca warsztat wokalny 
i instrumentalny.

 � Nikola i karina ciesielskie 
Siostry nikola i karina ciesielskie 

to utalentowane wokalistki, współ-
pracują z gminnym ośrodkiem kultury 
w gołębiu, wielokrotnie występowały 
na dożynkach powiatowych i innych 
uroczystościach, angażują się w życie 
kulturalne gminy i powiatu.

 � Gabriela Mosińska 
gabriela Mosińska to wokalistka 

szlifująca swój talent pod kierunkiem 
Zbigniewa Jonaka. w latach 2020-21 
zdobyla wiele nagród w konkursach mu-
zycznych, jest tancerką w Zespole Pieśni 
i tańca ludowego Powiśle.

 � weronika kubiś 
weronika kubiś uczy się śpiewu pod 

kierunkiem Zbigniewa Jonaka, w latach 
2020-21 zdobyła wiele nagród w konkursach 
muzycznych, m.in. i miejsce w 26. Przeglądzie 
twórczości Młodzieżowej w lipsku.

 � jakub rogala 
Jakub Rogala to utalentowany woka-

lista, uczący się pod opieką Zbigniewa 
Jonaka, reprezentuje Puławy na między-
narodowych festiwalach, laureat nagrody 
Prezydenta w kat. Puławski talent.

 � koło Gospodyń wiejskich 
czołnowianki

ko ło  gospodyń wie jsk ich 
czołnowianki powstało w 1960 roku. 
obecnie liczy 11 członkiń. Panie wystę-
puję na uroczystościach, wiją wieńce 
dożynkowe, wykonują utwory ludowe 
i patriotyczne. kultywują lokalne tra-
dycje kulinarne i twórcze w zakresie 
wyszywania, zdobyły nagrody podczas 
dożynek Powiatowych w Baranowie 
oraz w konkursie kobieta gospodarna 
i wyjątkowa.

 � stowarzyszenie aktywna wieś 
witowice 

Stowarzyszenie powstało w 2009 
roku, liczy 34 członków. Jest organiza-
torem imprez, animatorem działań kultu-
ralnych, prowadzi działalność społeczną, 
współpracuje z lokalną ochotniczą Strażą 
Pożarną. Stowarzyszenie uświetnia wy-
stępami okolicznościowe uroczystości.

 � koło Gospodyń 
wiejskich z Zagród 

koło gospodyń wiejskich z Zagród 
zrzesza 40 osób. Jego członkowie to 
wspaniali artyści zdobywający licz-
ne nagrody. tylko w 2021 roku mogą 
pochwalić się m.in. Finałem konkursu 
kobieta gospodarna i wyjątkowa, fina-
łem ogólnopolskiego Festiwalu kapel 
i śpiewaków ludowych w kazimierzu 
dolnym, i nagrodą w półfinale woje-
wódzkiego konkursu o nagrodę Małżonki 
Prezydenta RP, medalem i dyplomem 
od wojewody lubelskiego i Marszałka 
województwa lubelskiego za zasługi 
w kulturze. Za przygotowane wieńce kgw 

było nagradzane w gminie, powiecie i na 
tegorocznych dożynkach wojewódzkich.

 � Młodzieżowa Grupa teatralna 
z Markuszowa 

grupa działa przy gminnym domu 
kultury w Markuszowie, funkcjonuje od 
ponad 3 lat, wystawiała jasełka i widowi-
ska. Poprzez swoją działalność integruje 
i rozwija utalentowaną młodzież.

 � Dariusz Domański 
dariusz domański jest kapelmistrzem 

Puławskiej orkiestry dętej, a także in-
struktorem sekcji instrumentów bla-
szanych. Jest współtwórcą orkiestry, 
prowadzi zajęcia gry na instrumentach 
oraz gra na instrumentach dętych.

 � Puławska orkiestra Dęta
Puławska orkiestra dęta funkcjo-

nuje przy Puławskim ośrodku kultury 
dom chemika w Puławach pod batutą 
kapelmistrza dariusza domańskiego. 
grupa prowadzi ożywioną działal-
ność kulturalną, uświetniając lokal-
ne uroczystości.

 

LAuREACI POWIAtOWEGO 

KOnKuRSu WydAWnICtW:
w kateGorii alBUM:

 � 1 miejsce – Muzeum czartoryskich 
w Puławach za publikację pt. „kres 
Polskich aten”,

 � 2 miejsce – urząd Miasta Puławy za 
album pt. „Puławy dawniej i dziś”,

 � 3 miejsce – towarzystwo Przyjaciół 
gołębia za album ze zdjęciami 
krzysztofa olszaka pt. „te, co patrzą 
słońcu w oczy…”.

w kateGorii 
wyDawNictwo HistorycZNe:

 � 1 miejsce – urząd Miasta Puławy 
za książkę „dzieje Puław tom i”, 
autorstwa andrzeja tołpyho,

 � 2 miejsce – końskowolskie 
towarzystwo Społeczno-Regionalne za 
książkę „na Piskorach i w Zagórkach” 
autorstwa aleksandra lewtaka,

 � 3 miejsce – Muzeum nadwiślańskie 
w kazimierzu dolnym za publikację 

 � 3 miejsce – gminny ośrodek kultury 
w kurowie za wydawnictwo o nas 
„kwartalnik gminy kurów”,

 � wyróżnienie Starosty Puławskiego 
i dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach dla 
towarzystwa Przyjaciół nałęczowa 
za Roczniki pisma towarzystwa 
Przyjaciół nałęczowa – głos 
nałęczowa 2020, 2021

 � wyróżnienie Starosty Puławskiego 
i dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Puławach dla 
Stowarzyszenia kobiety z Pasją 
Borowa-Skoki, za Przepisy kuchni 
Regionalnej zgromadzone przez 
walentynę nowak „niezawodne 
przepisy kulinarne kobiet z pasją”

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i życzymy kolejnych sukce-
sów w działalności na niwie kultury. do 
gratulacji przyłączyli się również poprzez 
swoich przedstawicieli: minister edukacji 
i nauki dr Przemysław czarnek, poseł 
na Sejm RP prof. krzysztof Szulowski 
i marszałek województwa lubelskie-
go Jarosław Stawiarski. Poszczególne 
nagrody wręczała starosta danuta 
Smaga w asyście przewodniczącego 
rady Janusza wawerskiego, wicesta-
rosty leszka gorgola, członków zarzą-
du ireneusza Rzepkowskiego i Jana 
Ziomki oraz radnych ilony dudy-Szalast 
i Marka wocha. 

uroczystość została uświetniona kon-
certem Marcina wyrostka, któremu towa-
rzyszyli członkowie zespołu coloRiage.

Serdecznie dziękujemy Puławskiej 
orkiestrze dętej za akompaniament mu-
zyczny przy wręczaniu nagród, natomiast 
dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół 
technicznych wyrażamy wdzięczność 
za nieocenioną pomoc w organizacji 
tegorocznej gali kultury.

 Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki
 Anna Wyczółkowska

koncert marcina Wyrostka 
z zesPołem coloriage
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tegoroczne dożynki rozpoczęła 
msza św. celebrowana przez ks. ka-
nonika andrzeja Maleszyka. następnie 
uczestnicy udali się w barwnym ko-
rowodzie, prowadzonym przez gminę 
Baranów i starostów dożynek pań-
stwa izabellę i Przemysława Ziarek 
na miejsce uroczystości – błonia przy 
ul. Puławskiej. tutaj odbył się obrzęd 
dożynkowy oraz szereg występów 
i konkursów tematycznych. 

wśród licznie przybyłych gości zna-
leźli się między innymi:  poseł na Sejm 
RP prof. krzysztof Szulowski,  poseł na 
Sejm RP Jan kanthak,  prezes PFRon 
krzysztof Michałkiewicz reprezentu-
jący wicepremiera rządu RP, prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości Jarosława 
kaczyńskiego, dyrektor wojciech konrad 
reprezentujący ministra edukacji i nauki 
Przemysława czarnka, Michał Sieczka 

reprezentujący wojewodę lubelskiego 
lecha Sprawkę, radny sejmiku Marek 
wojciechowski reprezentujący marszałka 
województwa lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego, burmistrzowie i wójtowie, 
przewodniczący rady powiatu i gmin, 
dyrektorzy lodR, aRiMR, iung i szeregu 
innych instytucji, szkół oraz firm.

Poszczególne gminy były licznie re-
prezentowane przez lokalne stowarzysze-
nia, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, 
grupy śpiewacze, artystów indywidu-
alnych, twórców ludowych, oSP i inne 
osoby oraz podmioty, które przygotowały 
wspaniałe wieńce dożynkowe, stoiska 
i występy sceniczne.

dożynki są znakomitą okazją do 
uhonorowania rolników. w tym roku 
odznaczenia Zasłużonego dla Rolnictwa 
otrzymali: andrzej Bojarszczuk, Zbigniew 
kałdonek, Łukasz grabczak, teresa 

Strzelecka, Marcin Byzdra, Przemysław 
kowalski, grzegorz wiadrowski.  
natomiast nagrody Starosty Puławskiego 
za osiągnięcia w rolnictwie trafiły do: 
Mariusza Zyski, Łukasza Biniędy, Pawła 
kowalika, Sławomira wrótnego, Moniki 
Przewłoki, andrzeja ciołka, Marcina 
Bociańskiego, grzegorza Pszczoły, Pawła 
Sykuta i andrzeja Stasiaka. 

na scenie królowały lokalne grupy 
i zespoły. Przed obrzędem dożynkowym 
koncert wykonała Puławska orkiestra 
dęta, później można było wysłuchać kon-
certu chóru Ziemi Baranowskiej, duetu 
saksofonowego z końskowoli, wokalistek 
z gołębia kariny i nikoli ciesielskich, 
zespołu „kalina" z Markuszowa, kapeli 
krzysztofa kałdunka z kurowa i kgw 
z Zagród, natalii kosmowskiej i gabriela 
Mesiano. o dobrą zabawę zadbały ze-
społy Masters i ZajeFajni.        

WynIKI KOnKuRSóW 
dOżynKOWyCh
konkurs na najładniejsze stoisko:

 � 1 miejsce – gmina Baranów
 � 2 miejsce – gmina Puławy
 � 3 miejsce – gmina Żyrzyn
 � wyróżnienie – klub twórców 

ludowych, Miasto Puławy

konkurs wieńców dożynkowych
W kategorii wieniec tradycyjny:

 � 1 miejsce – Stowarzyszenie „Zagrody 
Razem” gm. Żyrzyn

 � 2 miejsce – Zespół śpiewaczy 
czołnowianki gm. Baranów

 � 3 miejsce – koło gospodyń wiejskich 
Skoki gm. Puławy

dożyNKoWe 
wspomnienia z baranowa
– Dożynki to niezwykle ważne święto polskiej wsi będące podsumowaniem całorocznej ciężkiej 
i pełnej poświęceń pracy rolnika – podkreśliła starosta Danuta smaga otwierając tegoroczne 
święto plonów powiatu puławskiego w Baranowie. życzenia radosnych chwil i zaproszenie do 
wspólnego świętowania zostały skierowane do uczestników wydarzenia także przez wójta gminy 
Baranów Mirosława romana Grzelaka.

 � wyróżnienie – koło gospodyń 
wiejskich „echo z Pól" gm. kurów

W kategorii wieniec współczesny:
 � 1 miejsce – koło gospodyń wiejskich 

„Strażacy Razem" gm. Żyrzyn
 � 2 miejsce –koło gospodyń wiejskich 

"Hutowianki" gm. Baranów
 � 3 miejsce – Zespół śpiewaczy 

„śniadowianki”, gm. Baranów
 � wyróżnienie – koło gospodyń 

wiejskich „Zagrody Razem”, gm. 
Żyrzyn

konkurs twórczości ludowej
W kategorii tkanina:

 � 1 miejsce – Beata woźniak
 � 2 miejsce – teodora dębska
 � 3 miejsce – agata goral

W kategorii plecionkarstwo 
i wikliniarstwo:

 � 1 miejsce – Barbara Rułka
 � 2 miejsce – wiesława kowalczyk
 � 3 miejsce – Mariusz Baryczka

W kategorii rzeźbiarstwo:
 � 1 miejsce – tomasz wiraszka
 � 2 miejsce – kazimierz kozak
 � 3 miejsce – Stanisław trocki

W kategorii sztuka użytkowa:
 � 1 miejsce – katarzyna grzechnik
 � 2 miejsce – Monika Matuła wetzlich

W kategorii plastyka obrzędowa:
 � 1 miejsce – Janina kulik
 � 2 miejsce – Magdalena Mokijewska
 � 3 miejsce – Joanna gracz

W kategorii malarstwo:
 � 1 miejsce – elżbieta Reczek
 � 2 miejsce – elżbieta kozak
 � 3 miejsce – teresa Maria Przypis

starosta d. smaga i Wójt m. grzelak 
otWierają uroczystości dożynkoWe
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Patronat honorowy nad tegorocznymi dożynkami powia-
towymi sprawowali:

 � Prezydent RP andrzej duda,
 � Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi grzegorz Puda.

Sponsorzy:
 � grupa azoty Zakłady azotowe Puławy S.a.,
 � cisowianka,
 � Sponsorzy lokalni: katarzyna i Sławomir grzechnik, Monika 

i Hubert Szczepańscy, Renata i Jerzy osoba, weronika 
i Paweł osoba, lucyna i Jan kulik, krystyna i Marian 
Maśny, agnieszka i artur cieloch, Paweł Sykut, gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Baranowie, 
Zakłady Mięsne „dobrosławów".

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów i dziękuje-
my wszystkim osobom i firmom, instytucjom oraz podmio-
tom, którzy wspomogli organizację „dożynek Powiatowych 
Baranów 2021".

 Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 Anna Wyczółkowska

50 Tu jesT moje miejsce KwartalniK powiatu puławsKiego 51

kulturakultura



uwalniamy 
KSIążKI 
regionalne 

od 2004 r., w czerwcu, obchodzimy ogólnopolskie 
święto wolnych książek. chcąc uczcić tak ważną datę 
w bibliotecznym kalendarzu, Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Puławach założyła oficjalną bookcrossingową 
półkę. Półka nosi nazwę: centrum wiedzy o regionie. na 
dzień dzisiejszy uwolnionych jest 50 publikacji dotyczą-
cych powiatu puławskiego i województwa lubelskiego. 
głównym celem półki jest bowiem wymiana publikacji 
regionalnych i umożliwienie dotarcia do wydawnictw 
powiatowych szerszemu gronu odbiorców. Zachęcamy 
więc wszystkich czytelników do odwiedzania naszej 
półki (ul. 6 Sierpnia 5) i przyłączenie się do wspólnej 
akcji uwalniania książek, bo jak głosi motto akcji: „książ-
ki nie lubią być więzione w domu na półkach, wolą 
krążyć z rąk do rąk i być czytane”. warto dodać, że na 
korytarzu przed biblioteką również znajduje się regał 
bookcrossingowy, który umożliwia wymianę książek 
wszystkim chętnym czytelnikom. to doskonały sposób, 
aby ze swojej domowej biblioteczki „pozbyć się” książek, 
które stoją na półce pod nazwą: „nietrafiony prezent” czy 
„nieudany zakup”. czasem nie były ani razu przeczytane 
czy choćby przekartkowane. wymieniając takie pozycje 
możemy dać naszym książkom drugie życie. lepsze od 
tego pierwszego, które ograniczało się do zbierana kurzu 
na książkowych grzbietach.

Zachęcamy zatem do tej książkowej wymiany, a przy 
okazji zapraszamy na nasze tematyczne wystawy, które 
oglądać można na oknach biblioteki. wystawy na-
wiązują do ważnych dat w bibliotecznym kalendarzu, 
podkreślają rocznice literackie i promują wartościową 
literaturę.  od początku roku biblioteka przygotowała 
następujące wystawy tematyczne: Patron Roku 2021 – 
krzysztof kamil Baczyński, 3 marca Międzynarodowy 
dzień Pisarzy „o pisarzach, o pisaniu, inspirujące cytaty 
mistrzów słowa”, 21 marca światowy dzień Poezji – 
„Patroni Roku 2021 o miłości”, 23 kwietnia światowy 
dzień książki i Praw autorskich – „nietypowe profesje 
i zajęcia słynnych pisarzy”, 8-15 maja ogólnopolski 
tydzień Bibliotek – „25 powodów, dla których warto 
odwiedzić bibliotekę”, ogólnopolski tydzień czytania 
dzieciom – „Złota dwudziestka książek dla dzieci”. 

 
   Katarzyna Adamowska-Kane, instruktor PBP Polskie Plakaty PlebiscytoWoWe, 1921 r. (Polona)

 Zgodnie z postanowieniami 
traktatu wersalskiego o przynależ-
ności górnego śląska zadecydować 
miał plebiscyt.

4.Vi.1919 r., po burzliwej dyskusji, 
Rada najwyższa konferencji pokojowej 
przyjęła angielski plan przeprowadzenia 
plebiscytu na górnym śląsku. termin 
i procedurę plebiscytową ustalono na 
spotkaniu tydzień później.

decyzje państw sprzymierzonych 
w sprawie śląska, a zwłaszcza narzu-
cona procedura przeprowadzenia ple-
biscytu dopuszczająca do głosowania 
wszystkich niemców urodzonych kiedyś 
na górnym śląsku, wywołały oburzenie 
wśród ludności polskiej.

rok 1919 
Pierwsze powstanie śląskie wybucha 

spontanicznie i praktycznie bez przy-
gotowania. w nocy z 16/17.Viii.1919 r. 
jako pierwsi walkę rozpoczęli powstańcy 
w powiecie pszczyńskim. Poprzedziła ją 
masakra polskich górników pod kopalnią 
„Mysłowice” przez oddziały niemieckiej 
straży granicznej (grenzschutz) w czasie 
której zginęło 10 osób.

Po tygodniu walk, powstanie zo-
stało krwawo stłumione przez oddziały 
grenzschutzu. niemcy przystąpili do akcji 
represyjnych, które przerwało dopiero 
przybycie komisji Międzysojuszniczej, 
mającej czuwać nad prawidłowym prze-
biegiem plebiscytu. 

 tymczasem w nabierającej coraz 
większego rozmachu kampanii pro-
pagandowej niemcy od samego po-
czątku mieli zdecydowaną przewagę. 

Rozporządzali przecież ogromnymi 
środkami finansowymi i dysponowali 
całą, budowaną od pokoleń struktu-
rą władzy.

Społeczeństwo polskie starało się, 
w miarę możliwości, wspierać wysiłki 
ślązaków pomocą materialną, kadrową 
i akcjami solidarnościowymi.

Na Pomoc PoWStańcom 
śLąSKIm

oddział grenzchutzu – niemieckiej straży granicznej, 1919 r.
(narodoWe archiWum cyfroWe)

28.IV.2021 r. Rada Powiatu Puławskiego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia 
100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. W ten sposób oddano hołd uczestnikom wszystkich 
trzech powstań śląskich. Sto lat temu mieszkańcy powiatu puławskiego nie pozostali obojętni wobec 
walk o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
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Puławski Sejmik Powiatowy na 
swoim iV posiedzeniu 9.iX.1919 r., 
podjął uchwałę w sprawie górnego 
śląska, w której czytamy: „Składając 
hołd najwyższy bohaterstwu braci na-
szych na śląsku zmuszonych przemocą 
pruską do walki powstańczej, Sejmik 
uchwala jednogłośnie przekazać z fun-
duszów powiatu 5 000 koron na pomoc 
powstańcom śląskim do dyspozycji 
komitetu obrony śląska w warszawie.”

 Rady gmin zobligowane zostały do 
utworzenia specjalnych komisji, które 

miały zająć się zbiórką „ofiar w gotówce 
i naturze”. Zebrane fundusze należało 
przekazać do kasy Sejmiku, natomiast 
żywność, odzież, bieliznę itp. przyjmowa-
ła hurtownia spółdzielcza w Puławach. 
członkowie Sejmiku uznali też za bar-
dzo pożądane utworzenie Puławskiego 
komitetu obrony śląska, który w poro-
zumieniu z komitetem obrony śląska 
w warszawie obejmowałby swoją dzia-
łalnością cały powiat puławski.

rok 1920 
w lutym 1920 r. obszar plebi-

scytowy znalazł się pod nadzorem 
Międzysojuszniczej komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej, kierowanej przez życz-
liwego Polakom francuskiego generała 
Henri le Ronda. na śląsk zaczęły przy-
bywać oddziały sojusznicze: francuskie, 
angielskie i włoskie. Jednocześnie po-
wstały dwa komisariaty Plebiscytowe: 
polski w Bytomiu – pod przewodnic-
twem wojciecha korfantego i niemiecki 
w katowicach kierowany przez doktora 
kurta urbanka.

Zaostrzająca się sytuacja na śląsku, 
aktywizuje lubelskich studentów. 
30.V.1920 r. zwołano wiec młodzie-
ży akademickiej, na którym wybra-
no akademicki komitet obrony Ziem 
Plebiscytowych oraz uchwalono rezolucję 
domagającą się przyłączenia górnego 
śląska do Polski. 

w okresie ofensywy armii czerwonej, 
latem 1920 r., niemcy podjęli próbę 
rewizji traktatu wersalskiego i prze-
jęcia całego obszaru plebiscytowego. 
nastąpiło nasilenie antypolskiej akcji 
prowadzonej przez niemiecką policję, 
która dokonywała zbrojnych napadów 
na polskie komisariaty plebiscytowe. te 
działania doprowadziły do wybuchu, 
w nocy z 19/20.Viii.1920 r. drugiego 
powstania na śląsku. 

tym razem powstańcom, którzy osią-
gnęli znaczne sukcesy, chodziło przede 
wszystkim o wycofanie ze śląska niemiec-
kiej policji. gdy Międzynarodowa komisja 
Międzysojusznicza spełniła ten postulat, 
powstanie zostało zakończone. nie zmniej-
szyło to jednak napięcia na górnym śląsku. 

PoWstańczy ckm na Pozycji nad odrą, 
1921 r. (narodoWe archiWum cyfroWe)

akademicki komitet PlebiscytoWy, lublin 1921 r. 
(zdjęcie z archiWum rodzinnego marii baWolskiej)

rok 1921
w styczniu 1921 r. korespondent 

„Rządu i wojska” donosił : „terror ma-
sowy i jednostkowy stosowany przez 
niemców, mających faktyczną władzę 
w kraju po miastach i w gminach, tajne 
składy broni, codzienne strzały do ludzi, 
prawne i bezprawne rewizje – wszystko 
to stwarza chronicznie przedłużający się 
stan walki i czyni z tego kraju o wysokiej 
kulturze jakiś Bałkan lub kaukaz.”

niemieckie represje stosowane wo-
bec Polaków na terenach plebiscytowych 
odbiły się dużym echem w Polsce. Przez 
kraj przetoczyła się fala protestów i ma-
nifestacji poparcia dla górnoślązaków. 
wiece poparcia dla sprawy śląskiej nie 
ominęły również powiatu puławskiego. 
głównym ośrodkiem całej akcji stały się 
Puławy, gdzie dwa wiece zorganizował 
Związek ludowo-narodowy (23.i.1921 r. 
i 13.iii.1921 r.).

w 1921 r. Powiatowy komitet obrony 
narodowej w Puławach przekazał na akcję 
plebiscytową na górnym śląsku 20 000 
marek a członkowie gminnego komitetu 
obrony narodowej w wąwolnicy na swoim 
zebraniu 9.ii.1921 r., postanowili przekazać 
na cele plebiscytowe 2536 marek. do ak-
cji tej włączyło się koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej w kurowie, zbierając ofiary w go-
tówce. dzięki hojności mieszkańców ulic: 
lubelskiej, dworskiej, Żabiej, Szumowskiej, 
kłodzkiej, kowalskiej, Blichu i nowego 
Rynku zebrano sumę 14 457 marek.

wyNik ByŁ NiekorZystNy
Plebiscyt na górnym śląsku przepro-

wadzony został 20.iii.1921 r. i zgodnie 
z przewidywaniami wypadł dla Polski nie-
korzystnie. na taki wynik miało wpływ 
przede wszystkim sprowadzenie specjalnie 
na plebiscyt ok. 200 tys. niemców, któ-
rzy mieszkali poza śląskiem oraz terror 
bojówek niemieckich. Z wynikami ple-
biscytu nie mogła pogodzić się polska 
opinia społeczna. Swoje niezadowolenie 
mieszkańcy Puław wyrazili podczas wiecu 

zorganizowanego 3.iV.1921 r. przez posłów 
PSl Stanisława Pękalę i irenę kosmowską. 

kiedy okazało się, że Polsce przypaść 
miały tylko powiaty pszczyński i rybnicki 
oraz część katowickiego i tarnogórskiego, 
rozgoryczenie Polaków było ogromne. 
w tej sytuacji 2.V.1921 r. wojciech korfanty 
ogłosił strajk generalny, a w nocy dowód-
ca Polskiej organizacji wojskowej dzia-
łającej na śląsku, płk. Maciej Mielżyński, 
wydał rozkaz do rozpoczęcia trzeciego 
powstania śląskiego. następnego dnia 
korfanty zrzekł się funkcji komisarza 
i ogłosił się dyktatorem powstania.

Majowe akcje PoParcia
wybuch powstania spotkał się z na-

tychmiastową reakcją społeczeństwa pol-
skiego. w całym kraju zbierano pieniądze, 
organizowano oddziały ochotników i przy-
gotowywano materiały propagandowe. 
Prasa lubelska szeroko opisywała wyda-
rzenia pierwszych dni powstania. w wielu 
miejscowościach łączono uroczystości 
3-majowe z demonstracjami poparcia na 
rzecz walczących powstańców.

kilka tysięcy mieszkańców powiatu 
puławskiego zebranych 3.V.1921 r. na 
wiecu w Puławach uchwaliło rezolucję, 
w której czytamy: 

 „wykluczamy możliwość podziału 
okręgu przemysłowego na śląsku lub 
utworzenia nowego Państwa śląskiego 
gdzie niezawodnie panowałaby nadal 
pruska samowola i odradzałyby się 
wielkie imperialistyczne niemcy, które 
zagrażałyby ponownie pokojowi całego 
świata. Żądamy wykonania w stosunku 
do górnego śląska postanowień traktatu 
wersalskiego. wzywamy Sejm i Rząd, 
aby czuwali nad sprawą górnego śląska 
i bronili wszelkimi środkami praw Polsce 
i ludowi polskiemu należnych”.

 nadal dużą aktywność przejawiali 
w lublinie studenci, którzy 9.V.1921 r. 
przekształcili akademicki komitet obrony 
Ziem Plebiscytowych w akademicki 
komitet obrony górnego śląska „w celu 

rozpoczęcia akcji wśród młodzieży 
i społeczeństwa”. 

Przedstawiciele komitetu dotarli do 11 
miejscowości województwa lubelskiego, 
gdzie podczas otwartych prelekcji na te-
mat śląska przeprowadzano akcje zbiórki 
pieniędzy. w powiecie puławskim była to 
wąwolnica i opole lubelskie. w czasie 
obydwu wieców zebrało się ok. 11 000 
ludzi z okolicznych wiosek, którzy przekazali 
na rzecz powstania prawie 15 000 marek. 

w celu lepszej koordynacji zbiórki 
pieniędzy, żywności i odzieży dla po-
wstańców oraz mobilizacji ochotników 
powstał w lublinie 12.V.1921 r. ponad-
partyjny komitet obrony górnego śląska. 
uaktywniają się także partie polityczne. 
Z inicjatywy Mariana cieplaka – delega-
ta PSl, zorganizowano wiece poparcia 
dla walczącego śląska w Piotrawinie 
(8.V.1921 r.) i karczmiskach (29.V.1921 r.).

 Sejmik Puławski na swoim posiedze-
niu w dniach 27-28.V.1921 r. postanowił 
przekazać 100 000 marek na pomoc 
dla walczących na śląsku powstańców. 
Z tej sumy 90 000 marek przekazano 
wojewódzkiemu komitetowi obrony 
śląska w lublinie. natomiast 10 000 
marek wypłacono Zarządowi obwodu 
Związku Strzeleckiego w Puławach na 
zakupienie żywności dla oddziału ochot-
ników wyruszających 31.V.1921 r. z Puław 
na górny śląsk. 

trudno dokładnie ustalić ilu 
mieszkańców Ziemi Puławskiej brało 
udział w powstaniu. na pewno na-
leżeli do nich: kazimierz Szulborski, 
tadeusz Załanowski i Joachim Sołtys. 
Ponadto w powstańczych walkach 
brali także udział Mieczysław koter 
i leonard włodarkiewicz.

DestrUktorZy oD wawelBerGa
w momencie wybuchu powstania 

wojsko powstańcze liczyło łącznie 35 
tysięcy ludzi. Podzielone zostało na trzy 
grupy operacyjne: „Północ”, „wschód” 
i „Południe”. w ich ramach została utwo-
rzona grupa destrukcyjna wawelberga, 
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którą dowodził kpt. tadeusz Puszczyński 
ps. „konrad wawelberg”. Był to specjalny 
oddział, któremu za cel wyznaczono cał-
kowite odcięcie terenów plebiscytowych 
od Rzeszy, aby uniemożliwić przerzut 
wojska niemieckiego w przewidywany 
rejon walk. aby to osiągnąć opracowano 
plan akcji „MoSty”, która rozpoczęła 
się w nocy z 2/3.V.1921 r. w ciągu 3 
godzin zniszczono 7 mostów na głów-
nych szlakach kolejowych i uszkodzono 
tory na dwóch odcinkach. Rozpoczęcie 
działań dywersyjnych stało się hasłem 
do rozpoczęcia iii powstania śląskiego. 
w dalszych etapach powstania grupa 
destrukcyjna wawelberga przeszła reor-
ganizację i została wzmocniona ochotni-
kami przybywającymi na śląsk z różnych 
stron Polski. oddziały grupy wawelberga 
wykazały swoją dużą przydatność, pro-
wadząc dalsze działania destrukcyjne. 
akcje te ułatwiały wycofywanie się 
powstańców, opóźniały natarcie wojsk 
niemieckich w czasie walk o górę świętej 
anny czy też stwarzały powstańcom 
możliwość przejścia do defensywy. Przez 
cały okres funkcjonowania (2 maja - 17 
czerwca) oddziały dywersyjne grupy 
destrukcyjnej wawelberga zniszczyły 

około 50 mostów, trzy dworce kole-
jowe, cztery pałace i kilkaset metrów 
torów kolejowych.

leoNarD wŁoDarkiewicZ
wśród powstańców walczą-

cych w oddziałach dywersyjnych 
wawelberga znalazł się ochotnik z Puław 
leonard włodarkiewicz.

włodarkiewicz urodził się 15.X.1898 
r. w Puławach. w 1910 r. rozpoczął na-
ukę w rosyjskiej „3 kłasnoje gorodzkoje 
uczyliszcze” w Puławach. trudne warunki 
bytowe rodziców zmusiły włodarkiewicza 
do rezygnacji z dalszego kształcenia i roz-
poczęcia pracy zarobkowej. Mając 15 lat 
rozpoczyna w 1913 r. pracę w Zarządzie 
wodnym w Puławach w charakterze 
młodszego pracownika biurowego. Po 
roku pracy wraca do szkoły i uzupeł-
nia w 1914 r. czwartą klasę gimna-
zjum rosyjskiego.

w czasie okupacji austriackiej 
w latach 1916-1918 zatrudniony był 
w warsztatach portowych jako maga-
zynier. 21.iii.1917 r. wstępuje do Polskiej 
organizacji wojskowej i razem ze swoim 
oddziałem bierze udział w rozbrajaniu 
niemców i austriaków w Puławach 

w listopadzie 1918 r. 11.Xi.1918 r. wstą-
pił jako ochotnik do wojska Polskiego. 
Został przydzielony do 4 pułku piechoty 
i służył w nim do 15.iii.1921 r.

Po powrocie z wojska, jako ochotnik 
przedostał się na śląsk i został przydzie-
lony do oddziału grupy wawelberga. 
w czasie działań opóźniających niemiec-
kie natarcie pod górą św. anny, został 
ranny. Za udział w tych walkach odzna-
czony został krzyżem walecznych i klasy.

Po powrocie do Puław rozpoczął 
służbę w 2 pułku Saperów kaniowskich.

joacHiM soŁtys
Zupełnie inaczej wyglądała śląska 

historia Joachima Sołtysa.
urodził się 7.iX.1865 r. w kępnie 

wielkopolskim, na terenie zaboru pru-
skiego. Jego dzieciństwo i młodość 
przypadły na okres szczególnie dla 
Polaków ciężki. Polityka Bismarcka dość 
skutecznie doprowadziła do germanizacji 
szkolnictwa w wielkopolsce. Jednak pa-
triotyczne wychowanie jakie otrzymał od 
swoich rodziców nie pozwoliło mu nigdy 
zapomnieć o tym, że jest Polakiem. nic 
więc dziwnego, że Joachim Sołtys należał 
do bardzo ruchliwych i aktywnych działa-
czy niepodległościowych w wielkopolsce 
i na górnym śląsku.

w tym okresie ujawnia się tak-
że dziennikarski zmysł Joachima. 
Jako współpracownik “Przeglądu 
Poznańskiego”, a później redaktor na-
czelny “gońca wielkopolskiego” i sekre-
tarz towarzystwa wykładów ludowych, 
systematycznie organizuje publiczne 
wykłady z zakresu historii i literatu-
ry polskiej.

w momencie wybuchu i wojny 
światowej Joachim Sołtys wraz z trze-
ma synami zgłasza się na ochotnika do 
legionów Polskich i odtąd przez 10 lat 
nieprzerwanie służy w wojsku Polskim.

Po odzyskaniu niepodległości ppor. 
J. Sołtys pozostaje w wojsku Polskim 
i otrzymuje przydział do Ministerstwa 
Spraw wojskowych, a w 1919 roku 

odznaka okolicznościoWa „śląsk 
nasz” noszona z okazji formalnego 
objęcia górnego śląska Przez oddziały 
Wojska Polskiego (fot. mikołaj sPóz)

leonard WłodarkieWicz W mundurze 
Weterana PoWstania śląskiego (zdjęcie 
z archiWum mikołaja sPóza)

intendentury w grupie „wschód”. Po za-
kończeniu powstania zostaje skierowany 
do pracy w wydziale Spraw granicznych 
przy komisji likwidacyjnej.

Z dniem 31 lipca 1925 roku przenie-
siony zostaje w stan spoczynku w stop-
niu podpułkownika.

Pod koniec lat dwudziestych Joachim 
Sołtys osiadł w Puławach, gdzie zamiesz-
kał przy ulicy J. Piłsudskiego 77. Później 
przeniósł się do warszawy, a w latach 
trzydziestych zmarł w Zakopanem.

Za swoją działalność na rzecz wol-
nej Polski J. Sołtys został odznaczo-
ny: krzyżem niepodległości, krzyżem 
na śląskiej wstędze waleczności 
i Zasługi, Medalem “Polska swe-
mu obrońcy” i Medalem 10-lecia 
odzyskania niepodległości.

„NaróD Polski Nie oPUści 

lUDU GórNośląskieGo”
iii powstanie śląskie było najwięk-

szym powstaniem, w którym w czasie 
ciężkich i krwawych walk, trwających 
dwa miesiące, zginęło prawie 1500 po-
wstańców. Symbolem tych walk stała się 
obrona góry św. anny, która stanowiła 
ważny punkt strategiczny. Bitwa trwała 
ponad dwa tygodnie i zakończyła się 
zdobyciem jej przez niemców. 

ostatecznie decyzję o podziale 
górnego śląska podjęła 12.X.1921 r. Rada 
ligi narodów. Polska otrzymała 29% 
obszaru plebiscytowego z katowicami 
włącznie i większością kopalń wę-
gla kamiennego.

trzyletnia akcja prowadzona na 
rzecz górnego śląska przez mieszkań-
ców powiatu puławskiego i całego 
województwa lubelskiego świadczyła 
o tym, że zryw powstańczy odbił się 
wśród nich szerokim echem. Była to 
gwarancja, że „naród polski nie opuści 
ludu górnośląskiego”.

 Robert Och

odznaczenia l. WłodarkieWicza. z PraWej odznaka PamiątkoWa gruPy WaWelberga 
(fot. mikołaj sPóz)

Pomnik PoWstańcóW śląskich, góra śWiętej anny 
cegiełka na budoWę Pomnika (zbiory Własne)  

zostaje mianowany likwidatorem 
głównej kasy wojskowej.

w tym trudnym dla odradzającego 
się państwa polskiego okresie Joachim 
Sołtys zostaje wykorzystany przez do-
wództwo jako specjalista do spraw 
górnego śląska.

w 1920 roku dowództwo oddziału 
ii Sztabu MSw mianuje J. Sołtysa re-
daktorem “wiadomości z polskich ziem 
plebiscytowych”. Rok później Joachim 
otrzymuje urlop i zostaje wysłany do 
pracy plebiscytowej na górnym śląsku. 
tam z ramienia głównego komitetu 
Plebiscytowego redaguje w opolu 
“gazetę opolską”, a w czasie iii powsta-
nia śląskiego (1921 r.) pełni służbę oficera 
łącznikowego, oraz funkcję kapitana 

56 Tu jesT moje miejsce KwartalniK powiatu puławsKiego 57

historia, ludzie regionuhistoria, ludzie regionu



Żołnierze wyklęci byli żołnierzami 
polskiego powojennego podziemia 
niepodległościowego i antykomu-
nistycznego, którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski i podporząd-
kowaniu jej ZSRR. walcząc z siłami 
nowego agresora, musieli zmierzyć 
się z ogromną, wymierzoną w nich 
propagandą Polski ludowej, która 
nazywała ich „bandami reakcyjne-
go podziemia”.

lubelszczyzna jako pierwsza zaję-
ta została przez armię czerwoną i tu 
najwcześniej dał się odczuć terror skie-
rowany przeciwko ludności cywilnej 
i członkom patriotycznych organizacji 
podziemnych. dlatego też na ziemiach 
tych działalność podziemia niepodległo-
ściowego była szczególnie intensywna 
i trwała najdłużej bo aż do roku 1963. 

w br. przypada 75. rocznica śmierci 
jednego z najwybitniejszych żołnierzy 

podziemia niepodległościowego w latach 
powojennych na terenie lubelszczyzny 
Mariana Bernaciaka ps. „orlik" uro-
dzonego 6 marca 1917 w Zalesiu koło 
Ryk, podporucznika rezerwy wojska 
Polskiego, członka ZwZ-ak, dowódcy 
oddziału partyzanckiego ak, a następ-
nie Zrzeszenia win na lubelszczyźnie. 
Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., 

w inspektoracie Rejonowym „Puławy", 
a następnie zastępcą inspektora puław-
skiego ds. bezpieczeństwa. dowodzone 
przez niego zgrupowanie było jednym 
z największych na lubelszczyźnie (ok. 
200 żołnierzy), przeprowadziło wiele 
akcji zbrojnych przeciwko władzom 
komunistycznym. 

mjr marian bernaciak ps. „orlik” 
– żołnierz Niezłomny
upamiętnienie 75. rocznicy śmierci dowódcy

oddział działał na terenie powiatów 
garwolińskiego, puławskiego, łukow-
skiego, lubartowskiego, kraśnickiego 
i kozienickiego. 

do najsłynniejszych akcji na terenie 
powiatu puławskiego dowodzonych przez 
„orlika” należały: zwycięska bitwa w lesie 
Stockim, odbicie ok. 100 więźniów z pu-
ławskiego urzędu Bezpieczeństwa.

Marian Bernaciak „orlik” zginął 24 
czerwca 1946 r. okrążony przez oddział 
kBw koło wsi Piotrówek. dwukrotnie 
ranny podczas próby przebicia się z okrą-
żenia, popełnił samobójstwo.

dla uczczenia 75. rocznicy dowód-
cy – światowy Związek Żołnierzy armii 
krajowej koło Puławy przy współpracy 
i współfinansowaniu Powiatu Puławskiego 
realizuje projekt z cyklu „Żołnierze wyklęci 
zawsze w naszej pamięci”. w ramach za-
dania zaplanowano wiele przedsięwzięć 
skierowanych do mieszkańców naszego 
Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży szkolnej. Jego celem jest po-
pularyzowanie i upowszechnianie wiedzy 
na temat żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego, kształtowanie postaw 
patriotycznych młodzieży poprzez propa-
gowanie i pogłębianie wiedzy o działal-
ności drugiej konspiracji w latach 1944 
-1963, łączenie środowisk patriotycznych 

w celu upowszechniania Żołnierzy 
niezłomnych lubelszczyzny.

w dniu 20 czerwca 2021 r. 
w kazimierzu dolnym została odsłonięta 
tablica pamiątkowa poświęcona dowód-
cy oraz Jego żołnierzom. uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. sprawowaną 
w kościele św. Jana chrzciciela i św. 
Bartłomieja apostoła w intencji Żołnierzy 
wyklętych, po której odsłonięto i poświę-
cono tablicę pamiątkową pamięci mjr. 
Mariana Bernaciaka ps. „orlik”. Po oko-
licznościowych przemówieniach złożono 
pod tablicą kwiaty. wśród honorowych 

podczas wojny obronnej 1939 r. walczył 
jako podporucznik rezerwy w 2. Pułku 
artylerii ciężkiej. dostał się do niewoli 
sowieckiej. kilka tygodni później zbiegł 
z transportu i powrócił w rodzinne strony. 
w 1940 r. zaangażował się w działalność 
konspiracyjną w ramach ZwZ, a następnie 
ak. Był szefem kedywu Podobwodu 
„a"(dęblin-Ryki) w obwodzie ak 
Puławy. w 1943 r. utworzył grupę lot-
ną, przekształconą w oddział partyzancki 
o kryptonimie oP i/15 Pułku Piechoty ak 
„wilków". Przeprowadził on ponad 
20 akcji bojowych. w marcu 1945 r. 
odtworzył swój oddział z osób zagrożo-
nych aresztowaniem. od jesieni 1945 r. 
był dowódcą zgrupowania oddziałów win 

Wiązanka od rady i zarządu PoWiatu
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ciało zostało ukryte prawdopodobnie 
na cmentarzu Bródnowskim.

Pamięć i szacunek dla przodków są 
fundamentem wspólnoty narodowej, 
dlatego też jako środowisko staramy się 
dbać o pamięć Żołnierzy niezłomnych, 
rycerzy słusznej sprawy, którzy po wojnie 
stanęli po stronie dobra w walce ze złem, 
jakim był komunizm.

 Małgorzata Górska-Lenartowicz
radna Rady Powiatu Puławskiego

członek ŚZŻ AK Koło Puławy 
 Andrzej Wenerski

gości zaszczycili nas Porucznik Henryk 
Strumnik, rocznik 1927, żołnierz „orlika”, 
jeden z ostatnich, który brał udział 
w Bitwie w lesie Stockim, oraz dalsza 
rodzina Mariana Bernaciaka z warszawy. 
uroczystości objęte były Honorowym 
patronatem starosty puławskiego 
danuty Smagi oraz posła na Sejm RP 
krzysztofa Szulowskiego.

we wrześniu i październiku br. w szko-
łach, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Puławski odbywały się spo-
tkania młodzieży z historykami na temat 

działań zbrojnych Mariana Bernaciaka 
ps. orlik i jego zgrupowania. Młodzież 
otrzymała foldery o tej tematyce, przy-
gotowane również w ramach projektu. 

należy dodać, że w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat udało się odnaleźć miejsca 
ukrycia ciał setek żołnierzy powojennego 
podziemia antykomunistycznego. wciąż 
jednak nieznane są liczne miejsca śladów 
zbrodni dokonanych na wielu wybit-
nych żołnierzach i oficerach walczących 
z sowiecką okupacją. wśród nich jest 
m.in. Marian Bernaciak ps. orlik”. Jego 

starosta d. smaga i radna m. górska-lenartoWiczPoseł k. szuloWski i radna m. górska-lenartoWicz
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lista UHoNorowa-
NycH PrZeZ starostę 
PUŁawskieGo sPortowców

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Marii 
Grzegorzewskiej w Puławach:

 � ksawier capała
 � Szymon Freliga
 � Paulina tarkowska
 � karol kluziak
 � agnieszka adamczyk

Fundacja BEZMIAR:
 � Maryla Miłek
 � elżbieta krawczyk

Klub Sportowy „Pogoń” Puławy
 �  Filip Maciejuk
 �  kacper Maciejuk
 �  Bartłomiej Proć
 �  adam wojewódka
 �  Łukasz świderski

SPoRtoWe 
nagrody Starosty 
Puławskiego rozdane!

27 maja w puławskim Starostwie 
zagościli laureaci dorocznych 
nagród Starosty Puławskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie sportu 
w 2020 roku. nagrody i wyróż-
nienia trafiły do 68 zawodników, 
trenerów i działaczy sportowych 
z terenu powiatu puławskiego. 
Serdecznie dziękuję za sporto-
wą promocję Ziemi Puławskiej, 
za wasz trud i zaangażowanie, 
owocujące tak licznymi suk-
cesami – podkreśliła starosta 
danuta Smaga w trakcie cere-
monii dekorowania zasłużonych 
sportowców. do życzeń starosty 
przyłączyli się również: wice-
starosta leszek gorgol, członek 
zarządu ireneusz Rzepkowski, 
przewodnicząca komisji kultury, 
Sportu i Promocji ilona duda-
Szalast oraz przewodnicząca 
komisji edukacji Małgorzata 
górska-lenartowicz.
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Klub Sportowy „Wisła Puławy”
 �  natalia Żywczyk
 �  wiktoria Patrycja oko
 �  alicja katarzyna Sielska
 �  Zuzanna gozdera
 �  weronika Majek
 �  Sabina Poświatowska
 �  Maja Brodowska
 �  tomasz Sławomir Murat
 �  aleksander Zdybel
 �  gabriela król
 �  grzegorz chojak
 �  Radosław Poniatowski
 �  witold guz
 �  Jakub węgrzyn
 �  daniel goljasz
 �  Bartosz kasperski
 �  Mateusz kozak
 �  natalia Fota
 �  aleksandra ślusarska
 �  Zuzanna Podlaszczak
 �  Mateusz Zawisza
 �  Mateusz Fiut
 �  Jakub wojtyła
 �  Robert Borucki
 �  dariusz Butryn
 �  karolina Sobczyk

Wyróżnienie dla Akademii 
Piłkarskiej „Drużyna Marzeń”

 �  Bartosz kleszczyński
 �  Michał chabros
 �  aleksander krawczak
 �  Filip chołuj
 �  igor kuchczyński
 �  alan Marzec
 �  oliwier adrian Stefaniak
 �  tomasz wróbel
 �  alan kowalik

Serdecznie gratulujemy znakomitych 
osiągnięć sportowych i życzymy kolej-
nych, równie wysokich sukcesów!

  Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie MAYDAY TEAM
 �  Małgorzata krawczyk
 �  wojciech wręga
 �  Mateusz wręga
 �  wioleta Furtak

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy Andros Puławy

 �  Jakub Płaczkowski
 �  Marceli adach
 �  ewelina Malinowska
 �  Bartłomiej ciupa
 �  nikola krajewska
 �  nikola śliwa

 �  Marika Sączek
 �  Filip Żywarski
 �  tymoteusz Zacharewicz
 �  Julia Skomra
 �  arkadiusz gajos
 �  Maja kraska
 �  Julia kraska

Zespół Szkół nr 3 w Puławach
 �  karolina Stachyra
 �  otylia Muszyńska
 �  weronika Suszek
 �  Joanna Spyt



Bartłomiej kurys, dariusz leonarcik, 
Robert kłopot, Bożena grzeszczyk, 
agnieszka leonarcik i Beata topolewska 
to nasi lokalni laureaci rywalizacji miast 
w ramach Pucharu Rowerowej Stolicy 
Polski w kategorii męskiej i damskiej. 
Panowie zajęli również trzy kolejne miej-
sca w puławskiej klasyfikacji ogólnej. 
Rowerzyści zostali uhonorowani przez 
starostę danutę Smagę w lipcu br., któ-
ra pogratulowała osiągniętego wyniku 
i podziękowała za sportową promocję 
Ziemi Puławskiej.

Starosta podziękowała również za 
wykręcone dla Puław kilometry. to 
dzięki zaangażowaniu rowerzystów 
Puławy uplasowały się na trzecim 
miejscu wśród pięćdziesięciu trzech 
rywalizujących miast. wielkie brawa! 
Słowa podziękowania należą się rów-
nież Marcinowi kowalowi, który zna-
komicie organizował wspólne wyjazdy 
i zachęcał mieszkańców do udziału 
w rywalizacji. Serdecznie dziękujemy 
także wszystkim osobom i organi-
zacjom, które aktywnie jeżdżąc na 

Puławscy laureaci Rowerowej 
Stolicy Polski uhonorowani 
przez starostę

rowerach przyczynili się do osiągniętego 
przez nasze miasto wyniku.

warto wspomnieć że puławianie kręcili 
kilometry dla Puław także ze starostą pu-
ławskim. Pod koniec czerwca kilkadziesiąt 
osób wzięło udział w organizowanej przez 
Powiat Puławski i gminę Puławy wyciecz-
ce „Pomóżmy Puławom – RoweRowa 
Stolica PolSki 2021. Rajd rowerowy: 
Puławy – gołąb – Bonów – Puławy". 
Przejażdżka była okazją do odwiedzenia 
Muzeum nietypowych Rowerów w gołębiu 
oraz poznania gołębskich zabytków 

i niezwykle ciekawej okolicy. Zwieńczeniem 
wyjazdu było zwiedzanie terenu po wysie-
dlonej wsi Bonów. udział w rajdzie wzięła 
starosta puławski danuta Smaga, która 
przywitała rowerzystów i dołączyła do 
grupy w gołębiu.

 Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji 

Kultury, Sportu i Turystyki
 Andrzej Wenerski, Paweł Nocek

PułaWscy laureaci roWeroWej stolicy Polski - b. toPoleWska, 
r. kłoPot, b. kurys, d. leonarcik i b. grzeszczyk ze starostą d. smagą

starosta d. smaga na rajdzie PułaWy 
- gołąb  - bonóW - PułaWy

Przed budynkiem gminnego ośrodka kultury W gołębiu

roWerzyści Przed budynkiem starostWa 
PoWiatoWego W PułaWach - miejsca startu 
rajdu PułaWy - gołąb - bonóW - PułaWy
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nAŁĘCZOWSKI SZLAK LItERACKI – to publikacja wydana przez Lokalną Organizację 
turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”, która w syntetycznej formie prezentuje 
miejsca związane z działalnością i pobytem plejady polskich literatów i zachęca do 
poznawania lokalnej historii.

Z krótkiej prezentacji obecnej przy każdym zdjęciu obiektu można dowiedzieć się, że już od lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XiX wieku poprzez dekady XX wieku nałęczów był ulubioną miejscowością Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego 
(twórca posiadał własny dom – słynna chata Żeromskiego – obecnie Muzeum Żeromskiego), Henryka Sienkiewicza, ewy 
Szelburg – Zarembiny, Zofii nałkowskiej, kazimiery iłłakowiczówny.

w czasach braku narodowej suwerenności nałęczów spełniał rolę patriotycznego bastionu, ponieważ w stylowych willach, 
jak np. w wilii Podgórze czy willi oktawia zlokalizowanych przy ul. armatnia góra odbywały się spotkania artystów. na literac-
kich czwartkach, które w wilii Podgórze prowadziła Jadwiga Łuszczewska (pseudonim literacki deotyma) kultywowano pamięć 
o wydarzeniach historycznych, a w willi oktawia, na początku XX wieku, spotykała się inteligencja, gościły znane osoby z kręgu 
literatury i kultury, do których należeli: Zenon Przesmycki (Miriam), adolf nowaczyński, ignacy Matuszewski, Jan lemański.

Publikacja naŁĘcZowSki SZlak liteRacki – zachęca do odwiedzania zarówno reprezentatywnych obiektów takich jak 
PaŁac MaŁacHowSkicH jak i budowli i miejsc sakralnych – kaPlica pw. św. kaRola BoRoMeuSZa, kościÓŁ PaRaFialny 
pw. św. Jana cHRZciciela czy cMentaRZ PaRaFialny, na którym spoczywają osoby zasłużone dla nałęczowa.

treściwą charakterystykę willi, miejsc uzdrowiskowych oraz wybranych wąwozów uzupełnia mapka, na której są zazna-
czone i umieszczone w formie fotografii opisywane obiekty.

 Joanna Czajkowska
 Andrzej Wenerski

Nałęczowski

SZLaK LIteRacKI

3 Lata KadeNcJI StaRoSty PuŁaWSKIego
22.11.2018 r. - 22.11.2021 r.
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Fot. główna i miniatury - Hanna Wenerska, miniatury: Baranów - Andrzej Wenerski, Markuszów - Sławomir Łowczak


