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Szanowni Państwo,

początek roku oznacza nowe 
wyzwania w pracy każdego sa-
morządowca. Powiat Puławski 
wchodzi w Nowy Rok z uchwalo-
nym przez Radę Powiatu ambit-
nym budżetem, którego wykona-
nie przyczyni się do wzmocnienia 
realizacji funkcji usług publicz-
nych skierowanych do mieszkańców Ziemi Puławskiej.  
Z tego powodu szczególnie polecam lekturę artykułu 
opracowanego na ten temat przez Skarbnika Powiatu. 
Szereg interesujących informacji z zakresu działalności 
samorządu powiatowego na przestrzeni poprzednich 
miesięcy zawierają także inne artykuły, np. dotyczące 
pracy Powiatowego Zarządu Dróg. Uwadze Czytelni-
ków szczególnie polecam artykuły o nowo powołanych 
jednostkach powiatowych – Powiatowym Centrum Roz-
liczeniowo-Księgowym w Puławach i Powiatowym Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Górze Puławskiej.  
Wiele ważnych wiadomości znajduje się w relacjach  
z pracy Rady oraz Zarządu Powiatu Puławskiego,  
w których określamy jakimi zadaniami zajmowaliśmy się  
w minionym okresie. Zachęcam także do zapoznania 
się z bardzo istotnym w okresie zimy artykułem przy-
gotowanym przez Zastępcę Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej na temat szkodliwego dzia-
łania tlenku węgla. W publikacji zawarliśmy również 
wiele pozycji traktujących o wydarzeniach i przedsię-
wzięciach realizowanych przez jednostki organizacyj-
ne Powiatu Puławskiego, które mają istotne znaczenie 
dla mieszkańców Powiatu, na przykład dot. kultury czy 
sfery oświatowej. Mam dla Państwa zaproszenie, tym 
razem skierowane do młodzieży i osób poszukujących 
pracy – otóż 21 marca organizujemy XIV edycję Targów 
Pracy i Edukacji. Miejscem uroczystości, podobnie jak 
w ubiegłym roku, będzie Hala Sportowa Zespołu Szkół  
Technicznych w Puławach. 

Serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników do zapo-
znania się z treścią nowego kwartalnika.  

Życzę miłej lektury
Starosta Puławski

Witold Popiołek

Wydawca:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, 24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, 
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www.bib.pulawy.powiat.pl
Redaktor naczelny: Andrzej Wenerski 
Zespół redakcyjny:
Monika Zych, Danuta Szlendak, Magdalena Kobiałka, Wioletta Włodek, 
Anna Ziomka, Agnieszka Piłat, Agnieszka Zdun-Podhajny, Małgorzata 
Noskowska, Marzena Romańczuk.
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zmiany tytułów, skracania, adiustacji i korekty redakcyjnej tekstów.
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Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Temat wydania

Budżet powiatu uchwalony!

Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku Radni Powiatu Pu-
ławskiego podjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. 

Dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały w wy-
sokości 129.449.740 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 
108.380.655 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 
21.069.085 zł.

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowane zostały w wy-
sokości 139.852.576 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 
106.310.070 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 
33.542.506 zł.

Deficyt budżetowy związany z zaplanowanymi wydat-
kami inwestycyjnymi zaplanowany został w wysokości  
10.402.836 zł. 

Wśród dochodów budżetu Powiatu najważniejszą po-
zycję stanowi subwencja oświatowa, określona w wysokości 
56.189.794 zł, co stanowi 43,45 % planowanych dochodów 
powiatu ogółem. Subwencja wyrównawcza określona zosta-
ła w wysokości 4.637.981 zł. Na wysokość tej subwencji ma 
wpływ między innymi wskaźnik dochodów podatkowych na 
jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do wskaźnika 
dla wszystkich powiatów. W naszym powiecie wskaźnik ten 
wynosi 187,68 % podczas, gdy średnia dla wszystkich powia-
tów wynosi 232,60 %. Z uwagi na niższy wskaźnik bezrobocia  
w Powiecie Puławskim w stosunku do stopy bezrobocia  
w kraju, powiatowi nie przysługuje kwota uzupełniająca 
subwencji (stopa bezrobocia w kraju według stanu na dzień 
31.12.2016 r., wynosi 8,3 % natomiast stopa bezrobocia w po-

wiecie – 7,6 %). Znaczącym dochodem budżetu powiatu jest 
również subwencja równoważąca w wysokości 701.716 zł. 

Ważną pozycję w budżecie stanowi udział powiatu w po-
datkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w po-
datku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 10,25%
wpływów budżetu państwa i oszacowany został na poziomie 
23.440.890 złotych. 

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
otrzymaliśmy dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w wysokości 11.672.734 zł. 

Kwotę 11.145.779 zł w budżecie powiatu planujemy pozy-
skać z funduszy unijnych głównie na realizację projektów:

1. „Wygodniej, szybciej bezpieczniej”,
2. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie 

Puławskim”,
3. „E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa 

Lubelskiego” oraz środki w ramach programu  
„Erasmus +” - realizowanych przez jednostki oświatowe.

W dochodach budżetu powiatu zaplanowane zosta-
ły dotacje celowe z gmin z tytułu pomocy finansowej dla
powiatu na realizacje inwestycji drogowych w wysokości  
4.457.928 zł oraz dotacje z budżetu państwa na te cele w wy-
sokości 4.050.000 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu powiatu wyno-
szący 43,53 % ogółu wydatków stanowią wydatki na oświatę 
i wychowanie.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg 
w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 30.565.526 zł 
(21,87 % wydatków ogółem), w tym na wydatki inwestycyjne 
25.877.001 zł.

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną przeznaczono  
w budżecie powiatu kwotę 11.720.095 zł, tj. 8,39 % wydatków 
ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym,  
w szczególności wydatki Państwowej Straży Pożarnej oraz wy-
datki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwo-
tę 6.011.000 zł, co stanowi 4,30 % wydatków powiatu ogółem. 
Utworzono także rezerwę budżetową na zadania związane z za-
rządzaniem kryzysowym w wysokości 250.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od 
kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane  
z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ przeznaczono kwotę 
1.457.034 zł, tj. 1,04 % ogółu wydatków budżetu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy kwotę 
33.542.506 zł, co stanowi 24,00 % wydatków budżetu ogółem. 

Starosta W. Popiołek przedstawia projekt budżetu na konferencji prasowej
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W większości są to zadania związane z przebudową i budową 
dróg i mostów powiatowych.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2018 rok
• Realizacja dwóch inwestycji w ramach Programu Roz-

woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej:
1. droga Baranów - Kurów – wartość kosztorysowa tego 

zadania wynosi 6.616.358 zł, z tego dofinansowa-
nie z budżetu państwa 3.000.000 zł, dofinansowanie 
z gmin Baranów, Żyrzyn i Kurów 1.808.178 zł, środki 
własne powiatu 1.808.180 zł;

2. droga Żyrzyn – Kotliny – wartość kosztorysowa wy-
nosi 2.100.000 zł, z tego dofinansowanie z budżetu
państwa 1.050.000 zł, dofinansowanie z gminy Ży-
rzyn 525.000 zł, środki własne powiatu 525.000 zł.

• Budowa chodników w Dąbrówce, Klementowicach, 
Końskowoli, Pożogu oraz w Chrząchowie – kwota 
ogółem ponad 1.300.000 zł, w tym pomoc finansowa 
z gmin 625.000 zł, środki własne powiatu 675.000 zł.

• Budowa obiektu mostowego w miejscowości Kło-
da wraz z rozebraniem istniejącego mostu – kwota 
5.436.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu pań-
stwa 2.718.000 zł, dofinansowanie z Gminy Kurów 
150.000 zł, środki własne powiatu 2.568.000 zł.

• Przebudowa dróg powiatowych w Niebrzegowie,  
w Kęble i w Janowicach – kwota ogółem 900.000 zł,  
w tym pomoc z gminy Janowiec 150.000 zł oraz z gminy  
Wąwolnica 150.000 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej Doły – Wylągi – kwo-
ta 1.333.000 zł (pomoc z Gminy Kazimierz Dolny  
666.500 zł). 

• Przebudowa drogi powiatowej Opoka – Chrząchówek 
– kwota 400.000 zł.

Planujemy ponadto opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę dróg powiatowych Kurów – Karmanowi-
ce, Czesławice - Sadurki oraz dokumentację budowy obiektu 
mostowego w m. Płonki.

W roku 2018 planujemy rozpocząć realizację robót bu-
dowlanych w ramach projektu unijnego: „Wygodniej, szyb-
ciej, bezpieczniej…”. 

Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 6.345.944 zł, w tym 
dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 4.454.501 zł,
udział Gminy Żyrzyn 150.000 zł oraz wkład własny powiatu 
1.741.443 zł. 

W budżecie powiatu zaplanowano również pomoc finan-
sową udzielaną przez powiat dla:

- gminy Końskowola na realizację drogi powiatowej 
Końskowola – Sielce w wysokości 615.000 zł, 

- gminy Kurów na przebudowę drogi powiatowej  
w Płonkach – 165.000 zł,

- dla gminy Wąwolnica na zadanie realizowane  
w ramach: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2020” - 150.000 zł.

Na projekt unijny: „E-Geodezja - cyfrowy zasób geode-
zyjny Województwa Lubelskiego” – zaplanowaliśmy kwotę 
379.448 zł – w tym środki unijne 322.531 zł.

Na projekt: „Nowoczesne centra edukacji zawodo-
wej w Powiecie Puławskim” - zaplanowaliśmy kwotę  
3.477.411 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 
w wysokości 2.936.481 zł.

Na projekt: „Rewitalizacja terenów zdegradowanych po-
przez modernizację budynku MOS w Puławach wraz z jego 
otoczeniem” – kwotę 1.200.000 zł, w tym dofinansowanie 
z UE i budżetu państwa 925.984 zł.

Planujemy złożyć jeszcze dwa wnioski o dofinansowanie
na zadania: 

• „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych 
poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podnie-
sienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych 
Powiatu Puławskiego”.

• „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pu-
ławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej”.

Zaplanowana została dotacja dla SP ZOZ w Puławach  
w wysokości 200.000 zł na realizację projektu: „Modernizacja 
i doposażenie SOR SP ZOZ w Puławach”.

Planujemy również przeprowadzenie termorenowacji bu-
dynku przy al. Królewskiej 3 w Puławach, kwota zaplanowa-
na na ten cel wynosi 447.500 zł. 

Poza uchwałą budżetową Rada Powiatu przyjęła uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek spo-
rządzania wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzo-
ny ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-
nych jako narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji finansowej
jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala,  
w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w 
art. 226 w/w ustawy, ocenić możliwości inwestycyjne jednostki 
samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności 
kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument
planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy.

W wieloletniej prognozie finansowej zawarte są załączniki
zawierające prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć re-
alizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

 Anna Krzysztofik
 Skarbnik Powiatu Puławskiego

fot. lputv.pl
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Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Aktualności

Z pracy Rady Powiatu

Dnia 25 października 2017 roku odbyła się XXXIV sesja 
Rady Powiatu. Głównymi punktami październikowego posie-
dzenia były dwie informacje – o stanie realizacji zadań oświa-
towych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2016/2017 oraz 
informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotycząca analizy 
oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok. 
Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach: 

• wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieru-
chomości gruntowej, oznaczonej jako działki o nume-
rach ewidencyjnych 88 o pow. 1,0617 ha oraz 286 o pow. 
1,1890 ha, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, 
położonej na terenie Gminy Baranów, obręb Łukawka, na 
okres do 3 lat;

• zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Puławach,

• utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Górze Puławskiej,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Kolejna sesja – XXXV, odbyła się 29 listopada 2017 roku. 
W pierwszej kolejności radni podjęli pakiet 21. uchwał 

dotyczących przekształceń szkół prowadzonych przez Powiat 
Puławski dostosowujący placówki do nowego ustroju szkol-
nego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - 
Prawo oświatowe.

Następnie Rada, pozostając w temacie spraw oświato-
wych, podjęła uchwały w następujących sprawach: 

• nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 14  
w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Puławach; 

• projektu zmiany uchwały nr XXVIII/224/2017 Rady Po-
wiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie do-
stosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpod-
stawowych i specjalnych;

• przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rzą-
dowej, wynikających z programu kompleksowego wspar-
cia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem”. 

Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące: 
• uchwalenia Rocznego programu współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puław-
skim w 2018 r;

• wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn 
darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej wła-
sność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie;

• wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawoz-
dania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach za dwa lata obrotowe – za 
rok 2017 i za rok 2018;

• nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi 
Samopomocy w Górze Puławskiej,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
• zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Dnia 28 grudnia 2017 roku odbyła się XXXVI sesja Rady 
Powiatu. Jak co roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 

Przewodnicząca D. Smaga otwiera sesję Rady Powiatu Puławskiego

Zarząd Powiatu Puławskiego 

Starosta W. Popiołek przedstawia opracowanie budżetu Powiatu
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sesja rozpoczęła się od występu zespołu z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Puławach pod opieką Mariusza Oleśkiewi-
cza. 

Po występie Przewodnicząca Rady Danuta Smaga, Staro-
sta Puławski Witold Popiołek oraz Ksiądz Dziekan Piotr Tre-
la złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, a następnie 
wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem.

Najważniejszym punktem grudniowej sesji było podjęcie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. W dalszej części ob-
rad Rada podjęła następujące uchwały: 

• w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2017;

• w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

Zarząd Powiatu Puławskiego

Obrady Rady Powiatu Puławskiego

dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświato-
wych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania; 

• w sprawie przyjęcia w 2018 roku od Wojewody Lubelskie-
go zadania publicznego z zakresu administracji rządowej;

• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 
Podczas grudniowej sesji radni wysłuchali także rocznego 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontro-
li w 2017 roku. 

Ze szczegółami podjętych uchwał mieszkańcy powiatu 
mogą zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 Waldemar Orkiszewski 
kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu 

fot. Andrzej Wenerski

Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:
▶ przygotowania i przedłożenia do uchwalenia Radzie Po-

wiatu Puławskiego projektu budżetu powiatu na 2018 rok 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

▶ sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej zleconych Powiatowi Puławskiemu  
w 2018 r.;

▶ realizacji projektu: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” 
– poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubel-
skiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych 
usprawniających dostępność komunikacyjną do regio-
nalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zosta-
nie rozbudowana droga powiatowa nr 1516 L prowadząca  
z Żyrzyna do Baranowa na odcinku o długości 11428 mb. 
Termin składania ofert oraz otwarcie przetargu zaplano-
wano na 8 marca 2018 r.;

▶ przystąpienia Powiatu Puławskiego do udziału w projekcie: 
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia 
i doradztwa dla JST w województwie lubelskim”. Projekt re-
alizowany jest z ramach Działania 2.10 „Wysoka jakość sys-
temu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020”. Instytucją nadzorującą wdrożenie projektu 
jest Ministerstwo Edukacji Narodowej;

Występ artystów z MDK w Puławach podczas obrad Rady Powiatu
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▶ realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwi-
jania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komu-
nikacyjnych „Aktywna tablica” na rok 2017. Otrzymana 
kwota dotacji wynosi 10 800 zł, natomiast wkład własny 
poniesiony w całości 2 700 zł;

▶ zawarcia umowy z Wojewodą Lubelskim, na mocy której 
Powiat Puławski otrzymał dotację  ok. 55 tys. zł na wypo-
sażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach
oświatowych;

▶ przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządo-
wej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem”, w zakresie przygotowania i utrzymania 
miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz 
zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordyna-
cyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. 
Zadania realizowane były przez ZS w Kazimierzu Dolnym 
oraz SOSW w Puławach;

▶ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów-
kach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Puławski, maksymalnej kwoty dofinansowa-
nia opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.;

▶ kontynuacji współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca  
w Warszawie w zakresie realizacji wojewódzkiego zakresu 
programu: „Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!” W ramach 
umowy uczniowie oraz opiekunowie szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez Powiat Puławski wezmą 
nieodpłatnie udział w 11 koncertach w Filharmonii Lu-
belskiej. Koszty zakupu biletów pokrywa Instytut;

▶ akceptując inicjatywy podejmowane przez dyrektorów 
szkół powiatowych udzielono pełnomocnictwa dyrek-
torom: ZS nr 2 w Puławach, I LO w Puławach, ZS nr 3 
w Puławach, Centrum Kształcenia Zawodowego do zło-
żenia projektów w ramach programu ERASMUS + oraz 
Dyrektorom  ZS nr 2 w Nałęczowie, ZST w Puławach, ZS 
w Kazimierzu Dolnym do złożenia projektów  współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.12.04.00 – IZ.00 
– 06 – 001/17;

▶ przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie 
realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze po-
żytku publicznego w 2018 r., w zakresie: kultury, wspiera-
nia i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki;

▶ wyłonienia w trybie konkursu ofert organizacji pozarzą-
dowych, którym powierzono realizację zadania dotyczą-
cego prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji 
prawnej w 2018 roku w Powiecie Puławskim.  Zawarto 
również umowy z adwokatami i radcami prawnymi, któ-
rzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w punk-
cie przy al. Królewskiej 3 w Puławach;

▶ wyłonienia wykonawców świadczących usługi usuwa-
nia pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu 
Puławskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla 
usuwanych pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym. Podpisa-
no umowy z firmą: Blacharstwo – Lakiernictwo – Pomoc
Drogowa z siedzibą w Górze Puławskiej oraz firmą F.H.U.
Tadeusz Zarychta z siedzibą w Śniadówce; 

▶ ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Po-
wiatu Puławskiego na lata 2017-2019;

▶ przygotowania do sprzedaży nieruchomości będących 
własnością Powiatu Puławskiego, położonych w Żyrzy-
nie stanowiących działki budowlane – wyłoniono geodetę 
oraz rzeczoznawcę majątkowego do wyznaczenia i trwa-
łej stabilizacji granic działek oraz sporządzenia operatów 
wyceny nieruchomości działek,  sporządzono i podano 
do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym;

▶ zawarcia umowy z Polskim Radiem – Regionalną Rozgło-
śnią w Lublinie Radio Lublin S.A. w sprawie przygotowa-
nia i realizacji audycji: „Powiśle – magazyn Ziemi Puław-
skiej”;

▶ ufundowania nagród w Halowym Noworocznym Turnie-
ju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Powiślaka Końskowola 
pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego rocz-
nik 2006 i młodsi organizowanym przez Klub Sportowy 
Powiślak w Końskowoli; 

▶ zawarcia umowy partnerskiej z Puławskim Ośrodkiem 
Kultury „Dom Chemika” dot. przyłączenia się do organi-
zacji XVII Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich 
„O Pierścień Księżnej Izabeli”, który odbędzie się w termi-
nie 3-4 marca br. w hali sportowej MOSiR w Puławach;

▶ włączenia się w organizację obchodów Wojewódzkiego 
Święta Policji, które w bieżącym roku odbędą się w Pu-
ławach. Podczas obchodów zostanie nadany sztandar 
KPP w Puławach. Na wsparcie tych działań przeznaczono 
kwotę 30 000 zł. Wyrażono również zgodę na wykorzysta-
nie Herbu Powiatu Puławskiego na sztandarze Komendy 
oraz umieszczenie herbu na elementach umundurowania 
policjantów z KPP w Puławach;

▶ przyjęcia rozliczenia wykorzystania dotacji celowej w wy-
sokości 20 000 zł przekazanej Powiatowi Tucholskiemu na 
usuwanie skutków nawałnicy;

▶ złożenia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
informacji o przebiegu realizacji zadań drogowych do-
finasowanych z rezerwy subwencji ogólnej pt. „Budowa
obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1516L 
w miejscowości Gródek wraz z rozebraniem istniejące-
go mostu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L  
w miejscowości Osiny”;

▶ zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
na rok 2018, sporządzonego zgodnie z ustawą Prawo za-
mówień publicznych;

▶ wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograni-
czonego na zadanie: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla 
Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego  
w Puławach”;

▶ ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zamówienie: 
„Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez moder-
nizację budynku MOS w Puławach wraz z jego otocze-
niem”;

▶ wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół nr 3 w Pu-
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Konferencja: „Nauka - Biznes 
- Człowiek - Technologia” 
podczas Dni Innowacji
Miejsce: Puławski Park 
Naukowo-Technologiczny

Termin: 11-12 grudnia 2017 r.
W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Puławskim Parku Nauko-
wo-Technologicznym odbyła się konferencja pn. „Nauka – 
Biznes – Człowiek – Technologia”. Głównym celem wydarze-
nia była popularyzacja współpracy pomiędzy światem nauki 
i biznesu, wykorzystanie innowacji w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej w skali ogólnopolskiej. Dwudniowa kon-
ferencja została podzielona na cztery części: Nauka, Biznes, 
Człowiek i Technologia. 

Halowy Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa Powiślaka Końskowola
Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół Technicznych im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
Termin: 13 stycznia 2018 r.
„Halowy Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Preze-
sa Powiślaka Końskowola pod Honorowym Patronatem Sta-
rosty Puławskiego rocznik 2006 i młodsi” odbył się w dniu  
13 stycznia 2018 r. Celem turnieju była popularyzacja sportu 
wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu puławskiego.

„Sportowiec Roku 2017” 
Miejsce: Lublin
Termin: 26 stycznia 2018 r.

Dziennik Wschodni jest organizatorem plebiscytu na najpo-
pularniejszego sportowca województwa lubelskiego. Wśród 
kandydatów do tytułu znaleźli się reprezentanci różnych 
dyscyplin sportowych m.in.: piłki nożnej, lekkoatletyki, ko-
szykówki, piłki ręcznej, siatkówki plażowej, pływania, a także 
tenisa stołowego, zapasów, boksu, cross country i kolarstwa. 

XVII Ogólnopolski Konkurs Tańców 
Polskich: „O Pierścień Księżnej Izabeli”
Miejsce: Hala Sportowa MOSiR w Puławach
Termin: 3-4 marca 2018 r.

W dniach 3-4 marca br. w hali sportowej MOSiR w Puławach 
odbędzie się XVII Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich: 
„O Pierścień Księżnej Izabeli”. Z wielu względów jest to im-
preza szczególna, również dla mieszkańców Powiatu Puław-
skiego, którzy od szesnastu lat, co roku przychodzą do hali 

MOSiR, aby przez dwa dni towarzyszyć zmaganiom i poka-
zom tancerzy z całej Polski. Podczas tegorocznej edycji Kon-
kursu zaprezentuje się 400 uczestników. Będą to pary tanecz-
ne (najmłodsi uczestnicy mają po 7 lat, najstarsza kategoria 
obejmuje osoby powyżej 40 lat) w dwóch klasach oraz for-
macje taneczne w konkursie Kar Mazurowych. Prezentowane 
będą najpiękniejsze polskie tańce: kujawiak, oberek, mazur  
i krakowiak. Najmłodsza grupa zatańczy również polkę. 

XIV Targi Pracy i Edukacji  
w Puławach
Miejsce: Puławy
Termin: 21 marca 2018 r.
Celem tej inicjatywy jest wspie-

ranie nowo powstających miejsc pracy oraz tworzenia płasz-
czyzny wspólnej komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku 
pracy. W oparciu o tę ideę organizatorzy pragną stworzyć 
możliwości, które pozwolą pracodawcom zaprezentować 
swoją działalność lokalnej społeczności oraz pozyskać no-
wych pracowników. Na XIV Targach Pracy i Edukacji zosta-
nie zaprezentowana oferta edukacyjna powiatu puławskiego 
i miasta Puławy. Taka konstrukcja Targów pozwala uzyskać 
spójną informację na temat możliwości rozwoju i planowania 
kariery. 

I Wojewódzki Konkurs Fryzjerski:  
„Antoni Cierplikowski. Król Fryzjerów, 
Fryzjer Królów”
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Puławach 

Termin: 21 marca 2018 r.
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, 
po raz pierwszy organizuje Konkurs Fryzjerski pod tytułem: 
„Antoni Cierplikowski. Król Fryzjerów, Fryzjer Królów”. 
Konkurs Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych województwa lubelskiego kształcących uczniów w za-
wodach: fryzjer i technik usług fryzjerskich. Celem konkursu 
jest wzmocnienie zainteresowania postacią wybitnego mi-
strza sztuki fryzjerskiej Antoniego Cierplikowskiego, rozbu-
dzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu, wykazanie się 
umiejętnościami praktycznymi w warunkach zbliżonych do 
warunków pracy zawodowej, motywowanie uczniów do po-
dejmowanych twórczych działań oraz wymiana doświadczeń 
między uczestnikami konkursu.

Wojewódzki Konkurs Wokalny
Miejsce: Puławy
Termin: 27 marca 2018 r.
Wojewódzki Konkurs Wokalny dla dzieci w wieku 5–6 lat, 
odbędzie się 27 marca 2018 r. Organizatorem konkursu mają-
cego na celu wyłonienie talentów muzycznych oraz propago-
wanie edukacji muzycznej od najmłodszych lat wśród dzieci 
jest Miejskie Przedszkole nr 13 w Puławach wraz z Joy Aca-
demy – Akademią Radości. W składzie komisji konkursowej 
zasiądzie m.in. znany kompozytor, multiinstrumentalista Ro-
muald Lipko. 

ławach do II edycji pilotażowego programu wspierania szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, 
opracowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Monika Zych 
sekretarz Powiatu Puławskiego

fot. Andrzej Wenerski
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Międzynarodowy Festiwal Tańców: „Godel 2018”
Miejsce: Puławy, Baranów, Wojciechów, Kazimierz Dolny, 
Nałęczów, Wąwolnica.
Termin: 15-17 czerwca 2018 r.
Międzynarodowy Festiwal Tańców „Godel 2018” zosta-
nie zorganizowany już po raz czternasty, odbędzie się on  
w dniach 15-17 czerwca 2018 roku. Festiwal adresowany jest 
do mieszkańców naszego regionu ze szczególnym uwzględ-
nieniem młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie 
zainteresowania dziedzictwem narodowym i regionalnym 
oraz stworzenie młodemu pokoleniu możliwości aktywnego 
spędzenia czasu wolnego. Organizatorzy przewidują udział  
w festiwalu około 250 uczestników. W dotychczasowych edy-
cjach udział wzięło 3 000 uczestników z zespołów folklory-
stycznych z różnych miejsc Polski i zza granicy.

Magdalena Kobiałka 
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Informacja o zrealizowanych inwestycjach 
drogowych Powiatu Puławskiego w roku 
2017 i planach na rok 2018

Powiat Puławski wykonał w 2017 roku 18,3 km nowych 
nawierzchni bitumicznych, 227,1 m nowej nawierzchni tłucz-
niowej oraz 740,0 m nowych nawierzchni chodników. 
Do najważniejszych inwestycji należała przebudowa drogi 
powiatowej nr 2519L na odcinku od drogi wojewódzkiej 738 
– Bronowice – Dobrosławów – dawna droga krajowa nr 12 
na długości blisko 6,0 km.
 

Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i nr 2547L w miej-
scowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kol. Rzeczyca na 
długości ok. 3,65 km.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka – Chrząchó-
wek na długości ok. 2,6 km.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny na dłu-
gości 1,37 km.

Wybudowano nowy most w m. Gródek w ciągu drogi powia-
towej nr 1516L Żyrzyn – Baranów – Michów.
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach w roku 2018 planuje 
realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516L 
na odcinku od dr. kraj. 17 (od ronda w Żyrzynie) do skrzyżo-
wania z drogą gminną nr 107412L w m. Wola Czołnowska na 
długości ok 11,4 km. Wartość projektu to 6,431 mln złotych, 
z czego dofinansowanie unijne w kwocie 4,526 mln złotych.
W bieżącym roku Powiat Puławski otrzymał dofinansowanie
z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na 
zadanie dotyczące przebudowa drogi powiatowej nr 1519L na 
odcinku od ul. Pałacowej w m. Żyrzyn do m. Kotliny na dłu-
gości ok. 3,325 km.

Także oczekujemy na decyzję Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie w zakresie dofinansowania przebudo-
wy drogi powiatowej nr 2515L Baranów – Kotliny – dr. pow. 
1514L na długości 13,320 km również w ramach tego progra-
mu. Powiat Puławski złożył wniosek o dofinansowanie tego
zadania we wrześniu 2017 roku, pierwotnie projekt ten miał 
być zakwalifikowany do wsparcia z udziałem środków budże-
tu państwa, jednakże na skutek zmniejszenia wielkości środ-
ków przewidzianych dla województwa lubelskiego, projekt ten 
znalazł się na pierwszym miejscu zaraz po ostatnim projekcie, 
który uzyskał wsparcie w I turze przyznawania środków.



11

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Planujemy także złożyć wniosek do Ministerstwa Infra-
struktury celem pozyskania środków z budżetu państwa na 
budowę obiektu mostowego w m. Kłoda w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1514L wraz z rozebraniem istniejącego mostu.
Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach planuje wyko-
nanie nowych nawierzchni dróg powiatowych w miejscowo-
ściach: Niebrzegów, Kazimierz Dolny na drodze Kazimierz 
– Wylągi oraz na drodze Kazimierz – Podgórz, Chrząchówek, 
Janowice, Kębło oraz budowę nowych chodników przy dro-
gach powiatowych w miejscowościach Klementowice, Dą-
brówka, Końskowola ul. Pożowska i w Chrząchówku. 
Na bieżąco wykonywane były niezbędne prace pielęgnacyj-
ne, utrzymaniowe, m. in.: remonty cząstkowe, oznakowanie 
poziome i pionowe, czyszczenie i remonty przepustów dro-
gowych pod jezdnią, wycinka drzew i krzewów, koszenie po-
boczy.

Anna Nizioł 
dyrektor PZD w Puławach

fot. PZD w Puławach

Powiatowe Centrum Rozliczeniowo-Księgowe 
w Puławach już pracuje

Rada Powiatu Puławskiego uchwałą nr XXVIII/226/2017 
z dnia 29 marca 2017 utworzyła samorządową jednostkę 
organizacyjną o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo-
Księgowe w Puławach”. Zgodnie z uchwałą jednostka swoją 
działalność rozpoczęła w dniu 1 czerwca 2017 r. 

Decyzją Zarządu Powiatu Puławskiego stanowisko Dy-
rektora PCRK w Puławach powierzono Tomaszowi Szko-
dzie, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.  
W wyniku konkursu, Zarząd Powiatu Puławskiego uchwałą  
z dnia 9 czerwca 2017 r., funkcję Dyrektora PCRK w Puła-
wach powierzył Stanisławowi Widzowi. 

Na siedzibę Powiatowego Centrum Rozliczeniowo- 
Księgowego w Puławach wyznaczono budynek przy ulicy 
6-go Sierpnia 5 w Puławach. 

Cel działania PCRK w Puławach określa Uchwała nr 
XXXI/251/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 czerwca 
2017 r. Celem tym jest zapewnienie obsługi finansowo-
księgowej jednostek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Puławski. 
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Jednostkami obsługiwanymi przez PCRK w Puławach od 
1 września 2017 roku są: 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach,
2) I Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach,
3) Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach,
4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach,
5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach,
6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

im. K. Dąbrowskiego w Puławach,
7) Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Puławach,
8) Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Puławach,
9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

im. M. Grzegorzewskiej w Puławach,
10) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble,
11) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach,
12) Zespół Szkół im. J. Koszczyca Witkiewicza  

w Kazimierzu Dolnym, 
13) Zespół Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach,
14) Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach,
15) Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie,
16) Zespół Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach,
17) Zespół Szkół Technicznych  

im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach. 
W PCRK zatrudnionych jest 17 pracowników, tj. dyrek-

tor, główny księgowy, pracownik kancelarii oraz 14 osób wy-
konujących czynności księgowe. Wszyscy pracownicy PCRK 
zostali zatrudnieni na podstawie porozumienia w sprawie 
przeniesienia pracownika samorządowego z jednostek obsłu-
giwanych. 

Godziny pracy PCRK w Puławach: od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Tekst i fot. Jolanta Maciąg
PCRK w Puławach

Rozpoczęcie statutowej działalności 
Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Górze Puławskiej

W dniu 1 grudnia 2017 r. na mocy Uchwały nr XXXIV/
279/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 październi-
ka 2017 r. rozpoczął swoją statutową działalność Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej. Jest 

on nową jednostką organizacyjną Powiatu Puławskiego, dzia-
łającą w formie jednostki budżetowej. Dom jest ośrodkiem 
wsparcia przeznaczonym dla trzech kategorii pełnoletnich 
osób z zaburzeniami psychicznymi:

- typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
- typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;
- typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburze-

nia czynności psychicznej.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze 

Puławskiej posiada 35 miejsc statutowych, obejmuje swoim 
działaniem przede wszystkim mieszkańców Powiatu Puław-
skiego.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia 
uczestnikom:

• prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym 
życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego;

• poradnictwo i wsparcie psychologiczne, terapeutyczne 
oraz pracę socjalną na rzecz uczestników i ich rodzin;

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowot-

nych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt 
u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu 
do jednostek ochrony zdrowia;

• niezbędną opiekę w czasie zajęć, w przypadku choroby 
oraz zdarzeń losowych;

• terapie ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę  
i rekreację;

• prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności 
społecznych;

• jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany w ra-
mach treningu kulinarnego;

• terapię zajęciową prowadzoną w formie indywidualnej 
lub zespołowej;

• uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich urządzeń go-
spodarstwa domowego pod nadzorem terapeuty lub in-
nego pracownika Ośrodka;

• inne formy postępowania przygotowujące do uczest-
nictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia 
zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na 
przystosowanym stanowisku pracy.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 
samochód, który przywozi uczestników na zajęcia i odwozi 
po zajęciach w miarę posiadanych możliwości. Służy również 
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do wyjazdów uczestników po materiały do terapii, integrację 
między innymi Ośrodkami, na wycieczki i inne potrzeby.

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Górze Puławskiej funkcjonują pracownie: gospodarstwa 
domowego, stolarska, uzdolnień twórczych, artystyczna, 
ogrodnicza, komputerowa, kompetencji społecznych.

Uczestnicy biorą czynny udział w życiu społecznym, 
uczestniczą w różnych konkursach, imprezach okolicznościo-
wych i innych. W ramach terapii wykonują prace, które moż-
na zobaczyć w siedzibie Ośrodka. PŚDS w Górze Puławskiej 
jest również miejscem integrującym lokalną społeczność. 
Przykładem może być zorganizowana wspólnie z Parafią św.
Wojciecha w Górze Puławskiej Wigilia dla mieszkańców oraz 
uczestników Domu. 
Dane adresowe:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Górze Puławskiej, Góra Puławska, ul. Kościelna 9,  
24-100 Puławy, tel. 512 936 310
www.facebook.com/sdsgorapulawska/

Tekst i fot. Anna Szarpak, dyrektor PŚDS

Powiatowe dotacje na sport

Samorząd Powiatu Puławskiego aktywnie współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi wspólnie realizując zadania 
publiczne skierowane do mieszkańców Ziemi Puławskiej. 
Jednym z przykładów takiej współpracy jest przyznawanie 
organizacjom dotacji na realizację projektów sportowych.  
W 2018 roku dofinansowanie uzyskały:

1. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT, 
XV Turniej Tenisa Stołowego – 1 600,00 zł.

2. Lubelska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, 
XVII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin 
Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu i Starosty Puławskiego” – 4 000,00 zł.

3. Lubelska Organizacja Woj. Ligi Obrony Kraju, Powiato-
we Zawody Strzeleckie Szkół Podstawowych z Oddziała-
mi Gimnazjalnymi i Ponadpodstawowych w strzelaniu  
z broni pneumatycznej i kulowej – 3 000,00 zł.

4. Fundacja „BezMiar”, Rajdy na dwa kije – 2 000,00 zł.
5. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-

nej, Organizacja ogólnodostępnych imprez i zawodów 
sportowo-rekreacyjnych – 7 000,00 zł.

6. Miejsko Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” Puławy, 
Udział reprezentacji Powiatu Puławskiego w Woje-
wódzkim Finale XVIII Turnieju Piłki Nożnej: „Z po-
dwórka na stadion”, na szczeblu gmin Powiatu Puław-
skiego – 1 800,00 zł.

7. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Puławach - 
Współzawodnictwo międzyszkolne: Igrzyska Dzieci, 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada – 36 500,00 zł.

8. Stowarzyszenie RODZINA, IX Rowerowy Wyścig po 
Kremówki – 4 700,00 zł.

9. Klub Sportowy WISŁA PUŁAWY, Czwartki Lekkoatle-
tyczne 2018 – 4 400,00 zł.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki

Czad i ogień. Obudź czujność!

„Czad i ogień. Obudź czujność” – to hasło kampanii spo-
łecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
w ramach której wszystkie jednostki organizacyjne Państwo-
wej Straży Pożarnej podejmują działania w zakresie edukacji 
społeczeństwa o zagrożeniach powodowanych przez czad. 
Zacznijmy od tego, co to jest CZAD? Nie posiada smaku, 
zapachu, barwy, nie jest drażniący, jednym słowem sprawia 
wrażenie, że go nie ma. Jednak pozory mylą, w odpowiednim 
stężeniu potrafi uśpić, a następnie zabić ofiarę, nawet w kilka
minut. TLENEK WĘGLA – określany potocznie jako CZAD, 
jest groźnym gazem, z którym stykamy się praktycznie na co 
dzień. Szczególnie w okresie jesiennym, gdy rozpoczyna się 
okres grzewczy. Co roku w okresie grzewczym dochodzi do 
kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu ze skutkiem 
śmiertelnym. Przyczyny tragedii są nadal te same: zaniedba-
nie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje od-
prowadzania spalin... Wielu nieszczęść można by uniknąć, 
gdyby przestrzegano przepisów. Niestety bardzo często wła-
ściciele i zarządcy budynków je lekceważą.

Statystyki biją na alarm. W ubiegłym sezonie grzew-
czym z powodu tlenku węgla 2229 osób trafiło do szpitala, 
a 50 osób zmarło. W wyniku pożarów 2201 osób zostało ran-
nych, a 304 straciło życie.

A jednak przepisy zobowiązują. O obowiązku czyszcze-
nia kominów mówi konkretnie § 34 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.,  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 
Zgodnie z nim należy czyścić przewody wentylacyjne, dymo-
we i spalinowe. Najczęściej, bo cztery raz w roku, trzeba to 
robić w domach, które są opalane węglem, drewnem lub in-
nym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się 
wspomniane przewody w domach opalanych gazem, olejem 
lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentyla-
cyjne – raz w roku. Do corocznych okresowych kontroli sta-
nu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazo-
wych zobowiązuje również ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z póz. zm.). Mówi  
o tym art. 62 ust. 1 punkt 1 lit.c. W zakres kontroli rocznych 
wchodzi sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych, 
dymowych, spalinowych. Niestety przepisy bardzo często nie 
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są przestrzegane. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych 
uważa, że obowiązek przeprowadzania rocznej kontroli ich 
nie dotyczy, ale są w błędzie. Po kontroli właściciele oraz za-
rządcy mają obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, 
które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie 
gazem. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czysz-
czenia kominów można zostać ukaranym grzywną na pod-
stawie przepisów kodeksu wykroczeń. Poza tym osoba, która 
ubezpieczyła swój dom np. od pożaru, a nie może udowod-
nić, że czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy 
na odszkodowanie. Komu najlepiej powierzyć czyszczenie  
i przegląd przewodów kominowych? Według wyjaśnień Kor-
poracji Kominiarzy Polskich czyszczenie przewodów może 
wykonywać czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać 
je tylko ten ostatni.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepeł-
nego spalania węgla i substancji, które w swym składzie po-
siadają węgiel. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, 
zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”.  
W bardzo dużym stężeniu (około 75-100%) może lekko 
pachnieć czosnkiem. Ma też bardzo „wybuchowy charakter”, 
a w powietrzu pali się niebieskawym płomieniem. Jest nieco 
lżejszy od powietrza (gęstość 0,967), przez co łatwo przenika 
przez ściany, stropy i warstwy ziemi. Do naszego organizmu 
dostaje się przez drogi oddechowe. W dużym stężeniu może 
spowodować śmierć nawet w ciągu kilku minut! Jeśli nie za-
bije, uszkodzi mózg, serce, płuca. Najbardziej narażone na 
szkodliwy wpływ tlenku węgla są dzieci. Objawy łagodniej-
szego zatrucia przypominają grypę. Nie lekceważmy ich! Je-
żeli odczuwasz silne bóle głowy (uczucie ucisku w skroniach), 
słabość, zawroty i mdłości, koniecznie otwórz okna na oścież 
i wezwij straż. Pamiętaj, że zagrożone jest życie twoje i twojej 
rodziny!
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych 
przewodów może wynikać z:

• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do 

standardów szczelności stosowanych okien i drzwi,  
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, 
braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecz-
nego, polegającego na tym, że dym i spaliny zamiast wydo-
stawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofają się  
z powrotem do pomieszczenia.

Co sprawdzić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie 
szczelności przewodów kominowych, ich systematycz-
ne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dosta-
tecznego ciągu powietrza;

• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których 
odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta;

• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszcze-
nia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach 
wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez 
producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji 
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje  
o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia;

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wenty-
lacyjnych – trujące substancje zamiast ulatniać dostają 
się wtedy do środka;

• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić po-
prawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację. Tyle powietrza ile go wypływa przez komin, 
powinno napłynąć do pomieszczenia;

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka 
powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu 
lub kratki;

• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się 
proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozsz-
czelnienie okien;

• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawro-
tów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabie-
nia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż 
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w ta-
kiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady le-
karskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć za-
montowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowa-
nia takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie 
daje zastosowanie tego typu urządzeń.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza, w skraj-
nych przypadkach wybijając szyby w oknie;

• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, je-
śli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratują-
cej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozosta-
wić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym;

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, Pań-
stwową Straż Pożarną);

• jak najszybciej podać tlen;
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyma-

ną akcję serca, należy natychmiast rozpocząć resuscyta-
cję krążeniowo-oddechową (sztuczny oddech i masaż 
serca);

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziec-
ko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości  
w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej 
przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
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Pamiętajmy!!!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze 

zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wy-
starczy jedynie odrobina przezorności.

Artykuł przygotowano na podstawie: informacji z Biu-
ra Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej - www.straz.gov.pl.

 bryg. Krzysztof Morawski, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Kultura

17. Powiatowy Dzień Kultury za nami… 
(24.11.2017 r.)

Prezentacje, nagrody, występy - tak upłynęła 17. edy-
cja Powiatowego Dnia Kultury, która miała miejsce pod 
koniec listopada ubiegłego roku w puławskim Starostwie. 
Uroczystą galę kultury otworzył Starosta Witold Popiołek, 
który złożył serdeczne gratulacje i podziękowania laure-
atom Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dzie-
dzinie Kultury. Tym razem samorząd powiatowy nagrodził 
25 osób oraz 8 organizacji.

Powiatowy Dzień Kultury został ustanowiony w 2000 
roku przez Radę Powiatu Puławskiego dla podkreślenia istot-
nej roli kultury oraz znaczenia wartości dorobku artystyczne-
go mieszkańców Powiatu Puławskiego.

Wydarzenie uświetniła obecność wielu znamienitych go-
ści, przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych 
i społecznych, a przede wszystkim artystów, organizatorów 
oraz działaczy kultury i sztuki.

Gala została wzbogacona ciekawymi występami artystów 
z Młodzieżowego Domu Kultury: Jakuba Droba – śpiew, 
Andrzeja Pytlaka – skrzypce, Mariusza Oleśkiewicza – in-
strumenty klawiszowe. Niezwykłe umiejętności zaprezento-
wał Bartłomiej Lipski – uczeń Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach. 
Bartek jest laureatem konkursów oraz festiwali krajowych  
i międzynarodowych. Zwieńczeniem uroczystości był  
recital Jagi Wrońskiej „Zaczarowana karuzela z piosenkami”. 
Jaga Wrońska – nazywana „polską Edith Piaff ” – to piosen-

karka, kompozytorka, poetka, gwiazda krakowskiego kaba-
retu: „Loch Camelot”. Artystkę cechuje niezwykła moc i siła 
głosu. Za swoją twórczość została uhonorowana wieloma 
nagrodami. J. Wrońska występuje na scenach krajowych i za-
granicznych. „Srebrny jest Paryż”, „Ta miłość dopadła nas w 
górach”, „Paryski sen”, „Na wyspie Kraków”, „Karuzela z Ma-
donnami” - to tylko niektóre z utworów jakie goście usłyszeli 
na recitalu. Podczas występu piosenkarce towarzyszyli: Ka-
zimierz Madej – prowadzenie, Jarosław Hanik – piano, Wie-
sław Dziedziński – akordeon.

Laureaci Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego  
w Dziedzinie Kultury:
• Barbara Miluska

Pani Barbara Miluska – udziela się społecznie w Muzeum 
Oświatowym w Puławach. Zajmuje się także redakcją wy-
dawnictw. Jej najnowsza publikacja to biografia Mikołaja
Spóza, która odniosła duży sukces na puławskim rynku 
wydawniczym.

• Antoni Sułek
Pan Antoni Sułek – to profesor nauk socjologicznych, 
redaktor „Kultury i społeczeństwa”, członek zespołu 
doradców socjologicznych obywatelskiego klubu par-
lamentarnego. Od kilku lat bada historię lokalną Kuro-
wa. Był inicjatorem wniosków do instytutu Jad Waszem  
w Jerozolimie w zakresie nadania tytułów i medali „Spra-
wiedliwy wśród narodów świata” dla mieszkańców gmi-
ny Kurów. Jest autorem artykułów i publikacji o historii  
Kurowa.Starosta W. Popiołek otwiera galę kultury

Radna M. Kłopotowska przekazuje życzenia od posła W. Karpińskiego

Radny J. Wawerski odczytuje list od Wojewody Lubelskiego
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• Edward Piwowarek
Pan Edward Piwowarek – to znany regionalista, autor sze-
ściu prac poświęconych rodzinnej miejscowości – Bochot-
nicy, autor tomików wierszy. W ubiegłym roku podczas 
uroczystości 700-lecia Bochotnicy p. Edward został uhono-
rowany Dyplomem „Zasłużony dla Gminy Kazimierz Dol-
ny”.

• Teresa Sadurska
Pani Teresa Sadurska – jest sekretarzem Końskowolskie-
go Towarzystwa Społeczno-Regionalnego. Bierze aktywny 
udział w organizacji uroczystości regionalnych oraz dzia-
łalności wydawniczej. Ponadto kolekcjonuje stare zdjęcia  
i eksponaty z przeznaczeniem ich prezentacji w izbie regio-
nalnej.

• Wiesława Dybała
Pani Wiesława Dybała – jest regionalistką, współzałoży-
cielką Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy. 
Działa w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych. 
Promuje Wąwolnicę w prasie i telewizji. Dzięki staraniom 
p. Wiesławy w tym roku został wydany album poświęcony 
historii Wąwolnicy.

• Zbigniew Stępień
Pan Zbigniew Stępień – to wieloletni działacz ruchu re-
gionalnego, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Na-
łęczowa. Pan Zbigniew upowszechnia kulturę, organizuje 
logistycznie wystawy i prelekcje kulturalne, uczestniczy  
w redagowaniu pism lokalnych.

• Jacek Kośmiński
Pan Jacek Kośmiński – to uznany artysta malarz. W swojej 
twórczości kultywuje najlepsze tradycje polskiego malar-
stwa. Pokazuje piękno Ziemi Puławskiej, a szczególnie Ka-
zimierza Dolnego. Współpracuje z Kazimierskim Ośrod-
kiem Kultury, Promocji i Turystyki. Prowadzi galerię au-
torską oraz aktywnie uczestniczy w plenerach, wystawach 
i konkursach promując w ten sposób Powiat Puławski. Jest 
członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.

• Aleksandra Lewtak-Borowiec
Pani Aleksandra Lewtak-Borowiec – to malarka, inicjator-
ka powstania grupy twórczej „Pasja”. Jest członkiem Związ-
ku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej 
twórczości przedstawia rodzinne strony, czyli Ziemię Pu-
ławską. Miała liczne wernisaże i wystawy, ostatni w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Końskowoli.

• Lucyna Kowalik
Pani Lucyna Kowalik – jest malarką i poetką. Na swoim 
koncie ma 30 wystaw indywidualnych i 18 zbiorowych oraz 
dwa tomiki poezji. Pani Lucyna prowadzi zajęcia z mło-
dzieżą inspirując do tworzenia i udziału w sztuce.

• Anna Butryn
Pani Anna Butryn – jest Członkiem Polskiego Stowarzy-
szenia Nauczycieli Plastyków, maluje akwarele oraz obrazy 
olejne, uczestniczy w wystawach. Jest działaczem stowarzy-
szenia „Mam Pasję”.

• Teresa Orłowska
Pani Teresa Orłowska – jest kronikarzem wydarzeń, in-
struktorem, dokumentalistą i fotografem w redakcji „Echa 



17

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Końskowoli. Otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.

• Marzena Romańczuk
Pani Marzena Romańczuk – to poetka, redaktor kwartalni-
ka literacko-artystycznego „Metafora”. Promuje dokonania 
artystów i twórców z Lubelszczyzny. Współpracuje z Mło-
dzieżowym Domem Kultury i Biblioteką Powiatową. Wy-
dała siedem książek poetyckich, publikuje teksty i recenzje 
literackie.

• Stanisława Ziemnicka
Pani Stanisława Ziemnicka – jest dyrektorem Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Puławach. Jako osoba zarządzająca 
szkołą organizuje i inspiruje wiele koncertów i przedsię-
wzięć muzycznych. Jej uczniowie osiągają znaczące sukcesy 
w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

• Sławomir Łowczak
Pan Sławomir Łowczak – jest dyrektorem Gminnego Domu 
Kultury w Markuszowie. Z jego inicjatywy powstało Mar-
kuszowskie Towarzystwo Regionalne. Pan Sławomir jest 
autorem publikacji o tematyce historycznej, inicjatorem 
żywych lekcji historii i spotkań z tradycją, aktywnie uczest-
niczy we wspólnych projektach związanych z zachowaniem 
lokalnego dziedzictwa, dokumentuje i popularyzuje histo-
rię amatorskich teatrów wiejskich.

• Katarzyna Adamowska-Kane
Pani Katarzyna Adamowska-Kane – jest pracownikiem 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Jest współ-
autorką sześciu książek regionalnych. Jako instruktor wy-
kazuje się szczególnymi inicjatywami w zakresie promocji 
czytelnictwa. Prowadzi Powiatowy Klub Książki.

• Mariola Błazik
Pani Mariola Błazik – to nauczyciel i instruktor w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Puławach. Zajmuje się m.in. dzie-
cięcymi zespołami teatralnymi. Prowadzona przez p. Ma-
riolę grupa teatralna „Skrzat” jest laureatem Wojewódzkie-
go Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych. Pani 
Mariola zdobyła tytuł Najlepszego Instruktora na Miejskiej 
Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta Puławy.

• Hubert Domański
Pan Hubert Domański – jest nauczycielem i instruktorem 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach. Pan Hubert 
prowadzi teatry młodzieżowe, jest reżyserem spektakli, 
angażuje się w organizację Narodowego Czytania. Grupy  
p. Huberta Domańskiego zdobywają nagrody na konkur-
sach wojewódzkich i ogólnopolskich.

• Anna Filipiak
Pani Anna Filipiak – jest instruktorem w Puławskim 
Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Założyła Dziecięcy Te-
atrzyk, jest pomysłodawczynią i realizatorką warsztatów 
„Teatralne Lato”. Pisze poezje i teksty piosenek. Na swoim 
koncie ma trzy tomiki poezji, publikacje w książkach i an-
tologiach poezji oraz autorskie recitale poezji śpiewanej.

• Maria Jolanta Ochal
Pani Maria Jolanta Ochal – to były pracownik Puławskie-
go Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Jest dobrym duchem 
Letnich Warsztatów Bluesowych, Puławskiego Festiwalu 
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Bluesowego i przeglądu Zespołów Bluesowych. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania przez  
p. Marię Młodzieżowej Akademii Filmowej.

• Małgorzata Urban
Pani Małgorzata Urban – jest prezesem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazi-
mierzu Dolnym. W swoim gospodarstwie agroturystycz-
nym utworzyła Eko Muzeum, które uzyskało tytuł zagrody 
edukacyjnej. Pani Małgorzata kultywuje tradycje palmiar-
stwa i tkactwa w placówkach oświatowych na terenie po-
wiatu.

• Anna Wałach
Pani Anna Wałach – prowadzi zespół śpiewaczy w Zagro-
dach w Gminie Żyrzyn. Pisze własne teksty do ludowych 
melodii, jest społecznikiem. Dzieli się swoim talentem, in-
tegruje kulturalnie swoją miejscowość oraz gminę, a pro-
wadzony przez nią zespół reprezentuje tradycje i kulturę 
regionu.

• Lucyna Chudy
Pani Lucyna Chudy – jest animatorem kultury, od 1964 r. 
prowadzi Zespół Śpiewaczy Broniczanki, a od 1998 r. Ze-
spół Śpiewaczy w Bochotnicy. Jest kolekcjonerką tekstów 
pieśni ludowych. Jest także autorką scenariuszy widowisk 
ludowych.

• Agnieszka Capała
Pani Agnieszka Capała – wykonuje rękodzieło artystycz-
ne, tworzy z papieru, bibuły i wikliny. Aktywnie włącza się  
w organizację lokalnych festynów i wydarzeń kulturalnych. 
Swoje umiejętności przekazuje innym na warsztatach arty-
stycznych.

• Stanisława Jankowska
Pani Stanisława Jankowska – to członkini Zespołu Śpiewa-
czego „Śniadowianki”, należy również do chóru „Jubilat”, 
śpiewa w grupie i jest także solistką. Pani Stanisława kulty-
wuje lokalne tradycje ludowe.

• Danuta Rękawek
Pani Danuta Rękawek – to członkini zespołu „Kaolinki” 
- reprezentującego Powiat Puławski na tegorocznych Do-
żynkach Wojewódzkich w Radawcu. Pani Danuta przygo-
towuje wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, pielęgnuje  
i przekazuje tradycje kultury ludowej.

• Zespół Teatralno-Muzyczny „Aplauz”
Grupa „Aplauz” – powstała w 2009 r. przy Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Gołębiu. Jest laureatem wojewódz-
kich i ogólnopolskich festiwali. Zespół aktywnie uczestniczy  
w akcjach charytatywnych na rzecz Puławskiego Hospi-
cjum oraz dla osób samotnych. Reprezentuje gminę na Do-
żynkach Powiatowych. Brał także udział w Nocy Muzeum 
zorganizowanej przez Muzeum Lotnictwa w Dęblinie.

• Zespół „Cyganeria”
Zespół działa przy Towarzystwie Przyjaciół Góry Puław-
skiej. Zespół występuje z repertuarem muzyki romskiej. 
Za pracę na polu artystycznym Zespół w 2014 r. otrzymał 
Certyfikat Produktu Lokalnego. W tym roku grupa zdo-
była I miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Europy 
Wschodniej w tańcu orientalnym.
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• Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – to organizacja, 
która ma szczególny wkład w zakresie upowszechniania 
kultury wśród seniorów. Członkowie towarzystwa zreali-
zowali wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze
środków publicznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że  
w tym roku przypadł Jubileusz 25-lecia aktywnej działalno-
ści stowarzyszenia.

• Międzygminny Chór „Pokolenie”
Chór „Pokolenie” – zrzesza dzieci, młodzież oraz dorosłych 
z terenu pięciu gmin Powiatu Puławskiego. Członkowie 
udzielają się społecznie w zakresie kultury promując trady-
cje powiatu puławskiego.

• Zespół Teatralno-Obrzędowy „Kalina”
Zespół funkcjonuje przy Gminnym Domu Kultury w Mar-
kuszowie i Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Gminy Mar-
kuszów. Powstał na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. 
Prezentuje tradycyjną kulturę i obrzędy związane z puław-
skim Powiślem. W swoim dorobku ma szereg widowisk, 
które były prezentowane na spotkaniach teatrów wiejskich, 
a także na scenach regionu. Dokonania teatru były prezen-
towane w ogólnopolskich mediach.

• Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach 
Członkowie koła kultywują lokalne tradycje śpiewacze  
i kulinarne. Ich osiągnięcia potwierdzają certyfikaty nadane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Perła Roku 
2017 na Wojewódzkim Konkursie Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo.

• Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławka
Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławka – zostało utworzo-
ne w 1961 r. Członkowie Koła pielęgnują tradycje kultury 
ludowej, uczestniczą w Dożynkach Powiatowych, dbają  
o miejsca pamięci narodowej. W ubiegłym roku koło repre-
zentowało Powiat Puławski na Dożynkach Wojewódzkich.

• Koło Gospodyń Wiejskich „Czołnowianki”
Zespół powstał w 1961 r., zrzesza 12 kobiet. Grupa wyko-
nuje pieśni ludowe, religijne i patriotyczne. Panie uczestni-
czą w Dożynkach Powiatowych, kultywują charakterystycz-
ne dla regionu tradycje ludowe.

Andrzej Wenerski, Agnieszka Zdun-Podhajny
 fot. Izabela Ochal

Starostwo Powiatowe w Puławach

Otwarcie Muzycznej Sceny Młodych 
The Dark Stones / Anna Nowak.Bachanek - 
30.11.2017 r.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Puła-
wach, na otwartej jesienią 2017 r. Scenie Mu-
zycznej wystąpili: Tomasz Budzyński, Zahla-
da i Klezmer Trio Band. Teraz przyszedł czas 
na otwarcie Muzycznej Sceny Młodych. Jest 
to nowopowstała formuła artystyczna otwie-
rająca się na potrzeby społeczności lokalnej 
i mieszkańców miasta. To próba otwartego 
dialogu pomiędzy pokoleniami, także spek-

trum naszych dokonań artystycznych z kiedyś i wczoraj, rów-
nież obraz naszej wspólnej wrażliwości artystycznej, wywo-
dzącej się stąd.

Jako pierwszy wystąpił zespół The Dark Stones / Anna
Nowak.Bachanek.

Zespół The Dark Stones istnieje już od 3 lat. Swoją na-
zwę zawdzięcza gitarzyście i perkusiście, którzy w garażu dali 
początek jego istnieniu. Obecny skład wykreowały więzy ro-
dzinne. Gatunki, w których się odnajdują to m. in.: hard rock, 
doom metal, metal progresywny, psychedelic rock. Muzyka 
jest ich pasją, a ze względu na różne gusta łączą różne style 
muzyki w swoich utworach. 

Teksty poetyckie Anny Bachanek, nierzadko układające 
się w wiersze, miały swój debiut w latach osiemdziesiątych, 
kiedy to autorka związana była ze sztuką alternatywną mi-
nionej epoki. W połowie lat dziewięćdziesiątych zaistniał jej 
pierwszy zapis wierszy, w osobliwym wydaniu, tworzący to-
mik. Projekt ten w 1994 roku dofinansował UM Puławy. Po-
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ezja Anny Bachanek spotkała się wówczas z aprobatą takich 
wydawnictw literackich jak: Twórczość, Kresy, Teka Puław-
ska. Obecnie publikuje w Internecie na stronie: Małe prze-
strzenie.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach – 
30.11.2017.
KolorFem / A Touching Display / Anna Nowak.Bachanek / 
Oktawia Wartacz

22 grudnia gościliśmy w MDK w Puławach grupę arty-
styczną KolorFem i zespół A Touching Display. Podczas wy-
stępu zostały przedstawione teksty poetyckie Anny Bachanek, 
czytane przez Oktawię Wartacz, wychowankę z pracowni te-
atralnej Huberta Domańskiego.

KolorFem - to trio artystyczne w składzie: Aneta Wawer, 
Magda Kusiak, Monika Janoszczyk. Każda z artystek maluje 
od dawna. Rezultatem wielokrotnych spotkań na wspólnych 

plenerach jest, istniejąca już od trzech lat, grupa artystyczna 
KolorFem.

A Touching Display - [...] gramy muzykę z pogranicza 
post-punku i nie tylko. Nasza muzyka nie ma jako takiego 
przesłania, bo mieć nie musi, staramy się raczej przenieść 
pewne metafizyczne stany na język muzyki. Mamy szerokie
spektrum inspiracji, niektórzy z naszych ulubieńców to: An-
driej Tarkowski, Modest Mussorgsky, Stara Rzeka, John Fru-
sciante, Karlheinz Stockhausen, The Cure, Slint, Joy Division,
Velvet Underground, King Crimson, Wayne Coyne, […] - 
mówi Marcin Marzec.

Anna Bachanek (Anna Nowak.Bachanek) - malarka, poet-
ka, performerka, nauczycielka plastyki w MDK w Puławach. 
Teksty poetyckie nierzadko układające się w wiersze, miały 
swój debiut w latach osiemdziesiątych. W 1994 r., został wy-
dany pierwszy tomik z trzydziestoma czterema utworami. 
Dzieła rysunkowe, malarskie: ostatnio brała udział w projek-
cie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i w Muzeum 
Śląskim w Katowicach, użyczając na trwającą pół roku wysta-
wę, trzy prace powstałe w latach osiemdziesiątych, a odnaj-
dujące się w sekcji: „Po co wojny są na świecie”. Prezentacja 
w kwartalniku literacko-artystycznym Metafora (nr 22/103, 
2017) w kategorii: rysunek.

Oktawia Wartacz – wychowanka pracowni teatralnej  
w MDK w Puławach. Uczestniczyła w projekcie teatralnym 
pt. „Szarlotka z herbatą” do tekstu Andrzeja Dembończyka,  
w reż. Huberta Domańskiego. Projekt otrzymał wyróżnienie 
na Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych 
pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 Hubert Domański 
 MDK w Puławach

Etiopia …

20 października 2017 r., w galerii „Piwnica” MDK  
w Puławach, odbył się wernisaż wystawy fotografii Krystyny
Szymańskiej zatytułowany „Etiopia”. Wystawę można było 
oglądać do 10 listopada 2017 r.

Krystyna Szymańska, absolwentka Liceum im. ks.  
A. J. Czartoryskiego udowadnia, że zawsze jest dobry czas na 
realizację swoich marzeń. Od dawna fascynowały ją podróże, 
ale kilkanaście lat temu, uświadomiła sobie, że podróżować  
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z aparatem fotograficznym to jest jej prawdziwa pasja! Od-
wiedziła wiele krajów. Po powrocie przeprowadziła selekcję 
zdjęć i zorganizowała kilkadziesiąt wystaw, od Przemyśla po 
Ełk, dla znajomych, i nie tylko. 

Na wystawie, w galerii Młodzieżowego Domu Kultury  
w Puławach, zaprezentowała fotografie przywiezione z Etio-
pii, jednego z najbiedniejszych krajów świata, istniejącego od 
trzech tysięcy lat. Rzeczywistość na tych zdjęciach zupełnie 
odstaje od naszego standardu życia…

Daniel Mróz, MDK w Puławach
fot. Łukasz Fedorowicz

Prawdziwe historie …

Jesienią 2017 roku, Młodzieżowy Dom Kultury w Puła-
wach otworzył nowy cykl spotkań pt. „Prawdziwe historie”, 
poświęcony podróżnikom i ich podróżom. Wydarzenie, ma-
jące na celu poszerzenie wiedzy z zakresu otaczającego nas 
świata, skierowane jest do dzieci i młodzieży z puławskich 
szkół. Wiedza podróżników daleko wybiega poza szkolny 
program, dlatego też jest ciekawą propozycją edukacyjną 
MDK w Puławach. Poniżej krótko o ww. cyklu.
25.10.2017 r.

„Moja czarna Afryka”- to tytuł pierwszego spotkania  
z wybitną podróżniczką, mieszkanką Puław, emerytowaną 
polonistką, p. Grażyną Wielicką, która od wielu lat przemie-
rza wszerz i wzdłuż Afrykę, Amerykę Południową i Azję. 

28.11.2017 r.
„Mont Blanc” – spotkanie z podróżnikiem, mieszkańcem 

Puław, pracownikiem samorządowym, związanym zawodowo 
m.in. ze sportem i turystyką – Andrzejem Wenerskim, który 
od wielu lat przemierza szczyty Bieszczad, Tatr i Alp. Ma na 
swoim koncie m.in. Tarnicę, Halicz, Gerlach, Ostry Szczyt, 
Kieżmarski Szczyt, Zamarłą Turnie, Grosglokner, Gran Para-
diso, Castor i Mont Blanc. 

18.12.2017 r.
„Kajakarstwo morskie – moja pasja” – spotkanie z po-

dróżnikiem, kajakarzem, żeglarzem Radosławem Łysiakiem. 
Radosław Łysiak, na co dzień nauczyciel geografii w II LO
w Puławach, jest gorącym propagatorem turystyki aktywnej 

Andrzej Wenerski, Mont Blanc, fot. Robert Małkus

Radosław Łysiak, kajakarstwo morskie – moja pasja,  
fot. archiwum podróżnika

wśród młodzieży i dorosłych. Do tego: Instruktor Turystyki 
Kajakowej Polskiego Związku Kajakowego, sternik jachtowy, 
ratownik WOPR, uczestnik kajakowych wypraw morskich po 
szwedzkim i duńskim wybrzeżu Bałtyku.

***
W najbliższym czasie zapraszamy na spotkanie z Micha-

łem Pędrackim. Wykład pt. „Pięć smaków Oświecenia - Azja 
z perspektywy antropologa”.

Michał Pędracki to absolwent filologii orientalnej na
Uniwersytecie Warszawskim, (doktorat w Instytucie Historii 
Nauk PAN w 2001), badacz szamanizmu azjatyckiego - ba-
dania terenowe w Jakucji, Buriacji, Mongolii, Kazachstanie, 
południowo-zachodnich Chinach i Himalajach. Od listopa-
da 2013 do marca 2014 - ekspert w Stacji PAN w Moskwie.  
W latach 2014 i 2017 - profesor kontraktowy Państwowego 
Uniwersytetu w Astanie (Kazachstan).

„By świat z wiekiem, nie skurczył się niebezpiecznie do 
rozmiarów naszej codziennej, trochę ciasnej, bezpiecznej 
przestrzeni, należy dążyć i dążyć do poznawania coraz to no-
wych, nie naszych światów, które z czasem stają się naszym 
miejscem, jakże nierzadko naszym domem”.

Hubert Domański 
MDK w Puławach
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Spotkanie z Ryszardem Smolakiem

22 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Puławach odbyło się spotkanie promujące dzieło poetyc-
kie Ryszarda Smolaka „Tristesse” (2017). Sam autor starał 
się wyjaśnić pojęcie pochodzące od łacińskiego słowa: tri-
stis, tristise, co znaczy: smutny, zasmucony, melancholijny, 
wzbudzający smutek, pełen smutku, ale też nieprzyjazny, 
ponury, przykry, posępny, zgubny, ciemny, twardy, strasz-
ny, niebezpieczny. Przyznał, że inspiracją tytułu była skom-
ponowana na fortepian trzecia z etiud Fryderyka Chopina 
opus 10 no. 3, „Tristesse”, zadedykowana Franciszkowi Lisz-
towi, ale też osobiste doświadczenia, doznania i refleksje
nad trudami własnego życia. Ryszarda Smolaka znamy już 
z wcześniejszych dwóch tomów wierszy, były to: „Zastępczy 
życiorys i inne wiersze” (2010) – nominowany do głównej 
nagrody za debiut roku 2010 w XVII konkursie im. Anny 
Kamieńskiej oraz „Ukrzyżowane pejzaże” (2014), które uzy-
skały główną nagrodę za najlepszy zbiór poetycki 2014 roku,  
w tymże konkursie.

Poemat R. Smolaka niezwykle sugestywnie zaprezentował 
Marek Makuch, opatrując go swoją przedmową, jak też sło-
wami zaczerpniętymi ze wstępu Zbigniewa Masternaka: „Żyje 
się tylko raz, ale się żyje”. Recytujący wykazał się ogromnym 
potencjałem twórczo-emocjonalnym uzyskując zamierzony 
efekt artystyczny. Odpowiednią mimiką, tonacją i natężeniem 
głosu oddał najgłębsze uczucia podmiotu lirycznego. W spo-
sób dynamiczny i ekspresyjny zaprezentował ważne i mocne 
– jakże istotne – zdarzenia z życia autora, który od wczesnej 
młodości jeździ na wózku inwalidzkim. Recytacja przebiegała 
przy akompaniamencie organ, grający: Mariusz Oleśkiewicz 
– dyrektor MDK. 

Mimo wieloznaczności tekstu opartego na subiektywnych 
odczuciach R. Smolaka, reakcja publiczności była jedno-
znaczna: brawa, brawa i jeszcze raz brawa. Nagrodą dla au-
tora poematu był wspaniały koncert OLD KLEZMER TRIO 
w składzie: keyboard – Mariusz Oleśkiewicz, skrzypce –  
Andrzej Pytlak (wychowanek dyrektora MDK), perkusja 
– Staszek Stępień oraz wokal - Marek Makuch. 

Marzena Romańczuk

ZAHLADA i „Późny debiut” Radosława Sączka  
z ilustracjami Justyna Parfianowicza

Mieszkający w Warszawie puławianin – Radosław Sączek 
prezentuje się od czasu do czasu puławskiej publiczności, ale 
pierwszy raz mógł wystąpić w roli bohatera wieczoru, literata 
i muzyka – lidera zespołu Zahlada. 28 października w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Puławach opowiedział o swoim 
pierwszym wydanym drukiem tomu wierszy pt. „Późny de-
biut”, przygotowanym wspólnie z długoletnim przyjacielem 
– Justynem Parfianowiczem. Ilustracje Justyna wzbogaciły
wydawnictwo, a goście MDK-u mogli je podziwiać na towa-
rzyszącej wydarzeniu wystawie. 

Teksty wypełniające „Późny debiut” powstawały na 
przestrzeni ponad dekady. Na książkę złożyły się dwa cy-
kle utworów, nominowanych do nagrody w Ogólnopolskim 

Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina: „Wiersze do biur”  
i „Chory rozsądek”. Radek – dziś już blisko 42-letni pracownik 
korporacji chciał pokazać świat, w którym melancholia jest 
jedynym ratunkiem przed bezdusznym szkłem i plastikiem 
wielkiego miasta opanowanego wyścigiem do nowoczesno-
ści. Tym drugim ratunkiem przed światem zdominowanym 
przez pieniądze, mody, trendy i style jest „chory” rozsądek, 
który sprawia, że Radek Sączek chce trwać w undergroundzie 
i unikać systemowej reklamy własnej twórczości. Nie ingero-
wał też w ilustracje, nad którymi pracował Justyn – nie poga-
niał go, nie komentował, nie naprowadzał. Zaufanie do przy-
jaciela wystarczało. A, że trwało to dość długo… tym większa 
radość teraz. Wystawione w MDK-u prace plastyczne Justyna 
to połączenie konkretnych tekstów poetyckich z ilustracjami.  
Justyn niewiele o nich mówił, poza tym, że – jak przyznał – 
długo podejmował próby uchwycenia zadawalającego kształtu. 

Koncert zespołu Zahlada wypełniły głównie utwory  
z drugiej, ubiegłorocznej płyty „Zwidy”, wydanej tylko  
w formie plików (choć album „Zahlada” też był przywoływa-
ny – m.in. „Chmurka”, „Odpowiadam”). Dla kogoś, kto znał 
zespół tylko z debiutanckiego materiału z 2013 roku, występ 
kwartetu mógł być zaskoczeniem. Już otwierające (i zamy-
kające całość) „Zwidy” pokazały, że Zahlada poszła tropem 
zimnego, transowego grania z mocnym basem i nieco mario-
netkowym automatyzmem. Skrzypce Ewy Jabłońskiej wpro-
wadzają niepokój i brzmią momentami niemal złowieszczo. 
Elektryczna gitara Artura Iwanowskiego, która zastąpiła 
akustyczny instrument, rozpędza się momentami w nara-
stającym hałasie sprzężeń. Głos Sancheza odbija się czasami 
echem, a teksty wiodą przez opowieść pozbawioną refrenów  
i wyrazistych haseł. W tle wyświetlane były fragmenty filmów,
zdjęć i krajobrazów. Całość tworzyła dość przejmujący obraz, 
który mógł wyrwać z poczucia zadowolenia i beztroski każ-
dego nieprzygotowanego na artystyczną wizję Zahlady. Dziś 
kwartetowi bliżej jest do DHM, Agressivy 69 czy NOT, niż do 
pierwotnego, bardziej lirycznego pomysłu na granie sprzed 
kilku lat. Nie było bisów – Zahlada nie gra bisów – odparł 
Radek Sączek na prośby o wydłużenie koncertu. Antykomer-
cyjna wiarygodność czasem może boleć.

Marek Sieprawski

„Świeć gwiazdeczko mała”

Po raz kolejny w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło 
się Kolędowanie z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia 
do placówki, rodziców i nauczycieli. Impreza, zorganizowana 
przez Magdalenę Cencek, miała na celu podtrzymywanie tra-
dycji oraz integrowanie środowiska. 

Uroczystość rozpoczęła Anna Bachanek – nauczyciel pra-
cowni edukacji plastycznej. Przedstawiła wyniki „Konkursu 
na ozdobę choinkową”, którego od kilku lat jest organizatorem. 
Po wręczeniu laureatom dyplomów i upominków, publicz-
ność mogła obejrzeć jasełka. Spektakl zaprezentowały dzieci 
(uczniowie Marii Okoń) uczęszczające na zajęcia Klubu literac-
kiego „Strofka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puławach.

Następnie organizatorka wydarzenia – Magdalena Cencek 
- poprowadziła wspólne śpiewanie kolęd. Impreza zakończyła 
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się warsztatami plastycznymi dla dzieci z Miejskiego Przed-
szkola nr 5 w Puławach.

Małgorzata Klinkosch
MDK w Puławach

Turniej Jednego Wiersza

Młodzi poeci
9 października 2017 r., w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Puławach odbył się po raz kolejny Turniej Jednego Wier-
sza: „Nie pisz do szuflady”. Zaprezentowano 22 wiersze. Wy-
stąpili młodzi poeci z puławskich szkół, a także z Góry Pu-
ławskiej, Kazimierza Dolnego, Skrudek i Szkoły Podstawowej 
w Maszkach koło Nałęczowa. Jury w składzie; Marzena Ro-
mańczuk, Zbigniew Kozak, Małgorzata Klinkosch – zwróciło 
m.in. uwagę na dwa interesujące wiersze: „Na ręce” Tymo-
teusza Grobla ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach oraz 
„Określenia” autorstwa Adama Wojtowicza ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Puławach. Nagrodę otrzymał wiersz pt. „Uroki 
dzieciństwa” Amelii Ziarek ze Szkoły Podstawowej w Żyrzy-
nie. Jury przyznało dwa wyróżnienia. Otrzymały je: „Jesień „ 
Zuzanny Tomasiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach 
oraz „Rozmowa z jesienią” Malwiny Kawiak, uczennicy kla-
sy V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów  
w Maszkach. Nagrodą dodatkową będzie publikacja wierszy 
w/w autorów w kwartalniku literacko-artystycznym „Metafo-
ra” wydawanym w Krakowie.

O marzeniach
Jak co roku, w pierwszym semestrze, Młodzieżowy Dom 

Kultury w Puławach rozpisuje konkurs dla dzieci i młodzieży 
z powiatu puławskiego. W tym roku tematem były marzenia. 
Najważniejszym z nich, po analizie wierszy i opowiadań, oka-
zało się być dawanie szczęścia innym. Młodzi autorzy marzą 
o szczęśliwej rodzinie, wspaniałej szkole, przyjaźniach. Dużo 
prac dotyczyło także miłości do zwierząt. Jury Powiatowego 
Konkursu Literackiego: „Marzeniem moim” jest nagrodziło 
najwybitniejsze prace. W kategorii na najlepsze opowiada-
nie zwyciężyli: MIlena Sieprawska (ZSO nr 1 im KEN Puła-
wy); Zuzanna Skwarek (I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego); 
Mikołaj Walencik (ZST w Puławach); Zuzanna Tomasiak 
(SP nr 3 w Puławach); Alicja Piłat (Gimnazjum przy ZS  
w Kazimierzu Dolnym); Agnieszka Suszek (SP w Końskowo-
li); Aleksandra Aftyka (SP nr 2 w Puławach); Nina Sawczenko

(SP nr 2 w Puławach); Gabriela Adamowska (SP nr 3 w Puła-
wach). W kategorii na najlepszy wiersz nagrodę otrzymały: 
Aleksandra Woch (PG 4 w Puławach); Malwina Głowacka 
(Szkoła Podstawowa w Nałęczowie); Olga Błaszczak (SP nr 10 
); Julia Maciążek (Szkoła Podstawowa w Nałęczowie); Amelia 
Ziarek (Szkoła Podstawowa w Żyrzynie).

Prawie bajka
Zardzewiała latarnia 
Rozkwitła pośród nocy
Zmrok spowinowacił się 
Z milczeniem mgły za oknem
Powietrze przeszło wonią
Naparu z polnej mięty
Motyl usiadł na łóżku
Obok śpiącej dziewczyny

Gość nie ogrzał jej myśli
Ani dotyku

 Woch Aleksandra
Aleksandra Woch – uczennica klasy II Publicznego Gim-

nazjum nr 4 w Puławach. Interesuje się sztuką w różnych 
aspektach: literaturą, muzyką, fotografią, plastyką, wykonu-
je figury i ozdoby metodą origami itp. Uwielbia nurt poezji
śpiewanej i piosenki literackiej. 

Uczęszcza na liczne zajęcia pozalekcyjne, m.in. Literac-
kie Poniedziałki, oraz zajęcia fotograficzne organizowane w
Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach, także na lekcje 
śpiewu do Michała Matrasa w POK „Dom Chemika”. Brała 
udział w konkursach recytatorskich odnosząc w nich sukcesy.  
W listopadzie roku 2017 otrzymała nagrodę w Powiatowym 
Konkursie Literackim: „Marzeniem moim jest”, została rów-
nież wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewa-
nej i Piosenki Literackiej: „Na strunach Poezji”.

Małgorzata Klinkosch
MDK w Puławach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
przyjaciołom

Miło nam poinformować, że z okazji 110. rocznicy po-
wstania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieroni-
ma Łopacińskiego w Lublinie, Danuta Szlendak – dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach, została  
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uhonorowana jubileuszowym medalem pamiątkowym wybi-
tym przez Mennicę Polską. Medal wręczony został 12 grud-
nia 2017 r., przez Małgorzatę Pieczykolan – kierownika działu  
Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Lublinie.

Katarzyna Adamowska-Kane 
instruktor PBP

Poezja z muzyką w tle, czyli kolejne spotkanie 
Powiatowego Klubu Książki

5 grudnia 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Puławach odbyło się kolejne spotkanie Powiatowego 
Klubu Książki. Tym razem naszą bibliotekę odwiedził po-
eta i muzyk – Krzysztof Gryko. Klubowicze mieli okazję 
poznać kolejnego puławskiego artystę, który opowiedział  
o swoich pasjach. Krzysztof Gryko tworzy poezję, a teraz 
także prozę, dodatkowo tłumaczy książki z języka hiszpań-
skiego i francuskiego. Ale jego największą pasją jest muzyka.  
I tak przy akompaniamencie gitary flamenco klubowicze wy-
słuchali opowiadania Krzysztofa pt. „Żółte kamyczki”. Autor 
przeczytał także kilka wierszy z najnowszego tomiku „Kon-
trapunkt” i zdradził, jak ważną rolę w jego twórczości odgry-
wa Hiszpania. 

Grudniowe spotkanie było też dobrą okazją do podsu-
mowań. Powiatowy Klub Książki istnieje już 3 lata. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r., kiedy to Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Puławach wyszedł z inicjatywą powoła-

nia literackiego klubu przy Powiatowej Bibliotece Publicznej  
w Puławach. Współpraca okazała się wielkim sukcesem. 

Klubowicze od tamtej pory spotkali się już 24 razy, aby 
porozmawiać o literaturze i podyskutować o książkach.  
W tym czasie odbyło się 13 spotkań autorskich. Uczestnicy 
mieli okazję bliżej poznać puławskie środowisko literackie, 
ale pojawiali się także autorzy z całej Polski. 

Powiatowy Klub Książki działa dalej i już dziś zapraszamy 
wszystkich miłośników literatury na kolejne nasze spotkania, 
o których informować będziemy na stronie internetowej bi-
bliotek powiatu puławskiego: www.bib.pulawy.powiat.pl. 

Katarzyna Adamowska-Kane
 instruktor PBP w Puławach 

„Kazimierski Konkurs Jednego Wiersza”  
rozstrzygnięty

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki –  
Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym już po raz drugi 
ogłosiła konkurs poetycki pt. „Kazimierski Konkurs Jednego 
Wiersza”. W tym roku do organizatorów dołączyła Powiato-
wa Biblioteka Publiczna w Puławach, dzięki czemu konkurs 
osiągnął zasięg powiatowy. Literackie wyzwanie skierowanie 
było do młodzieży i dorosłych z Powiatu Puławskiego, a każ-
dy uczestnik mógł zgłosić do konkursu tylko jeden wiersz  
o dowolnej tematyce. Na konkurs wpłynęło 14 utworów. 
Jury przyznało pierwszą nagrodę Ewie Wolnej za wiersz „de-
ski starych jatek” oraz dwa wyróżnienia: dla Anny Ciupy za 
wiersz „Skrzydła” i Edwarda Mariana Krzyształowskiego za 
wiersz „Nokturn Kazimierski”. 

7 grudnia 2017 r. Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dol-
nym zaprosiła na finał „Kazimierskiego Konkurs Jednego
Wiersza”. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać zwycięskich 
wierszy, a jeden z laureatów, Edward Marian Krzyształow-
ski dodatkowo przygotował mini recital z piosenkami Buła-
ta Okudżawy. Nagrody wręczali dyrektor KOKPiT – Mariusz 
Płoszaj-Mazurek, kierownik BP – Anna Piłat oraz dyrektor 
PBP w Puławach – Danuta Szlendak. Laureaci otrzymali na-
grody książkowe tematyczne nawiązujące do Kazimierza Dol-
nego. 

Kierownik Działu Metodyki WBK wręcza pamiątkowy  
medal Dyrektor PBP

Spotkanie Powiatowego Klubu Książki
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Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy 
podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Już 
dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję. 

Katarzyna Adamowska-Kane
instruktor PBP w Puławach 

SKRZYDŁA
Plany na przyszłość?
Ja nie wiem, czy jutra dożyję
Czy nie odejdę we śnie jak wiele przede mną
Co najwyżej marzenia…Mgliste wizje przyszłości
Siedzę na strychu w moim własnym domu
Z zakurzonego okna bije szara łuna zachodzącego słońca
Letni powiew wiatru tańczy z białymi firankami i goni
kurz na drewnianej podłodze
Leży przede mną sterta zdjęć
Moich prac, porządkuję je
Patrzę na czarno-białe fotografie, malownicze pejzaże
Zajmuję się czym kocham
Jestem fotografką
Jestem młodą kobietą o białych włosach,
 Szczupłych kształtach
Niebieskich oczach
I…
I mam skrzydła
Tak… skrzydła! To moje marzenie… by móc latać
Jak widzisz… nie mam planów
Mam marzenia
To chyba cenniejsze
I tak się nie spełnią więc po co planować?
Będzie co będzie…
I tak nie mamy zbytniego wpływu

                                          Anna Ciupa

Nokturn Kazimierski

Rynek w nokturnie świateł
wieczornych
- kamieniczki podcieniami
tajemne
- bruk rozświetlony księżycem
- sztyce Fary w ciemności
napięte
- studnia na rynku

***
deski starych jatek
nasiąkają muzyką
dźwięki skrzypiec i klarnetu
wypływają w deszczową noc
unoszą się na oddechach
aż po belki dachu
przesiąknięte zapachem ziół
płyną ku nieobecnym
którzy stąd odeszli
wrócą pewnej nocy
z kroplami deszczu
a Trzeci Księżyc
otula blaskiem i ciepłem 
Mały Rynek 

                                   Ewa Wolna

cel miłosnych westchnień
- Święte mury Klasztoru
w pielgrzymkach
nie pojęte
- magia
- gra świateł w deszczowych
kałużach
- gołębie na gzymsach okien
- gonty na starą
modłę
- dzwony wieczorne
- muzyka w Rynkowej…
i cisza
w kamiennych trotuarach
- a w sercu
tęsknoty się
tlące
- tu czas wstrzymał wskazówki
zegarom
- kamieniom patynę
zadał
- ludzi ze świata
telepatią
zwabia
i zło od siebie
odgania
- a koguty pieją
na deszcz
na pogodę
z chleba ułożone
ludziom na fart i
urodę
miłość odnawiają w siłę
Świętym Krzyżom
oddają wiarę
wszyscy – te młode i te stare
                         Edward Marian Krzyształowski
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Nabór prac do XIX Międzynarodowego 
Konkursu „Moje Inspiracje Muzyczne”

Konkurs Rekomendowany przez MKiDN. Wydarzenie 
wpisane do Kalendarza Imprez MKiDN

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, 
uczniowie szkół ogólnokształcących, uczniowie szkół i ognisk 
plastycznych, uczestnicy indywidualni.

Prace można nadsyłać do dn. 31.03. br. na adres : PSM  
I st. im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie ul. Partyzantów 8, 
24-150 Nałęczów.

XIX Międzynarodowy Konkurs „Moje inspiracje muzycz-
ne” jest imprezą cykliczną, od 2011 roku odbywa się w for-
mule międzynarodowej w kategoriach: 

1. Instrumentaliści uczniowie szkół muzycznych stopnia 
podstawowego: soliści i zespoły (do oktetu) oraz adre-
saci indywidualni z programem nie niższym niż odpo-
wiadający programom szkół muzycznych I stopnia. 

2. plastyka (ilość prac dowolna) w grupach wiekowych: 
- I gr. kl. I-III,
- II gr. kl. IV-VI,
- III gr. gimnazja i klasa VII SP,
- IV gr. Licea,
- V gr. ogniska, licea plastyczne w podgrupach: Va, Vb, 

Vc.
3. Literatura w dziedzinie poezji i prozy (ilość prac dowol-

na) – 4 grupy wiekowe: 
- I gr. kl. IV-VI,
- II gr. gimnazja i kl. VII SP, 
- IV gr. licea. 

W kategorii instrumentaliści, w finale konkursu uczest-
niczą wyłącznie nagrodzeni uczestnicy konkursu, tj. Grand 
Prix, I, II i III nagroda. Należy podkreślić, iż jest to jedyny 
konkurs tego typu, dedykowany uczniom wszystkim szkół  
z pionem ogólnym oraz szkołom artystycznym i plastycznym 
z pionem i bez pionu ogólnokształcącego, a także odbiorcom 
indywidualnym.

Finałowi konkursu towarzyszy koncert uczniów, wystawa 
prac plastycznych oraz wybrane najciekawsze wiersze, cza-
sem krótkie formy sceniczne. Uroczystościom finałowym to-
warzyszy także wydawnictwo książkowe z płytą CD – Zbiór 
nagrodzonych prac artystycznych: „Moje inspiracje muzycz-
ne”. Opracowanie i dystrybucja zbioru służy utrwaleniu istot-
nych osiągnięć artystycznych oraz promocji najzdolniejszych 
uczestników. Formuła konkursu zmienia się co roku, a au-
torska interpretacja haseł zamieszczana jest z rocznym wy-
przedzeniem w wydawnictwie kolejnej edycji książkowej. Te-
goroczna XIX edycja konkursu odbywająca się pod hasłem: 
„Dźwięków poetyka – ton sylab, kolorów, rytm wolności 
noetyka” i związana jest z obchodami 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Nagrodzone prace literackie 
można obejrzeć i przeczytać na str. www.psmn.pl w zakładce: 
Biblioteka/wydawnictwa własne – tomy od I-X. Zachęcamy 
do udziału i życzymy sukcesu.

Wioletta Sieczkowska-Kos 
Anna Kos

organizatorki konkursu

„W pogoni za światłem i cieniem”
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

Z początkiem roku szkolnego zrodził się pomysł zorga-
nizowania wojewódzkiego konkursu fotograficznego w Bur-
sie Szkolnej im. K. K. Baczyńskiego Regionalnego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Puławach. Długo nie trzeba było 
czekać, aby przystąpić do działania. Konkurs pn. „W pogoni 
za światłem i cieniem” był adresowany do młodzieży miesz-
kającej w bursach i internatach województwa lubelskiego. 
Podjęta inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży. Łącznie przysłano 51 jeden fotografii. Wybór najcie-
kawszych zdjęć odbył się w dniu 24 października 2017 r. Jury 
konkursowe wyłoniło zdjęcia pokazujące indywidualne, ory-
ginalne ujęcie tematu, a tym samym przyznało 3 miejsca oraz 
3 wyróżnienia. Pierwsze miejsce otrzymał Patryk Skoczylas 
reprezentujący Internat Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii w Puławach. Miło jest nam, że wychowankowie z naszej 
placówki również zdobyli nagrody. Robert Markiewicz zajął 
drugie miejsce za pracę pt. „Spacer w chmurach”, natomiast 
Martyna Kubiś trzecie miejsce za fotografię bez nazwy. Wy-
różnienia otrzymali wychowankowie z internatu z Ryk oraz 
wychowanek Puławskiego MOS-u. Wszystkie prace zosta-
ły profesjonalnie wywołane i można je podziwiać na wysta-
wie w głównym holu Regionalnego Centrum Ustawicznego  
w Puławach. 

Nagrodą za zaangażowanie w konkursie był udział  
w dwudniowych warsztatach fotografii otworkowej, które po-

Uczestnicy warsztatów

Wystawa fotografii nadesłanych na konkurs
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Zajęcia warsztatowe z nauczycielem fotografii

prowadził Daniel Mróz – nauczyciel fotografii, fotoreporter
Forum Polska Agencja Fotografii. Fotografia otworkowa to
technika wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu typu ca-
mera obscura. W naszym przypadku była to poczerniona we-
wnątrz zwykła puszka z otworem średnicy szpilki. 

W czasie pobytu w Puławach uczestnicy warsztatów mieli 
możliwość skorzystania z basenów w Nałęczowskim Atrium, 
zwiedzali park Czartoryskich w Puławach oraz zakątki Ka-
zimierza Dolnego. Na koniec warsztatów odczytano proto-
kół konkursowy, laureatom wręczono dyplomy i nagrody,  
a uczestnikom warsztatów drobne upominki. Nie obyło się 
bez pamiątkowego zdjęcia na podsumowanie warsztatów. 

Zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem

Zdjęcie 1 wykonane techniką otworkową za pomocą puszki

Zdjęcie 2 wykonane techniką otworkową za pomocą puszki

Dziękujemy wszystkim wychowankom za uczestnictwo. 
Mamy nadzieję, że nadal tak chętnie będziecie brać udział  
w organizowanych przez nas konkursach.

Monika Bancerz 
opiekun Rady Mieszkańców Bursy RCKU w Puławach

Wydarzenia artystyczne:  
Bartosz Łuniewski - komiks 

„Zaczynając pracę nad komiksem najpierw tworzę szki-
cownik, w którym gromadzę rysunki i pomysły na fabułę. 
Wykonuję szkice w komputerze. W zależności od klimatu  
i oświetlenia rysunku, tworzę szkic białym ołówkiem na czar-
nym tle lub czarnym ołówkiem na białym. Ważne, aby wy-
znaczyć sobie źródło światła. Na tym etapie linie nie są do-
kładne a elementy otoczenia jedynie oznaczone. Następnym 
krokiem jest warstwowe nakładanie kolorów, najczęściej są to 
ok. cztery warstwy kolorów i tekstur. Kolejny krok to obrys 
czarną wyraźną linią. Na końcu tworzę elementy tła oraz źró-
dła światła.

Istotnym  krokiem przy tworzeniu komiksu jest wykona-
nie konspektu stron oraz rozplanowanie kadrów, dialogów  
i wydarzeń. W ten sposób jestem w stanie najlepiej zaplano-
wać wygląd stron w szerszej perspektywie, tak aby pojedyn-
cze strony łączyły wspólne cechy tworzące spójną całość. 
Stronę (formatu A4)  dzielę na cztery równe części. Na każdej 
z nich szkicuję obraz na zasadzie szkicu malarskiego, wyróż-

Bartosz Łuniewski, etapy powstawania komiksu
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Historia i tradycja regionu

Antoni Stolpe – geniusz muzyczny rodem  
z Puław 

12 października 2017 roku w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach 
odbyła się audycja muzyczna pt. „Antoni Stolpe – portret ge-
niusza”, którą poprowadził Prezes Fundacji im. Wincentego 
i Franciszka Lesslów – Tomasz Mazur. Z kolei utwory Anto-
niego Stolpe wykonał na fortepianie Rafał Maciąg. Podczas 
audycji publiczność miała okazję poznać życie i twórczość 
zapomnianego geniusza muzycznego, którego już za życia 
porównywano do Fryderyka Chopina. Audycja była jedną  
z kilku, które odbyły się w naszym regionie w ramach promo-
cji puławskiego geniusza. 

Antoni Stolpe – urodzony 23 maja 1851 r., w Puławach, 
zmarł 7 września 1872 roku w Meran (obecnie Merano, Ty-

rol), pianista i kompozytor, syn Edwarda. Naukę gry na for-
tepianie rozpoczął w Puławach pod kierunkiem ojca, od 
1862 roku kontynuował ją w klasie ojca w Instytucie Mu-
zycznym w Warszawie; uczył się też kompozycji u A. Freyera,  
a w latach 1966-1867 u Stanisława Moniuszki. W 1867 roku 
ukończył studia z „wielką nagrodą” za grę na fortepianie  
i I nagrodą za postępy w nauce kontrapunktu. Debiutował  
17 lipca 1867 roku w Resursie Obywatelskiej w gronie nagro-
dzonych uczniów Instytutu Muzycznego, grając etiudę Chopina  
i swój „Mazurek b-moll”. 22 marca 1868 roku dał swój własny 
koncert w Sali fabryki fortepianów A. Hoffera w Warszawie,
przedstawiając 5 kompozycji: „Sextuor e-moll”, „Ouverture in 
e-moll” w wersji na fortepian na 4 ręce i kwintet smyczkowy, 
„Scene dramatique”, „3 pieśni w formie etiudy” oraz „Śpiew” 
do słów V. Hugo na głos z towarzyszeniem kwintetu smycz-
kowego. Na koncertach 11 grudnia 1868 i 14 maja 1869 r.,  
z których dochód przeznaczył na studia w Berlinie, Stol-
pe wystąpił jako pianista i dyrygent, prezentując także swo-
je nowe utwory, m.in.: „Concert Ouverture”, „Hommage  
a Mendelssohn”, „Trio fortepianowe”, „Ave Maria”, 2 pieśni,  
a także dzieła F. Chopina, K. Kurpińskiego, Z Noskowskiego,  
F. Liszta i G. Meyerbeera; udział w tych koncertach wzięli m.in.  
Z. Noskowski i śpiewaczka Józefa Turowska-Leśkiewiczo-

Tomasz Mazur

niając przestrzeń i cieniowanie. Ten szkic przenoszę na kart-
kę papieru z zachowaniem jednocentymetrowego odstępu od 
krawędzi strony do klatki z ilustracją […]” – mówi Bartosz 
Łuniewski, młody puławianin, absolwent Warszawskiej Aka-
demii Finansów i Biznesu Vistula (Europejski Wydział Sztuk, 
kierunek GRAFIKA, praca dyplomowa z komiksu). Bartosz 
to miłośnik Franka Millera, Akiry Toriyama, innych. Tworzy 
i publikuje na: https://www.instagram.com/pyndzlarz/ oraz 
https://www.behance.net/luniewskiba5e1

Poniżej próbka jego talentu.
oprac. Marzena Romańczuk

Bartosz Łuniewski, komiks

Bartosz Łuniewski, komiks
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Antoni Stolpe

Tomasz Mazur

wa, siostra matki Stolpego. W czerwcu 1869 roku wyjechał 
do Berlina na studia u F. Kiela, który już 5 lutego uznał jego 
edukację za zakończoną, podkreślając w zaświadczeniu jego 
szczególny talent i postępy. Również Th. Kullak, u którego
Stolpe podjął naukę gry na fortepianie w Neue Akademie 
der Tonkunst, wkrótce powierzył mu jedną z klas fortepia-
nu w tej uczelni. W Berlinie prawdopodobnie prezentował 
swe warszawskie kompozycje, wiadomo też, że komponował  
i wykonywał swe nowe utwory; na popisie wyższych klas 
Akademii zagrał 1 cz. „Sonaty d-moll” na fortepian i – z pro-
fesorami tej uczelni – „Trio fortepianowe c-moll” Mendels-
sohna. W 1872 roku otrzymał stypendium WTM. Nawrót 
gruźlicy, którą odziedziczył po przodkach, zmusił go do po-
wrotu do Warszawy; kuracje w Salzbrunn (obecnie Szczaw-
no-Zdrój na Dolnym Śląsku) i Meranie okazały się spóźnio-
ne. (źródło biogramu: strona internetowa PWM) 

 Rafał Maciąg
nauczyciel gry na fortepianie w PSM I st. w Puławach

Krwawa środa – pamiętamy! 

W 75. rocznicę Krwawej środy - dzieci i młodzież z gminy 
Kazimierz uczciły pamięć ofiar w formie gry miejskiej.

18 listopada 1942 r. w Kazimierzu Dolnym Niemcy roz-
poczęli akcję odwetową za działalność ruchu oporu w okoli-
cach. Zginęło na miejscu co najmniej 140 cywilów, około 300 
wywieziono do obozów koncentracyjnych, skąd wrócili nie-
liczni. Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się w Kolonii 
Zbędowice, gdzie spacyfikowano całą wieś, mordując blisko
90 osób. 

Co to była Krwawa środa, kiedy miała miejsce, w jakich 
miejscowościach, jakie były jej skutki – informacje na ten 
temat młodzież zdobywała, wędrując po pięciu różnych tra-
sach uliczkami miasta. Były zadania logiczne, zręcznościowe, 
artystyczne, czy z pierwszej pomocy – wszystko utrzymane  
w atmosferze konspiracji. 

W imprezie uczestniczyło około 80 osób z obu szkół  
z Kazimierza i Rzeczycy. Podczas odprawy uczestników obec-
na była radna Ewa Wolna – przewodnicząca Komisji Eduka-
cji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej.

Grę, którą wspólnie zorganizowała młodzież z Zespołu 
Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza oraz Gminnego Ze-
społu Szkół pod opieką nauczycieli Anny Ewy Sorii i Marcina 
Pisuli, zakończyło zapalenie własnoręcznie udekorowanych 
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zniczy przed pomnikiem Krwawej środy w obecności burmi-
strza Kazimierza Andrzeja Pisuli oraz dyrektorów szkół.

Tekst i fot. Anna Ewa Soria

Dzień Kariery Zawodowej 

Wybór zawodu to ważna kwestia w życiu każdego czło-
wieka. Świadomość tego, że wiemy do czego dążymy, zwięk-
sza motywację w osiąganiu celu i przybliża nas do sukcesu. 
Planowanie kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, 
złożonymi i dynamicznym, którego początek ma już miej-
sce w trakcie nauki szkolnej, poprzez kolejne etapy edukacji  
i pracy zawodowej.

Proces planowania wymaga brania pod uwagę wielu czyn-
ników, z czego młody człowiek nie zdaje sobie często sprawy, 
a życie niejednokrotnie zmusza do weryfikacji priorytetów 
i celów.

W czasach, w których „jedyną pewną rzeczą jest zmia-
na”, można zdużym prawdopodobieństwem założyć, iż nasze 
pierwotne plany nieraz ulegną modyfikacji, czasami pożąda-
nej, czasami wymuszonej warunkami rynku pracy czy ten-
dencjami w świecie zawodów. Dobrze wiedzieć o tym już na 
etapie wyboru zawodu, zdobywając kwalifikacje i kompeten-
cje, analizując możliwe drogi budowania i rozwoju kariery.

Każdy indywidualnie musi zadać sobie pytania: co jest dla 
niego ważne, w jakim kierunku chce podążać? Odpowiednie 
ukierunkowanie młodego człowieka pod kątem przyszłości 
zawodowej to nakreślenie konkretnych perspektyw i możli-
wości, związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Chcąc pomóc młodzieży w planowaniu drogi edukacyj-
no-zawodowej Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skło-
dowskiej-Curie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pra-
cy i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP 8 grudnia 2017 r., 
po raz drugi zorganizował pod Honorowym Patronatem Sta-
rosty Puławskiego i Prezydenta Miasta Puławy – Dzień Ka-
riery Zawodowej. 

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali: starszy wi-
zytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Edukacja

– Renata Olszewska, wiceprezydent Miasta Puławy – Ewa 
Wójcik, kierownik Wydziału Edukacji – Małgorzata Noskow-
ska, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki – Andrzej Wenerski, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży w Lublinie – Tomasz Kopyciński, zastępca dyrek-
tora Powiatowego Urzędu Pracy – Henryk Soboń oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół Technicznych – Henryk Głos.

Tego dnia młodzież uzyskała pomoc w podjęciu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. Dzięki spotkaniom z przed-
stawicielami różnych uczelni i instytucji, zdobyła informacje 
dotyczące dalszej nauki, praktyk zawodowych, podnoszenia 
kwalifikacji, rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych,
kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy, badania 
predyspozycji zawodowych. Równocześnie odbywały się pre-
lekcje dla uczniów: Podejmowanie i finansowanie działalności
gospodarczej – prowadzone przez przedstawiciela Fundacji: 
,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz Pozyskiwanie 
funduszy europejskich na prowadzenie działalności gospodar-
czej – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
w Puławach.

W ramach Dnia Kariery Zawodowej odbyły się również 
warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat 
Umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji oraz Sytu-
acji na rynku pracy, prowadzone przez doradcę zawodowego 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach. Warsztaty zakoń-
czyły się konkursem zawodoznawczym. Do rywalizacji kon-
kursowej przystąpiła młodzież 8. szkół ponadgimnazjalnych: 
Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, Zespołu Szkół 
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina, Centrum Kształcenia 
Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Zespołu 
Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, a także 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie i Zespołu Szkół 
im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym. 
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Puławach, 
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP oraz Urząd Miasta 
Puławy.

W Dniu Kariery Zawodowej w spotkaniach z młodzieżą 
wzięły udział następujące podmioty:

• Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.
• Agencja Zatrudnienia COVEBO Work Office sp. z o.o.
• Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
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• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A.
• Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Stanisław Krzaczek. Zakład produkcyjno-handlowy
• Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
   w Puławach
• Medyczne Studium Zawodowe w Puławach
• Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach
• Mostostal Puławy S.A.
• Mezap Sp. z o.o.
• PKO BP
• Politechnika Lubelska
• Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 
   w Warszawie
• Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
• Puławski Park Naukowo-Technologiczny
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Sulej. Ośrodek szkolenia kierowców
• Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
   w Warszawie
• Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
• Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
• Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
• Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
• Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego 
   Pola w Lublinie
Dzień Kariery Zawodowej cieszył się dużym zaintereso-

waniem. To dobry przykład zacieśniania relacji i współpracy 
szkół z instytucjami rynku pracy, a także sposób świadomego 
wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Konkurs zawodoznawczy w ramach Dnia Kariery 
Zawodowej

8 grudnia 2017 r., w ramach Dnia Kariery Zawodowej 
odbyły się również warsztaty dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych na temat Umiejętności poszukiwania pracy  
i autoprezentacji oraz Sytuacji na rynku pracy, prowadzone 
przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Puławach. Warsztaty zakończyły się konkursem zawodo-
znawczym. Do rywalizacji konkursowej przystąpiła mło-
dzież 8. szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół nr 1 im. 
Stefanii Sempołowskiej, Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im  
F. D. Kniaźnina, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej nr 6, Zespołu Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, a także uczniowie Zespołu 
Szkół nr 2 w Nałęczowie i Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca 
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
Zwycięzcy:

• I miejsce
Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie 
(ex aequo) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6  
w Puławach

• II miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  
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im F. D. Kniaźnina w Puławach (ex aequo) Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Puławach

• III miejsce 
Zespół Szkół Technicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach

Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Pu-
ławach, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP oraz Urząd 
Miasta Puławy.

Jadwiga Kozak 
Sylwia Wójtowicz 

 ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach

Honorowi dawcy krwi w Zespole Szkół 
Technicznych w Puławach

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych, obcho-

dzony w tym roku szkolnym to również 50 lat działalności 
Szkolnego Koła PCK zajmującego się działalnością charyta-

tywną, szkoleniem drużyn sa-
nitarnych i honorowym krwio-
dawstwem. 

Pierwszym opiekunem koła 
i propagatorką honorowego 
krwiodawstwa była Teresa Ko-
pycka, a szkoleniem drużyn 
sanitarnych zajmował się wie-
loletni nauczyciel przedmiotu 
– dziś zwanego: „edukacją dla 
bezpieczeństwa” – Stanisław 
Sykut. Od 1997 roku opiekę 
nad Szkolnym Kołem PCK  
i honorowym krwiodawstwem 
sprawuje Magdalena Brzozow-
ska.

Z kronik szkolnych może-
my odczytać nazwiska pierwszych krwiodawców z 1973 roku. 
Przez kolejne lata liczba honorowych dawców krwi stale 
wzrastała. Od 2005 roku w siedzibie szkoły, młodzież, a także 
pracownicy ZST, oddają krew. Organizowane 2 razy w roku 
szkolnym akcje HDK, w których bierze udział około 50 osób 
- to średnio 18 litrów pozyskanej krwi. Cieszymy się, że czę-

sto przyłącza się do nas młodzież z zaprzyjaźnionych szkół: 
ZSO nr 1, ZSO nr 2 oraz I LO.

Propagowanie honorowego krwiodawstwa to nie tylko 
oddawanie krwi, ale również udział młodzieży w konkursach 
powiatowych: „Krew – kropla, która ratuje życie” i ogólnopol-
skich o tematyce honorowego krwiodawstwa i krwiolecznic-
twa. W XII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju: „Młoda Krew 
Ratuje Życie” nasza szkoła została wyróżniona na poziomie 
okręgowym – 93. uczniów w ciągu roku oddało łącznie 106 
litrów krwi. 

9 kwietnia 2014 roku przy Zespole Szkół Technicznych 
w Puławach powstał Młodzieżowy Klub Honorowych Daw-
ców Krwi liczący około 130 osób, w tym 20 dziewcząt. Wielu 
uczniów w roku szkolnym oddaje krew więcej niż dwa razy, 
indywidualnie udając się do Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Puławach. Dzięki tak liczne-
mu zaangażowaniu młodzieży, krew naszych uczniów zasila 
corocznie punkty krwiodawstwa w ponad 100 litrów krwi. 
Zakładając, że dorosły człowiek ma od 4,5 do 5,5 litrów krwi  
w swoim układzie krążenia, uczniowie ZST ratują życie 20 
osobom. 

W roku jubileuszu obchodów 95. rocznicy powstania 
Polskiego Czerwonego Krzyża, 27 listopada 2014 r., na uro-
czystym spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia PCK z za-
proszonymi krwiodawcami z Klubów HDK z naszego rejonu 
oraz osobami zaangażowanymi w działalność humanitarną 
PCK, Magdalena Brzozowska za propagowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa wśród młodzieży, została odznaczona 
Odznaką Honorową PCK III stopnia, natomiast 24 listopada 
2017 r., Młodzieżowemu Klubowi HDK PCK przy ZST nada-
no Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia.

Corocznie, w trakcie uroczystości ukończenia szkoły 
przez klasy maturalne – abiturienci, którzy oddali najwięcej 
krwi, zostają uhonorowani złotymi, srebrnymi i brązowymi 
odznakami HDK, a ci dawcy, którzy oddali około 4-5 litrów 
krwi zostają wystawieni do Nagrody Starosty Powiatu Puław-
skiego.

Koniec nauki w ZST nie oznacza zakończenia krwiodaw-
stwa, wielu naszych absolwentów nadal honorowo oddaje 
krew.

Magdalena Brzozowska 
prezes Młodzieżowego Klubu HDK PCK przy ZST w Puławach
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I Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach  
zajęło II miejsce w Polsce w konkursie Fundacji 
Świętego Mikołaja „Solidarna Szkoła”

Fundacja Świętego Mikołaja istnieje od 18 lat. Od kilku 
lat jej działalność koncentruje się na pomocy zdolnej mło-
dzieży. Program Stypendia Świętego Mikołaja został stworzo-
ny, by budować solidarną więź między uczniami, szkołami  
i absolwentami. Celem programu jest nie tylko zbiórka pie-
niędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, ale rów-
nież aktywizacja i zachęcanie społeczności lokalnych do 
wspierania uczniów i dawania im tym samym szansy na lep-
szą przyszłość.

 5 grudnia 2017 r. Fundacja Świętego Mikołaja nagrodziła 
Solidarne Szkoły. Wyróżnienia odebrały placówki, które wy-
kazały się największą aktywnością na rzecz pomocy utalen-
towanej młodzieży. W programie Stypendia Świętego Miko-
łaja wzięło udział 287 szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. 
ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach zajęło drugie miejsce  
w Polsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w miejscowo-
ściach powyżej 20 tys. mieszkańców. Uroczysta gala odby-
ła się w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie 
pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser-Dudy.

Pierwsza dama w liście do uczestników gali pogratulowa-
ła wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym szkołom, podkre-
ślając ich solidarność z potrzebującymi rówieśnikami.

„Świadomość, że jest ktoś, na czyje wsparcie można liczyć, 
jest niezwykle budująca i motywująca do podejmowania dal-
szego wysiłku i wytężonej nauki w kolejnych latach. Ten głę-
boko humanitarny odruch dzielenia się z bliźnim spotyka się  
z moimi głębokim uznaniem i poparciem. Dziękuję Wam, Dro-
dzy Uczniowie, za ten szlachetny gest solidarności z potrzebu-
jącymi rówieśnikami” – napisała w liście do uczestników gali 
Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

To ważne wyróżnienie szkoła otrzymała dzięki pracy i za-
angażowaniu uczniów klasy 1i wsparciu Rodziców uczniów, 
anonimowego darczyńcy, Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. oraz Remzap Sp. z o.o. Dzięki współpracy  
z Fundacją szkoła sfinansowała roczne stypendia w wysoko-
ści 2000 zł dla sześciu utalentowanych i zaangażowanych spo-
łecznie uczniów liceum.

 Anna Kozłowska-Skwarek
 I LO w Puławach

Jubileusz Internatu I Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

29 listopada 2017 roku obchodziliśmy uroczystość Dnia 
Patrona, połączoną ze ślubowaniem klas pierwszych I LO 
oraz obchodami jubileuszu 50-lecia otwarcia budynku Inter-
natu, który w niezmienionej formie działa do chwili obecnej. 
W towarzystwie wielu znamienitych gości, dyrektor szkoły 
Beata Trzcińska-Staszczyk odsłoniła tablicę okolicznościową, 
a kierownik internatu, Grzegorz Paciorek powiedział: „Pół 
wieku temu przestaliśmy pomieszkiwać w różnych częściach 
miasta, przestaliśmy być gośćmi, a staliśmy się gospodarzami  
w tym budynku”.

Internat, który stał się drugim domem w latach nauki 
szkolnej dla dużej grupy młodzieży, świętuje 50. urodziny 
budynku, ale aż 69. rocznicę powstania placówki, która po-
czątkowo mieściła się w innych miejscach, także w gmachu 
szkoły.

Plany dotyczące utworzenia internatu pojawiły się już  
w 1921 r., kiedy przyznano szkole – wówczas Państwowemu 
Gimnazjum im. Adama Jerzego Czartoryskiego, plac pod 
budowę całej kolonii szkolnej. Z inicjatywy ówczesnego dy-
rektora, Stanisława Eustachiewicza oraz architekta Jana Kosz-
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czyc Witkiewicza program budowy miał uwzględnić między 
innymi internat dla 150 osób. Niestety, realizacja projektu nie 
doszła do skutku, a na nowy budynek trzeba było poczekać 
jeszcze wiele lat. 

Kolejne zamierzenia związane z powstaniem internatu, 
sięgają wczesnych lat powojennych. W tamtej trudnej rzeczy-
wistości, powoli i żmudnie odbudowywana szkoła, zaczęła 
stwarzać młodzieży coraz lepsze warunki do nauki, co powo-
dowało napływ szerokiej fali chętnych uczniów z miast i oko-
licznych wiosek. Początkowo młodzież mieszkała na licznych 
w mieście stancjach, ale tych w Puławach nadal było za mało.

Rok szkolny 1948/1949 przyniósł duże zmiany organi-
zacyjne szkoły związane z reformą tworzącą jedenastolatkę, 

która przyczyniła się do znaczącego wzrostu liczby uczniów, 
głównie młodzieży wiejskiej, pochodzącej z terenów bardzo 
zniszczonych przez wojnę. Wychodząc naprzeciw bieżą-
cym potrzebom, uwzględniając kwestie wychowawcze, uru-
chomiono w budynku szkolnym przy ulicy Polnej, bardzo 
skromnie wyposażony internat. Funkcję kierownika przyjął 
Franciszek Podgórski, a wychowawcą został Aleksander We-
sołowski. 

Na przełomie lat 1949/50 stuosobowy internat przeniesio-
no do budynku liceum. Nadal na stancjach mieszkało ponad 
70 uczniów, drugie tyle dojeżdżało do szkoły. Pokoje sypial-
ne znajdowały się na pierwszym i drugim piętrze prawego 
skrzydła szkoły. Równocześnie nastąpiła zmiana na stanowi-
sku kierowniczym. Przyjęła je i zajmowała aż do 1966 roku 
Kazimiera Dryja.

Liczba uczniów nadal zwiększała się, do czego przyczyni-
ła się budowa Zakładów Azotowych. Konieczne zatem stało 
się usunięcie z budynku szkoły internatu, zajmującego część 
pomieszczeń lekcyjnych. Jednocześnie rozpoczęto starania  
o jak najszybsze wybudowanie oddzielnego budynku, którego 
lokalizacja przewidywała teren szkoły. Dużą inicjatywą w re-
alizacji tego przedsięwzięcia wykazał się późniejszy dyrektor 
szkoły, Aleksander Chromiński. Bezpośrednim wykonawcą 
było PPBO, które oddało do użytku nowy budynek w roku 
1967. Internat został zbudowany z funduszy SFOS, SFBS, J. 
Dysponował 152 miejscami. 

„Internat moim drugim domem”
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego, 

jako jedyna szkoła w Puławach, a nieliczna w powiecie pu-
ławskim, posiada internat, umożliwiając kształcenie młodzie-
ży poza miejscem jej zamieszkania. Placówka od wielu lat 
niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a także 
dobrą opinią w środowisku. 

Nasi wychowankowie mają zapewnione optymalne wa-
runki do nauki, odpoczynku, rozwijania pasji i zaintereso-
wań, kreowania nowej rzeczywistości. Internat pracuje 7 dni 
w tygodniu, a młodzież ma tu zapewnioną całodobową, pro-
fesjonalną opiekę pedagogiczną, którą gwarantują doświad-
czeni nauczyciele. W sposób szczególny troszczą się o dobre 
samopoczucie, bezpieczeństwo, zdrowie i miłą atmosferę  
w internacie, ale także służą pomocą i wsparciem w trudnych 
chwilach adaptacji do nowych warunków życia, czy zwy-
kłych, codziennych troskach i problemach.

Priorytetem w organizacji życia wychowanków w inter-
nacie jest ich czas nauki, odrabiania lekcji, uczęszczania na 
dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Dba-
jąc o prawidłowy rozwój społeczny młodych ludzi proponu-
jemy naszym mieszkańcom pracę w sekcjach działających 
na terenie placówki oraz zaangażowanie w przedsięwzięcia 
podejmowane przez Samorząd Wychowanków. Chcemy, aby 
pobyt uczniów w naszym internacie zaowocował ich pełną 
socjalizacją, rozwojem wszystkich tych sprawności społecz-
nych, które pozwolą osiągnąć usamodzielnienie się i przygo-
towanie do dorosłego życia w oczekiwanym kulturalno-oby-
czajowym wymiarze. Dbamy zatem o uczestnictwo młodzie-
ży w kulturze, historii i tradycji naszego kraju, kształtując ich 
postawy patriotyczne, rozwijamy samorządność i poczucie 
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Samorząd Uczniowski I LO niesie pomoc 
Ukrainie

Nasz Samorząd Uczniowski w tym roku, już po raz trze-
ci zorganizował akcję ,,Pomoc Rodakom na Ukrainie”. Przez 
dwa miesiące w naszej szkole podejmowaliśmy różne działa-
nia mające na celu zgromadzenie darów w postaci zabawek, 
artykułów papierniczych i słodyczy. W ramach tego wydarze-
nia uczniowie przygotowali kilkakrotnie kiermasze słodkości. 
Ze sprzedaży własnoręcznie przygotowanych ciast zebraliśmy 
pewną kwotę, którą przeznaczyliśmy na zakup środków czy-
stości. Samorząd zorganizował także Koncert Mikołajkowy,  
a ponadto każda klasa przygotowała paczkę zawierającą róż-
ne artykuły domowego użytku. 

Drugim etapem naszej akcji był kilkudniowy wyjazd 
na Ukrainę, którego celem było przekazanie zebranych da-
rów polskim rodzinom przebywającym w okolicach Lwowa.  
W tym roku odbył się on w dniach 18-20 grudnia. Z roku 
na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
czego dowodem było przygotowanie osiemdziesięciu paczek  
i wyjazd prawie pięćdziesięciu uczniów. Od samego począt-
ku Lwów zachwycił nas zimową aurą i świąteczną atmosferą. 
Oprócz tego, że nasz wyjazd nie tylko daje nam możliwość 
niesienia pomocy, lecz także pozwala poznać nowe miejsca, 
historię i kulturę mieszkających tam ludzi. Pierwszego dnia, 
po dotarciu na miejsce postanowiliśmy odwiedzić różne za-
kątki miasta, a wieczorowa pora dodawała większego uroku 
ozdobionego świątecznie Lwowa. 

W kulturze prawosławnej w tym czasie przypadają Miko-
łajki, dlatego nasze dary zostały wykorzystane jako prezenty 
od Świętego Mikołaja dla potrzebujących rodzin mieszkają-
cych w Winnikach koło Lwowa. W ramach podziękowania za 
naszą pomoc miejscowa ludność przywitała nas gorącą her-
batą i ogniskiem, podczas którego mogliśmy się poznać. Spę-
dziliśmy czas w miłej i serdecznej atmosferze, która na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

Przez następne dwa dni zwiedzaliśmy Lwów i podziwia-
liśmy jego zabytki. Mieliśmy okazję spróbować także regio-
nalnych potraw, które zachwyciły nas swoim smakiem. Po 
raz kolejny odbyliśmy przesympatyczne spotkanie z arcy-
biskupem Mokrzyckim, który słynie z pomocy Polakom za-
mieszkującym te tereny. Następnie pod opieką przewodni-
ka zwiedzaliśmy Stare Miasto, Dzielnicę Ormiańską, Operę 
Lwowską, muzeum Łukasiewicza oraz Cmentarz Orląt Lwow-
skich. Podczas całego wyjazdu doświadczyliśmy otwartości  
i serdeczności mieszkańców Lwowa. Chociaż zima próbowała 
pokrzyżować nasze plany to wyjazd uważamy za udany i nie 
możemy doczekać się następnej edycji tej akcji. 
- O pobycie we Lwowie tak wypowiadali się uczniowie naszej 
szkoły:

 ,,Uważam, że wyjazd na Ukrainę każdego z nas może 
czegoś nauczyć. Przede wszystkim pokazał mi jak ludzie, któ-

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, uczymy wraż-
liwości i empatii organizując różnorodne akcje charytatywne  
i wolontariackie. Uczymy tolerancji, szacunku, poszanowania 
godności osobistej, samodyscypliny i samodzielności w po-
dejmowaniu zadań dla prawidłowego funkcjonowania osobi-
stego, społecznego, rodzinnego i zawodowego.

Monika Misztal
I LO w Puławach
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rzy mają najmniej, chętnie pomagają innym i cieszą się z każ-
dej małej rzeczy. Taki wyjazd jest również integracyjny, gdyż 
można poznać ludzi z innych klas i spędzić z nimi dużo cza-
su”. Weronika, kl. II c.

 ,,Grudniowy wyjazd na Ukrainę wspominam bardzo do-
brze, przede wszystkim z powodu, dla którego się tam wybra-
liśmy – pomocy ubogim rodzinom oraz dostarczenia prezen-
tów mikołajkowych dla dzieci. Radość i zaskoczenie na ich 
twarzach rekompensowały nasze zmęczenie oraz przejmująco 
mroźną pogodę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będę 
miał okazję pojechać na podobną wyprawę”. Maciek, kl. II f.

 ,,Wycieczka na Ukrainę była zdecydowanie jedną z lep-
szych na jakiej byłem w tej szkole. We Lwowie mogliśmy 
poczuć wyjątkowy klimat tego pięknego miasta, a świątecz-
na pora dodawała mu uroku. Najbardziej w pamięci zapadł 
mi Cmentarz Łyczakowski, który swoim wyglądem zrobił na 
mnie spore wrażenie. Jeżeli takowa wycieczka odbędzie się za 
rok z pewnością wezmę w niej udział”. Wiktor, kl. I i.

 ,,Grudniowy, charytatywny wyjazd do Lwowa był dla 
mnie nie tylko świetną okazją do odkrycia uroków zimowej 
Ukrainy, ale także szansą na włączenie się w pomoc mieszka-
jącym tam Polakom. Szczególnie spodobał mi się ośnieżony 
Cmentarz Orląt Lwowskich oraz Stare Miasto, które to mieli-
śmy okazję podziwiać przez cały dzień. Cieszę się, że mogłam 
uczestniczyć w tej akcji i liczę na taką szansę w następnym 
roku”. – Gosia, kl. I a.

Gabriela Szczypa 
Gabriela Wasilewska

kl. II d. I LO w Puławach

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  
im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach  
po raz czwarty w ogólnopolskim projekcie 
CEMS Chance w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie

CEMS Chance - to innowacyjny projekt realizowany 
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, skierowany do 
uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgim-
nazjalnej z całej Polski. Podczas pobytu w Warszawie uczest-
nicy biorą udział w cyklu warsztatów, szkoleń i paneli dysku-
syjnych, które mają na celu pomóc im w wyborze przyszłej 
ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks.  
A. J. Czartoryskiego w Puławach po raz czwarty zakwalifiko-
wali się do udziału w projekcie. Do tegorocznej edycji progra-
mu Weronika Florczak z klasy I b i Wojciech Osiak z klasy I  
i zostali wybrani spośród setek kandydatów z całej Polski. 
Jako jedni z czterdziestu uczestników wzięli udział w cztero-
dniowym cyklu warsztatów i szkoleń organizowanych przez 
grupę studentów z CEMS Clubu Warszawa.

Organizatorzy projektu stawiają sobie za cel wzbudzenie 
chęci do zaplanowania rozwoju osobistego, wykształcenie 
umiejętności związanych z przedsiębiorczością, autoprezen-
tacją i zarządzaniem czasem, zapoznanie ze specyfiką certy-
fikatów językowych. Poza tym każdy uczestnik ma możliwość
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Szkoły zawodowe to przyszłość 

Zakończył się II Europejski Tydzień Umiejętności Za-
wodowych: „Odkryj swój talent w Koszczycu”. Uczestniczyli  
w nim fachowcy z dziedziny logistyki, hotelarstwa i turystyki 
oraz jako odbiorcy - uczniowie z ostatnich klas gimnazjum 
okolicznych szkół.

Po raz drugi w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkie-
wicza zorganizowano Europejski Tydzień Umiejętności Za-
wodowych „Odkryj swój talent w Koszczycu”. To propozycja 
adresowana do uczniów ostatnich klas gimnazjów, stojących 
przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Organizatorzy sta-
rali się zachęcić młodzież do wybrania nauki w szkole zawo-
dowej, która pozwoli im już w niedalekiej przyszłości lepiej 
odnaleźć się na rynku pracy. 

- Szkoły zawodowe to przyszłość, bo tak naprawdę stu-
dia nie gwarantują nam pracy – przekonywali organizatorzy. 
– Lepiej jest podjąć naukę w szkole zawodowej, bo wtedy je-
steśmy pierwsi na rynku pracy.

„Mój zawód – twoja przyszłość” – pod takim hasłem od-
bywały się prezentacje zawodów, do których przygotowuje 
się młodzież w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewi-
cza w Kazimierzu Dolnym. Przedstawiciele firm, nie tylko 
z najbliższej okolicy, ale także z odległych stron Polski, dzielili 
się swoją pasją, jaką dla nich jest praca w zawodzie hotelarza, 
baristy, cukiernika, stolarza, logistyka czy przewodnika tury-
stycznego. Prezentowali się także absolwenci szkoły prowa-
dzący własne firmy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty cukier-
nicze i prezentujące możliwości drona w logistyce. Anna 
Kozak z Pracowni Artystycznej Sarzyński w Kazimierzu opo-
wiadając o swojej pracy cukiernika przekonywała do wybo-
ru kształcenia w szkole zawodowej. - Po ukończeniu szkoły 
zawodowej mam od razu zawód i jeśli chcę, mogę osiągnąć 
naprawdę dużo. Po szkole ogólnokształcącej nie mam w za-
sadzie nic, a ciężko jest zacząć od zera. Praca cukiernika in-
spiruje mnie, daje mi możliwość nieustannego rozwoju. Za-
czynałam od dekorowania najprostszych pierników, a teraz 
zajmuję się florystyką cukierniczą oraz przygotowywaniem
słodkich stołów, czyli babeczek i różnego rodzaju małych de-
serków – mówi Anna Kozak.

Prezentowane były także techniki zdobienia drobnych 
ciasteczek. 

- W trakcie warsztatów mieliśmy nawet okazję spróbować 
własnych sił w zdobieniu pierniczków. Wycieczka ta była dla 
nas bardzo wartościowa i z pewnością pozwoli nam w przy-
szłości określić dalszą ścieżkę kształcenia – mówi Filip Mar-

cinkowski z gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Puławach. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z dronem, 
które prowadził członek kadry narodowej, który za rok  
w wyścigach dronów będzie reprezentował Polskę na mi-
strzostwach świata w Chinach.

- Drony to przyszłość logistyki – mówi Michał Arbuz – 
nie wywierają żadnego negatywnego wpływu na środowisko, 
dostarczają przesyłki w czasie dużo krótszym niż samochód. 
W tej chwili są w fazie testowania.

Warsztaty z dronem w ramach II Europejskiego Tygodnia 
Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent w Koszczycu” 
otwierają nowe możliwości kształcenia w zawodzie logistyka. 
Już od następnego roku, o ile będą zainteresowani, w szkole 
działać będzie koło, w ramach którego uczniowie skonstruują 
dron oraz będą testować jego możliwości w logistyce. W ra-
mach programu unijnego planowane jest także szkolenie spe-
cjalistyczne w tej dziedzinie. 

W czasie trzydniowej imprezy podkreślano znaczenia 
praktycznej nauki zawodu, którą uczniowie realizują w czasie 
trwania nauki w wybranych firmach w kraju i zagranicą.

- Absolwent szkoły zawodowej czy technikum ma już ten 
pierwszy kontakt z pracodawcą właśnie podczas praktyk, po-
siada pewne umiejętności zawodowe, dlatego łatwiej wchodzi 
po szczeblach kariery – mówi nauczyciel zawodu Agnieszka 
Małecka organizator II Europejskiego Tygodnia Umiejętno-
ści Zawodowych: „Odkryj swój talent w Koszczycu”. Najlepsi 
znajdą pracę nie tylko tutaj w Kazimierzu, gdzie rzeczywi-

zbadania własnych predyspozycji zawodowych oraz wzięcia 
udziału w warsztatach dotyczących planowania przyszłości 
i projektowania ścieżki kariery. Oprócz interesującego pro-
gramu dużą zaletą projektu jest jego ogólnopolski charak-
ter - możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami z niemalże 
wszystkich województw.

Anna Kozłowska-Skwarek
I LO w Puławach
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ście tych obiektów hotelarskich jest na chwilę obecną bardzo 
dużo, ale także w kraju czy zagranicą. Ta branża potrzebuje 
wykwalifikowanych pracowników. Przedstawiciele hoteli sie-
ciowych obecni w czasie naszej imprezy już złożyli uczniom 
klasy czwartej propozycję pracy. Podkreślano przy tym wagę 
znajomości języka obcego, czemu służyły pokazy: „Zawodo-
wy poliglota” w wykonaniu uczniów Koszczyca.

Partnerzy szkoły z Niemiec zachęcali uczniów do uczest-
nictwa w praktykach w Turyngii, podkreślając, że uczą one 
nie tylko zawodu, ale także języka obcego i samodzielności.

 Obecność gości z Debreczyna stwarza szansę, że wkrót-
ce możliwości odbywania praktyk rozszerzą się właśnie  
o Węgry.

- Rozmawiałem z Panią dyrektor szkoły w Debreczynie  
o możliwości zorganizowania praktyk dwutygodniowych dla 
naszych uczniów, którzy w tym czasie mieszkaliby w domach 
węgierskich kolegów i razem z nimi zdobywaliby doświadczenie 
w debreczyńskich hotelach. Druga część praktyki, kolejne dwa 
tygodnie, byłaby organizowana w Kazimierzu w analogiczny 
sposób. Chciałbym, aby ten projekt ruszył w przyszłym roku 
szkolnym – mówi dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca 
Witkiewicza w Kazimierzu - Teodor Józefacki.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych: „Odkryj 
swój talent w Koszczycu” spotkał się z ciepłym przyjęciem 
zarówno uczniów, jak i ich opiekunów. - To bardzo ciekawe 
i ważne przedsięwzięcie – mówi Monika Łagowska–Gaweł, 
psycholog z ZSO nr 2 w Puławach. – Uczniowie ze szkół gim-

nazjalnych mieli możliwość zapoznania się ze szkołą oraz 
kierunkami kształcenia zawodowego. Niezwykle istotne było 
poznanie przedstawicieli zawodów, które wykonują z pasją  
i zaangażowaniem. Uczniowie i nauczyciele inaczej zaczęli 
myśleć o kształceniu zawodowym przełamując stereotyp, że 
najlepiej będzie uczyć się w liceum ogólnokształcącym.

Tekst i fot: Anna Ewa Soria
ZS w Kazimierzu Dolnym

Fryzjerskie szkolenia z koloryzacji 

31 października 2017 r., w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Puławach, odbyło się profesjonalne szkole-
nie fryzjerskie „ABC koloru”, dla uczniów klas II i III Tech-
nikum nr 1 w zawodzie technik usług fryzjerskich. Szkole-
nie zostało zorganizowane we współpracy z firmą MATRIX.
Przeprowadziła go edukator Małgorzata Kuć.

Celem szkolenia, było zapoznanie słuchaczy z produkta-
mi do koloryzacji SOCOLOR beauty, Color SYNC oraz obja-
śnienia zagadnień kolorymetrii we fryzjerstwie, doboru kolo-
ru włosów do typu urody, zabiegu dekoloryzacji, pigmentacji 
włosów, tworzenie kolorów zimnych, ciepłych, jak również  
z zasadami użycia poszczególnych produktów. Szkolenie po-
dzielono na część teoretyczną i praktyczną. W części teore-
tycznej Małgorzata Kuć omówiła podstawy powstawania 
koloru i mieszania różnych odcieni popartych kołem barw. 
Przekazała informacje na temat wzmocnienia koloru oraz 
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neutralizacji niepożądanych odcieni, które mogą się pojawić 
podczas koloryzacji. Omówiła również produkty do kolory-
zacji firmy MATRIX. Najciekawszym punktem szkolenia była
część druga, gdzie uczniowie mieli okazję praktycznie zasto-
sować zdobytą wiedzę. Własnoręcznie wykonali farbowanie 
włosów nowymi technikami według fachowych wskazówek 
edukatora.

Uczestnicy wykazali bardzo duże zainteresowanie szkole-
niem, na którym zdobyli oprócz wiedzy teoretycznej, umie-
jętności praktyczne. Dzięki takim zajęciom warsztatowym, 
uczniowie mieli okazję zdobywać nowe doświadczenia, po-
trzebne w przyszłej pracy w zawodzie. Dowiedzieli się, że 
farbowanie włosów to nie tylko tradycyjna aplikacja farby, 
ale też umiejętność wykonania technik prostszych, jak reflek-
sy czy koloryzacja półtrwała i trudniejszych, jak na przykład 
wykonanie pasemek, balejażu, ombre, sombre czy dekolory-
zacji. Ponadto, że farbowaniem można zmienić kolor włosów 
w zakresie tonacji i odcienia, rozjaśnić, przyciemnić, tworzyć 
modne efekty. Ale, by w pracy być pewnym siebie, i pracować 
bez obaw, ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na te-
mat kolorymetrii, a także reguł i technik poprawnego stoso-
wania produktów. 

Szkolenie upłynęło w pracowitej, ale przyjemnej atmosfe-
rze a uczniowie po warsztatach otrzymali Certyfikaty, które
mogą włączyć do swojego portfolio. Ciekawy wykład, intere-
sujące warsztaty i cenne wskazówki przyczyniły się do pogłę-
bienia wiedzy i umiejętności z zakresu koloryzacji, co z całą 
pewnością wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. 

Małgorzata Poleszak 
nauczyciel w ZS nr 1 w Puławach

Mikołajkowy konkurs fryzjerski 
w Zespole Szkół im Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach

 „Szesnaście par rąk, które wyczarowały niezwykłe fry-
zury” – tak w najkrótszy sposób można opisać to, co wyda-
rzyło się 6 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stefa-
nii Sempołowskiej w Puławach. Takim wydarzeniem był mi-
kołajkowy szkolny konkurs fryzjerski, zatytułowany „ŚLUB-
NE INSPIRACJE – LADY IN WHITE”. Od wczesnych godzin 
porannych 16 uczniów z klas I - IV Technikum fryzjerskiego 
pracowało w pocie czoła, aby społeczność szkolna mogła po-
dziwiać ich efekty podczas pokazu w sali gimnastycznej.

Celem konkursu była popularyzacja zawodu fryzjera, 
rozwijanie zainteresowań zawodowych młodych miłośników 
sztuki fryzjerskiej, zaprezentowanie umiejętności i kunsz-
tu zawodowego uczniów oraz wyłonienie tych najlepszych. 
W jury konkursowym zasiedli: przewodniczący Robert Och 
- dyrektor ZS nr 1 oraz członkowie: Ewelina Kusio - właści-
cielka salonu fryzjerskiego „Afera”, Dariusz Cieślak - dyrek-
tor handlowy firmy Chantal (sponsorzy nagród) oraz Izabela
Łowczak - uczennica klasy IV ft. Komisja oceniała: estetykę
pracy i wykorzystane techniki, pomysłowość, kreatywność 
oraz ogólne wrażenie artystyczne.

 I miejsce zajęła Karolina Sawicka z klasy IV ft, na II 
miejscu znalazła się Paulina Byzdra z klasy II ft, natomiast
III miejsce wywalczyła Dominika Wawer z klasy IV ft. 
Nagrodę specjalną od firmy Chantal otrzymała Aleksandra 
Tyburcy z klasy II ft.

Atrakcją konkursu był pokaz leczenia włosów ogniem, za-
prezentowany przez Ewelinę Kusio oraz pokaz stylizacji stud-
niówkowych. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Małgorzata Poleszak
nauczyciel ZS nr 1 w Puławach

Daj włos 

Od trzech lat w pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół nr 
1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, razem z fundacją 
„Rak’n’roll” przeprowadzamy akcję „Daj włos”. Dzięki współ-
pracy pedagog szkolnej z mediami, udało się rozpropagować 
ją wśród społeczności lokalnej. 

Liczba osób przychodzących i oddających swoje włosy na 
ten szlachetny cel stale rośnie. Uczniowie pod okiem nauczy-
cielki procesów fryzjerskich, z wielkim profesjonalizmem 
przygotowują włosy do kolejnych etapów. Włosy klientek są 
starannie myte, suszone i zaplatane w warkoczyki o długości 
25 cm. Kolejnym etapem jest oznaczenie otrzymanego war-
kocza i wysłanie go wraz z oświadczeniem do fundacji, która 
przekazuje włosy do perukarni. Proces wytworzenia jednej 
peruki jest pracochłonny. Na jej wykonanie potrzeba wło-



41

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

sów od 5 do 10 osób w zależności od ich jakości. Każdy dar-
czyńca, otrzymuje podziękowanie podpisane przez dyrektora 
szkoły.

Akcja cieszy się zainteresowaniem kobiet w różnym prze-
dziale wiekowym, większość stanowią dziewczynki, które 
zapuszczają włosy do pierwszej komunii świętej. Wielkim 
atutem jest fakt, że włosy te są zdrowe, naturalne, co jest wa-
runkiem wytworzenia dobrej peruki. Do akcji włączyły się 
również uczennice naszej szkoły, oddając swoje włosy.

Finał akcji ma miejsce podczas corocznego festynu zdro-
wia organizowanego w Zespole Szkół nr 1w Puławach. Roz-
reklamowanie tego przedsięwzięcia wiąże się z tym, że pod-
czas roku szkolnego również nie brakuje osób dzielących się 
swoimi włosami. 

Z biegiem lat rośnie liczba darczyńców, co świadczy  
o wielkim sukcesie wszystkich osób współpracujących w tym 
projekcie.

Zadowolenie z efektów jest wielostronne. Każdy oddający 
włosy zyskuje nową fryzurę, profesjonalnie dostosowaną do 
jego potrzeb. Osoby które doświadczyły chemioterapii otrzy-
mują wysokiej jakości perukę z naturalnych włosów bez po-
noszenia kosztów. Rozpowszechnianie tak szczytnego celu 
jest dowodem, że choroba i jej wpływ na życie jednostki nie 
jest już tematem tabu. Zaangażowanie wielu ludzi, wykorzy-
stanie ich możliwości oraz kreatywności może przynieść je-
dynie pozytywne efekty.

Teresa Pakuła
nauczycielka procesów fryzjerskich

Na Polnej 18 mówią: - Nikotynie Nie! 

16.11.2017 r., w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempo-
łowskiej w Puławach odbył się VII Wojewódzki Konkurs An-
tytytoniowy: „Nikotynie Nie”. Konkurs objął zasięgiem szkoły 
gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Patronat nad konkur-
sem objęli: Kurator Oświaty w Lublinie – Teresa Misiuk, Mar-
szałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Sta-
rosta Puławski - Witold Popiołek, Prezydent Miasta Puławy 
– Janusz Grobel, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie 
– Irmina Nikiel, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach 

– Piotr Pietura. Zgodnie z regulaminem nagrodzono uczniów 
w czterech kategoriach: wiersz, plakat, forma teatralna, wie-
dza.

Wyniki:
I kategoria – wiersz

Gimnazja:
1. Katarzyna Nakonecka - ZSO nr 2 w Puławach
2. Jakub Kaliszyk – MOS w Puławach
3. Zuzanna Iwon - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Baranowie
Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Karolina Lenartowicz – ZS nr 1 w Puławach
2. Marlena Michałek – ZST w Puławach
3. Piotr Krzewski – ZSO nr 2 w Puławach

wyróżnienie:
Piotr Arciuch – ZSO nr 1 w Puławach

II kategoria – plakat
Gimnazja:

1. Julia Kula – Publiczne Gimnazjum im. J.P II w Żyrzynie
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2. Kinga Witczak – Publiczne Gimnazjum nr 2  
w Puławach

3. Aleksandra Kręgiel – Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Baranowie

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Kinga Gawęda – ZST w Puławach
2. Dominik Sosnowski – I LO w Rykach
3. Laura Kozak – ZSO nr 1 w Puławach

III kategoria – forma teatralna
Gimnazja:

1. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Lublinie
Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Zespół Szkół w Poniatowej
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach
3. Zespół Szkół nr 1 w Puławach 

IV kategoria – test wiedzy
Gimnazja:

1. Karolina Kubajka – Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Baranowie

2. Anna Jaraszek – Niepubliczne Gimnazjum przy I LO  
w Puławach

3. Klaudia Rusiecka – Publiczne Gimnazjum nr 2  
w Puławach

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Anna Kwiatek – ZS nr 1 w Puławach
2. Patryk Cieloch – I LO im. ks. A. Czartoryskiego  

w Puławach
3. Wiktoria Jendrys – I LO w Rykach
Zdrowie jest najwyższą wartością, stąd ogromne podzię-

kowanie, dla wszystkich uczniów szkół (ponadgimnazjalnych 
oraz gimnazjów), których idea walki z paleniem papierosów 
stała się bodźcem do udziału w poszczególnych kategoriach 
konkursowych. Uczestnicy, wykazali się wiedzą, talentami li-
terackimi, plastycznymi oraz aktorskimi. Dziękując uczniom  
i ich opiekunom, instytucjom z nadzoru, jednostkom samorzą-
du województwa, powiatu, miasta oraz sponsorom zapewnia-
my, że informacje na ten temat umieściliśmy na szkolnej stro-
nie internetowej: www.zs1.pulawy.pl oraz w sprawozdaniach. 

Dzień Zawodów Przyszłości w Zespole Szkół  
nr 2 w Nałęczowie

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego 
dnia więcej w twoim życiu” 

Konfucjusz
Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie chcąc po-

móc uczniom klas gimnazjalnych w procesie planowania dal-
szej edukacji i w wyborze zawodu, który pokochają, zorgani-
zowała w dniu 30 listopada 2017 r. Dzień Zawodów Przyszło-
ści. Przedsięwzięcie swoją obecnością wsparł Sławomir Buch 

Sponsorzy: Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławo-
mir Sosnowski, Starosta Puławski - Witold Popiołek, Prezy-
dent Miasta Puławy - Janusz Grobel, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. - Jacek Janiszek, 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach - Piotr Pietura, 
Wydawnictwo Vital z Białegostoku. Patronat medialny LPU-
24. Zapraszamy za rok na VIII Wojewódzki Konkurs „Niko-
tynie Nie”.

Anna Cieślik, opiekunka Samorządu Uczniowskiego
Lidia Nogowska, kierownik kształcenia praktycznego

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wygłosił wykład: 
Barometr zatrudnienia – analiza rynku pracy.

 Do współpracy zaangażowali się również absolwenci Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałę-
czowie – Aleksandra Kobus i Paweł Rutyna oraz pan Mateusz 
Dobraczyński – absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
w Zespole Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczo-
wie. Przedstawili oni własną ścieżkę kariery zawodowej. Licz-
nie przybyli również Ci, do których adresowane było to wy-
darzenie - nauczyciele i młodzież klas gimnazjalnych. Z za-
proszenia skorzystali m. in.: gimnazjaliści z Nałęczowa, Pio-
trowic, Sadurek, Wojciechowa, Wąwolnicy, Poniatowej oraz 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miłocinie.

W tym dniu uczniowie Liceum, Technikum, Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej pod kierunkiem nauczycieli w pracow-
niach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych pre-
zentowali swoje umiejętności, które w przyszłości pozwolą 
im na dobre i satysfakcjonujące funkcjonowanie na rynku 
pracy. Licealiści przygotowali gry i zabawy językowe, prezen-



43

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

tację multimedialną o zawodach prawniczych, ćwiczenia la-
boratoryjne z biologii, pokazy chemiczne i fizyczne na temat
napięcia powierzchniowego cieczy i mechanizmu usuwania 
brudu. Zajęcia warsztatowe z biologii dotyczyły metodyki ba-
dań biologicznych. W trakcie zajęć uczestnicy poznali etapy 
przeprowadzania eksperymentów biologicznych, formułowa-
li problemy badawcze, hipotezy i wnioski. Przeprowadzono 
doświadczenie wykazujące wpływ wysokiej temperatury na 
aktywność katalazy zawartej w bulwach ziemniaków. Gimna-
zjaliści ustalali próbę kontrolną i badawczą. 

Uczniowie, którzy fascynują się naukami ścisłymi  
i z nimi wiążą swoją przyszłość zawodową mogli uczestni-
czyć w spotkaniu z absolwentem LO im. S. Żeromskiego  
w Nałęczowie – Pawłem Rutyną, pracownikiem naukowym 
Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych 
w Puławach. Paweł Rutyna podkreślił, że to czym się zaj-
muje zawodowo jest jednocześnie jego pasją i tego życzył 
swoim młodszym kolegom. Potwierdził to wyznanie, tym  
w jaki sposób opowiadał o swojej działalności w Ośrodku,  
o nowatorskich badaniach w dziedzinie toksykologii, radio-
biologii, mikrobiologii i higieny środków spożywczych. Ośro-
dek wniósł znaczny wkład w postęp nauk medycznych, biolo-
gicznych i weterynaryjnych. O prestiżu międzynarodowym 
Ośrodka świadczy uczestnictwo pracowników w licznych 

misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Syria, 
Egipt, Irak), a także w innych częściach świata (Kambodża). 
Obecnie priorytetowe badania i diagnostyka skupiają się na 
wykrywaniu i neutralizacji patogenów i toksyn, które mogą 
być użyte jako broń biologiczna. Paweł Rutyna zapoznał rów-
nież z działaniami, które mogą być podjęte w sytuacji ewen-
tualnego zagrożenia epidemiologicznego. 

Osoby obdarzone zdolnościami językowymi mogły za-
inspirować się karierą zawodową Aleksandry Kobus. Ukoń-
czyła Wydział Lingwistyki Stosowanej UMCS i dzięki zna-
jomości czterech języków obcych objechała nieomal cały 
świat. Z niezwykłą pasją opowiadała młodszym kolegom  
o swoim zamiłowaniu do języków obcych, zachęcała do na-
uki oraz zdradzała sztuczki i metody, jak skutecznie uczyć się 
języków. Niezwykle ciekawe były też relacje i zdjęcia naszej 
poliglotki z jej licznych podróży oraz opowieści o jej udziale 
w Międzynarodowym Projekcie AISEC. Aleksandra Kobus jest 
najlepszą ambasadorką hasła: Granice mojego języka są grani-
cami mojego świata. 

Cieszymy się, że na naszych absolwentów można zawsze 
liczyć. Jesteśmy z nich dumni.

W programie warsztatów językowych Warkshop Sprach-
Snacks były krótkie gry i zabawy angielsko-niemieckie z wy-
korzystaniem tablicy interaktywnej i Internetu. W tych za-
bawach uczestnicy mogli sprawdzić się w takich umiejętno-
ściach, jak: spostrzegawczość, zapamiętywanie, rozumienie. 
Mogli również zmierzyć się z łamańcami językowymi oraz 
odszukać podobieństwa między tymi językami.
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Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomi-
sta wprowadzili młodszych kolegów w tajniki giełdy papie-
rów wartościowych. Uczynili to w sposób bardzo sugestywny,  
w formie scenki uzupełnionej prezentacją multimedialną pt. 
Hossa kontra bessa. Na warsztatach Money, money – gimnazja-
liści poznali pojęcia ekonomiczne związane z pieniądzem i ry-
walizowali w grze Waluty świata. W pracowni językowej obser-
wowali zajęcia leksykalne z zawodowego języka angielskiego.

Liczne atrakcje czekały na gimnazjalistów w pracowni in-
formatycznej. Przygotowali je uczniowie, zdobywający zawód 
technika informatyka. Uczestników zaciekawił pokaz z wy-
korzystaniem wysokiego napięcia, w czasie którego zwróco-
no uwagę na niebezpieczeństwa związane z wysokim napię-
ciem. Przyszli informatycy zademonstrowali również montaż 
komputera czy pisanie krótkich programów komputerowych,  
a także zdradzili komputerowe tips & trics czyli ciekawostki  
i triki, które pomagają przy codziennej pracy z komputerem.

Ci, którzy odwiedzili pracownię obsługi turystycznej też 
nie mogli narzekać na nudę. Uczestnicy mieli okazję zmie-
rzyć się z zadaniami, m. in. rozwiązywali logogryf, w którym 
ukryte były nazwy najbardziej znanych zabytków świata. Inna 
animacja dawała możliwość wykazania się znajomością Nałę-
czowa, polegała bowiem na rozpoznaniu fotografii z ciekawy-
mi miejscami, położonymi w uzdrowiskowej miejscowości.

Grupa kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa za-
prezentowała składanie serwetek, wiązanie krawatów, odgry-
wała w języku angielskim scenki z recepcji hotelowej.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warszta-
ty prowadzone przez Mateusza Dobraczyńskiego – znanego 
lubelskiego fryzjera i stylistę, który strzygł i układał fryzury 
wszystkim chętnym, wśród których byli zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele. 

Adepci sztuki kulinarnej z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
przygotowali stół ze smakołykami. Goście mogli posilić się ko-
reczkami, ciasteczkami, owocami, napojami. Całe wydarzenie 
uświetnił występ Szkolnego Zespołu Muzycznego Freony.

Organizatorzy Dnia Zawodów Przyszłości serdecznie 
dziękują wszystkim uczestnikom za okazane zainteresowanie 
i udział w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że nasza ini-
cjatywa pomoże im w dobrym wyborze kierunku kształcenia, 
a w dalszej przyszłości odnalezienia się na rynku pracy. 

Tekst: Irena Mataj
fot. Magdalena Adamska

 Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie 

Nasi najlepsi – Tomek Adamczyk 

Stypendia:
Stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska 
kuźnia talentów 2016-2019”. Stypendium ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.
Konkursy i olimpiady:
• Laureat XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności  

Budowlanych. 

• Finał centralny VI Olimpiady – „Buduj z pasją” (II miejsce 
drużynowo). 

• II miejsce w rywalizacji indywidualnej w konkursie „Bu-
downictwo – moja przyszłość”.

• Średnia ocen za rok szkolny 2016/2017 – 5,56
Jako laureat i finalista Olimpiady T. Adamczyk może ko-

rzystać z preferencji w przyjęciu na studia bez postępowania 
kwalifikacyjnego, w oparciu o uchwały senatów szkół wyż-
szych. Tomasz Adamczyk otrzymał zaproszenia z uczelni: 
Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska.
A.M.: Odkąd jesteś w naszej szkole wszyscy kojarzą cię z racji 
wygranych konkursów, olimpiad, stypendiów. Czy w szkole 
podstawowej i gimnazjum odnosiłeś podobne sukcesy, czy 
też jest to nowy etap w twoim życiu?
T.A.: Nauka nigdy nie sprawiała mi kłopotów i zawsze byłem 
raczej dobrym uczniem, jednak nie odnosiłem jakichś szcze-
gólnych sukcesów na tle szkoły, może już bardziej na polu 
sportowym. Dopiero w szkole średniej, będąc w technikum 
budowlanym, zacząłem brać udział w konkursach, olimpia-
dach przedmiotowych. Wynika to z tego, iż dopiero teraz tak 
naprawdę mam możliwość rozwijać się w dziedzinie, która naj-
bardziej mnie interesuje. Jest to szeroko pojęte budownictwo. 
A.M.: Co sprawia, że chcesz wiedzieć więcej, podejmujesz 
nowe wyzwania? Dlaczego poświęcasz czas na przygotowania 
i zgłębianie nierzadko trudnych zagadnień?
T.A.: Wiem, że w ten sposób pracuję na swoją przyszłość. 
Udział w olimpiadach i konkursach zapewnia preferencje 
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i dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia. Jako laureat 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych otrzymałem 
zaproszenia od Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.
A.M.: Jak wyglądają twoje przygotowania? Uczysz się sam, 
czy też pomagają ci nauczyciele? Z jakich źródeł informacji 
korzystasz?
T.A.: Dużo pracuję samodzielnie, wielokrotnie jednak poma-
gali mi nauczyciele przedmiotów zawodowych, na których 
otwartość i zaangażowanie zawsze mogę liczyć. Podsuwają 
niezbędne materiały. Pomagają zrozumieć nowe dla mnie 
treści. I co też bardzo ważne motywują mnie i wierzą w mój 
sukces, za co jestem szczególnie wdzięczny.
A.M.: Czy stawiając sobie tak wysoko poprzeczkę masz czas 
dla siebie, czy robisz coś po prostu dla przyjemności? 
T.A.: Ważna jest dla mnie dobra kondycja fizyczna, dbam 
o zdrowie i sporo ćwiczę. Jeszcze w gimnazjum zorganizowa-
łem sobie w domu małą siłownię, którą stale udoskonalam. 
Lubię przyrodę, zwierzęta, także te hodowlane, którymi zaj-
muję się pomagając rodzicom w gospodarstwie. Obowiązki  
w domu nauczyły mnie sumienności i dobrej organiza-
cji czasu, co bardzo przydaje się na etapie nauki i edukacji.  
W wolnej chwili chętnie też oglądam programy dokumen-
talne, popularnonaukowe związane z historią architektury, 
cywilizacjami starożytnymi itp. Gdy byłem w gimnazjum 
pasjonowały mnie również archeologia i paleontologia. Tak 
naprawdę to moje zainteresowania wskazały mi kierunek,  
w którym obecnie zmierzam i widzę swoją przyszłość.
A.M.: Trzymamy więc kciuki, życzymy wytrwałości i satys-
fakcji z osiągniętych celów.

Agnieszka Malinowska
ZS nr 1 w Puławach

Pomagamy! 

„Mikołajki” w Szkole Podstawowej nr 12 w Puławach
Jak co roku, w dniu 6 grudnia, grupa uczniów z Zespo-

łu Szkół nr 2 w Puławach wraz ze św. Mikołajem odwiedzi-
ła Szkołę Podstawową nr 12 w Puławach. Dzieci z klas I-III 
przywitały nas z wielkim entuzjazmem. Bardzo ucieszył ich 

widok św. Mikołaja i jego „pomocników”. Czekało na nas pra-
wie trzydziestu uśmiechniętych i gotowych do zabawy malu-
chów. Święty Mikołaj obdarował prezentami wszystkich bez 
wyjątku. Nasi uczniowie, wolontariusze pomogli biorącym 
udział w zabawie dzieciom wykonać prace plastyczne przy-
gotowywane specjalnie dla św. Mikołaja oraz udekorować 
mini choinkę. Zarówno dzieci jak i nasi uczniowie świetnie 
się bawili. Maluchy brały udział w łapaniu baniek mydlanych, 
a także w tańcu z Mikołajem. Niektóre z dzieci, w ramach po-
dziękowania za prezent przygotowały specjalnie dla „gościa” 
wierszyk lub piosenkę.
„Świąteczna paczka”

Po raz 24. zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję, dzię-
ki której nasi uczniowie będący w trudnej sytuacji material-
nej zostali obdarowani świątecznymi paczkami . W tym roku 
udało nam się wesprzeć dwudziestu uczniów i ich rodziny. To 
dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej mogliśmy 
po raz kolejny dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest najbardziej 
potrzebna. „Świąteczna paczka”, zainicjowana w naszej szko-
le przez pedagog Ewę Przepiórkę, do dziś jest kontynuowa-
na i spotyka się z dużym zaangażowaniem. „Żeby pomagać 
wystarczy tylko chcieć” – tym hasłem motywujemy naszych 
uczniów, i co roku widząc efekty akcji przekonujemy się, że 
„to działa”.

Izabella Bogdańska
ZS nr 2 w Puławach
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S.O.S. dla Natalki z Puław! – bursa włącza się  
do akcji 

W dniach 8-9 grudnia 2017 r., w Galerii Sztuki Puław-
skiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” odbył się kiermasz 
świąteczny. Chcąc wziąć udział w tym wydarzeniu, wycho-
wankowie Bursy Szkolnej w Puławach własnoręcznie przy-
gotowali ozdoby choinkowe, stroiki oraz kartki bożonaro-
dzeniowe. Wysoką wartość artystyczną prezentowanych prac 
podkreślała różnorodność stosowanych technik oraz wyko-
rzystanych materiałów. Nad ich wykonaniem czuwała Mag-
dalena Kalinowska – opiekun sekcji dekoracyjno-plastycznej 
oraz Monika Bancerz – opiekun Rady Mieszkańców Bursy. 
Zaangażowanie młodzieży w udział w akcji było duże z uwagi 
na charytatywny charakter przedsięwzięcia. Dochód ze sprze-
daży został przeznaczony na leczenie Natalki z Puław, która 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku drogowego z udziałem 
pijanego kierowcy, straciła nóżkę. Ze sprzedaży udało nam 
się zebrać 1650 złotych. 

W czwartek 11 stycznia z okazji 3. urodzin dziewczynki, 
w świetlicy naszej bursy, przygotowaliśmy małe przyjęcie uro-
dzinowe. Tort z racami, kolorowe balony, pluszowa zabawka, 
wesoła muzyka, zaproszeni goście wywołały wiele uśmiechu 
na twarzy dziewczynki. Tego dnia, oprócz prezentów dla ma-
łej Natalki, na ręce mamy dziewczynki, przekazaliśmy środki 
zebrane podczas kiermaszu. W przygotowaniach wspierał nas 
Marcin Mizera – koordynator akcji: „SOS dla Natalki z Pu-
ław”, który z Przewodniczącą Rady Miasta Puławy – Bożeną 
Krygier oraz radną miasta – Marzanną Pakułą, przybył na tę 
uroczystość. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w realizację tego wydarzenia. 

Monika Bancerz 
opiekun Rady Mieszkańców Bursy RCKU w Puławach

Rok szkolny 2017/2018 – rokiem Projektów 
Unijnych w Centrum Kształcenia Zawodowego 

W roku szkolnym 2017/2018 w Centrum Kształcenia  
Zawodowego w Puławach kontynuowana jest realizacja pro-
jektu: „Na staże do Włoch” (nr umowy: 2016-1-PL01-KA-
102-024603), który uzyskał całkowite dofinansowanie z Pro-
gramu Erasmus Plus. Akcja 1.: Mobilność osób uczących się 
i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Budżet projektu 
wynosi 73 320,00 euro. Koordynatorem projektu jest Wicedy-
rektor CKZ Andrzej Ptasiński.

W ramach Programu Erasmus Plus zostaną zorganizo-
wane w marcu 2018 r. trzytygodniowe praktyki zawodowe 
we włoskich przedsiębiorstwach w Spoleto dla szesnastu wy-
różniających się uczniów klas ZSZ nr 8 w CKZ w Puławach, 
kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samocho-
dowych oraz elektryk. Grupie będzie towarzyszyło dwóch 
opiekunów – nauczycieli CKZ w Puławach.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu na-
uczania w zasadniczej szkole zawodowej, równoznaczne  
z wyposażeniem absolwentów w szerszą wiedzę i umiejętno-
ści zawodowe oraz ogólne. Do celu głównego doprowadzą 

cele pośrednie: ułatwienie uczestnikom podniesienia kwalifi-
kacji zawodowych (dostosowanych do potrzeb szybko zmie-
niającego się rynku pracy) i językowych, a także kompeten-
cji osobistych. W czasie wolnym od pracy, zaplanowano dla 
uczestników zwiedzanie Rzymu, Watykanu oraz Perugii.

Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na staż do 
Włoch weźmie udział w:

• 30 godzinach zajęć przygotowawczych z języka włoskie-
go w zakresie podstawowym, 

• 10 godzinach zajęć kulturowych, 
• 6 godzinach przygotowania pedagogicznego,
• 6 godzinach kursu udzielania pierwszej pomocy,
• 2 godzinnym spotkaniu z przedstawicielem policji na te-

mat prawnych aspektów pobytu za granicą, możliwych 
problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

Po zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty:
• uczestnictwa w zajęciach dodatkowych przygotowują-

cych do wyjazdu,
• ukończenia kursu językowego, 
•  odbycia stażu – wystawiany przez włoską organizację 

partnerską,
• unijny dokument Europass Mobilność – potwierdzają-

cy nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na tere-
nie Unii Europejskiej.

Naszym partnerem w projekcie jest włoska Spółdziel-
nia Socjalna Azzurra w Spoleto, która zajmuje się realizacją 
projektów mobilności od 1999 roku. Azzurra to spółdzielnia 
socjalna, organizacja non-profit, której misją jest wspiera-
nie innowacji, rozwoju i pozytywnych zmian jakie zachodzą 
w ludziach i organizacjach dzięki prowadzeni prac, badań, 
praktyk zawodowych wymian kulturalnych i działań pro-
społecznych. Zespół Azzurra stanowi kompetentną grupę 
pracowników – koordynatorów i projektantów staży zawodo-
wych, wykładowców, mentorów i trenerów umożliwiających 
prowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych. Spółdziel-
nia współpracuje z ekspertami stosującymi innowacyjne me-
tody nauczania; są nimi organy administracji publicznej i sa-
morządowej, centra szkoleń zawodowych i szkoły publiczne 
różnych poziomów (w tym uczelnie).

REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY Z POWIATU 
PUŁAWSKIEGO
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Ponadto Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach 
w roku szkolnym 2017/2018 bierze czynny udział w Projek-
cie „Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija”. Projekt jest re-
alizowany przez Powiat Puławski, a Centrum Kształcenia Za-
wodowego jest jednym z głównych wykonawców. W ramach 
projektu szkolonych jest w sumie 114 uczniów: 

• 78 osób w kursie Operator wózka jezdniowego
•  36 osób w kursie na spawanie w metodach MAG i TIG

Uczestnikami są uczniowie z następujących szkół:
• Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puła-

wach,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 i Branżowa Szkoła 

I Stopnia nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Puławach,

• Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach ,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 i Branżowa Szkoła  

I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Puławach,
• Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Puławach.

RUSZAJĄ PRACE BUDOWLANE
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach na 

rok 2018 zaplanowano powiększenie pracowni samochodo-
wej. Pracownia powiększy się o dodatkowe 90 m², na których 

zaplanowano montaż trzech nowych podnośników kolum-
nowych. Docelowo pracownia samochodowa w CKZ będzie 
dysponować 9 stanowiskami do napraw pojazdów samocho-
dowych. Wymiana trzech sztuk podnośników kolumnowych 
zostanie rozpoczęta jeszcze w styczniu 2018 r.

Środki finansowe na prace projektowe, powiększenie
pracowni, oraz zakup 3 sztuk podnośników będą pochodzić 
dochodów własnych CKZ. Wszystkie prace budowlane przy 
planowanych przedsięwzięciach zostaną zrealizowane w ra-
mach zajęć praktycznych uczniów klas o profilu budowlanym
uczęszczających do CKZ.
Podnośnik 2 kolumnowy:

• Udźwig: 3200 kg,
• Waga urządzenia: 500 kg,
• Koszt zakupu: 12 282,73 zł brutto.

Andrzej Ptasiński
wicedyrektor CKZ w Puławach

Uczniowie ZS nr 3 w Hiszpanii 

Wyjazd do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ był 
ciekawym doświadczeniem. Głównym jego celem było po-
znanie kultury Kraju Basków i szlifowanie naszych umiejęt-
ności języka angielskiego. 

Podróż, jak i cały pobyt w Victorii Gasteiz, były niezwy-
kłe. Po przybyciu na miejsce, czekały na nas rodziny, u któ-
rych mieliśmy mieszkać. Gościnność i serdeczność naszych 
gospodarzy była imponująca. Mieliśmy dużo czasu na roz-
mowę, poznanie tamtejszych tradycji i obyczajów, a także 
spróbowanie regionalnych potraw. Od poniedziałku do piąt-
ku chodziliśmy do szkoły, poznawaliśmy uczniów oraz ich 
system edukacji. W „naszej nowej szkole” poznaliśmy wiele 
osób - uczestników projektu z Rumunii, Bułgarii, Włoch oraz 
Martyniki. Młodzież z poszczególnych państw prezentowała 
kulturę i zwyczaje swojego kraju.
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Po zajęciach szkolnych mieliśmy czas wolny, więc posta-
nowiliśmy jeszcze raz zwiedzić miasto, które urzekało bogac-
twem architektury. Z kolei kiedy wracaliśmy do rodzin, które 
się nami opiekowały, wspólnie jedliśmy kolację i rozmawia-
liśmy. Tematów do rozmów było wiele, najczęściej jednak 
dotyczyły naszych kultur, sytuacji w kraju, jak również trady-
cyjnych potraw. Na koniec pobytu jeszcze raz odwiedziliśmy 
wszystkie miejsca, kupiliśmy pamiątki.

Uważamy, że udział w projekcie dał nam możliwość po-
szerzenia horyzontów. Używanie obcego języka w praktyce 
jest świetną nauką, którą zapewnił nam właśnie ten wyjazd. 
Nabraliśmy większej pewności siebie. Bardzo chętnie chcie-
libyśmy powtórzyć taki wyjazd i móc jeszcze raz spotkać no-
wopoznanych przyjaciół.

Aleksandra Osińska, Rafał Jabłoński, Mateusz Wróbel
ZS nr 3 w Puławach

Za życiem 

W ramach porozumienia Starostwa Powiatowego w Puła-
wach z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach zo-
stał wytypowany jako lider w realizacji programu rządowego: 
„ZA ŻYCIEM”.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnospraw-
nemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego 
rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz 
jego problemów rozwojowych. Pierwsze lata życia dziecka 
nabierają szczególnego znaczenia dla całego jego rozwoju, 
dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wy-
korzystany. Warto zatem poświęcić go przede wszystkim na 
tworzenie takich warunków, aby dziecko mogło jak najpełniej 
wykorzystać potencjał rozwojowy. 

Program: „ZA ŻYCIEM” obejmuje dzieci od urodzenia 
do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci do 3 roku życia. Zaplanowane oddziaływania są dłu-
goterminowe, przewidziane na czas od 1 grudnia 2017 r. do  
31 grudnia 2021 r.

Dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnej terapii  
w placówce. Ośrodek oferuje zajęcia ze specjalistami w wy-
miarze do 5 godzin tygodniowo oraz konsultacje z psycholo-
giem, logopedą, fizjoterapeutą czy specjalistą alternatywnej
komunikacji. Jeśli dziecko realizuje już zajęcia wczesnego 
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wspomagania w innej placówce może dodatkowo korzystać 
z terapii w ramach projektu w SOSW. W miesiącu grudniu 
dodatkową terapią zostały objęte dzieci realizujące wczesne 
wspomaganie w Ośrodku. Od stycznia prowadzone są zapisy 
dla dzieci z powiatu. Zajęcia dla nowych dzieci, będą plano-
wane zgodnie z zaleceniami płynącymi z diagnozy dziecka 
oraz dokumentacji medycznej i pedagogicznej. 

Realizacja projektu pozwoliła również na pozyskanie fun-
duszy na zakup niezbędnych pomocy do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym. Zostały zakupione zarówno elementy do-
datkowego wyposażenia sal integracji sensorycznej, gabinetu 
fizjoterapii, gabinetów logopedycznych, jak również pomoce
niezbędne do usprawniania zaburzonych sfer u dzieci.

Tekst i fot. Grażyna Świątek
SOSW w Puławach

W SOSW w Puławach wspólnym wysiłkiem 
poprawili warunki edukacji dzieciom i uczniom 

Budynek przy ul. Jaworowej 3, w którym od roku 2003 
funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. 
Marii Grzegorzewskiej w Puławach, poddawany był i jest, cią-
głym modernizacjom i inwestycjom mającym na celu likwi-
dację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 
czy też dostosowanie, do wymagań przepisów bhp i p.poż.  
Z najistotniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należało-
by wymienić: remont stołówki i bloku żywieniowego, budo-
wa podjazdów dla osób na wózkach wewnątrz i na zewnątrz 
budynku, budowa windy, wymiana nawierzchni podłóg na 
parterze i III piętrze, remont łazienek z przystosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych, wymiana podłóg na korytarzach. 
Palącą potrzebą w ostatnim latach stała się konieczność wy-
miany podłóg w salach lekcyjnych i gabinetach rewalidacyj-
nych na I i II piętrze. Dlaczego paląca potrzeba? Otóż, by 
zaadaptować dawny budynek internatu Zespołu Szkół Bu-
dowlanych do wymogów obiektu szkolnego, urządzano sale 
lekcyjne poprzez wyburzanie ścian działowych pomieszczeń 
sypialnych. W związku z powyższym w tak pozyskanych 
klasach występowały nierówności na podłogach, a położone 
wykładziny zaczęły pękać i stały się nieestetyczne. Mało tego, 
nierówności podłóg, różnice w poziomie między klasami  
a korytarzami oraz wysokie progi – stanowiły poważną barie-
rę w komunikacji dla podopiecznych z niepełnosprawnością 
ruchową czy też zaburzeniami równowagi.

W tej sytuacji Zarząd Powiatu zaakceptował podjęcie dzia-
łań w celu pozyskania dofinansowania ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We 
współpracy z Wydziałem Rozwoju i Inwestycji opracowany 
został wniosek o pozyskanie funduszy celem dofinansowania
zamierzonej inwestycji. Niestety, w 2016 r., wniosek nie uzy-
skał akceptacji z powodu braku środków w PFRON. Nie re-
zygnowaliśmy i w marcu 2017 r., wniosek został złożony po-
nownie. Tym razem udało się! Zarząd Powiatu wyasygnował 
70% środków na inwestycję, a 30% kosztów zostało pokry-
tych z dofinansowania PFRON. W sumie kosztorys opiewał
na 106 605,18 zł. W tym miejscu nie sposób nie przytoczyć 
pewnego faktu, świadczącego o ludziach, którzy mają otwar-
te serca na potrzeby niepełnosprawnych dzieci. Otóż projekt 
budowlany na wymianę podłóg, po roku stracił ważność i 
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wymagał zaktualizowania. Projektant nie wziął za tą usługę 
wynagrodzenia. Wielki szacunek. Pieniądze są, ale… tu na-
stępny ból głowy. Zostały przekazane przez PFRON w poło-
wie lipca – czy ktoś w ogóle zgłosi się do przetargu w środku 
sezonu budowlanego? A jeśli tak, to czy prace nie przeciągną 
się na wrzesień, i czy można będzie rozpocząć zajęcia w no-
wym roku szkolnym? Nie było wyjścia, po przeanalizowaniu 
możliwości prowadzenia zajęć szkolnych w trakcie remon-
tu, podjęliśmy ryzyko. W tym miejscu muszę pokłonić się  
i podziękować pracownikom Wydziału Rozwoju i Inwestycji, 
którzy z wielkim zaangażowaniem, w przetargu wyłonili wy-
konawcę oraz nadzorowali inwestycję. 

Prace ruszyły w drugiej połowie sierpnia i oczywistym 
stało się, że przeciągną się na miesiąc wrzesień. Mimo trud-
ności, kadra pedagogiczna i pracownicy, stanęli na wysoko-
ści zadania realizując podstawy programowe na zajęciach  
z uczniami i zapewniając im bezpieczeństwo. Prace w zado-
walającym tempie posuwały się do przodu, zerwane zostały 
stare wykładziny i płytki PCW, wyrównane powierzchnie  
i położone piękne, w ciepłym beżowym kolorze, antypośli-
zgowe wykładziny z estetycznym wykończeniem. Naprawdę 
ładnie. Inwestycja została zakończona, roboty odebrane i… 
następny problem, który pojawił się w trakcie kończenia ro-
bót w poszczególnych klasach. Podłogi piękne, ale jakże przy 
nich fatalnie wyglądały dawno niemalowane ściany, a ich 
kolorystyka pasowała do podłóg jak przysłowiowa „pięść do 
nosa”. Wówczas nagle pojawił się pomysł, a może by tak po-
malować? Tu pojawiły się setki wątpliwości – skąd pieniądze, 
przecież w budżecie nie ma ani złotówki na wynajęcie firmy,

poza tym procedury, a czasu brak. Siłami swoich pracowni-
ków i nauczycieli nie damy rady, wszak do pomalowania było 
19 sal lekcyjnych i gabinetów. W tej sytuacji jedynym sensow-
nym pomysłem przychodzącym do głowy było zwrócenie się 
o pomoc do rodziców. I tu bardzo miła niespodzianka – zgło-
siło się 28 osób! Pozostało zakupienie farb i materiałów do 
malowania, i… do roboty! Trzeba było to widzieć! Ojcowie, 
z których niektórzy okazali się fachowcami w branży budow-
lanej, mamy, utalentowani nauczyciele (warto zobaczyć efekt 
w siłowni) i nauczycielki oraz pracownicy obsługi machali 
ochoczo pędzlami od rana do późnych godzin popołudnio-
wych. Co prawda niektórych pedagogów trzeba było po pra-
cy z pewnością wrzucić do pralki, ale co tam. To przecież dla 
naszych dzieciaków. Po dwóch tygodniach malowania i po-
rządkowania szkoła była jak nowa – piękne wykładziny, czy-
ściutkie, odnowione sale w ciepłych kolorach współgrających 
z podłogami. Byliśmy dumni i jednocześnie uzmysłowiliśmy 
sobie jak wiele możemy jako jedna, wspólnie działająca spo-
łeczność szkoły: rodzice, nauczyciele, pracownicy. Zwłaszcza, 
że jak obliczyliśmy, koszty malowania przez firmę zamknęły-
by się kwotą ponad 15 000 zł.

Po raz kolejny wspólnym wysiłkiem: Zarządu Powiatu, 
pracowników Wydziału Rozwoju i Inwestycji, rodziców na-
uczycieli i pracowników ośrodka oraz ludzi z dobrym ser-
cem zostały polepszone warunki dla dzieci i uczniów SOSW  
w Puławach, za co bardzo jesteśmy wdzięczni.

I ja tam byłem, na wszystko baczyłem, wszystkim kiero-
wałem… pędzel też trzymałem.

Andrzej Czarnecki, dyrektor SOSW w Puławach 

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

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy zaburzenia przetwa-
rzania sensorycznego to problem dzisiejszych czasów. Daw-
niej w pedagogice, psychologii i medycynie pojawiały się 
określenia takie jak: percepcyjno-motoryczny, sensoryczno-
-motoryczny, wzrokowo-ruchowy. W 1902 roku brytyjski 
neurofizjolog sir Charles Sherrington po raz pierwszy użył
pojęcia „integracja sensoryczna”. Następnie A. Jean Ayres 
(1920-1988) zajęła się szerzej problemem tworząc teorię, me-
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tody diagnostyczne i terapeutyczne integracji sensorycznej. 
Istnieje wiele przyczyn ASD. Są to miedzy innymi obcią-

żenia genetyczne, czynniki prenatalne (np. lekarstwa, używki, 
choroby), wcześniactwo, czynniki okołoporodowe, poporo-
dowe, emocjonalne i inne. Dysfunkcje procesów SI bardzo 
często występują u dzieci z zespołem Downa, mózgowym 
porażeniem dziecięcym czy autyzmem. Pierwotnie metoda 
ta została stworzona dla dzieci z trudnościami w uczeniu, ale 
stosuje się ją również w przypadku zaburzeń mowy, dyslek-
sji rozwojowej, nadruchliwości i problemów z koncentracją 
uwagi, niektórych zespołów uwarunkowanych genetycznie 
(w tym zespół Downa), autyzmu wczesnodziecięcego, mó-
zgowego porażenia dziecięcego czy obniżonego poziomu 
rozwoju intelektualnego. Zaburzenia procesów integracji sen-
sorycznej mogą również wynikać ze znacznego ograniczenia 
lub niedoboru bodźców zmysłowych w pierwszym okresie 
życia dziecka. Żyjemy w świecie, w którym wszystko poznaje-
my za pomocą zmysłów, dlatego ważne jest aby nie odbierać 
dzieciom możliwości doświadczania świata w ten sposób już 
od urodzenia.

Wiadomo, że zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
mają podłoże neurologiczne. Mózg błędnie odczytuje infor-
macje docierające z otoczenia za pomocą zmysłów. Podświa-
dome ich współdziałanie pozwala nam na wykonywanie co-
dziennych czynności, zabawę, pracę. Dzięki integracji danych 
zmysłowych możemy automatycznie, skutecznie i łatwo re-
agować na konkretne bodźce sensoryczne.

W celu poprawy funkcjonowania dzieci z ASD prowa-
dzona jest przez certyfikowanych terapeutów terapia w odpo-
wiednio wyposażonym gabinecie. Jeden z takich gabinetów 
znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble. Dzieci uczęszczają 
tam na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka, które działa tam od 2014 roku.

Przed rozpoczęciem zajęć zawsze przeprowadzany jest 
wywiad z rodzicami. Może on dostarczyć wielu cennych in-
formacji pozwalających wstępnie ukierunkować działania 
terapeuty. Kilka pierwszych zajęć to zajęcia diagnostyczne,  
w czasie których terapeuta bardzo wnikliwie obserwuje dziec-
ko podczas swobodnej i ukierunkowanej zabawy. Diagnoza 
staje się trudniejsza np. u dzieci niemówiących, nawiązujących 
ograniczony kontakt. Czasem trzeba też wykluczyć inne przy-
czyny, w tym celu zaleca się konsultacje np. medyczną, psy-
chologiczną. Wszystkie działania podejmowane w ramach SI 
odbywają się poprzez zabawę, również terapia. Poczucie bez-
pieczeństwa to podstawa jakichkolwiek działań. Gdy dziecko 
czuje się swobodnie, a jego układ nerwowy jest na odpowied-
nim poziomie pobudzenia, działania terapeutyczne przynoszą 
największe efekty. Podczas zajęć nigdy nie zmusza się dziecka 
do wykonania zadania. Rolą terapeuty jest „kierowanie” zaję-
ciami w taki sposób, aby dziecko samo chciało je wykonać lub 
zastąpić je inną aktywnością. Dzieci często same wymyślają 
ciekawe zabawy lub rozszerzenia ćwiczeń, a jeśli pozwala im 
się na to pozostają aktywne i żywo interesują się ćwiczeniem. 
Dopóki zabawa nie przekracza granic bezpieczeństwa i nie 
wywołuje negatywnych reakcji u dziecka wszystko jest do-
zwolone. Każde dziecko jest inne nawet z takim samym pro-
blemem, dlatego bardzo ważne jest indywidualne podejście  
i dokładna obserwacja na każdych zajęciach oraz po ich ukoń-
czeniu (w domu, przedszkolu, w różnych sytuacjach). 

W czasie trwania terapii dzieci doświadczają świata  
w sposób sensoryczny czyli poprzez zmysły: wzroku, słuchu, 
smaku, węchu, dotyku. Poprzez zabawę dziecko dostarcza so-
bie odpowiednią ilość stymulacji, rozwija umiejętności moto-
ryczne, praksję, równowagę, wpływa na zdolność koncentra-
cji i zakres uwagi oraz umiejętność czytania i pisania.

Jeżeli u dziecka występują którekolwiek z poniższych ob-
jawów warto zastanowić się czy nie wynikają one z proble-
mów z przetwarzaniem danych zmysłowych:
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• nadwrażliwość na dźwięki,
• problemy z równowagą,
• trudności z nauką jazdy na rowerze,
• obniżona zdolność koncentracji uwagi,
• nieodpowiednia (zbyt mocna lub zbyt słaba) siła 

nacisku,
• trudności ze zrozumieniem poleceń,
• niechęć do zabawy na placu zabaw np. na huśtawkach,
• problem z drażniącymi metkami,
• problem z ubieraniem, dziecko preferuje tylko niektóre 

ubrania,
• unikanie chodzenia boso lub chód na palcach,
• intensywne huśtanie, kiwanie głową,
• nie lubi się przytulać lub ciągle ociera się, drapie, 

uderza o przedmioty,
• nadwrażliwość na światło,
• trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem,
• unika jedzenia wielu pokarmów, preferuje tylko 

wybrany rodzaj,
• częste potykanie się (niezgrabność ruchowa),
• słaba lub nadmierna reakcja na ból,
• silna, negatywna reakcja na mycie twarzy, mycie 

włosów, obcinanie, czesanie.
Są to tylko nieliczne objawy jakie można zaobserwować 

u dzieci z ASD. Gdy pojawiają się pewne wątpliwości war-
to skonsultować się z terapeutą integracji sensorycznej. Jak 
już wspomniałam terapia integracji sensorycznej to zabawa. 
Dzieci często nie chcą wyjść z sali po skończonych zajęciach, 
co jest dla nas jako terapeutów pozytywnym sygnałem. Efek-
ty działań terapeutycznych pojawiają się w różnym czasie, są 
one uzależnione od wielu czynników. Warto jednak podjąć 
działania jeśli są ku temu podstawy. Warto ułatwiać dziecku 
funkcjonowanie w codziennym życiu, a tym samym podno-
sić jego poczucie własnej wartości. 

Katarzyna Wicha – terapeuta integracji sensorycznej,
 nauczyciel SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Pracownicy MOW z nagrodami Kuratora  
i Starosty 

18 października 2017 r. w Lubelskim Parku Naukowo-
Technologicznym w Lublinie odbyły się uroczyste 
wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować, że pracownicy naszej 
placówki zostali docenieni i nagrodzeni.

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzy-
mał Jacek Górczyński.

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzy-
mała Anna Nikodemska.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wnio-
sek Lubelskiego Kuratora Oświaty, Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej odznaczona została Małgorzata Warchoł.

W dniu 16 października 2017 r. w Sali Pompejańskiej Sta-
rostwa Powiatowego w Puławach odbyły się uroczyste obcho-
dy Dnia Edukacji Narodowej. M. Warchoł odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości Starosta Puławski podziękował 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom 
oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność  
w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. 

Wyróżniającym się nauczycielom wręczono Nagrody Sta-
rosty Puławskiego, a nauczycielom, którzy w roku szkolnym 
2016/2017 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – okolicznościo-
we dyplomy.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymało w tym roku 
dwóch nauczycieli naszej placówki: Robert Pluta i Łukasz 
Pluta.

Nagrody Starosty Puławskiego

Nauczyciele dyplomowani
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A. Nikodemska odbiera nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty

J. Górczyński odbiera nagrodę Ministra Edukacji Narodowej

Dyplom uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela dyplomowanego odebrali: Małgorzata Cywka, Jolanta 
Zeprzałka, Łukasz Pluta i Tomasz Teodorowicz.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Małgorzata Cywka

pedagog MOW w Puławach

Motywacja – czyli u podstaw sukcesu 

Od września 2017 roku w naszej Placówce funkcjonuje 
Program Motywacyjny, który ma pomóc dzieciom i młodzie-
ży w przezwyciężeniu niechęci do wybijania się ponad prze-
ciętność.

Zastosowany system nagradzania zachęca do wysiłku in-
telektualnego, poprawy frekwencji, dbania o porządek i funk-
cjonowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami.

Po każdym miesiącu zwycięzcy otrzymują nagrody w po-
staci kolacji ufundowanych przez puławskie restauracje. Do 

tej pory gościli naszych podopiecznych: DaGrasso, Remiza, 
Oranżeria i McDonald’s. 

W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podziękować na-
szym hojnym gospodarzom !!!

W celu wzmocnienia motywacji pokazaliśmy naszym wy-
chowankom przykład prawdziwych walecznych serc i dzięki 
współpracy z menadżerem Marcinem Kurowskim zaprosili-
śmy 25 października 2017 roku zawodników piłki ręcznej KS 
AZOTY PUŁAWY.

W spotkaniu, pod hasłem „Ty też możesz być mistrzem” 
wzięli udział: Bartosz Jurecki, Piotr Masłowski i Adam  
Skrabania.

Wychowankowie byli zachwyceni ich obecnością, chęt-
nie zadawali pytania i robili pamiątkowe zdjęcia. Dopytywa-
li o szczegóły z czasów szkolnych, pokonywania pierwszych 
trudności w karierze zawodniczej i codziennego zmagania się 
z kontuzjami, wysiłkiem i walką ze słabościami. Pokrzepieni 
przykładem mistrzów sportu zrozumieli, że „Nie wygrywa 
ten, kto nie próbuje”.

Tekst i fot. Lidia Welo
pedagog POW 

Rajd Beskidy 2017

W dniach 5-7 października 2017 r., grupa pięciu wycho-
wanków pod opieką Bożeny Górczyńskiej, Jacka Górczyńskiego  
i Krzysztofa Grzywacza uczestniczyła w Rajdzie MOW „Be-
skidy 2017”, organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Pracowników Resocjalizacji MOW w Jaworzu i MOW  
w Lubaczowie.
Celem rajdu było:

- rozbudzenie zainteresowań turystyką i pasji krajoznaw-
czych, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 
promocja zdrowego stylu życia,

- promowanie turystyki pieszej i piękna Beskidów,
- promowanie piosenki turystycznej,
- organizacja Konkursu wiedzy turystyczno-krajoznaw-

czej i ekologicznej. 

 Trasa rajdu obejmowała:
- pierwszy dzień – Beskid Mały Magurka Wilkowicka 

– 909 m n.p.m.,
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- drugi dzień – Beskid Śląski Przełęcz Salmopolska 
– Beskid Węgierski – Klimczok 1117 m n.p.m.,

- trzeci dzień – Wycieczka piesza przez Przełęcz 
Przegibek do Międzybrodzia Bialskiego i dalej do 
pierwszej tamy utworzonej na Jeziorze Żywieckim. 
Wyjazd kolejką terenowo-linową na górę Żar, 
wędrówka do szczytu Kiczery.

Pomimo mało sprzyjającej pogody wszyscy bawili się 
doskonale. Zostały nawiązane nowe znajomości, wychowan-
kowie poznali nowe zakątki województwa dolnośląskiego. 
W zorganizowanym konkursie wiedzy o regionie nasi pod-
opieczni zajęli III miejsce.

Rajd „Beskidy 2017” uważamy za udany i czekamy już na 
kolejny wyjazd za rok.      

Małgorzata Cywka
pedagog MOW w Puławach

Uczestnicy Rajdu Beskidy 2017

Grupa z Puław

Wieczorna integracja

„Wigilia jak w domu” w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka  
z Asyżu w Kęble

Wigilia jest to wyjątkowy czas przywołujący w pamięci 
dom rodzinny. Widać to także w naszym Ośrodku. Wszy-
scy staramy się, aby było tak jak w domu. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble 
jest miejscem, które każdego dnia dba o ciepłą i życzliwą 
atmosferę sprzyjającą rozwojowi osób o specjalnych potrze-
bach. Pochylamy się nad ich problemami i staramy się budo-
wać poczucie bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji. W czasie 
świąt choinka ubrana, stół nakryty białym obrusem, 12 tra-
dycyjnych potraw, opłatek na sianku… jak w domu.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kę-
ble każdego roku spotykamy się podczas Wigilii, aby wspól-
nie z uczniami, ich rodzicami i rodzeństwem, Dyrekcją, 
Księdzem Proboszczem – Jerzym Ważnym, Wójtem Gminy 
Wąwolnica – Marcinem Łaguną oraz zaproszonymi gośćmi, 
nauczycielami i innymi pracownikami ośrodka kultywo-
wać tradycję Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku swoją 
obecnością zaszczycili nas reprezentanci Biura Poselskiego 
Krzysztofa Szulowskiego oraz Stowarzyszenia „Przeszłość 
– Przyszłości”.

Tegoroczną Wigilię dyrektor Danuta Ogłoza rozpoczęła 
wierszem ks. Jana Twardowskiego pt. „Wiersz staroświecki”, 
który skłonił nas do refleksji nad naszym postępowaniem.
Życzyła zebranym gościom pojednania z bliskimi osobami, 
rozwiązania konfliktów: […] „aby wszystko się uprościło
– było zwyczajne – proste sobie…”. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: Renaty Kruk, 
Małgorzaty Ostrowskiej, Agaty Grzelak i Barbary Chmiel-
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nickiej przedstawili narodziny Pana Jezusa. Nasza młodzież 
wcieliła się w rolę Maryi, Józefa, pasterzy, królów, aniołów. 
Liczni zgromadzeni goście mogli na chwilę przenieść się  
w bardzo odległe czasy i zachwycić się wielką radością i do-
skonałym przekazem emocji i uczuć naszych aktorów. „Ko-
lęda dla nieobecnych” zaśpiewana przez naszą wychowankę 
Angelikę Boczek poruszyła serca i wywołała łzy wzruszenia. 

Przed wigilijną wieczerzą tradycyjnie ks. proboszcz Je-
rzy Ważny odczytał fragment Ewangelii wg Świętego Łuka-
sza i wspólnie ze społecznością szkolną odmówił modlitwę.  
W Święta jesteśmy szczęśliwi, kiedy otaczamy się osobami 
bliskimi i możemy się podzielić dobrym słowem, przyjem-
nie spędzić czas, powspominać miłe wydarzenia. Łamanie się 
opłatkiem jest jedną z najpiękniejszych tradycji. Po miłych 
słowach i życzeniach, po gestach pełnych miłości i pojed-
nania zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Na stole pojawiło 
się wiele tradycyjnych potraw takich jak: barszcz z uszkami, 
karp, kapusta z grzybami, kluski z makiem, kompot, pierogi  
z grzybami, racuchy. 

Najpiękniejsze kolędy i wspólna zabawa towarzyszyła nam 
przez cały wieczór. Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr 
Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa z Wąwolnicy uprzy-
jemniły czas grając na różnych instrumentach muzycznych. 
Razem z rodzinami naszej młodzieży, zaproszonymi gośćmi 
wspólnie kolędowaliśmy. Szczególnie w okresie świątecznym 
odczuwamy, miłość, zrozumienie i pojednanie. 

 Za przykładem Zbawiciela, który towarzyszy nam każ-
dego dnia, obdarowujmy ciepłym słowem bliskich, obudźmy  
w nas wrażliwość i chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Aneta Kruszyńska-Misiak, oligofrenopedagog, 
specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

nauczyciel SOSW w Kęble

Wspólna Wigilia w MOW w Wierzbicy

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, wy-
jątkowy, pełen magii i radości. To także czas refleksji, na-
dziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować, że z tej okazji zostaliśmy 
zaproszeni na Wigilię do zaprzyjaźnionego Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

 19 grudnia 2017 r., delegacja wychowanków z dyrekto-
rem – Markiem Kawalcem i wychowawcą – Krzysztofem 
Grzywaczem uczestniczyła w kolacji wigilijnej. Zaproszeni 

Jaselka w wykonaniu podopiecznych z MOW w Wierzbicy

goście obejrzeli „Jasełka” w wykonaniu dziewcząt. Świątecz-
ny nastrój podkreślała niecodzienna dekoracja sali i brzmiące  
w tle kolędy. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych i no-
worocznych życzeń podczas dzielenia się opłatkiem. Tak uro-
czysty dzień zakończyliśmy obiadem przy wigilijnym stole. 

Małgorzata Cywka
pedagog, MOW w Puławach

Delegacja wychowanków z MOW w Puławach

Wizyta w Zakładzie Karnym w Stawiszynie

„DOROSŁY – znaczy ODPOWIEDZIALNY, 
ZARADNY, BEZPIECZNY”

Realizując program przygotowujący wychowanków do 
samodzielności życiowej po opuszczeniu ośrodka wybraliśmy 
się do ZK w Stawiszynie.

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Stawiszynie 
przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających 
karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego 
typu półotwartego. W dniu 3 września 2012 r. weszło w ży-
cie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 
zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Ze-
wnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn 
funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Od 18 listopa-
da 2013 r., łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 
181 miejsc. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjona-
riusze jak i pracownicy cywilni.  Lekcje wychowawcze są re-
alizowane w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie cyklicznie 
i mają charakter prewencyjny i profilaktyczny.

W czasie odwiedzin  wychowankowie mieli możliwość 
zapoznać się z warunkami odbywania kary pozbawienia 
wolności w zakładzie karnym typu półotwartego oraz spe-
cyfiki pracy Służby Więziennej. Osadzeni, działający w Kole
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Zainteresowań Sola Scriptura z własnej inicjatywy, przedsta-
wili młodzieży historię swojego życia, drogę jaką pokonali,  
a także skutki łamania norm prawnych, które spowodowały, 
że znaleźli się w zakładzie karnym. Nie brakowało pytań ze 
strony młodzieży odnośnie warunków bytowych oraz dyscy-
pliny panującej w zakładzie karnym. Spotkanie miało charak-
ter prewencji i ostrzeżenia młodzieży przed łamaniem prawa 
i skutkami z tym związanymi, a także służyło podniesieniu 
świadomości prawnej młodych ludzi. To była niezwykła „lek-
cja wychowawcza”! Raczej „LEKCJA NA ŻYCIE”!!! Refleksje
jakie w nas wzbudziła staną się podstawą naszych  zamierzeń 
i planów  na całe życie!!! DZIĘKUJEMY!!!

Nasza wizyta odbyła się dzięki  pomocy i na zaproszenie 
st. insp. Mateusza Jandy – Komendanta Głównego Straży dla 
zwierząt w Polsce.

Pan komendant Janda zabrał młodzież także do Centrum 
Socjalizacji i Resocjalizacji przy Oddziale Zewnętrznym  
w Stawiszynie, które prowadzi Straż dla Zwierząt w Polsce  
i zapoznał z historią ośrodka oraz jej specyfiką i misją. Opo-
wiedział nam o tym, że „Projekt Resocjalizacja i Socjaliza-
cja Razem” to wspólny projekt Straży dla Zwierząt w Polsce 
i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, 
w ramach którego skazani odbywający karę pozbawienia wol-
ności opiekują się skrzywdzonymi zwierzętami. To nowator-
ski program readaptacyjny, służący kształtowaniu społecznie 
pożądanych postaw skazanych, w którym skazani odbywający 
w Stawiszynie karę pozbawienia wolności, opiekują się zwie-
rzętami skrzywdzonymi przez ludzi.

Uroczyste otwarcie pierwszego w Europie Ośrodka Reso-
cjalizacyjno-Socjalizacyjnego przy Zakładzie Karnym w Sta-
wiszynie  odbyło się 1 października 2015 r.

Dowiedzieliśmy się, że celem programu jest wzbudzenie 
w osadzonych empatii, odbudowanie poczucia własnej war-
tości, szacunku i akceptacji dla siebie. Więźniowie, którzy 
opiekują się zwierzętami, mają złudzenie wolności. Często po 
raz pierwszy w życiu okazują uczucia, a sama obecność zwie-
rząt sprawia, że czują się oni lepsi i zauważają, że są dla kogoś 
ważni. Skazani odnajdują wartości psychospołeczne, a zwie-
rzęta uwalniane od cierpienia i traumy, nabierają zaufania do 
ludzi. Ośrodek działa od roku, ale już dziś można zauważyć, 
że program przynosi obustronne korzyści.

 Anna Nikodemska
wychowawca MOW w Puławach

„Ludzie bez barier” z Powiatu Puławskiego 
Serdeczne gratulacje!!!

Z przyjemnością informuje-
my, że aż 6 osób z niepełnospraw-
nością z Powiatu Puławskiego 
aktywnie działających na rzecz 

lokalnego środowiska zostało docenionych i uhonorowanych 
w ramach programu promującego „Ludzi bez barier” z terenu 
województwa lubelskiego.

Sprawy społeczne

W ramach programu została przygotowana publikacja in-
formatyczna w postaci strony internetowej – adres strony:  
https://ludziebezbarier.pl/

Na stronie internetowej zaprezentowano działalność  
13 osób niepełnosprawnych wyróżniających się aktywnością 
w społeczności lokalnej z terenu województwa lubelskiego.
Osoby wyróżnione z Powiatu Puławskiego:

• Zofia Samcik
• Tadeusz Kiernicki
• Grzegorz Różycki
• Emilia Kotarska
• Ryszard Smolak
• Danuta Kuna
Osoby docenione za swoją działalność odznaczają się 

osiągnieciami zawodowymi i osobistymi, pomimo niepełno-
sprawności osiągnęły sukces w różnych dziedzinach życia, 
a także w zakresie swoich działań prospołecznych na rzecz 
osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Ponadto 
ich zaangażowanie oraz aktywność życiowa stanowią wzór do 
naśladowania dla innych.

Zadanie w postaci przygotowania informatora promu-
jącego „Ludzi bez barier” z terenu województwa lubelskie-
go zostało wykonane przez Fundację „Sokrates” z Lublina  
w ramach  zadania publicznego pn.: „Promowanie aktyw-
ności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego” zleconego przez Województwo 
Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie.

 Tomasz Szymański
kierownik zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób  

niepełnosprawnych, PCPR w Puławach

,,Gdy rodzice się rozstają… Jak pomóc 
dziecku przetrwać rozwód?”  – konferencja 
zorganizowana przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach  
w dniu 20.10.2017 r.

Z uwagi na to, iż coraz więcej rodziców zgłaszających się 
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oczekuje pomo-
cy w sytuacji okołorozwodowej, zorganizowano konferencję 
mającą na celu podniesienie świadomości dorosłych o udzia-
le dziecka w tych trudnych dla nich relacjach. 

Dnia 20 października 2017 r., w Sali Pompejańskiej Sta-
rostwa Powiatowego odbyła się konferencja pt. „Gdy rodzice 
się rozstają… Jak pomóc dziecku przetrwać rozwód?” zor-
ganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach. Do udziału  
w konferencji zaproszono osoby na co dzień zajmujące się 
problematyką rozwodową zarówno w aspekcie prawnym, jak 
i psychologicznym. 

Tematyka konferencji skierowana była do osób, które 
w swojej codziennej pracy zajmują się wychowaniem dzie-
ci oraz pomocą w trudnych dla nich sytuacjach rodzinnych 
– psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników insty-
tucji pomocowych.

Jako pierwszy głos zabrał Marek Stochmalski - Sędzia III 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pu-
ławach. Przedstawił zagadnienia prawne z obszaru pracy Sę-
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dziego Sądu Rodzinnego. Podkreślił, że Sąd orzekając o roz-
wodzie kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Ozna-
cza to, że kodeks zakazuje orzeczenia rozwodu, jeżeli wskutek 
niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. 
Sąd orzekając rozwód powinien więc każdorazowo wnikliwie 
zbadać problem dobra dziecka.

Następnie wystąpiła dr Iwona Gryniuk-Toruń – psycholog, 
psychoterapeuta Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki 
i Terapii Rodzin w Lublinie. Omówiła sytuację psychologicz-
ną dziecka w trakcie rozwodu oraz jak dziecko przeżywa roz-
stanie rodziców na poszczególnych etapach rozwoju. Zwróci-
ła uwagę na działania, jakie mogą podjąć rodzice, aby wspie-
rać dziecko oraz co może, a czego nie powinien robić specja-
lista. Podkreśliła, że rodziców należy zachęcać do współpracy 
w interesie dziecka oraz do unikania mówienia źle o drugim 
rodzicu i sytuacji, które wikłają dziecko w konflikt lojalności.
W rozmowach z rodzicami szczególny nacisk należy kłaść na 
to, że rodzicielstwo trwa przez całe życie. Dla dziecka ważna 
jest przewidywalność i stałość spotkań z rodzicem. 

Z kolejną prezentacją wystąpił dr Piotr Szczukiewicz - 
psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Specjalistycznej Porad-
ni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie, pracownik
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej. Wypowiedział się na temat: „Zerwane więzi 
– trauma rodziców i dzieci”. Zwrócił uwagę na fakt, że sytu-
acja rozwodu rodziców to z punktu widzenia dziecka „sytu-
acja wielkiej zmiany”, a właściwie „trauma wielkiej zmiany”. 
Dla rodziców to także sytuacja zasadniczej zmiany w ich ży-
ciu, ale oni tę sytuację kontrolują, sami ją wywołali, łatwiej 
im przewidzieć kolejne etapy oraz wyobrazić sobie swoje ży-
cie „po zmianie”. Dziecko takimi zasobami nie dysponuje, i to 
przede wszystkim powoduje, że znajduje się w sytuacji niepo-
równywalnie gorszej niż jego rodzice.

Problematykę mediacji w sytuacjach okołorozwodowych 
przedstawiła Marlena Turlewicz – mediator Centrum Media-
cyjnego w Puławach, pracownik Instytucji Pomocy i Integra-
cji Społecznej. Podczas mediacji rodzice mogą wspólnie opra-
cować trwałe sposoby kontaktowania się z dzieckiem oraz 
sposoby spędzania z nim czasu, zabezpieczając w ten sposób 
ciągłość relacji z każdym z nich. Ustalenia te dają możliwość 
przewidywania i planowania swojego życia, zapewniają po-
czucie bezpieczeństwa i stabilności. Rodzice, doświadczając 
współpracy w sprawach dotyczących dziecka, są bardziej do-
stępni emocjonalnie i mniej wrogo wobec siebie nastawieni.

Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodzi-
ny. Jednak to dla dzieci rozstanie rodziców jest najbardziej 
bolesnym doświadczeniem. Podczas rozwodu dziecko jest 
świadkiem, a często uczestnikiem wielu konfliktów narusza-
jących jego poczucie bezpieczeństwa. Rodzice, skupieni na 
własnych problemach, często nie zdają sobie sprawy jak silnie 
dziecko przeżywa to, co się między nimi dzieje. Jednocześnie 
to właśnie przede wszystkim rodzice mogą najlepiej pomóc 
swojemu dziecku przejść przez tę kryzysową sytuację, a tym 
samym ograniczyć jego strach, bunt, złość, żal czy poczucie 
winy. 

Rodzicem jest się przez całe życie. To obowiązek, z któ-
rego trzeba się wywiązać. Dziecko potrzebuje obecności oby-
dwojga współpracujących ze sobą rodziców. Ma prawo do 
wyrażania wszystkich swoich uczuć, zadaniem zaś rodziców 
jest wysłuchać dziecko i wspierać je w trudnych momentach. 

Gdy rodzice się rozstają, ich dzieci potrzebują od nich 
wyjaśnienia sytuacji i przedstawienia wcześniej ustalonego, 
wspólnego stanowiska dotyczącego rozwodu. Rodzice mogą 
korzystać z różnych form pomocy, w tym mediacji i psycho-
edukacji, aby jak najlepiej poradzić sobie z zadaniami, jakie 
stawia przed nimi rozwód czy rozstanie. 

Jak wynika z wyliczeń GUS w ostatnich latach w Polsce 
rośnie liczba rozwodów (w roku 2000 orzeczono 42.770 roz-
wodów, a w roku 2015 odnotowano już 67.296 rozwodów). 
Systematycznie wzrasta także odsetek rodzin z dziećmi,  
w których dochodzi do rozwodu. Na liście stresujących zda-
rzeń w życiu rodziny rozwód zajmuje drugie miejsce, po 
śmierci jednego ze współmałżonków. Rozpad związku prze-
żywają nie tylko rodzice, ale także ich dzieci. Zależność dziec-
ka od rodziców oraz jego naturalna niedojrzałość zwiększa 
podatność na zranienie, jakim jest odejście jednego z rodzi-
ców. Im lepiej dorośli poradzą sobie z rozstaniem, tym mniej 
ucierpią w tej sytuacji ich dzieci.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Jej słuchacze dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wymienia-
li uwagami dotyczącymi trudnej sytuacji dziecka w procesie 
rozwodu rodziców.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pu-
ławach planują już teraz zorganizowanie kolejnej konferencji 
dotyczącej trudnych zjawisk w pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej.

    Angelika Butryn, Danuta Rene-Błoch
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach 

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Już trzeci rok na terenie Powiatu Puławskiego działa pięć 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profe-
sjonaliści, tj. adwokaci i radcy prawni świadczą nieodpłatną 
pomoc prawną. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną 
(na etapie przedsądowym) otrzymują:
- osoby do 26 roku życia lub które ukończyły 65 lat,
- osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani z powodu katastrofy natural-

nej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej,
- kobiety w ciąży.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
jest przedłożenie przy wizycie dokumentu uprawniającego do 
skorzystania z porady lub złożenie pisemnego oświadczenia 
świadczącego o takim uprawnieniu. W kolejnych numerach 
Kwartalnika Powiatu Puławskiego prawnicy świadczący nie-
odpłatną pomoc prawną będą omawiać często pojawiające się 
problemy, z którymi zgłosili się do nich mieszkańcy naszego 
powiatu.

Justyna Śmich
kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dokumentami
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Umowy na odległość oraz zawarte poza 
lokalem przedsiębiorstwa – podstawowe 
uregulowania prawne

Regulacje prawne, które dotyczą umów zawieranych na 
odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa  
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 
r. poz. 683, ze zm.) – zwana dalej ustawą. Ustawa ta definiu-
je umowę zawartą na odległość jako umowę zawartą z kon-
sumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania 
umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili 
zawarcia umowy włącznie (są to np. zakupy w sklepie inter-
netowym). Natomiast umowa zawarta poza lokalem przedsię-
biorstwa jest umową z konsumentem zawartą przy jednocze-
snej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem
przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub w wyniku przyję-
cia oferty złożonej przez konsumenta w tych okolicznościach 
(np. w domu konsumenta). Może nią być też umowa zawarta 
w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za po-
mocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio 
po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z kon-
sumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa 
danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności
stron lub umowa zawarta podczas wycieczki zorganizowanej 
przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promo-
cja oraz zawieranie umów z konsumentami. Mając na wzglę-
dzie te definicje należy zwrócić uwagę, że umowy zawarte na
odległość oraz zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa – są to 
umowy, gdzie jedną ze stron umowy musi być konsument, zaś 
drugą profesjonalnie działający przedsiębiorca. 

Istotną kwestią jest to, że na przedsiębiorcy w ramach za-
wierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa 
ciążą określone obowiązki. Najpóźniej w chwili wyrażenia 
przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek 
poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem jego 
przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się z kon-
sumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o fir-
mie, organie, który zarejestrował działalność gospodar-
czą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicz-
nej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostęp-
ne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie 
kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklama-
cje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz 
z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadcze-
nia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze 
obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one 
obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, 
usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie moż-
na ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uisz-
czenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony 
lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca 

ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodze-
nia obejmującego wszystkie płatności za okres rozli-
czeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – tak-
że łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na 
odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy 
są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego 
środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez 

przedsiębiorcę oraz stosowanej przez niego procedurze 
rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od 
umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od 
umowy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od 
umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do 
umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu 
rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie 
mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosz-
tów związanych z odstąpieniem od umowy przy rozpo-
częciu wykonywania usługi;

12) wyjątkach, w przypadku których nie przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy, lub w których konsument traci 
to prawo;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez 
wad;

14) istnieniu, a także treści gwarancji i usług posprzedaż-
nych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania 
się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach jej 
wypowiedzenia – jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczo-
ny lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta 
wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia in-
nych gwarancji finansowych, które konsument jest zo-
bowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych 
środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cy-
frowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowa-
niem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wie-
dzieć; są to np. informacje o systemie operacyjnym, 
wymaganej wersji oraz pewnych cechach sprzętu kom-
puterowego;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz 
zasadach dostępu do tych procedur.

Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsię-
biorcy, konsumentowi należy podać jego dane identyfikujące
(w zakresie pkt. 2, 3 i 4).

Oświadczenie woli konsumenta musi być oświadczeniem 
nieopatrzonym żadną wadą oświadczenia, w szczególności 
konsumenta nie może być wprowadzony w błąd przez przed-
siębiorcę. 

Termin na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny: 



59

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Kluczowym uprawnieniem konsumenta w ramach regula-
cji prawnej co do zawierania tego typu umów jest to, że kon-
sument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej 
bez podawania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje 

rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własno-
ści – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta 
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż prze-
woźnik (np. 1 marca konsument zamówił w sklepie in-
ternetowym komputer, który otrzymał 7 marca; termin 
na odstąpienie upływa zatem 21 marca);

- dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są do-
starczane osobno, partiami lub w częściach – od obję-
cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (np. 
5 marca konsument zamówił w sklepie internetowym 
lodówkę i czajnik elektryczny; pierwszy przedmiot 
otrzymał 13 marca, a drugi został dostarczony przez 
kuriera 15 marca; ostatnim dniem na odstąpienie od 
umowy jest zatem 29 marca);

- dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu 
rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiada-
nie pierwszej z rzeczy (np. konsument zamówił roczną 
prenumeratę drukowanej wersji magazynu; pierwszy 
egzemplarz otrzymał 15 lipca; termin na odstąpienie 
od umowy upływa wobec tego 29 lipca);

- dla pozostałych umów (np. zlecenia) – od dnia zawar-
cia umowy (np. 9 sierpnia konsument zarejestrował 
się na portalu i zawarł umowę na uzyskiwanie dostępu  
i pobieranie filmów; termin na odstąpienie od umowy
upływa więc 23 sierpnia).

Dodatkowo należy pamiętać o następujących zasadach doty-
czących obliczania terminu:

1. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest 
pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu 
terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ozna-
cza to, że w przypadku zakupu rzeczy, termin na od-
stąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po 
dniu, w którym rzecz została wydana/dostarczona; w 
przypadku zaś umowy o świadczenie usług – od dnia 
następującego po dniu, w którym doszło do zawarcia 
umowy.

2. Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie 
od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy,  
w tym niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz  
z upływem ostatniej godziny następnego dnia robocze-
go (czyli dnia który nie jest dniem wolnym od pracy 
ani sobotą). Np. konsument kupił w sklepie interneto-
wym buty w ramach dostarczenia ich przez pocztę. Li-
stonosz zostawił awizo i konsument odebrał przesyłkę 
z butami z poczty 6 stycznia 2018 r. Czternasty dzień 
terminu na odstąpienie od umowy przypada na sobotę 
20 stycznia 2018 r., zatem termin ten przesuwa się na 
następny dzień roboczy; wobec tego ostatnim dniem 
na odstąpienie jest 22 stycznia 2018 r. – poniedziałek.

Co istotne, jeżeli konsument nie został poinformowany 
przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo 

to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu powyższe-
go terminu. Jeżeli jednak konsument został poinformowany 
o tym przed upływem tego terminu, termin do odstąpienia 
od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumento-
wi tej informacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu:
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odle-

głość lub poza lokalem przedsiębiorstwa składając przedsię-
biorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je zło-
żyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie  
i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; może 
również złożyć je osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za po-
twierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają 
odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. 
W takim przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświad-
czenia, np. wysyłając e-mail do konsumenta. W przypadku 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli kon-
sument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim 
przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w tej sytu-
acji obowiązek rozliczenia się.

Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie 
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy. Powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego 
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsu-
ment wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie 
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Należy przy tym za-
znaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do-
starczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania (nie do-
tyczy to sytuacji, w której sprzedawca zaproponował, że sam 
odbierze rzecz od konsumenta).

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość 
oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym 
spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego do-
starczenia. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowią-
zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego 
dodatkowych kosztów. Zatem jeżeli były do wyboru takie 
opcje dostawy towaru jak: odbiór osobisty 0 zł, list polecony 
10 zł, kurier 20 zł, to sprzedawca zwraca konsumentowi koszt  
w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych opcji). Nie 
należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to 
sposób dostarczenia rzeczy.

Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przed-
siębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przed-
siębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsię-
biorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania 
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rze-
czy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed 
zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej ko-
nieczności.

Należy jednocześnie pamiętać, że jeżeli umowę zawar-
to poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas prezentacji 
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w hotelu), a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w 
którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsię-
biorca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, 
gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać  
w zwykły sposób pocztą.

Istotnym jest że, konsument ponosi odpowiedzialność 
za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzysta-
nia z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwier-
dzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że 
sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak 
w sklepie stacjonarnym (czyli np. można przymierzyć bluzkę, 
ale nie można jej używać). Jeżeli konsument zmniejszy war-
tość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo 
obciążyć go dodatkowymi kosztami. Nie będzie mógł tego 
uczynić, jeżeli nie poinformuje konsumenta o możliwości  
i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, 
za pomocą którego można tego dokonać.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumen-
towi w niektórych unormowanych w w/w ustawie przypad-
kach i jest tak w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  
w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który 
został poinformowany przed rozpoczęciem świadcze-
nia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę 
utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja in-
ternetu przewodowego w domu konsumenta);

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na 
rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upły-
wem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup 
złota na giełdzie);

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefa-
brykowana, wyprodukowana według specyfikacji kon-
sumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywiduali-
zowanych potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie);

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca 
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydat-
ności do użycia (np. zakup wędliny w sklepie interne-
towym);

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarcza-
na w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opa-
kowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup  
i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych);

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po 
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo 
wlane do samochodu);

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoho-
lowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu 
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastą-
pić dopiero po upływie 30 dni, i których wartość za-
leży od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca 
nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego dłu-
go po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym,  
w przypadku, gdy jego wartość zależy od wahań rynku);

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca 

do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy 
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodat-
kowo inne usługi niż te, których wykonania konsument 
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne 
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumen-
towi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy 
(np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa);

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwię-
kowe lub wizualne albo programy komputerowe do-
starczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opa-
kowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie 
zapakowanego w foliowane opakowania filmu DVD);

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, 
z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek 
ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, 
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych  
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, spor-
towymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono 
dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na 
mecz);

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane 
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po po-
informowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie interneto-
wej dostępu do bazy piosenek).

Powyżej wskazane uregulowania prawne dotyczą kluczo-
wych zagadnień praktycznych związanych z tematyką umów 
zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Należy jednak pamiętać, że oprócz uregulowania tej tematyki 
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 
U. 2017, poz. 683, ze zm.) istotną rolę w zakresie tej proble-
matyki odgrywają również inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa cywilnego,  
a dokładnie kodeks cywilny. 

Mając na względzie praktyczny aspekt tego zagadnienia 
należy stwierdzić, że regulacje prawne zawierania umów na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bardzo ułatwiły 
konsumentom funkcjonowanie, natomiast niestety pojawiają 
się w obrocie gospodarczym również podmioty, które wy-
korzystują te regulacje w sposób, który nosi znamiona prze-
stępcze, jak np. firmy oferujące rzekome usługi telefoniczne,
wręcz podające się za dotychczasowych dostawców usług (na-
prawdę w żaden sposób niezwiązane z takowymi), kierujące 
często swoje oferty do osób starszych, w rezultacie wyłudza-
jąc środki finansowe. Tego typu działania poza tym, że noszą
znamiona przestępcze – o czym należy niezwłocznie infor-
mować stosowne organy (policję, prokuraturę), bardzo często 
wprowadzają w błąd konsumenta. To z kolei daje konsumen-
towi możliwość powołania się na przepisy kodeksu cywilnego 
co do tzw. wad oświadczenia woli, a w rezultacie możliwość 
złożenia tzw. oświadczenia o uchyleniu się od skutków praw-
nych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. 

Nieodpłatną pomoc prawną w tym zakresie można uzy-
skać u Rzecznika Praw Konsumenta lub (osoby uprawnio-
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nej) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających 
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2030, ze zm.). 

Katarzyna Nastaj, radca prawny, Polska Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  

Zmiany dla kierowców w 2018 roku

W bieżącym roku poważne zmiany czekają kierowców, 
bowiem w dniu 4 czerwca 2018 roku wchodzi w życie mię-
dzy innymi nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami (tj.  
z dnia 25 kwietnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 978). W ni-
niejszym artykule przybliżę najważniejsze jej założenia.

Przede wszystkim ustawodawca zdecydował się na wpro-
wadzenie okresu próbnego dla początkujących kierowców, 
to znaczy takich, którzy prawo jazdy (kategorii B) otrzymają 
po raz pierwszy po dniu 4 czerwca 2018 roku. Okres próbny 
wynosił będzie 2 lata od momentu wydania kierowcy doku-
mentu uprawniającego do kierowania pojazdem i w czasie 
jego trwania na kierowcę zostały nałożone liczne obowiązki, 
które niestety będą wymagały poniesienia dodatkowych na-
kładów finansowych. W tymże okresie kierowca między 4 a 8
miesiącem, licząc od daty otrzymania prawa jazdy, zobowią-
zany będzie odbyć teoretyczny kurs dokształcający w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie  
w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Kurs teoretyczny 
prowadzony będzie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogo-
wego w wymiarze 2 godzin i obejmie w szczególności przed-
stawienie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych, psy-
chologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa 
w ruchu drogowym. Kurs ten będzie płatny, a po jego zakoń-
czeniu kierowca otrzyma zaświadczenie. Z kolei kurs prak-
tyczny będzie się odbywał w ośrodku doskonalenia techniki 
jazdy. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu dro-
gowym jest przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych, 
trwających godzinę i ma na celu uświadomienie niebezpie-
czeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do 
warunków ruchu prędkości oraz kształtowanie postawy de-
fensywnej u osoby szkolonej. Kurs będzie odpłatny i po jego 
zakończeniu kierowca również otrzyma zaświadczenie, które 
podobnie jak w przypadku ukończenia kursu teoretycznego 
trzeba będzie przedstawić staroście przed upływem 8 miesią-
ca od otrzymania dokumentu. Koszty obu kursów nie są jesz-
cze znane, natomiast w przypadku teorii nie mogą one prze-
kraczać 100 zł, a w przypadku praktyki 200 zł.

Kolejnym ograniczeniem jest oznakowanie samochodu 
młodego kierowcy. Zobowiązany jest on bowiem kierować 
wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu  
i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem 
liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu. 
Również przez pierwsze 8 miesięcy kierującemu pojazdem 
zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze 
zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 
100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdnio-
wej, podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierow-
cy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B oraz oso-
bistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej 

na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kate- 
gorii B. Zakaz zarobkowego wykorzystywania prawa jazdy nie 
dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifi-
kację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach usta-
wy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Wskazany wyżej okres próbny (2 lata) ulegnie przedłuże-
niu o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca po-
pełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komu-
nikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, pra-
womocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzeka-
jącego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinar-
nym. Podkreślić należy, iż dotyczy to wykroczeń wskazanych 
w art. 92 ust. 4 wskazanej wyżej ustawy czyli na przykład nie-
stosowania się do ograniczenia prędkości i jej przekroczenia 
o ponad 30 km/h, niezachowanie należytej ostrożności poza 
drogą publiczną, tamowanie ruchu, nie stosowanie się do 
znaku lub sygnału drogowego, albo do sygnału lub polecenia 
osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ru-
chu drogowego (nieprawidłowe wyprzedzanie pojazdu skrę-
cającego w lewo, wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, 
wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabu-
dowanym), nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi nadjeż-
dżającemu z prawej strony na skrzyżowaniu równorzędnym, 
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprze-
dzania i omijania pojazdu na przejściu dla pieszych, jazda po 
chodniku, nieprawidłowe zachowanie wobec rowerzystów 
itd. Pełna lista wykroczeń znajduje się we wskazanym wyżej 
art. 92 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Podkreślić należy, iż popełnienie w okresie próbnym 
trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komuni-
kacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu  
w komunikacji, skutkować będzie cofnięciem uprawnień  
i koniecznością powtórnego zdawania egzaminu.

Paweł Szabłowski
radca prawny, Lubelski Ośrodek Samopomocy

Halowy Noworoczny Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Prezesa KS „Powiślak Końskowola” 
pod patronatem Starosty Puławskiego

Powiślak Końskowola rocznik 2006 był gospodarzem Ha-
lowego Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Preze-
sa KS „Powiślak Końskowola”. Zawody zostały rozegrane pod 
Patronatem honorowym Starosty Puławskiego Witolda Po-
piołka w hali sportowej ZST w Puławach, 13 stycznia 2018 r. 
Samorząd Powiatu Puławskiego ufundował nagrody dla lau-
reatów sportowych zmagań. W turnieju wzięło udział dzie-
sięć drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy: 

Grupa A: Wisła Puławy, Zwolenianka Zwoleń, Powiślak 
Końskowola I, Zawisza Garbów, Świt Ćmielów. 

Grupa B: Orlęta Łuków, MKS Ryki, Powiślak Końskowola 
II, Góra Puławska, Sygnał Lublin. 

Sport
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WYNIKI POWIŚLAKA
Grupa A: Powiślak I – Zawisza Garbów 2 : 0 (Kacper Owcza-
rek, Adrian Próchniak); Powiślak I – Zwolenianka Zwoleń  
2 : 1 (Filip Krakowiak, Mateusz Szczepański); Powiślak I – 
Wisła Puławy 0 : 5; Powiślak I – Świt Ćmielów 1 : 5 (Mateusz 
Szczepański). 
Grupa B: Powiślak II – Góra Puławska 2 : 1 (Antek Mila-
nowicz, Bartek Kiełczewski); Powiślak II – MKS Ryki 0 : 3;  
Powiślak II – Orlęta Luków 0 : 10; Powiślak II – Sygnał Lu-
blin 0 : 4. Powiślak I rywalizację w grupie A zakończył na III 
miejscu z dorobkiem 6 pkt. Powiślak II w swojej grupie zdo-
był 3 pkt., zajmując IV miejsce.

Po zakończeniu zmagań w grupach zespoły z miejsc  
I – IV przystąpiły do rozgrywek w fazie pucharowej. Tutaj 
los połączył parą obydwa zespoły Powiślaka. Stawką meczu 
było prawo do gry o V  miejsce w turnieju. Powiślak I – Po-
wiślak II 4 : 0 (Maciej Domański, Kuba Skindzier, Mateusz 
Szczepański, Adrian Próchniak). Fazie finałowej Powiślak II 
w meczu o VIII miejsce przegrał ze Zwolenianką Zwoleń 0 : 2,  
a Powiślak I uległ w meczu o V miejsce rówieśnikom z MKS 
Ryki 1 : 2 (Kacper Murat). Indywidualne wyróżnienie dla 
najlepszego bramkarza turnieju zdobył Damian Woch, który 
bronił bramki w drużynie Powiślaka II. 
Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Orlęta Łuków 
2. Wisła Puławy 
3. Sygnał Lublin 
4. Świt Ćmielów 
5. Ruch Ryki 
6. Powiślak I 
7. Zwolenianka Zwoleń 
8. Powiślak II 
9. Zawisza Garbów 
10. Góra Puławska

SKŁADY 
Powiślak I: Kacper Murat, Filip Krakowiak, Aleksander 
Kruk, Kacper Owczarek, Adrian Próchniak, Jakub Skindzier, 
Piotr Sykut, Mateusz Szczepański (k), Maciek Domański, Ja-
kub Figiel, Kacper Cybula. 
Powiślak II: Damian Woch, Bartłomiej Kiełczewski, Krzysz-

tof Kuliński, Mateusz Lewtak, Antoni Milanowicz, Rafał 
Próchniak, Mateusz Sykut, Dawid Szafran, Maciek Szczepań-
ski (k), Tomasz Wiejak, Kajetan Kosior. 

Tekst i fot. Mariusz Próchniak i Marcin Szczepański
kierownicy drużyn  młodzik młodszy

KS „Powiślak Końskowola”
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Puławski gimnazjalista na Mistrzostwach 
Świata we Francji

Na początku grudnia 2017 roku we francuskim Epernay, 
we Francji, odbyły się Mistrzostwa Świata w Biegach Przeła-
jowych INAS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nasz kraj reprezentowało troje zawodników: Agata Pitu-
ra z SOSW w Pyrzycach, Daniel Pek – wicemistrz olimpijski  
z Londynu i Rio de Janeiro oraz Karol Kluziak – uczeń Gim-
nazjum nr 8 w Puławach.

Karol był najmłodszym zawodnikiem na mistrzostwach,  
a jego debiut uznano za niezwykle udany i obiecujący. Ry-
walizował w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych  
z dorosłymi, doświadczonymi zawodnikami z całego świata. 
Bieg na dystansie 4000 m ukończył na 17 miejscu, zaś dystans 
8600 m pokonał jako 16 zawodnik.

Na swój sukces Karol pracował od 2012 roku, kiedy to 
rozpoczęła się jego przygoda z bieganiem. Na pytanie o to, 
dlaczego zaczął biegać, odpowiada z uśmiechem: „bo bracia 
biegali”. Rzeczywiście, dwaj starsi bracia Karola, podobnie jak 
on, biegali pod okiem instruktora prezesa UKS „Maratoń-
czyk”, Agnieszki Adamczyk. 

Po dwóch latach systematycznych treningów Karol się-
gnął po tytuł Mistrza Województwa w biegach przełajowych 
i przez kolejne trzy lata na dystansie 2000 m był w wojewódz-
twie niepokonany. Równie chętnie biegał na dystansie 800 m, 
na którym był trzykrotnym mistrzem województwa oraz 100 
m, gdzie w sztafecie wywalczył I miejsce. Jesienne Mistrzo-

stwa Województwa w Biegach Przełajowych w Łodzi zakoń-
czyły się dla niego zdobyciem II miejsca w 2014 i 2015 roku 
oraz I miejsca w 2016 roku. Zaraz po nich były Mistrzostwa 
Polski  w Biegach Przełajowych w Ostrzeszowie, które przy-
niosły Karolowi I miejsce  w 2015 i 2016 roku.

Od 2017 roku Karol biega w grupie seniorów. Zadebiuto-
wał na dystansie 1500 m na Mistrzostwach Polski w Krako-
wie, zajmując od razu III miejsce. Był to debiut tym bardziej 
udany, że pole oddał jedynie mistrzom Igrzysk Paraolimpij-
skich z Londynu.

Ciężka i systematyczna praca doprowadziła Karola  
w 2015 roku do polskiej kadry paraolimpijskiej i startu w Mi-
strzostwach Świata INAS. Trener polskiej kadry – Piotr Czuto, 
który obserwował zmagania zawodników na żywo, stwierdził, 
że Karol zebrał cenne doświadczenie i jego wyniki dobrze ro-
kują na przyszłość. Ten występ był dla niego dużą motywacją 



Tu jest moje miejsce

66

do wytężonej pracy. Sam zawodnik zapytany o to, czym dla 
niego był udział w tym wydarzeniu sportowym odpowiada, 
że „wielką szansą sprawdzenia swoich umiejętności w walce  
z innymi, lepszymi zawodnikami”.

Karol reprezentuje szkołę nie tylko na imprezach lekko-
atletycznych, ale także w grach zespołowych. Wraz z drużyną 
wywalczył w 2014 roku III miejsce na Mistrzostwach Polski 
w Unihokeju w Elblągu, zaś w 2015 i 2016 roku – II miejsce. 
Wykorzystuje swoją charyzmę i popularność wśród kolegów, 
aby motywować ich do uprawiania różnych dyscyplin spor-
tu, chociaż jak twierdzi, bieganie podoba mu się najbardziej.  
Zachęca innych mówiąc, że: „sport poprawia samopoczucie, 
uczy dyscypliny i wytrwałości”. Udowadnia to zresztą na każ-
dym kroku, a grupa trenujących w szkole rośnie.

Od pięciu lat Karol regularnie zdobywa nagrody Staro-
sty Puławskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. Ale jest 
nie tylko wybitnym zawodnikiem. Dwukrotnie już otrzymał 
nagrodę Starosty Puławskiego „Być najlepszym” za wzorowe 
zachowanie i wysokie wyniki w nauce. Lubi zwłaszcza przed-
mioty ścisłe. Jest też uzdolniony artystycznie, chociaż brakuje 
mu czasu na  rozwijanie tych talentów.

Już we wrześniu będziemy kibicować Karolowi Kluzia-
kowi na Mistrzostwach Europy we Francji, a w 2019 roku na 
Mistrzostwach Świata w Ostrzeszowie. Wierzymy, że jego de-
terminacja i talent doprowadzą go w niedługim czasie do naj-
wyższego stopnia podium. Tego mu życzymy.

Agnieszka Adamczyk
Barbara Adamowska

SOSW w Puławach

ZMIANY DLA UŻYTOWNIKÓW WIECZYSTYCH 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA  
ORAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO !!!
Starosta Puławski informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 rok 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych 
innych ustaw wprowadzono termin do złożenia wniosku o udzielenie 
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie-
ruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszka-
niowe. Osoby fizyczne ubiegające się o 50% bonifikatę na 2018 rok od
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa i Powiatu Puławskiego muszą złożyć wniosek 
najpóźniej do 1 marca 2018 roku. 

Wprowadzony przez ustawodawcę termin złożenia wniosku o udzie-
lenie bonifikaty ma charakter terminu prawa materialnego, a tym samym
brak jest możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku. 

Bonifikata udzielana jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej,
której miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. 
Kwota ta ogłaszana jest formie komunikatu, w terminie do 7 robo-
czego dnia lutego każdego roku przez Prezesa GUS. Przeciętne wyna-
grodzenie w gospodarce narodowej w 2016 roku wyniosło 4047,21 zł 
miesięcznie, tym samym dla uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 roku wartością graniczną było 
uzyskanie dochodu miesięcznego w wysokości 2023,61 zł na jednego 
członka gospodarstwa domowego. 

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych za do-
chód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyska-
nia oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 
i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się również świadczeń o charak-
terze socjalnym, np. pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 
sierot zupełnych, zapomóg i zasiłków z pomocy społecznej, a także 
świadczenia z tzw. programu 500+.

Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty dostępny jest w pok. 104
Starostwa Powiatowego w Puławach oraz na stronie internetowej Staro-
stwa Powiatowego w Puławach.

Jednocześnie Starosta Puławski przypomina, że termin wnoszenia 
opłat rocznych ustalonych na 2018 rok z tytułu użytkowania wieczyste-
go nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieru-
chomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego upływa w dniu 
4 kwietnia 2018 roku.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stano-
wiących własność Skarbu Państwa należy wpłacać na konto nr 80 1020 
3219 0000 9002 0012 1020 - Bank PKO BP S.A. o/Puławy, natomiast za 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego na  konto 
nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196 - Bank PKO BP S.A. o/Puławy.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego pod nr tel.: 81 886 – 11 – 52 (Wydział Zarzą-
dzania Nieruchomościami) oraz 81 886 – 11 – 33 (Wydział Finansów  
i Budżetu).

Podstawa prawna: art. 71 i 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121z późn. zm.)

oprac. Monika Jędrzejczak, Kinga Woźniak
Starostwo Powiatowe w Puławach
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Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Harmonogram pracy  
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

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

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

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

ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu 
Gminy),

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

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

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

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

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

• punkt V – o charakterze mobilnym, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe infor-
macje: tel. 81 710 46 30, pomocpraw-
na@oic.lublin.pl; punkt prowadzony jest 
przez Polską Fundację Ośrodków Wspo-
magania Rozwoju Gospodarczego „OIC 
Poland” w Lublinie zgodnie z harmono-
gramem: 
– poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 

(siedziba Urzędu Gminy),
– wtorek: Końskowola,  

ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury),

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

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

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

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




