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Szanowni Państwo,
oddaję w Wasze ręce jesienny
numer Kwartalnika Powiatu Puławskiego. W tym wydaniu, obok
stałych działów, sporo miejsca poświęciliśmy podsumowaniu pracy Rady i Zarządu Powiatu Puławskiego w kadencji 2014-2018.
Skoncentrowaliśmy się na prezentacji zrealizowanych
zadań z zakresu komunikacji i dróg, ochrony zdrowia,
opieki społecznej oraz edukacji. W wymienionych obszarach zrealizowaliśmy wiele inwestycji i podjęliśmy szereg
działań usprawniających. Polecam również artykuły na
temat powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych
ochotniczych straży pożarnych oraz tegorocznych dożynek powiatowych, zwłaszcza w kontekście sukcesów
odniesionych przez reprezentacje naszego powiatu na
dożynkach wojewódzkich. W publikacji zawarliśmy również wiele pozycji traktujących o wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Puławskiego, które mają istotne znaczenie
dla mieszkańców naszej „małej ojczyzny”. Jest również
dla Państwa zaproszenie – otóż 10 października odbędzie się 18. Powiatowy Dzień Kultury. Miejscem uroczystości będzie Sala Pompejańska w budynku Starostwa
Powiatowego w Puławach. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w powiatowym święcie kultury.
Serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych Czytelników do zapoznania się z nowym kwartalnikiem.
Życzę miłej lektury.

Fot. D. Malinowski, budynek Starostwa Powiatowego w Puławach
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Starosta Puławski
Witold Popiołek
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Sprawozdanie podsumowujące V kadencję
Rady Powiatu Puławskiego
1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja V Kadencji Rady Powiatu Puławskiego. Nowo wybrana Rada, tak jak w poprzedniej kadencji, składa się z 23 radnych. Radnymi Powiatu
Puławskiego zostali wybrani: Stanisław Bartoś (z listy PSL),
Paweł Gajek (z listy SIS TERAZ), Michał Godliński (z listy
PiS), Leszek Gorgol (z listy PiS), Maria Kłopotowska (z listy
PO), Roman Krawczak (z listy PSL), Grzegorz Kuna (z listy
PIS), Arkadiusz Małecki (z listy PSL), Andrzej Mitruczuk
(z listy PO), Paweł Nakonieczny (z listy PO), Marcin Pisula
(z listy PO), Witold Popiołek (z listy PSL), Przemysław Pytlak
(z listy PiS), Elżbieta Seredyn (z listy PSL), Danuta Smaga
(z listy PiS), Lidia Twardowska (z listy PiS), Janusz Wawerski (z listy PiS), Zdzisław Wójciak (z listy PiS), Ewa Wójcik
(z listy PSPP), Albin Zasada (z listy PSL), Jan Ziomka (z listy PSL), Marian Żaba (z listy PSL) oraz Janusz Grobel (z listy PSPP), któremu Komisarz Wyborczy w Lublinie wygasił
mandat radnego Rady Powiatu Puławskiego w związku z wyborem na Prezydenta Miasta Puławy.
Podczas I sesji Rada Powiatu dokonała wyboru prezydium Rady Powiatu Puławskiego. W głosowaniach tajnych
Rada dokonała wyboru przewodniczącej Rady, którą została
Danuta Smaga, natomiast wiceprzewodniczącymi: Elżbieta
Seredyn i Stanisław Bartoś.
W trakcie V kadencji Rady Powiatu Puławskiego miały
miejsce następujące zmiany w składzie radnych:
• 17 grudnia 2014 r. podczas II sesji Rady Powiatu Puławskiego ślubowanie złożyła radna Bożena Strzelecka (z listy
PSPP), która zastąpiła w Radzie Janusza Grobla wybranego
na prezydenta Puław;
• 29 grudnia 2014 r. podczas III sesji Rada Powiatu Puławskiego przyjęła rezygnację radnej Elżbiety Seredyn z funkcji wiceprzewodniczącej Rady. Nowym wiceprzewodniczącym, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, został
radny Albin Zasada;
• 28 stycznia 2015 r. podczas IV sesji Rady Powiatu Puławskiego radny Wojciech Kuba złożył ślubowanie zastępując tym samym radnego Pawła Nakoniecznego, któremu Komisarz Wyborczy w Lublinie wygasił mandat radnego Rady Powiatu Puławskiego po złożonej rezygnacji

Prezydium Rady Powiatu Puławskiego. Fot. A. Wenerski

Zarząd Powiatu Puławskiego. Fot. A. Wenerski

w związku z wyborem na Członka Zarządu Województwa
Lubelskiego;
• 25 marca 2015 r. podczas VI sesji Rady Powiatu Puławskiego ślubowanie złożyli radny Bogdan Krześniak, który zastąpił w składzie Rady zmarłego Stanisława Bartosia
oraz radny Zbigniew Kiełb, który zastąpił w Radzie Ewę
Wójcik;
• 29 kwietnia 2015 r. podczas VII sesji Rady Powiatu Puławskiego, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrano
radnego Romana Krawczaka na wiceprzewodniczącego
Rady;
• 18 maja 2016 r. podczas XIX sesji Rady Powiatu Puławskiego ślubowanie złożyła radna Ewa Dobraczyńska, która
zastąpiła w Radzie Elżbietę Seredyn.
Rada Powiatu Puławskiego powołała 7 stałych Komisji
Rady Powiatu: Komisję Rewizyjną; Komisję Budżetu i Finansów; Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisję Edukacji Publicznej; Komisję Zdrowia i Polityki
Społecznej; Komisję Kultury, Sportu i Promocji; Komisję Porządku Publicznego. Komisje łącznie odbyły 241 posiedzeń.
W trakcie odbytych posiedzeń stałe komisje Rady Powiatu
wystąpiły z 26 wnioskami do Zarządu Powiatu Puławskiego.

Obrady Rady Powiatu

Rada Powiatu Puławskiego odbyła 42 posiedzenia, podczas których podjęła 365 uchwał: organizacja i funkcjonowanie – 60, budżetu powiatu – 93, infrastruktura – 43, gospo-
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darka nieruchomościami – 30, edukacja – 85, zdrowie i polityka społeczna – 36, kultura i sport – 9, porządek publiczny
i bezpieczeństwo – 9 oraz zajęła 3 stanowiska w sprawach
dotyczących powiatu: stanowisko do programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnego
w Puławach, stanowisko w sprawie obchodów 1050. rocznicy
Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego oraz stanowisko
w sprawie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Podczas obrad radni złożyli łącznie 51 interpelacji i zapytań. Ponadto Rada Powiatu podjęła 10 uchwał
będących odpowiedzią na skargi, które były do niej kierowane.
Katarzyna Potyra
inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Puławskiego 2014-2018
Zarząd Powiatu Puławskiego obecnej V kadencji został
wybrany spośród radnych na pierwszej Sesji Rady Powiatu
Puławskiego w dniu 1 grudnia 2014 r. W jego skład weszli
doświadczeni samorządowcy Witold Popiołek, który ponownie objął funkcję Starosty, Michał Godliński jako Wicestarosta oraz dwóch członków Jan Ziomka i Leszek Gorgol

Starosta Witold Popiołek
„Samorządowcem XX-lecia”

Mamy zaszczyt poinformować, że Starosta Puławski Witold
Popiołek został wyróżniony przez
Zarząd Związku Powiatów Polskich tytułem „Samorządowca XX-lecia”. Honorowa statuetka zostanie wręczona podczas uroczystości Powiatowego
Dnia Kultury w dniu 10 października br.
Przyznany tytuł jest wyrazem uznania władz Związku Powiatów Polskich dla wieloletniej działalności Starosty w sferze
samorządu terytorialnego. Kapituła oceniając kandydatów do
nagrody brała pod uwagę między innymi osiągnięcia samorządowców w zakresie zrealizowanych inwestycji i sprawnego
zarządzania podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy Powiatu, realizujący zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w szczególności w zakresie edukacji publicznej, kultury ﬁzycznej
i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych, rodziny i systemu pieczy zastępczej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, geodezji, kartograﬁi i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, obronności,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym
ochrony przeciwpowodziowej, transportu zbiorowego i dróg
publicznych, gospodarki nieruchomościami oraz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Różnorodność i złożoność zadań wymaga dużego zaangażowania Starosty i Zarządu Powiatu.
Począwszy od pierwszego posiedzenia, które odbyło się
5 grudnia 2014 r., w ciągu czteroletniej kadencji, Zarząd
odbył ponad 375 posiedzeń, podczas których podjęto 799
uchwał oraz 4 879 decyzji w indywidualnych sprawach.
Większość decyzji dotyczyła oświaty, budżetu, nieruchomości, spraw społecznych i zdrowia, opiniowano również zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
Szczegółową informację z pracy Zarządu między sesjami
oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu, Starosta Witold Popiołek przedkładał Radzie Powiatu Puławskiego na każdej Sesji. Informacja ta dostępna jest na stronie BIP
Powiatu Puławskiego, o najważniejszych sprawach informowaliśmy również w niniejszym wydawnictwie.
Monika Zych
sekretarz powiatu
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Starosta Witold Popiołek jest samorządowcem z dużym
doświadczeniem. Funkcję starosty pełni już drugą kadencję.
W tym czasie Powiat Puławski pozyskał wiele środków ﬁnansowych m.in. z SAPARD, PROW, POKL, EFS, RPOWL,
PFRON, LAWP, WFOŚiGW, EFRR. Starania Starosty przyniosły wymierne efekty w postaci inwestycji drogowych,
w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Wśród zadań priorytetowych realizowanych przez Powiat znajdują się takie inwestycje jak: systematyczna odnowa
i poprawa stanu dróg powiatowych, remonty pokryć dachowych oraz termomodernizacje budynków administracji publicznej i oświaty, przebudowy i remonty wewnątrz obiektów:

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

sal, pracowni, pomieszczeń biurowych, pokoi w internatach
i schroniskach oraz stałe wspomaganie szpitala powiatowego
w Puławach.
Do chwili obecnej zbudowano i wyremontowano wiele dróg powiatowych. W latach 1999-2017 r. łącznie wykonano: 152 km nowych nawierzchni bitumicznych, 33 km
utrwalono emulsją i grysem, 36 km nawierzchni chodników.
W roku 2018 planowane jest do wykonania 28,622 km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 10,390 km chodników,
a także przebudowa obiektów mostowych.
Do największej inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych należy budowa nowego internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble w 2012-2014 r. (dof. ze
środków PFRON w wysokości 1 341 941 zł, całkowity koszt
to 4 188 989,65 zł). Wychodząc naprzeciw potrzebom osób
niepełnosprawnych utworzono Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy w Górze Puławskiej.
W dbałości o rozwój ﬁzyczny młodzieży patronował
budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych
w Puławach – wartość całkowita inwestycji to 5 659 470 zł,
w tym doﬁnansowanie 1 400 000 zł – za co Powiat otrzymał
zaszczytny Medal – Budowniczy Polskiego Sportu.
Wsparcie Starosty otrzymuje również puławska Policja,
Państwowa Straż Pożarna i OSP poprzez czynione zabiegi
oraz przeznaczane środki na wyposażenie w specjalistyczny
sprzęt i wozy bojowe, a także fundowane nagrody w zawodach i konkursach.
Z myślą o poprawie warunków oraz efektywności leczenia pacjentów w SPZOZ w Puławach zmodernizowane zostały oddziały szpitalne, wprowadzono nowoczesne technologie
medyczne na oddziale kardiologii i urologii, wyremontowane
zostały pomieszczenia dla pacjentów onkologii, ginekologii
i szpitalnego oddziału ratunkowego.
Małgorzata Kuta
Starostwo Powiatowe w Puławach

Informacja o zrealizowanych inwestycjach
drogowych Powiatu Puławskiego w latach
2014-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach wykonał w latach
2014-2017 63,208 km nowych nawierzchni bitumicznych,
227 m nowej nawierzchni tłuczniowej oraz 14,536 km
nowych nawierzchni chodników, co łącznie z planami na
2018 rok stanowić będzie 91,830 km nowych nawierzchni
bitumicznych oraz 24,926 km nowych nawierzchni chodników.
W 2014 roku wykonano 15,586 km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 3,146 km nowych nawierzchni chodników. Najważniejsze inwestycje to: przebudowa drogi nr
2529L na odcinku od km 4+985,00 do km 6+433,00 oraz
przebudowa drogi nr 2528L na odcinku od km 0+000,00
do km 4+456,00 w m. Kazimierz Dolny, Cholewianka,
Dąbrówka za kwotę 2 619 895,47 zł; przebudowa drogi powiatowej nr 1516L na odcinku Żyrzyn – Baranów za kwotę

790 803,05 zł; remont drogi powiatowej nr 2543L Kolonia Drzewce – dr. pow. 2540L – 887 443,52 zł; przebudowa
mostów na terenie Gminy Końskowola w ciągu drogi powiatowej nr 2508L w m. Opoka i w ciągu drogi powiatowej
nr 2501L w m. Młynki – 1 055 518,40 zł.
Łącznie pozyskano 4 005 876,73 zł, z czego: pomoc ﬁnansowa gmin – 1 932 925,73 zł, budżet państwa 2 072 951,00 zł.
W 2015 roku wykonano 9,022 km nowych nawierzchni
bitumicznych oraz 2,950 km nowych nawierzchni chodników. Najważniejsze inwestycje to: przebudowa drogi powiatowej nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów
na długości 5,458 km za kwotę 2 037 832,68 zł; poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1434L w m. Baranów
na dł. 683,00m – 231 076,30 zł, poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 2500L w m. Pogonów na długości
996,11 m – 341 743,42 zł; przebudowa drogi powiatowej nr
1514L Michów – Kurów ul. Głowackiego (od dojazdu do wiaduktu do ul. Wiśniowej) na długości 567,80 m – 369 508,73
zł; odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr
2526L dojazd do rzeki Wisły w Janowcu na długości 165 m
za kwotę 599 371,17 zł; wykonano remont 10 szt. przepustów
drogowych za kwotę 378 852,88 zł.
Łącznie pozyskano 1 898 181,02 zł, z czego: budżet gmin
– pomoc ﬁnansowa 849 265,02 zł, pomoc rzeczowa 30 000,00
zł, budżet państwa 1 018 916,00 zł.
W 2016 roku wykonano 20,3 km nowych nawierzchni
bitumicznych oraz 7,7 km nowych nawierzchni chodników.
W ramach umowy pomiędzy konsorcjum budującym drogę
ekspresową S12 na odcinku stanowiącym dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Puławach a Powiatowym
Zarządem Dróg w Puławach, konsorcjum to na własny koszt
wykonało 2,4 km nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku
od DK 17 do linii rozgraniczającej plac budowy w ciągu drogi powiatowej nr 2507L. Najważniejsze inwestycje to: przebudowa drogi powiatowej nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów o długości 5,619 km o wartości 2,295
mln złotych; przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka
– Chrząchówek na długości 2,013 km o wartości 650,4 tys. zł;
przebudowa drogi powiatowej nr 2530L Puławy – Skowieszyn
– Końskowola na długości 1,237 km o wartości 786,6 tys. zł;
przebudowa dróg powiatowych nr 1519L, 2501L i 2502L
na terenie Gminy Żyrzyn w Bałtowie na długości 365 m,
w Żyrzynie na długości 590 m, w Kotlinach na długości
340 m i w Borysowie na długości 377,6 m. Łączna wartość zadania 814,3 tys. zł; uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej w rejonie skrzyżowania ulicy Czołnowskiej w ciągu drogi
powiatowej nr 2515L o wartości 349 tys. zł; poprawa stanu
technicznego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej
nr 1515L w m. Łukawica o wartości 192,6 tys. złotych.
Łącznie pozyskano 4 476 438,51 zł, z czego: pomoc ﬁnansowa gmin 3 241 935,51 zł, pomoc rzeczowa gmin
114 423,00 zł, budżet państwa 1 120 080,00 zł.
W 2017 roku wykonano 18,3 km nowych nawierzchni bitumicznych, 227,1 m nowej nawierzchni tłuczniowej
oraz 740 m nowych nawierzchni chodników. Najważniejsze
inwestycje to: przebudowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku od drogi wojewódzkiej 738 – Bronowice – Dobrosła-
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wów – dawna droga krajowa nr 12 na długości blisko 6,0 km
o wartości 2 823 678,87 zł; przebudowa dróg powiatowych
nr 2529L i nr 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kol. Rzeczyca na długości ok. 3,65 km o wartości 1 838 258,65 zł; przebudowa drogi powiatowej nr 2508L
Opoka – Chrząchówek na długości 2,6 km o wartości
993 852,89 zł; przebudowa drogi powiatowej nr 2506L
w m. Osiny na długości 1,37 km o łącznej wartości
676 294,06 zł; budowa mostu w m. Gródek w ciągu drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn – Baranów – Michów o wartości
1 240 846,46 zł.
Łącznie pozyskano 5 509 703,32 zł, z czego: pomoc ﬁnansowa gmin 3 209 064,32 zł, pomoc rzeczowa gmin
1 613 000,00 zł, budżet państwa 2 300 639,00 zł.

wej nr 1519L na odcinku od ul. Pałacowej w m. Żyrzyn do
m. Kotliny na długości ok. 3,325 km.

W 2018 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach realizuje zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516L na odcinku od dr. kraj. 17 (od ronda w Żyrzynie) do skrzyżowania 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.

Ponadto realizujemy zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266,00 do km 12+104,35 oraz
od km 14+508,00 do km 15+990,00 na odcinku ok. 7,0 km”
w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

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 powiato-
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Otrzymaliśmy również doﬁnansowanie z budżetu
państwa na budowę obiektu mostowego w m. Kłoda
w ciągu drogi powiatowej nr 1514L wraz z rozebraniem
istniejącego mostu i dojazdami do mostu o łącznej długości
945 m.

ludzku w Puławach w ramach, którego Oddział Noworodkowy został zmodernizowany i doposażony. Możliwe to było
dzięki inicjatywie Budżetu Obywatelskiego i wsparciu ﬁnansowym gmin Powiatu Puławskiego. Aktualnie oddział spełnia
najnowsze standardy w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Poniżej przedstawiamy zrealizowane inwestycje i projekty
w odniesieniu do kolejnych lat:

2014 rok
Poradnia Onkologiczna
Remont Poradni Onkologicznej został zrealizowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zostały wyremontowane
wszystkie pomieszczenia, wymieniono okna, stolarkę drzwiową, płytki podłogowe, instalacje elektryczne, ścienne, wyremontowano i doposażono sale pacjentów, gabinet zabiegowy,
poczekalnie, zakupiony został sprzęt medyczny. W ramach
realizacji tego zadania poprawił się komfort pobytu pacjentów leczonych w Poradni Onkologicznej. W opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową SP ZOZ w Puławach realizuje świadczenia medyczne w oparciu o Pakiet Onkologiczny
i w konsekwencji szybką ścieżkę diagnostyczno-leczniczą.
Ten tryb opieki nad pacjentem realizują Oddział Chirurgii
Ogólnej, Urologii i Onkologii Urologicznej, Pulmonologiczny
i Ginekologiczny. Na poziomie Poradni Onkologicznej z Pracownią podawania cytostatyków realizowane jest Konsylium
specjalistów obejmujące opieką pacjenta, planujące jego dalszy proces diagnostyki i leczenia. W związku ze stale rosnącą
liczbą pacjentów onkologicznych w powiecie puławskim jest
to niezwykle korzystny aspekt opieki medycznej. Całkowita
wartość projektu 412 592,00 zł.

2015 rok

Łącznie w 2018 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
wykona ok. 28,622 km nowych nawierzchni bitumicznych
oraz ok. 10,390 km nowych nawierzchni chodników.
Tekst fot. PZD w Puławach
Tekst i fot. Maciej Żurawiecki
z-ca dyrektora PZD w Puławach

Nasze zdrowie – realizacja projektów
SP ZOZ w Puławach
SP ZOZ w Puławach to podmiot leczniczy, który realizuje
zadania w zakresie świadczeń całodobowych, ambulatoryjnych i specjalistycznych oraz z zakresu ratownictwa medycznego i opieki długoterminowej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów/klientów kreuje politykę dynamicznego
rozwoju i modernizacji infrastruktury, aby sprostać wymogom prawnym w tym obszarze, a także poprawy komfortu
pobytu pacjenta i bezpieczeństwa pracy personelu. Równolegle doskonalimy i urozmaicamy obszar poprawy jakości
i dostępności realizowanych usług/świadczeń zdrowotnych.
Przedstawiając zakres zmian na przełomie lat 2014-2018 r.
należy rozpocząć od projektu Matka i dziecko – rodzić po

Modernizacja i remont Traktu Porodowego – zostały
kompleksowo wyremontowane pomieszczenia Sali Porodowej z dwoma łózkami porodowymi oraz stanowiskiem do
pierwszych zabiegów i pielęgnacji noworodka, sala porodów
rodzinnych wyposażona została w wannę, w pierwszym okresie porodu, Sala przedporodowa i Sala poporodowa. Wszystkie pomieszczenia zostały przygotowane w najwyższym
standardzie jakości i funkcjonalności. Wartość projektu
1 258 290,00 zł.

2016 rok
1. Zakup 4 nowych karetek o łącznej wartości prawie
2 000 000,00 zł, które przeznaczono dla Podstawowych
Zespołów Ratownictwa Medycznego. Nowo zakupione ambulansy to Mercedes Sprinter rok produkcji 2015, wzbogacone w system komputerowy, który zabezpiecza pracę
ratownika-kierowcy. Zakup ambulansów ograniczył czas dojazdu do pacjentów oraz wpłynął bezpośrednio na bezpieczeństwo personelu medycznego.
2. Modernizacja Oddziału Wewnętrznego
Oddział Wewnętrzny w wyniku remontu pozyskał nowe
rozwiązania w zakresie infrastruktury użytkowej. Zdecydowanie poprawił się także aspekt estetyki oddziału, co wpływa
pozytywnie na proces hospitalizacji pacjentów. Wartość projektu 298 899, 95 zł.
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3. Utworzenie Centrum Pediatrycznego
Realizując założenia mapy potrzeb zdrowotnych, a także
w oparciu o wskaźnik wykorzystania łóżek utworzona została jednostka organizacyjna Centrum Pediatryczne. Biorąc pod uwagę niespecyﬁczny przebieg chorób wieku dziecięcego mały pacjent ma możliwość prawidłowego procesu
diagnostyczno-leczniczego. Usytuowany na poziomie Gabinet
diagnostyczno-leczniczy umożliwia szybką konsultację dzieci
z SOR-u. Krótki czas oczekiwania zmniejsza stres spowodowany pobytem w szpitalu. Pozytywną atmosferę dodatkowo
tworzy motyw postaci Kubusia Puchatka i przewijający się
motyw łąk na ścianach trzech oddziałów dziecięcych: Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci, Dziecięcego i Chirurgii Dziecięcej oraz polityka ubraniowa personelu oddziałów szpitalnych. Pacjentami opiekuje się personel ubrany w kolorową
odzież ochronną. Wartość modernizacji 223 382,00 zł.

2017 rok
1. Wejście SP ZOZ w Puławach do sieci szpitali, czyli Podstawowego Systemu Zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej – PSZ
SP ZOZ w Puławach to jedyny powiatowy szpital w województwie lubelskim, który znalazł się na III poziomie referencyjności. Zakwaliﬁkowanie się do sieci naszego szpitala
spowodowało zapewnienie ﬁnansowania przez NFZ, a także
usprawniło organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpital oraz przychodnie przyszpitalne, poprawiło
dostęp dla pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach, umożliwiło lepszą koordynację świadczeń szpitalnych
i ambulatoryjnych.
2. KOC – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży
SP ZOZ w Puławach jako jeden z pięciu szpitali w województwie lubelskim podpisał umowę z NFZ na realizację
świadczeń zdrowotnych w ramach Koordynowanej opieki
nad kobietą w ciąży (KOC). Celem koordynowanej opieki
nad kobietą w ciąży (KOC) jest zapewnienie kobietom w ciąży skoordynowanej opieki realizowanej na I poziomie opieki
perinatalnej, tj. nad ﬁzjologicznie przebiegającą ciążą, porodem, połogiem oraz opieki nad zdrowym noworodkiem.
Opieka w ramach KOC obejmuje: specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród – a w przypadku wskazań medycznych
– także niezbędne hospitalizacje. W ramach KOC każda zgłaszająca się na Oddział Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ
w Puławach kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pełnoproﬁlowej opieki. Do programu KOC przyszła mama może
przystąpić na każdym etapie ciąży, również przed samym porodem, bez konieczności prowadzenia ciąży, może również
zrezygnować na każdym etapie ciąży (po poinformowaniu
lekarza w poradni lub oddziale o rezygnacji).
3. Remont Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
W okresie 2016-2018 zostały przeprowadzone remonty
w Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 1, 2,
3 oraz 4. Wykonano program dostosowawczy polegający na
przystosowaniu budynków i pomieszczeń Przychodni dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano termomoder-
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nizację budynków Przychodni nr 1 oraz 2. We wszystkich
obiektach wykonano prace remontowo-budowlane polegające na kompleksowym remoncie gabinetów lekarskich, punków zabiegowych, rejestracji, pomieszczeń magazynowych,
pomieszczeń socjalnych, a także korytarza oraz toalet. Wymieniona została sieć informatyczna i elektryczna w związku z dostosowaniem jej do potrzeb nowoczesnych urządzeń
wykorzystywanych w Przychodniach. Wykonano przejścia
i ciągi dla pieszych, a także poprawiono wizualną stronę otoczenia. Wartość projektów 1 287 742,00 zł.

2018 rok
1. Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
W okresie od X 2016 do III 2018 roku przeprowadzono
gruntowną Modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Wpłynęło to diametralnie na poprawę stanu technicznego oddziału, lepsze dostosowanie do zidentyﬁkowanych potrzeb, zwiększenie komfortu pobytu pacjentek, jak
również pracy personelu medycznego. Kompleksowa przebudowa spowodowała racjonalne i funkcjonalne wykorzystanie
posiadanych zasobów lokalowych.
Wyremontowane zostały wszystkie pomieszczenia: wykonano łazienki w salach dla pacjentek, wyremontowano trakt
porodowy, gabinety zabiegowe, wymieniono całą stolarkę
drzwiową i okienną, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne. Wydzielono sale jedno osobowe z węzłami sanitarnymi. Powstały pomieszczenia diagnostyczne podnoszące
funkcjonalność oddziału. Komfortowe warunki pomieszczeń,
możliwości diagnostyczne, lepsza organizacja pracy zwiększyła zainteresowanie i efektywność pracy personelu medycznego jako miejsca zatrudnienia. Projekt modernizacji przyczynił się do zwiększenia liczby porodów, co przełożyło się
na większe wpływy placówki w regionie. W ramach działania
modernizacyjnego zostały zakupione łóżka wraz z szafkami
dla pacjentek, przewijaki dla noworodków, meble do gabinetów i sal pacjentek.
Polepszenie jakości opieki zdrowotnej wpłynęło na pozytywny wizerunek i prestiż nie tylko Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, ale całego Zakładu.
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości
udzielania świadczeń zdrowotnych, dostosowania do standardów obowiązujących przepisów, komfortu pobytu matki
i dziecka w salach dla pacjentek. Projekt ponadto wpłynął
na poprawę kompleksowości i wprowadzenie koordynowanej opieki medycznej adresowanej do kobiet i noworodków.
Wartość projektu 730 000,00 zł.
2. Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Puławach
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia,
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej
intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla pro-
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jektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Przedmiotem
projektu będzie modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (prace remontowo–budowlane) oraz zakup sprzętu
medycznego.
Cele ogólne projektu: poprawa funkcjonowania systemów ratownictwa medycznego w województwie lubelskim
i mazowieckim (dzięki poprawie funkcjonowania kluczowego dla obydwu regionów SOR-u w Puławach) wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa
lubelskiego oraz województwa mazowieckiego.
Cele bezpośrednie projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze oddziaływania SOR-u SP ZOZ
w Puławach. Przewidziany cel bezpośredni będzie mógł zostać osiągnięty dzięki wdrożeniu trzech działań merytorycznych projektu, zakładających następujące cele: wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach,
poprawa warunków przyjmowania pacjentów na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Puławach, wzrost jakości
warunków pracy personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (prace remontowo-budowlane)
poprawi funkcjonalność SOR-u w Puławach zarówno dla pacjentów, jak również pracującego w ramach niego personelu
medycznego, wymagany jest kompleksowy remont pomieszczeń. Zakup sprzętu medycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy zwiększy możliwości prowadzenia działań diagnostycznych i leczniczych w ramach oddziału, a także poprawi
organizację pracy w ramach oddziału w zakresie zminimalizowania wykorzystania sprzętu spoza oddziału wobec pacjentów przyjmowanych na SOR. Całkowita wartość projektu
2 898 927,03 zł.
3. Projekt Proﬁlaktyka i Diagnostyka Raka jelita grubego
w podregionie puławskim
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.3
Programy polityki zdrowotnej. Główny Cel projektu: wzrost
i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie
raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez proﬁlaktykę i diagnostykę raka jelita grubego
na terenie podregionu puławskiego w okresie od 1.05.2018 r.
-30.09.2019 Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, (będących w grupie podwyższonego ryzyka
osoby z otyłością, niska aktywność ﬁzyczna, palenie tytoniu,
spożywanie alkoholu). Całkowita wartość projektu wynosi
491 300,00 zł.
4. Od lipca 2018 roku SPZOZ w Puławach rozszerzył swoją działalność o program KOS – Koordynowana Opieka po
zawale mięśnia sercowego
Program KOS-zawał składa się z czterech modułów:
1. Interwencyjnego leczenia zawału mięśnia sercowego

oraz - jeśli jest taka potrzeba - leczenia kardiochirurgicznego. 2. Elektroterapii (wszczepienia urządzenia stymulującego
pracę serca). 3. Kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
4. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (kardiologicznej).
To rozwiązanie ma na celu, między innymi, dodatkowo gratyﬁkowane ułatwienie pacjentom po zakończeniu hospitalizacji skorzystania z wizyty ambulatoryjnej u kardiologa
(powinna nastąpić do sześciu tygodni po wypisie), przyśpieszenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej osobom, które
naprawdę jej wymagają. Szpital może też uzyskać dodatkowe
ﬁnansowanie w przypadku potwierdzenia przez kardiologa
zdolności do podjęcia przez pacjenta uczestniczącego w programie KOS-zawał - aktywności zawodowej. Jeden cykl koordynowanej opieki kardiologicznej ma trwać 12 miesięcy.
5. Zakup Ambulansu do Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Puławach
Nowo zakupiony ambulansy to Mercedes 319, wyposażony w deﬁbrylator, respirator, krzesełko transportowe, ssak
akumulator. Zakup ambulansu ograniczył czas dojazdu do
pacjentów oraz wpłynął bezpośrednio na bezpieczeństwo
personelu medycznego. Wartość zakupu 459 806,15 zł.
6. Projekt modernizacji w realizacji:
Obecnie trwają prace remontowo-modernizacyjne na
Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz
Rehabilitacji Neurologicznej. Nowy wizerunek ma już Sala
Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, kuchenka oddziałowa, gabinet zabiegowy oraz część sal chorych, które zostały
wzbogacone o łazienki dla pacjentów. Zdecydowanie poprawiła się jakość opieki nad pacjentem poprzez swobodny dostęp do łóżka pacjenta. Środki pozyskane na remont oddziału
pochodzą z projektu unijnego „Zdrowe Lubelskie” oraz własne. Wartość projektu wynosi 2 300 000,00 zł.
7. Projekt w realizacji: podniesienie dostępności i jakości
usług w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Puławach poprzez wdrożenie usług elektronicznych.
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE
LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Główny Cel
projektu: Wzrost dostępności i jakości oferty placówki dla
mieszkańców powiatu puławskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie stopnia cyfryzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, uruchomienie systemu prowadzenia, wymiany, zarządzania i archiwizacji EDM zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia oraz informatyzacja procedur wewnętrznych oraz wdrożenie i udostępnienie usług
publicznych on-line. Całkowita wartość projektu wynosi
3 494 475 zł.
8. Projekt – SOR sprzęt dla dzieci
Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa
zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia. Projekt zakłada wzrost dostępności dla dzieci spe-
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cjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach oraz poprawę
dostępu dla dzieci do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego SP ZOZ w Puławach. Całkowita wartość projektu wynosi 481 250,00 zł.
***
Naukowa działalność SP ZOZ w Puławach
25 czerwca 2018 roku SP ZOZ w Puławach był współorganizatorem XXXI Konferencji szkoleniowej dla Pielęgniarek
Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej pt. Czynniki ryzyka
zakażeń szpitalnych. Wspólnie z konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego poruszano
tematy z zakresu zagrożeń epidemiologicznych i działań prewencyjnym na terenie Lubelszczyzny.
Partnerstwo społeczne SP ZOZ w Puławach
SP ZOZ w Puławach aktywnie współuczestniczy w życiu
społecznym powiatu puławskiego w zakresie statutowej działalności czyli edukacji i promocji zdrowia. W trakcie takich
spotkań jak dożynki, czy też dzień dziecka – pracownicy medyczni wykonują badanie poziomu cukru i ciśnienia tętniczego wśród uczestników. Udzielają też porad w zakresie zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania.
Program poprawy jakości
Równocześnie z realizowanymi pracami remontowo-modernizacyjnymi w infrastrukturze budynków SP ZOZ w Puławach Dyrekcja SP ZOZ w Puławach widzi potrzebę poprawy
jakości usług medycznych. W tym roku po raz kolejny podmiot leczniczy przeszedł pomyślnie audyt z zakresu nowej
normy ISO 9001: 2015 w obszarze medycznym. Aktualnie
trwają intensywne prace nad wdrożeniem Standardów Akredytacyjnych. Warto nadmienić, że Certyﬁkat Akredytacyjny
jest prestiżową oceną dla Szpitala. Jest wynikiem szeregu prac
w zakresie poprawy jakości w realizacji procedur medycznych, poprawy środowiska opieki i gwarantem bezpieczeństwa dla pacjenta.
Hanna Kamola, Magdalena Tarczyńska
SPZOZ w Puławach

Remonty i inwestycje wykonane oraz
w trakcie realizacji w szkołach i placówkach
oświatowych w latach 2014-2018
1. Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach (roboty budowlane) – kwota 609 600,00 zł.
2. Wymiana parkietu w salach dydaktycznych i sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach – kwota 99 958,00 zł.
3. Wymiana parkietu na korytarzach I i II piętra, remont
korytarza na II piętrze poprzez odnowienie lamperii i cokołów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ks.
A. J. Czartoryskiego w Puławach – 170 000,00 zł.
4. Remont łazienek w internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach – kwota
82 137,00 zł.
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5. Naprawa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach z
wymianą uszkodzonych piłkochwytów i siatek do bramek
– kwota 25 000,00 zł.
6. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych
w Puławach – kwota 5 550 000 zł.
7. Termoizolacja budynku „Willa Janina” Zespołu Szkół nr 2
w Nałęczowie (roboty budowlane) – kwota 60 068,37 zł.
8. Remont korytarza na parterze budynku Zespołu Szkół nr 1
im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach – kwota 40 759,68 zł.
9. Remont korytarza na parterze budynku Zespołu Szkół nr
1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach II etap – kwota
32 869,15 zł.

10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Marii
Dąbrowskiej w Puławach w celu zwiększenia efektywności
energetycznej (część I) – kwota zadania 636 417,34 zł.
11. Przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii (OZE) w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Puławach – kwota 86 000,00 zł.
12. Remont pomieszczeń przejętych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach od Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach: adaptacja
pomieszczeń na pokój nauczycielski, sklepik szkolny, gabinet v-ce dyrektora i kierownika szkolenia praktycznego, docieplenie stropodachu Sali nr 1, wymiana stolarki
okiennej w Sali nr 2 i pomieszczeniach piwnic, remont
korytarza oraz konserwacja bieżąca pomieszczeń CKZ:
wymiana paneli podłogowych i malowanie w Księgowości, Kasie, Archiwum, sklepiku szkolnym, wymiana
3 sztuk bram wjazdowych do pracowni samochodowej
– kwota 76 761,53 zł.
13. Malowanie pokoi i łazienek, korytarzy w pawilonie A na
II i III piętrze, malowanie świetlicy, remont holu głównego (demontaż boazerii), malowanie pomieszczeń kuchni,
malowanie pomieszczeń pralni w Regionalnym Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Puławach – 50 000,00 zł.
14. Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach poprzez przystosowanie podłóg
do potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – kwota zadania 107 933,68 zł.
15. Wymiana 4 drzwi wejściowych spełniających wymagania
przeciw pożarowe prowadzących na poszczególne piętra
budynku i do Sali gimnastycznej, montaż ścianki i drzwi
na parterze budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
– kwota 56 580,00 zł.
16. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Młodzieżowym
Domu Kultury w Puławach (roboty budowlane) – kwota
77 022,60 zł.
17. Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym – kwota 200 000,00 zł
zadanie realizowane przez Gminę Janowiec w partnerstwie z Powiatem Puławskim w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice”.
18. Zagospodarowanie terenu wokół Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego „Pod Wianuszkami” (parking, mała architektura) – kwota 105 000,00 zł, zadanie realizowane
przez Gminę Janowiec w partnerstwie z Powiatem Puławskim w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice”.
19. Mieszkanie chronione w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Puławach – kwota zadania 55 434,66 zł.
20. Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Puławach wraz z jego otoczeniem – całkowita kwota
zadania 1 331 607,16 zł, doﬁnansowanie ze środków eu-
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ropejskich 920 216,33 zł, z dotacji celowej 108 260,75 zł,
zadanie w trakcie realizacji.
21. Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Puławach - zamówienie współﬁnansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność
energetyczna sektora publicznego, oraz budżet Państwa
– całkowita kwota zadania 1 693 899,95 zł, doﬁnansowanie
ze środków europejskich 1 080 433,35 zł, z dotacji celowej
127 109,91 zł, zadanie w trakcie realizacji.
22. Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim - zamówienie jest współﬁnansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś
Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 – całkowita kwota zadania
3 552 818,57 zł, wartość doﬁnansowania 3 000 000,00 zł,
zadanie w trakcie realizacji.
Agnieszka Łojek-Mokrzycka
Starostwo Powiatowe w Puławach

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat
Puławski od roku szkolnego 2014/2015 do 2017/2018
Lp.

w tym
na oświatę

Udział w %

2015

112 762 606,79

61 631 678,21

54,66

2016

108 375 145,61

58 205 471,59

53,71

2017

116 008 736,07

61 374 592,81

52,91

2018 (plan)

139 852 576,00

64 029 404,00

45,78

Projekty w zakresie edukacji realizowane przez
Powiat Puławski doﬁnansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa w latach 2017-2019
Lp.

Tytuł

1.

Mój powiat – uczy,
dokształca, rozwija
Ogółem
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Wnioskowana
kwota
[PLN]
1 409 353,05

Otrzymana
kwota [PLN]
1 409 353,05
1 409 353,05

2016/
2017

2017/
2018

751

766

708

696

2

Zespół Szkół nr 2
w Nałęczowie

150

153

119

289

3

Zespół Szkół nr 1
w Puławach

550

507

603

641

4

Zespół Szkół nr 2
w Puławach

481

518

499

485

5

Zespół Szkół nr 3
w Puławach

441

407

364

329

6

Zespół Szkół
Technicznych
w Puławach

887

868

868

830

7

Zespół Szkół
w Kazimierzu
Dolnym

214

195

193

183

8

Regionalne
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Puławach

195

202

176

177

9

Centrum Kształcenia
Zawodowego
w Puławach

80

100

100

96

10

Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy
w Puławach

64

60

59

56

Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii
w Puławach

74

73

73

68

Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Puławach

166

171

163

147

Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Kęble

65

59

53

53

Ogółem

4118

4079

3978

4050

Wydatki
Ogółem

2015/
2016

I Liceum
Ogólnokształcące
w Puławach

Wydatki na oświatę
Rok

2014/
2015

1

Edukacja w Powiecie Puławskim
Powiat Puławski jest organem prowadzącym dla 13 szkół,
do których obecnie uczęszcza 4 tys. uczniów.

Szkoła

11

12

13
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Wnioski złożone przez Powiat Puławski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy oświatowej w latach 2015-2017
Lp.

Tytuł

1.

Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy roku 2015 z tytułu wyposażenia
gabinetów proﬁlaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają
zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wzrostu
zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do
danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu doﬁnansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania
egzaminów praktycznych potwierdzających kwaliﬁkacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie
prowadziły takiego kształcenia.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu
doﬁnansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych
obiektach oświatowych.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu
doﬁnansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wzrostu
zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do
danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu
doﬁnansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach
rozpoczynających kształcenia w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia w tym pomieszczeń
do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwaliﬁkacje w zawodach, w których szkoły te
nie prowadziły takiego kształcenia.
Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017
z tytułu doﬁnansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

2.
3.

4.
5.
6.
6.

7.

Wnioskowana
kwota [zł]
40 070,00

Otrzymana
kwota [zł]
40 070,00

637 636,00

374 728,00

60 000,00

60 000,00

100 000,00

100 000,00

142 240,00

96 000,00

568 075,00

45 358,00

234 374,00

120 000,00

3 679,00

3 679,00

Razem

839 835,00

Wnioski o doﬁnansowanie ze środków zewnętrznych złożone przez Powiat Puławski
w zakresie edukacji w latach 2015-2018
Lp.

Tytuł

1.

Wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe w 2015 r.
Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2015 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.
Wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2016 r.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2017 r.
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 2017 r.
Wyposażenie gabinetów proﬁlaktyki zdrowotnej w szkołach i placówkach.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.
Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w latach 2017-2021
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 2018 r.
Ogółem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wnioskowana
kwota [zł]
20 960,33

Otrzymana
kwota [zł]
16 453,38

1 000,00

1 000,00

74 080,00
42 768,60

12 000,00
20 933,77

65 107,93
10 800,00

30 493,24
10 800,00

56 762,00
52 960,00
–
28 000,00

56 762,00
50 480,00
765 160,00
wniosek jeszcze
nie rozpatrzony
964 082,39

Agnieszka Łojek-Mokrzycka
Starostwo Powiatowe w Puławach
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Działania podejmowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
na rzecz mieszkańców Powiatu Puławskiego
w latach 2014-2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach jest jednostką organizacyjną Powiatu Puławskiego powołaną do wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, a także realizowania przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w tym m.in. dodatek wychowawczy,
• przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka
(udzielenie niezbędnych informacji o dziecku),
• wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
• poradnictwo dla rodzin zastępczych, ich dzieci i dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej,
• szkolenia i grupy wsparcia,
• pomoc prawną zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego,

Istotą działalności Centrum jest udzielanie osobom i rodzinom takiego wsparcia, które umożliwi im w miarę samodzielną egzystencję, aktywność społeczną, skuteczną realizację ról społecznych, dając szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, rozwój, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie oraz coraz lepsze radzenie sobie z pojawiającymi się
problemami.
Ponadto różnorodność działań podejmowanych przez PCPR
w zakresie polityki społecznej ma na celu zapewnienie mieszkańcom Powiatu Puławskiego jak najwyższej jakości życia.
Podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
w 2015 r. PCPR otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki
Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz polityki
społecznej. To wyjątkowe wyróżnienie było uhonorowaniem
działań Centrum za podejmowane działania i inicjatywy
w zakresie polityki społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu
Puławskiego.
W 2015 r. podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia Oddziału Rejonowego w Puławach Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów PCPR otrzymało dyplom uznania oraz
statuetkę „Dla Przyjaciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów”.

2014

2015

2016

2017

2018

Kwota 5 437 639,00 4 899 600,00 5 520 874,00 5 980 290,00 6 288 465,00
(zł)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc
i wsparcie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka
oraz poszukuje kandydatów do pełnienia ww. funkcji.
Działającym na terenie Powiatu Puławskiego rodzinom
zastępczym w zależności od formy pełnionej funkcji (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa i prowadzący rodzinny
dom dziecka) Centrum zapewnia:
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W latach 2014-2018 w ramach limitów określonych
w 3-letnich Powiatowych Programach Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Puławskim utworzone zostały
3 zawodowe rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka.
W 2017 roku w Powiecie Puławskim funkcjonowało 130
rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka, w tym:
• 83 rodziny zastępcze spokrewnione,
• 33 rodziny zastępcze niezawodowe,
• 12 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 1 rodzina
zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Wydatki na rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie
Puławskim w latach 2014-2017

Budżet PCPR w Puławach w latach 2014-2018
Rok

• pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
• wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Rok

Kwota wydatków

2014

2 307 328,59 zł

2015

2 326 313,03 zł

2016

2 954 626,65 zł

2017

3 348 857,40 zł

Od 2016 r. PCPR zajmuje się przyznawaniem oraz wypłatą
dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko
do 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej.
Kwoty dodatku wychowawczego:
• w 2016 r. – 685 200,01 zł,
• w 2017 r. – 956 266, 94 zł.
Skuteczność szerzenia informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego jest oparta przede wszystkim
na dotarciu do jak największej liczby zainteresowanych.
W związku z tym pracownicy PCPR w Puławach organizują
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wiele przedsięwzięć mających na celu rozpropagowanie idei
pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Puławskiego.
Są to m.in. cykliczne promocyjne imprezy i zabawy dla dzieci
i opiekunów zastępczych oraz akcje informacyjne włączane
w lokalne kampanie społeczne z udziałem puławskich paraﬁi,
instytucji, placówek i stowarzyszeń, które umożliwiają mieszkańcom powiatu zaznajomienie się z tematyką oraz skalą potrzeb w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych.
W latach 2014-2018 PCPR organizowało dla rodzin zastępczych i dzieci objętych wsparciem Centrum zabawę choinkową, bal karnawałowy, kulig i przejażdżkę bryczkami po
okolicach Kazimierza Dolnego w okresie zimowym. Na przełomie maja i czerwca organizowano coroczne uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego z atrakcjami takimi
jak: pikniki integracyjne z grillowaniem i słodkim poczęstunkiem, przedstawienia teatralne lokalnych grup artystycznych,
zabawy rekreacyjne połączone z konkursami sportowymi,
plastycznymi i muzycznymi, podczas których dzieci dobrze
się bawiły oraz otrzymywały nagrody i drobne upominki.
Centrum angażowało się również w lokalne akcje społeczne
np. prowadzoną przez Urząd Miasta w Puławach kampanię
pod nazwą „Puławy dla rodziny” oraz kampanie ogólnopolskie, m.in.: Rok 2017 rokiem Rzeki Wisły, również przy okazji
obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany rejs tramwajem wodnym po Wiśle.

jące ze wsparcia PCPR otrzymują wyprawki szkolne z pełnym
wyposażeniem.
Ponadto Centrum rokrocznie włącza się w puławską inicjatywę w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, która ma na celu
wspieranie najbardziej potrzebujących rodzin.

W celu zaprezentowania szerokiego spektrum swojej działalności pracownicy Centrum w latach 2014-2018 brali udział
w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez PUP w Puławach oraz reprezentowali instytucję na corocznych Dożynkach Powiatowych.
Inne działania propagujące rodzinną pieczę zastępczą odbywały się poprzez: zamieszczanie ogłoszeń w paraﬁach leżących na terenie Powiatu Puławskiego, sporządzanie informacji
na strony internetowe, opracowanie i przekazanie materiałów
do Kwartalnika Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce”,
wydanie i rozpowszechnianie kalendarzy promocyjnych.
Działania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadania realizowane przez Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w PCPR w Puławach przyczyniają się do wzajemnej integracji, wsparcia oraz podnoszenia jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz w środowisku lokalnym.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowany jest szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby te mogą ubiegać się o doﬁnansowanie ze środków PFRON
m.in. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz doﬁnansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Ponadto, na terenie Powiatu Puławskiego funkcjonują
3 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 90 osób niepełnosprawnych.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach od 2011 roku działa Punkt Informacyjny dla Osób
Niepełnosprawnych, który prowadzony jest przez pracowników PCPR i ma na celu udzielanie informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie.
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z powiatu
puławskiego w latach 2014-2018

Od 5 lat PCPR aktywnie włącza się w koordynowaną przez
PGE o/Lublin akcję pod nazwą „Energetyczny tornister”, dzięki której dzieci przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej oraz dzieci z niepełnosprawnością korzysta-

2014

2015

2016

2017

2018

2 365 572 zł

2 378 194 zł

2 492 597 zł

2 512 934 zł

2 499 913 zł
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W latach 2014-2017 zrealizowanych zostało 7 048
wniosków w ramach doﬁnansowań ze środków PFRON.
W 2012 roku Powiat Puławski przystąpił do Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”, którego beneﬁcjantami są osoby niepełnosprawne, a realizacja tego programu ma miejsce w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach. Głównym celem programu jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz
w dostępie do edukacji.
W ramach programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne mogą otrzymać doﬁnansowanie m.in.: do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, zakupu wózków
elektrycznych oraz ich naprawy, sprzętu elektronicznego oraz
oprogramowania, kursu prawa jazdy kat. B i oprzyrządowania
do posiadanego samochodu.
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w latach
2014-2017
2014

2015

2016

2017

484 895 zł

354 629 zł

414 919 zł

403 717 zł

W latach 2014-2017 w ramach pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” zrealizowanych zostało 566 wniosków.
W styczniu 2016 roku PCPR wydało „Vademecum osób
z niepełnosprawnością. Przepisy prawa i system wsparcia w powiecie puławskim”. Publikacja ukazała się w 2700 egzemplarzach i jest rozprowadzana wśród mieszkańców powiatu, instytucji i organizacji. Vademecum zawiera wybrane zapisy aktów prawnych, informacje dotyczące orzecznictwa, edukacji,
ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji działających
w tym obszarze w Powiecie Puławskim.
Ponadto PCPR aktywnie współpracuje z organizacjami
pozarządowymi działającymi w obszarze niepełnosprawności
m.in. organizuje spotkania stowarzyszeń zapraszając przedstawicieli różnych instytucji.
W strukturach PCPR funkcjonuje Poradnia Rodzinna i Ośrodek Interwencji Kryzysowej, które mają na celu
świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, a także podejmują działania interdyscyplinarne na
rzecz osób doświadczających przemocy domowej oraz rodzin
będących w stanie kryzysu. Prowadzony jest również Hostel
dla osób doświadczających przemocy domowej – tj. czasowe
schronienie obejmujące 8 miejsc – 3 pokoje wraz z zapleczem
sanitarno-kuchennym.
PCPR udziela pomocy osobom zgłaszającym się do Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Są to
zarówno osoby dotknięte przemocą domową, osoby będące
w kryzysie jak i rodzice z problemami wychowawczymi.
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Poradnictwo specjalistyczne – dane liczbowe dotyczące
pomocy udzielonej osobom i rodzinom przeżywającym trudności i wymagającym wsparcia psychologicznego i prawnego
w latach 2014-2017 r.
Poradnictwo

Rok

Psychologiczne
Prawne

2014

2015

2016

2017

263
92

305
106

240
63

351
72

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dane liczbowe
w zakresie wsparcia udzielonego osobom dotkniętym
przemocą domową w latach 2014-2017 r.
Rok
2014

2015

2016

2017

Liczba udzielonych porad

180

150

142

136

HOSTEL – liczba osób
przebywających w hostelu

14

11

3

4

NIEBIESKIE KARTY –
liczba założonych
Niebieskich Kart

10

7

7

4

Rodzaj
udzielonej pomocy

Dodatkowo w latach 2014-2015 pracownicy PR i OIK realizowali w ramach środków EFS Programy Aktywności Lokalnej: dla osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dla
młodzieży powyżej 15 roku życia zagrożonej wykluczeniem
społecznym, dla osób doświadczających przemocy domowej
lub będących jej świadkami.
PAL – liczba osób biorących udział w latach 2014-2015 r.
Rok
Nazwa Programu
Aktywności Lokalnej
PAL dla osób z problemami opiekuńczowychowawczymi
PAL dla młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej
wykluczeniem społecznym
PAL dla osób doświadczających przemocy
domowej lub będących jej świadkami

2014

2015

16

16

12

12

28

28

Pracownicy OIK i PR w celu rozszerzenia oferty pozyskują
środki zewnętrzne na realizację swoich zadań w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”, współﬁnansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W 2015 r. zrealizowany został projekt pn. „Przemoc niejedno ma imię”. W ramach tego projektu odbyła się konferencja połączona z debatą pn. „Przemoc niejedno ma imię – porozmawiajmy o przemocy wobec osób niepełnosprawnych
i starszych”, w której wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli instytucji pomocowych, konkurs plastyczny dla dzieci
ze świetlic z terenu powiatu puławskiego pt. „Przemoc wobec
osób starszych i niepełnosprawnych w oczach dziecka”, cykl

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

warsztatów dla 20 osób – specjalistów pracujących z osobami
doświadczającymi przemocy pn. „Dialog motywujący i jego
zastosowanie w ramach pracy z trudnym klientem”, grupa
wsparcia dla 15 kobiet doświadczających przemocy domowej
z treningiem umiejętności wychowawczych oraz grupa samopomocowa dla 10 kobiet.
W 2016 r. zrealizowany został projekt „Zatrzymać przemoc”,
w ramach którego zorganizowano szereg działań, których celem
było zwiększenie skuteczności w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz pomoc osobom uwikłanym w przemoc.
Odbyła się konferencja szkoleniowa dla 100 osób pt. „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc pomocą
całej rodzinie”, cykl warsztatów dla 15 osób – specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy nt. „Metody
pracy z osobami stosującymi przemoc”, spotkania superwizyjne dla 16 specjalistów pracujących w obszarze przemocy,
grupa samopomocowa dla 12 kobiet, grupa wsparcia dla 15
osób doświadczających przemocy w rodzinie z treningiem
umiejętności wychowawczych oraz grupa terapeutyczna dla
12 dzieci.
W 2017 r. zorganizowana została konferencja pt. „Rozwiązać konﬂikt, zatrzymać przemoc”, w której udział wzięło
ponad 100 osób. W czasie konferencji uczestnicy wysłuchali
wykładów nt. „Jeszcze konﬂikt, czy już przemoc” oraz „Jak
rozróżnić konﬂikt od przemocy – aspekty prawne. Przemoc
w świetle obowiązujących przepisów prawa”. Odbył się panel
dyskusyjny „Konﬂikt a przemoc – jak w praktyce rozróżnić
konﬂikt od przemocy”, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji z terenu powiatu puławskiego zajmujący się problem przemocy. Tematyka konferencji dotyczyła rozróżniania
konﬂiktu od przemocy, co często jest dużym dylematem dla
specjalistów w prawidłowym diagnozowaniu zjawiska przemocy oraz ochrony dzieci w sytuacji konﬂiktu, w tym również
okołorozwodowego.

Głównym celem realizowanych programów było zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie poprzez zacieśnienie współpracy służb, wsparcie
działalności specjalistów pracujących z osobami dotkniętymi
problemem przemocy oraz zapewnienie kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Dzięki realizacji projektów została poszerzona wiedza i podniesione kompetencje
zawodowe członków zespołów interdyscyplinarnych i pra-

cowników innych instytucji zaproszonych do udziału w proponowanych działaniach. Wszystkie proponowane działania
skierowanie były do mieszkańców oraz pracowników instytucji pomocowych z terenu powiatu puławskiego.
Oprócz pomocy oﬁarom przemocy pracownicy OIK pracują indywidualnie z osobami stosującym przemoc w rodzinie. Ponadto w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. przeprowadzono grupowy Program Korekcyjno-Edukacyjny „Duluth”.
Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian
ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nich przemocy oraz zwiększą ich zdolność do
samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów. W Programie uczestniczyło 14 osób
stosujących przemoc.
Ponadto psychologowie Poradni Rodzinnej wykonują
diagnozy psychoﬁzyczne dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej z terenu powiatu puławskiego oraz przeprowadzają badania psychologiczne funkcjonujących rodzin zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych na wniosek
Sądu Rejonowego lub Organizatora Pieczy Zastępczej w celu
określenia posiadanych przez nie predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Realizacja Projektu Systemowego „Samodzielni – nie
sami” w latach 2008-2015 – w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W czerwcu 2015 r. PCPR zorganizowało konferencję dla
450 osób podsumowującą realizację Projektu Systemowego
„Samodzielni – nie sami”. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 740 396,11 zł.
Zadania określone w projekcie systemowym adresowane
były do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz
przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do
zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.
W latach 2008-2015 z form aktywnej integracji skorzystało łącznie 890 osób, w tym osoby niepełnosprawne, rodzice
dzieci niepełnosprawnych, usamodzielniani wychowankowie
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
rodziny zastępcze, osoby doświadczające przemocy lub będące jej świadkami, osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzież zagrożona wykluczeniem
społecznym z terenu powiatu puławskiego.
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach oraz zaangażowanie w realizację licznych projektów obejmujących swym zasięgiem szeroką grupę społeczną,
przynosi efekty w postaci podnoszenia jakości i standardu
życia mieszkańców Powiatu Puławskiego. Powoduje także satysfakcję z wykonywanej pracy oraz poczucie spełniania misji
jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
Małgorzata Suszek-Zawadzka
dyrektor PCPR w Puławach
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Dożynkowych wspomnień czar
W niedzielę 12 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatu
Puławskiego. Tym razem gospodarzem powiatowego święta plonów był Nałęczów. Dożynki rozpoczęły się mszą św.
przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, po której orszak
złożony z przedstawicieli gmin, powiatu i gości udał się na
plac dożynkowy przed Urzędem Miejskim. Tam uroczystości otworzyli wspólnie Starosta Puławski Witold Popiołek
oraz Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek.
Starosta podziękował rolnikom za codzienny trud, umiłowanie ziemi, polską gościnność i wierność tradycji. Do
podziękowań dołączył się również burmistrz oraz posłowie:
Krzysztof Szulowski i Jan Łopata.
Starostowie dożynek Kazimiera Wójtowicz z Drzewc
i Jerzy Borkowski z Nałęczowa przekazując staroście
Witoldowi Popiołkowi i burmistrzowi Andrzejowi Ćwiekowi
chleb dożynkowy wyrazili w imieniu rolników wdzięczność za
zbiór zbóż i chęć podzielenia się z bliźnimi. Na scenie uhonorowano rolników Ziemi Puławskiej. Otrzymali oni pamiątkowe nagrody i wyróżnienia.
Nagrody Starosty Puławskiego zostały przyznane
następującym rolnikom:
• Agnieszka i Sławomir Sałęga
• Andrzej Podolski
• Dariusz Próchniak
• Ewa i Jerzy Szymańscy
• Irena i Adam Mańka
• Jacek Bakiera
• Krzysztof Wawerek
• Małgorzata Sulima
• Marcin Lis
• Przemysław Duda
• Zoﬁa i Monika Komsta
Wyróżnienia Starosty Puławskiego zostały przyznane
następującym rolnikom:
• Andrzej Rułka
• Artur Lisowski
• Grzegorz Pszczoła
• Krystyna Kowalik
• Nina i Adam Boguccy
• Witold Tarkowski
Mieszkańcy i goście, którzy odwiedzili Nałęczów mogli zapoznać się z kulturą ludową prezentowaną przez lokalne zespoły muzyczne i śpiewacze oraz obejrzeć stoiska
z lokalnymi produktami oraz twórczością ludową. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone konkursy: wieńców,
stoisk, twórczości ludowej, chleba, sołtysów i plastyczny.
Wyniki:
Konkurs wieńców dożynkowych
Kategoria wieniec tradycyjny:
I miejsce – „Zagrody Razem” z gminy Żyrzyn
II miejsce – KGW Bronisławka z gminy Kurów
III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Kotlinianki” Kotliny
z gminy Żyrzyn
Wyróżnienie: KGW Drzewce z gminy Nałęczów
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Kategoria wieniec nowoczesny:
I miejsce – Wojszyn z gminy Janowiec
II miejsce – Stowarzyszenie „Kobiety Razem” Klementowice
z gminy Kurów
III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” z gminy
Baranów
Wyróżnienie – KGW Zagóźdź z gminy Baranów
Konkurs na najładniejsze stoisko:
I miejsce – Stowarzyszenie „Zagrody Razem” z gminy Żyrzyn
II miejsce – Gmina Puławy
III miejsce – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy
Markuszów
Konkurs chleba
Kategoria chleb zwykły:
I miejsce – Stowarzyszenie „Zagrody Razem” z gminy Żyrzyn
II miejsce – Małgorzata Filipek z gminy Puławy
III miejsce – Renata Kuba z gminy Janowiec
Kategoria chleb razowy:
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z gminy Baranów
II miejsce – Zoﬁa Kuba z gminy Janowiec
III miejsce – Stowarzyszenie „Zagrody Razem”
z gminy Żyrzyn
Kategoria chleb z dodatkami:
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki”
z gminy Baranów
II miejsce – Grażyna Kowa – „Kobiety z Pasją”,
Borowa – Skoki z gminy Puławy
III miejsce – Małgorzata Janek, KGW Bronisławka
z gminy Kurów
Konkurs twórczości ludowej
Kategoria tkactwo:
I miejsce – Barbara Ambrożek z gminy Baranów „Kolorowe
chodniki – Pasiaki”
II miejsce – Jan Krzysztof Łuszczyński z gminy Nałęczów
„Chodnik Bliżej Jesieni”
III miejsce – Ryszard Urban z Gminy Kazimierz Dolny
„Chodnik na podłogę, zwany szmaciak”
Kategoria hafciarstwo:
I miejsce – Teodora Dębska z gminy Puławy „Haft
krzyżykowy Uśmiech Papieża”
II miejsce – Dorota Jurkowska z miasta Puławy „poduszka
zdobiona haftem”
III miejsce – Lucyna Łagowska z gminy Baranów „Obraz
Chwila Zamyślenia – haft krzyżykowy”
Kategoria plecionkarstwo i wikliniarstwo:
I miejsce – Barbara Rułka z gminy Żyrzyn „Koszyk
piknikowy z rogożyny z przykrywką”
II miejsce – Teresa Wiśniewska z gminy Kazimierz Dolny
„Kwiat wykonany z wikliny okorowanej”
Kategoria sztuka użytkowa:
I miejsce – Krystyna Koter z gminy Końskowola „Anioły
z Powertex”
II miejsce – Ryszard Wrótniak z gminy Kazimierz
Dolny „Taniec lubelski – płaskorzeźba na desce lipowej
polichromowanej”
III miejsce ex aequo – Władysław Maśny z gminy Baranów
„Dzieżka naczynie gliniane”, Marta Babinicz-Witucka
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z gminy Nałęczów „Naszyjnik Morze Snów”
Kategoria plastyka obrzędowa:
I miejsce – Stowarzyszenie Zagrody Radem z gminy Żyrzyn
„Palma Wielkanocna, bombki, jajka wielkanocne”
II miejsce – KGW Baranów „Palma Wielkanocna, pająk
ludowy”
III miejsce – Teresa Siwiec z gminy Kurów „Palmy i pisanki”
Kategoria malarstwo:
I miejsce – Teresa Przypis z miasta Puławy „Deszczowe Lato
– obraz olejny”
II miejsce – Zoﬁa Miksza z gminy Nałęczów „Żniwna zwózka
zboża z pola”
III miejsce – Piotr Bednarczyk z gminy Kazimierz Dolny
„Panorama Kazimierza Dolnego”
Konkurs na najsprawniejszego sołtysa:
I miejsce – Gmina Baranów: Halina Kołodyńska, Krzysztof
Wawerek
II miejsce – Gmina Wąwolnica: Teresa Ścibior, Anna
Wysocka
III miejsce – Gmina Puławy: Ewa Ochal, Zdzisław Urbanek
Ulubieńcy publiczności:
Gmina Puławy: Ewa Ochal, Zdzisław Urbanek
Konkurs plastyczny dla dzieci
Kategoria wiekowa 6 – 9 lat:
I miejsce – Julia Śmigielska
II miejsce – Miłosz Raczyński
III miejsce – Lena Villacis
Wyróżnienia: Wiktor Więszyk, Bartosz Iwaniak, Julia Sykut
Kategoria wiekowa 10 – 12 lat:
I miejsce – Szymon Sykut
II miejsce – Amelia Villacis
III miejsce – Marta Kędra
Wyróżnienia: Agata Iwaniak, Nikola Borkowska,
Natan Borkowski
Wśród grup i zespołów występujących na dożynkach
znaleźli się: Gminna Orkiestra Dęta z Kurowa, Kapela
Nałęczowska, zespół śpiewaczy z Gminy Baranów, młodzież
z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, zespół
„Cyganeria” z Góry Puławskiej, zespół śpiewaczy z gminy
Żyrzyn, zespół z Bochotnicy „…dziesiątki”, zespół śpiewaczy
„Senior” z Wąwolnicy, zespół „Kalina” z Markuszowa, Zespół
Pieśni i Tańca „Powiśle” z Puław, Zespół Tańca Ludowego
„Bystrzacy” z Wąwolnicy, Zespół Tańców Polskich „Rosa”
z gminy Janowiec oraz skrzypaczka Barbara Wójcik. Imprezę
zwieńczyła wspólna zabawa prowadzona przez Zespół „Red
Shoes Boogie Band”.
Do organizacji wydarzenia w charakterze sponsora
przyłączyła się Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. Dożynki objął patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, wystawcom,
artystom oraz wszystkim osobom, którzy przyczynili się do
uświetnienia tegorocznego święta plonów.
Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Fot. M. Kobiałka
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Wielki sukces Zagród i Wojszyna
na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu
Stowarzyszenie „Zagrody Razem” zdobyło pierwsze
miejsce w konkursie wieńców dożynkowych w kategorii
tradycyjnej, zaś sołectwo Wojszyn zajęło drugie miejsce
w konkursie wieńców dożynkowych w kategorii współczesnej.
Wielkie brawa! Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie Powiatu Puławskiego na tegorocznych
Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego” otrzymali rolnicy z naszego powiatu:
Krystyna Kowalik z gminy Końskowola oraz Krzysztof
Wawerek z gminy Baranów. Im również serdecznie gratulujemy
i wyrażamy uznanie.
Tekst i fot. Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP w Żyrzynie
W sobotę 25 sierpnia w Żyrzynie odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Powiatu Puławskiego. Organizatorami tegorocznego przedsięwzięcia byli: Starosta Puławski
i jednocześnie Prezes ZP OSP RP Witold Popiołek, Wójt
Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek i Komendant PSP st. bryg.
Grzegorz Podhajny.
W sportowo-pożarniczych konkurencjach uczestniczyło
dziesięć drużyn męskich i cztery kobiece. Rywalizacja obejmowała sztafetę 7 x 50 m. oraz ćwiczenia bojowe. Ponadto,
obowiązkowym, ale nie podlegajacym ocenie elementem,
była musztra.

Wyniki:
Męskie drużyny pożarnicze:
• 1 miejsce – OSP Opatkowice
• 2 miejsce – OSP Kazimierz Dolny
• 3 miejsce – OSP Leokadiów
• 4 miejsce – OSP Markuszów
• 5 miejsce – OSP Skrudki
• 6 miejsce – OSP Oblasy
• 7 miejsce – OSP Pożóg
• 8 miejsce – OSP Czołna
• 9 miejsce – OSP Wąwolnica
• 10 miejsce – OSP Bronice
Kobiece drużyny pożarnicze:
• 1 miejsce – OSP Opatkowice
• 2 miejsce – OSP Rzeczyca
• 3 miejsce – OSP Rąblów
• 4 miejsce – OSP Oblasy
Warto dodać, że laureaci powiatowych zawodów zdobyli na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych
w Krasnymstawie w dniu 24 czerwca 2018 r. drugie miejsca
w klasyﬁkacji drużyn kobiecych i męskich.
Tekst i fot. Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom
rozwoju edukacji w Powiecie Puławskim”
W dniu 12 września 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Puławskim
w myśleniu o uczniu XXI wieku”.
Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia
i doradztwo dla JST w woj. lubelskim „Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodek
Lubelski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze JST w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia
jakości usług oświatowych i wspomagania szkół – jako strategicznego dokumentu, planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.
W pierwszej kolejności wdrożenie planu nastąpi w trzech
placówkach oświatowych (Zespół Szkól Zawodowych nr 1,
Zespół Szkól Zawodowych nr 2, Zespół Szkól Zawodowych
nr 3 w Puławach). Pozytywne efekty realizacji planu pozwolą
podjąć decyzję o wdrażaniu przyjętych rozwiązań w innych
placówkach.
Zasadniczym celem debaty była prezentacja różnych
spojrzeń na proces edukacji, wyrażanie krytycznych sądów
oraz szukanie nowych rozwiązań.
W spotkaniu, które poprowadzili Anna Natora (jedna
z wdrażających ww. projekt, trener, doradca metodyczny)
i Małgorzata Noskowska (kierownik Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Puławach) uczestniczyli reprezentanci lokalnych grup społecznych: nauczyciele, dyrektorzy
szkół, rodzice, przedsiębiorcy. Bardzo ważnymi uczestnikami
tej debaty byli uczniowie z powiatowych szkół.
Liczba przybyłych na spotkanie (ponad 100 osób) świadczy o tym, iż społecznościom lokalnym nie jest obojętna jakość edukacji naszej młodzieży.
Zebranych przywitał Wicestarosta Puławski Michał
Godliński, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na
nadrzędny cel edukacji – nie realizacja programów nauczania, ale takie organizowanie kształcenia i wychowania, aby
uczniowie umieli sprawnie poruszać się na rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego,
kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Ważne
są również inwestowanie w umiejętności zawodowe nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
Nieocenioną rolę odgrywają rodzice i pracodawcy zakładów, w których w przyszłości znajdą się absolwenci szkół
powiatowych. Stąd wynika potrzeba głosu społecznego – poznanie osądu rodziców, uczniów i pracodawców.
Kierownik Wydziału Edukacji krótko objaśniła czym są
kompetencje kluczowe i dlaczego są one tak ważne.
Debata, która została przeprowadzona w formie tzw. rozmowy w kawiarence (ang. World Cafè), wywołała duże zaangażowanie uczestników, którzy wyznaczyli propozycje kierunków rozwoju oświaty na terenie Powiatu Puławskiego.
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Uczestnicy, pracując w małych grupkach roboczych,
udzielali odpowiedzi na pytania:
1. Jakie są mocne strony i zalety naszej powiatowej
oświaty?
2. Co dla Ciebie, jako mieszkańca powiatu znaczy
określenie: „Dobra Szkoła”?
3. Jak wyobrażasz sobie szkołę dla swojego dziecka?
4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać
ABSOLWENT każdej naszej szkoły?
5. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej
rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
6. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku?
Każdy z uczestników zmierzył się i miał możliwość odpowiedzi na wszystkie pytania. Na zakończenie debaty przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali wnioski jakie
zostały zapisane w trakcie debaty. Doskonale z tego zadania wywiązali się uczniowie, którzy przekazali bardzo cenne wskazówki. Celność niektórych stwierdzeń, tak ze strony
przedstawicieli dorosłych jak i uczniów, budziła różne pozytywne reakcje i wydaje się, że cele debaty zostały osiągnięte.
Wartością dodaną do debaty była integracja całego środowiska lokalnego, promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą oraz stymulowanie współpracy i wymiany
doświadczeń między uczestnikami.
Przedstawiciele Zakładów Pracy biorący udział w debacie:
1. Nałęczów-Zdrój Sp. z o.o. Zakład produkcyjny,
2. Zakład Produkcyjno Handlowy Stanisław Krzaczek,
3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
4. Masz-ZAP: Przedsiębiorstwo remontowe maszyn
i armatury. Puławy,
5. Hotel Przepióreczka. Nałęczów.
Wypracowane potrzeby i oczekiwania uczestników będą
podstawą do opracowania dokumentu strategicznego w postaci planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania
szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, nad którym na kolejnych debatach pochylą się ponownie zainteresowani przyszłością oświaty Powiatu Puławskiego. Do pracy
nad ww. dokumentem zapraszamy wszystkich chętnych.
Główne wnioski wypracowane na debacie:
1. Jakie są mocne strony i zalety naszej powiatowej oświaty?
• Bogata oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego
i ogólnokształcącego dostosowana do potrzeb rynku
pracy,
• Wykorzystanie funduszy unijnych, co skutkuje dobrym wyposażeniem szkół,
• Dostępność burs i internatów, co skutkuje dużą ilością
młodzieży z innych powiatów,
• Wysoko wykwaliﬁkowana kadra,
• Wysoka pozycja puławskich szkół w rankingach zdawalności egzaminów.
1. Jakie są mocne strony i zalety naszych szkół?
• Spotkania integracyjne
• Wiele wydarzeń szkolnych (np. koncerty) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi
• Dobra komunikacja z nauczycielami
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2. Co dla Ciebie, jako mieszkańca powiatu znaczy określenie: „Dobra Szkoła”?
• Posiadająca dobrze wyposażoną bazę lokalową,
• Uczeń czuje się bezpiecznie, swobodnie, nie jest anonimowy,
• Absolwenci dobrze radzą sobie zarówno na rynku pracy jak i byciu „szczęśliwym”,
• Kadra indywidualnie podchodząca do każdego ucznia,
• Przygotowuje do matury,
• Nie zabiera czasu wolnego,
• Oferuje koła zainteresowań, bezpłatne korepetycje.
3. Jak wyobrażasz sobie szkołę dla swojego dziecka?
• Nowoczesna i bezpieczna,
• Odpowiednio doposażona,
• Rozwija kreatywność i talenty dziecka,
• Łączy wiedzę (teorię) z praktyką,
• Uwzględnia indywidualne potrzeby każdego ucznia
(Indywidualizacja nauczania),
• Szkoła zapewniająca czas wolny poza lekcjami,
• Pomagająca w rozwijaniu zainteresowań,
• Ucząca życia.
4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać
ABSOLWENT każdej naszej szkoły?
• Dobrze przygotowany do pełnienia ról społecznych
i zawodowych,
• Kreatywny, chętny do poszerzania wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach życia,
• Potraﬁ rozwiązywać konﬂikty na drodze negocjacji,
• Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną,
• Otwarty na kontakty z ludźmi,
• Ambitny, przedsiębiorczy,
• Przygotowany do życia w społeczeństwie.
5. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej
rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
• Organizować dodatkowe zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania,
• Organizować wymiany zagraniczne, staże, praktyki,
• Udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
dla uczniów i nauczycieli,
• Zwiększenie obszaru projektu „Erasmus +”,
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•
•

Więcej wiedzy praktycznej, poznanie miejsc pracy,
Więcej pracy w grupie w formie projektów, zajęć interaktywnych.

6. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku?
• Uczący się przez całe życie,
• Zarażający pasją,
• Kreatywny,
• Wymagający,
• Wyrozumiały, obdarzony empatią,
• Indywidualnie podchodzi do każdego ucznia,
• Otwarty na uczniów i ich pomysły,
• Kreatywny.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w spotkaniu debatowym.
Małgorzata Noskowska
kierownik Wydziału Edukacji

„Sto osobliwości na stulecie Niepodległości.
1918-2018” – spotkanie z książką regionalną
„Sto osobliwości na stulecie Niepodległości” to już dziesiąta książka regionalna Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Wszystkie wydawane
dotąd książki ukazują się cyklicznie od
2008 roku i dokumentują dziedzictwo
kulturowe i tradycję historyczną Ziemi
Puławskiej. W ciągu tych dziesięciu lat publikacje te zdobyły
szerokie grono czytelników i cieszyły się uznaniem nie tylko
w powiecie puławskim, ale i w całej Polsce, a także poza granicami kraju.

powiatu puławskiego oraz upamiętnienie ludzi i wydarzeń
sprzed stu laty. Nasza publikacja posiada ramy czasowe. Centralnym punktem odniesienia jest odzyskanie przez Polskę
suwerenności, co w większości miejscowości ówczesnego
powiatu puławskiego przypadło na pierwsze dni listopada.
Chcąc zobrazować sytuację gospodarczą i atmosferę panującą w społeczeństwie przed tym wydarzeniem, książka opisuje
wydarzenia od połowy roku 1915 do końca 1920, daty gdzie
praktycznie już na dobre odzyskaliśmy Niepodległość.
Ciekawostką tej publikacji jest wykorzystanie czcionki
zaprojektowanej w 1928 roku, która została odnaleziona po
II wojnie światowej w warszawskiej odlewni Idzikowskiego.
Czcionkę nazwano „Brygada 1918” na okoliczność 100-lecia odrodzenia Polski. Wydawnictwo zawarte jest w sześciu
rozdziałach, wzbogacone 80 zdjęciami i bogatą bibliograﬁą.
Dziesiąta publikacja PBP w Puławach to kolejny pisemny
wkład w promocję Małych Ojczyzn.
Książka „Sto osobliwości na stulecie Niepodległości” zostanie przekazana do bibliotek i instytucji kultury Powiatu
Puławskiego i powiatów ościennych. Każda zainteresowana
osoba może otrzymać tę książkę w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach z siedzibą przy ul. 6 Sierpnia 5.
Zatem zapraszamy do lektury „Stu osobliwości na stulecie
Niepodległości”.
Danuta Szlendak
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Uroczystość 75. rocznicy Pacyﬁkacji
Kolonii Dworzysko
W dniu 15 lipca 2018 r. przy Pomniku w Bałtowie odbyła się uroczystość związana z 75. rocznicą Pacyﬁkacji Kolonii
Dworzysko we wsi Bałtów oraz 100-tną rocznica odzyskania
niepodległości.
W uroczystości zaszczyciło nas prawie trzysta osób
w szczególności kombatanci Batalionów Chłopskich i Armii
Krajowej oraz Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek oraz radni Powiatu z Wiceprzewodniczącym Rady Romanem Krawczakiem. Wartę honorową
przy Pomniku pełniła Grupa Rekonstrukcji Historycznych
Wilki z Osin a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Żyrzyn.

Książka „Sto osobliwości na stulecie Niepodległości” została wydana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach w związku z przypadającym w 2018 roku jubileuszem
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Autorem książki jest
Jacek Śnieżek – znany regionalista Ziemi Puławskiej. W roku
setnego jubileuszu wspólnie pokusiliśmy się o przedstawienie stu osobliwości na stulecie Niepodległości dotyczących
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Mszę Świętą odprawił ks. Leszek Tałanda, wikariusz Paraﬁi Żyrzyn. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową z mapą oraz fotograﬁami Kolonii Dworzysko, przed
i po spaleniu przez Niemców, jak również fotograﬁe partyzantów. Tablica znajduje się w miejscu rozstrzelania mieszkańców, przy kamieniu pamiątkowym około 150 metrów od
głównego pomnika. Przy tablicy zostały złożone wieńce przez
uczestników uroczystości.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Bałtów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zielone Wsie zorganizowało również
rajd rowerowy dla mieszkańców Bałtowa i Borysowa oraz
wszystkich sympatyków tych pięknych okolic. Rajd odbył się
w dniu 22 lipca 2018 r. a trasa przebiegała leśnymi odcinkami
prowadzącymi od pomnika w Bałtowie do Bonowa.
W rajdzie wzięło udział prawie 60 osób, przede wszystkim mieszkańców obu miejscowości, ale także wielu gości
z dalszych okolic – z Puław czy Końskowoli. Duża frekwencja była niezwykle miłym zaskoczeniem – tym bardziej, że
w rajdzie wzięli udział zarówno najmłodsi, w fotelikach czy
na wózkach, nieco starsi, na małych rowerach jak i osoby
w naprawdę zaawansowanym wieku.
Bonów, który był celem podróży, jest miejscem z którym
wielu mieszkańców jest rodzinnie związanych. Jeszcze osiemdziesiąt lat temu mieszkańcy Bałtowa, Bonowa i Borysowa
żyli w bliskim związku, który został rozerwany tuż przed
Drugą Wojną Światową przez przymusowe wysiedlenie pod
lotniczy poligon.

Warto podkreślić, że wielkim sprzymierzeńcem była przepiękna pogoda utrzymująca się przez cały dzień.
Cała inicjatywa została sﬁnansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Puławach, Stowarzyszenia Mieszkańców
Wsi Bałtów oraz Gminę Żyrzyn.
Tekst i fot. Jarosław Osiak – prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi Bałtów

Listopadowe dni 1918 roku w Nałęczowie
Bywają w dziejach narodów chwile szczególnie ważne, chwile przełomowe; chwile, gdy zachodzą zasadnicze
przemiany polityczne. Takim przełomowym momentem
w życiu Polaków był listopad 1918 roku. W tym właśnie
miesiącu, ostatniego roku I wojny światowej, niemal z dnia
na dzień, otwarły się przed Polską wrota wolności. Krępujące naszą Ojczyznę od ponad wieku pęta niewoli zostały
wreszcie zerwane.
Przypomnijmy, że zanim to się stało, 123 lata wcześniej
trzy sąsiednie mocarstwa: Rosja, Austria i Prusy podpisały
w styczniu i październiku 1795 r. traktaty III rozbioru Polski.
Podczas tych długich lat niewoli narodowej polscy patrioci nie chcieli pogodzić się z obcym dyktatem i podejmowali

Podróż spod pomnika w Bałtowie rozpoczęła się wąską
leśną ścieżką, która po kilku kilometrach zamieniła się w szeroki i wygodny szutrowy szlak, kończący się przy samej kapliczce w Bonowie. Na uczestników wycieczki czekało przygotowane ognisko, kiełbaski, napoje oraz niezwykła atmosfera tego miejsca.
Wspólne spotkanie na miejscu trwało nieco ponad trzy
godziny po czym ruszyliśmy w drogą powrotną tą samą trasą.
Zarówno podróż wygodną, nieuczęszczaną przez samochody drogą, samo spotkanie jak i powrót dały możliwość
bliższego poznania się osób, który żyją w swoim bliskim sąsiedztwie. Bo czasami, mimo niewielkich odległości nie ma
czasu czy okazji do wzajemnego spotkania i wymiany poglądów.

Były komendant POW w Nałęczowie Mieczysław Rogalski
(z prawej), z synem Tadeuszem, 1946 r.
(Fot. własność Gminy Miejskiej Nałęczów).
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Tadeusz S. Młodkowski, na czele kolumny pochodu
3 maja 1916 r. w Nałęczowie, fot. Z. Czarkowski, 1916 r.
(Fot. własność Gminy Miejskiej Nałęczów).

orężną walkę o wolność swojej Ojczyzny. Jednak dopiero piąte pokolenie Polaków miało doczekać się odzyskania własnej
państwowości, w owym pamiętnym listopadzie 1918 roku.
Drogę narodu polskiego do niepodległego państwa utorowało wiele ważkich czynników. Do najważniejszych – jak
dowodzą historycy dziejów Polski – należały: – klęska militarna trzech zaborców; – wybuch rewolucji w tych krajach,
czego efektem było rozbicie od wewnątrz policyjno-wojskowego aparatu państwowego, które otwierało drogę do wypędzenia naszych ciemiężców i oswobodzenia ziem polskich;
– i po trzecie, w tej sytuacji polski ruch niepodległościowy,
polscy irredentyści mogli uzyskać bezprecedensowy sukces.
Osiągnięcie, którego wielkość należy szczególnie uwypuklić,
zważywszy, że dziewiętnastowieczne zrywy niepodległościowe Polaków kończyły się ich klęską. Ten bezprecedensowy
sukces, to niemal błyskawiczne opanowanie prawie połowy
przyszłego państwa polskiego i uwolnienie jego pozostałych
części na zachodzie i wschodzie kraju w latach 1919-1921.
Główną siłą sprawczą walk o odbudowę państwa polskiego był sam naród, a realizatorem jego woli były różne formacje zbrojne, w których walczyli Polacy – także z Nałęczowa
i ówczesnej gminy Drzewce – od strzelców i Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, I, II i III Korpusu Polskiego oraz
4. i 5. Dywizji Strzelców Polskich w Rosji, także polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi pod dowództwem generała Wła-

Kadra oﬁcerska 6 pułku piechoty Legionów, z d-cą ppłk.
Mieczysławem Norwidem-Nougebauerem, przed Hotelem
Centralnym w Nałęczowie, fot. Z. Czarkowski, 1916 r.
(Fot. własność Gminy Miejskiej Nałęczów).

dysława Wejtki (w latach 20. XX w. wakacyjnego mieszkańca
Nałęczowa i działacza Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa),
aż po „Błękitną Armię” generała Józefa Hallera i Polską Organizację Wojskową. Kolosalne znaczenie miały uporczywe
i często skomplikowane działania polskich polityków na arenie międzynarodowej, zmierzające do jednego wspólnego
celu – Niepodległej Polski.
Jak natomiast wyglądało usunięcie okupantów na naszym
terenie? Otóż w Puławach, siedzibie komendy obwodu – Kreiskommando (odpowiednik powiatu), rozbrojenia Niemców
austriackich dokonał miejscowy oddział konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Miało to miejsce już 2
listopada 1918 roku. Sześćdziesięciu peowiaków rozbroiło
Niemców stacjonujących na kwaterach na przedmieściu Puław w Wólce Profeckiej, a następnie otoczyli barak z plutonem
żołnierzy przy moście kolejowym, wzywając ich do poddania
się. „Długo się coś Niemcy naradzali – odnotował w swoich
wspomnieniach uczestnik tej akcji, komendant puławskiej
POW Władysław Szczypa – wreszcie zaczęli wychodzić z baraku wynosząc karabiny, ładunki i cały rynsztunek i składając
to na jedną kupę, sami zaś ustawiając się na uboczu”. 1
Zdobytą broń załadowano na furmanki i „z Niemcami
pośrodku ruszyliśmy ku miastu”. Gdy komendant Szczypa wkroczył ze swoim oddziałem i niemieckimi jeńcami do
centrum Puław, by w „powiatowej komendzie wojskowej”
przekazać jeńców i zdać zdobytą broń: „Maszerujący oddział
witano na ulicach entuzjastycznymi okrzykami Cała ludność
wybiegła na ulicę. Na skrzyżowaniach ulic oddział nasz z trudem mógł przejść przez tłumy”.2
W Nałęczowie i okolicznych wioskach ówczesnej gminy
Drzewce Polska Organizacja Wojskowa posiadała wielu sympatyków, a przede wszystkim – zaprzysiężonych w konspiracji żołnierzy POW. Na ogół młodzi wiekiem tutejsi peowiacy rekrutowali się głównie spośród członków i sympatyków
Polskiej Partii Socjalistycznej – byłej Frakcji Rewolucyjnej,
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i PPS. Nałęczowscy żołnierze POW szkoleni byli przez byłych oﬁcerów
1

Dwór Śliwińskich w Antopolu, lata 30. XX wieku.
(Fot. własność Archiwum „Nałęczowskiego” – Jerzego Michała Sołdka).
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Cyt. za: S. Pać, Okres odzyskania niepodległości w Puławach w świetle
wspomnień współczesnych, (w:) „Studia Puławskie”, ser. A, T. 2(4), Puławy
1990, s. 10.
2
Tamże.
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Warsztaty krawieckie i szewskie Legionów, karta pocztowa,
1915-1917. (Ze zbiorów Archiwum „Nałęczowskiego” – Jerzego
Michała Sołdka).

i podoﬁcerów Legionów Polskich, w tajnej szkole rekruckiej
(szkoła powstała jeszcze w 1915 r., i jest prawdopodobne,
że w okresie późniejszym funkcjonowały tam równolegle
kursy podoﬁcerskie) w pobliskim majątku Antopol. Kadrę
szkoły stanowiło kilku oﬁcerów byłego 6. pułku piechoty III
Brygady Legionów Polskich, którzy – znając Nałęczów i nałęczowian z miesięcznego tutaj wypoczynku w grudniu 1916
r., gdzie przybyli ze swoim dowódcą po wyczerpujących bojach na Wołyniu – po odmowie złożenia przysięgi wojskowej
na wierność cesarzom, niemieckiemu i austro-węgierskiemu
w lipcu 1917 r. 3, po rozbrojeniu zbiegli wraz z kilkunastoma
legionistami z twierdzy dęblińskiej do Nałęczowa, za „cichym
przyzwoleniem” dowódcy pułku ppłk. Mieczysława Norwida-Neugebauera. Dodać wypada, że od 16 października 1918
r. były już podpułkownik Legionów M. Norwid-Neugebauer przyjął obowiązki zwierzchnika „Tymczasowej Komendy
Wojsk Polskich na okupacji austriackiej”.
Po lipcowym kryzysie przysięgowym, jak wspominał
nałęczowianin Mieczysław Rogalski: „W Nałęczowie [i] po
wsiach okolicznych ukrywali się zbiegli legioniści, nałęczowska Liga Kobiet ukrywała zbiegów […] dając im ubranie
i żywność. Na terenie Zakładu chronili się najzuchwalsi dezerterzy […]. Nałęczowska Liga Kobiet uratowała życie niejednemu żołnierzowi, ułatwiła mu wydostanie się na wolność, przebrała go po cywilnemu, […] przechowała […] przed tropiącą
żandarmerią”.4 Kilku (kilkunastu?) spośród nich pozostało
w Nałęczowie na dłuższy okres czasu i wzmocniło kadrowo
miejscową organizację POW. Stąd też z ich obecnością w nałęczowskiej POW – o czym jestem przekonany – należy wiązać
fakt, iż spośród 10. oddziałów lotnych POW sformowanych
na Lubelszczyźnie, jeden z nich formował się w Nałęczowie.
„Dzięki legionistom pułkownika Neugebauera – jak opowiadał przed 55. laty, szesnastoletnim wówczas młodzieńcom
nasz sąsiad i dziadek mego kolegi Waldka, były żołnierz POW
Józef Skalski – nałęczowscy peowiacy odznaczali się dobrym
wyszkoleniem, dyscypliną i karnością oraz wysokim morale”.
8 listopada, czterej peowiacy: Tadeusz Ostrowski, Jan
Korzeniowski, Tadeusz Kobus i Ludwik Bieniek, nie posia3

Część legionistów (prawie cała I i III Brygada) odmówiło złożenia przysięgi
w duchu proniemieckim, w dniach 9-13 lipca 1917 r. Oporni zostali internowani przez Niemców, bądź wcieleni do c. k. armii austro-węgierskiej.
4
Cyt. M. Rogalski, Wielka wojna światowa. Wspomnienia, (w:) Z dziejów
dawnego i współczesnego Nałęczowa, Nałęczów 1925, reprint, Lublin 1994,
s. 154 i 160.

dając broni palnej, rozbroili około 30. żołnierzy austriackich
z ochrony stacji kolejowej Nałęczów (dzisiaj stacja PKP Sadurki). Parę dni później 30. żołnierzy z nałęczowskiego obwodu POW rozbroiło ponad 100. Węgrów, którzy po wyładunku na stacji Nałęczów, zamierzali maszerować w szyku
wojskowym do swojej ojczyzny. Madziarzy, widząc wymierzone w nich lufy karabinów, dobrowolnie zdali broń oraz
część wojskowego rynsztunku i pomaszerowali, już luźnym
szykiem, w kierunku na Wojciechów i Bełżyce. Akcją dowodził komendant obwodu nałęczowskiego POW Mieczysław Rogalski, pracownik Zakładu Leczniczego „Nałęczów”,
a wśród owych trzydziestu peowiaków byli m. in. dwaj wychowankowie Stefana Żeromskiego, Józef Skalski, robotnik
z zakładu leczniczego, członek Polskiej Partii Socjalistycznej
– byłej Frakcji Rewolucyjnej i Stanisław Maciążek, rolnik
z Bochotnicy, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Także na ulicach i w parku zdrojowym Nałęczowa
dochodziło do scen, gdy peowiacy, w asyście młodych harcerzy z I Drużyny Harcerskiej im. Waleriana Łukasińskiego
w Nałęczowie – zorganizowanej w 1915 r. przez oﬁcera POW
Tadeusza Stanisława Młodkowskiego, późniejszego senatora Rzeczypospolitej Polskiej – rozbrajali miejscowych c. k.
żandarmów i wojskowych. A na wielu obiektach, jak: dworku sędziego Henryka Wiercieńskiego, weterana 1863 r., willi
Różana Adama Nagórskiego, hotelu Centralnym, willi Podgórze doktorowej Ludwiki Benni, willi Oktawia Chmielewskich-Witkiewiczów, Ludowcu, willi Pod Kraszewskim, gdzie
mieszkał dr Wacław Lasocki, również weteran 1863 r., czy
dworze Stanisława Śliwińskiego w Antopolu zawisły biało-czerwone sztandary.
Nieco wcześniej, 7 listopada w Lublinie, pod osłoną oddziałów POW dowodzonych przez płk. Edwarda Rydza-Śmigłego, Komendanta Głównego POW, powstał polski rząd
– Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Na czele
pierwszego przez Polaków samodzielnie utworzonego rządu narodowego od czasów powstania styczniowego stanął
Ignacy Daszyński. Trzy dni później przyjechał do Warszawy,
uwolniony przez Niemców z twierdzy magdeburskiej, legendarny twórca Legionów Polskich Józef Piłsudski. 16 listopada
J. Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, drogą radiową
notyﬁkował: „Rządom i narodom wojującym i neutralnym
istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.
Jerzy Michał Sołdek
Autor korzystał, oprócz cytowanych wyżej artykułów, także
z następujących publikacji i opracowań: M. Tarka, Dzieje Nałęczowa,
Nałęczów 1989; Wystąpienie Starosty Puławskiego 11 listopada
2001 r., tekst J.M. Sołdek (maszynopis); S.J. Dąbrowski, Dzieje
6. pułku Legionów. (Legioniści na kwaterze w Nałęczowie), „Głos
Nałęczowa” 2014; T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa
1914-1918, Warszawa 1984; P. Łossowski, Jak feniks z popiołów.
Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918, Łowicz
1998; J. Konefał, Do ciebie Polsko... Legiony Polskie w Lubelskiem
1914-1918, Lublin 2008; J. Lewandowski, Rola Lublina w dziele
odzyskania niepodległości 1914-1918, (w:) Lublin. 700 lat dziejów
miasta, Lublin 2017; A. Chwalba, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków
2018; oraz z innych źródeł i opracowań.
Tekst i ilustracje – przedruk, za zgodą autora,
z „Głosu Nałęczowa” 2018
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Nowy 2018/2019 rok szkolny
w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, obejmując
zakresem działań dzieci i młodzież z miasta Puławy, a przede
wszystkim z terenu całego powiatu puławskiego. Celem działalności placówki jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień
wychowanków, pogłębianie ich wiedzy, pomoc w zdobywaniu
nowych umiejętności oraz organizowanie czasu wolnego.
MDK realizuje zadania: edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, proﬁlaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne i rekreacyjne
poprzez takie formy zajęć jak: wokalno-muzyczne, fotograﬁczne, teatralne, plastyczne, literackie, ekologiczno-turystyczne, itp. Prowadzi organizację imprez na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim o charakterze okolicznościowym czy integracyjnym.
MDK w Puławach w sposób szczególny rozwija różnorodne zainteresowania wychowanków – uczestników zajęć.
Pogłębia i poszerza wiedzę wykraczającą poza programy
szkolne.
Stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach sztuki.
Kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur. Zachęca
do poznawania „małej ojczyzny” i uprawiania turystyki. Realizuje programy edukacyjne i proﬁlaktyczno-wychowawcze.

Prowadzi edukację artystyczną i rekreacyjną, wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami. Inspiruje amatorski ruch artystyczny poprzez
organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw dla
wychowanków placówki i innej młodzieży szkolnej. Współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami pozarządowymi.
W Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach zatrudniona jest wykwaliﬁkowana kadra, prawie wszyscy posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego.
W roku szkolnym 2018/19 planowane są następujące imprezy: Narodowe Czytanie, Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych, Festiwal Przedszkolaka, Powiatowy
Konkurs Ortograﬁczny, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Puławskim, Przegląd recytatorski: „Witaj wiosno”, Dziecięce Spotkania Teatralne, Biesiada Literacka, X Powiatowy
konkurs literacki: „Mój świat ”, Turniej jednego wiersza: „Nie
pisz do szuﬂady”, Mała liga szachowa, Festyn z Okazji Dnia
Ziemi, Festyn z Okazji Dnia Dziecka, Gra terenowa: „Tajemnica Białej Damy”, inne.
Młodzieżowy Dom Kultury jest ośrodkiem integrującym
środowisko lokalne. Organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Matki itp. Tutaj kultywowane są nasze rdzenne tradycje poprzez przeprowadzanie spotkań takich jak: Powitanie wiosny,
Święto pieczonego ziemniaka, czy z okazji zabaw andrzejkowych. Pracownicy MDK, rodzice i uczestnicy zajęć spotykają
się także na wspólne kolędowanie.
Nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury dzielą się
swoją wiedzą i umiejętnościami. Są zapraszani do pracy w komisjach konkursów recytatorskich, literackich, muzycznych
i plastycznych do wielu placówek oświatowych i kulturalnych
na terenie miasta i powiatu puławskiego.
Małgorzata Klinkosch
MDK w Puławach
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Oktawia Żeromska – fundatorka Muzeum
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie – wystawa
W nałęczowskiej Chacie Stefana Żeromskiego na Armatniej Górze czas się zatrzymał. Tak jak wiszący na ścianie
zegar, pamiątka po ojcu, przypominający pisarzowi jego rodzinne strony w Ciekotach, ostatni majątek dzierżawiony
przez Wincentego Żeromskiego. Pozostały też meble, służące
pisarzowi podczas jego pracy – biurko, biblioteczka, a także
łóżko, umywalka i wiele innych pamiątek osobistych. Imponująca jest kolekcja portretów autora „Przedwiośnia” takich
mistrzów jak Witkacy, Tadeusz Pruszkowski, Tymon Niesiołowski, a także Eligiusz Niewiadomski.
Chata – pracownia Stefana Żeromskiego została wybudowana w 1905 roku, według projektu Jana Witkiewicza Koszczyca, zgodnie z życzeniem pisarza – w stylu zakopiańskim.
Żeromski przeznaczył na ten cel swoje honorarium za powieść „Popioły”. Powstała jednoizbowa pracownia z bali kładzionych „na zrąb”, z wysokim sklepieniem, ozdobiona jedynie stojącym centralnie przysadzistym bielonym kominkiem.
Żeromski po latach tułaczki, mieszkania z wynajętych pokojach, miał wreszcie swoje własne miejsce na ziemi. W nałęczowskiej Chacie kończył powieść „Dzieje grzechu”, z której
dochód przeznaczył na budowę ochronki dla dzieci, otwartej
w 1907 roku. W Chacie napisał jeszcze „Słowo o bandosie”,
„Dumę o hetmanie”, ale większość czasu poświęcił działalności oświatowej w założonym z jego inicjatywy Towarzystwie
Oświatowym „Światło”. W tej pracy, jak i w innych działaniach społecznych, towarzyszyła pisarzowi jego żona, Okta-

wia. Ona też, zaledwie trzy lata po jego śmierci, 1928 roku,
utworzyła w dawnej pracowni pisarza, pierwsze na Lubelszczyźnie muzeum literackie – Muzeum Stefana Żeromskiego,
które z przerwą na wojnę, działa już 90 lat. Tyle też lat upłynęło od śmierci założycielki muzeum. Oktawia Żeromska
zmarła 10 lipca 1928 roku, wkrótce po uroczystości odsłonięcia pierwszego w Polsce pomnika Stefana Żeromskiego
w nałęczowskim parku zdrojowym i udostępnieniu Chaty
jako muzeum. Spoczywa na nałęczowskim cmentarzu paraﬁalnym.
Z okazji Jubileuszu 90-lecia śmierci Oktawii Żeromskiej
powstała wystawa obrazująca życie fundatorki Muzeum Stefana Żeromskiego, którą można obejrzeć przy Urzędzie Miasta w Nałęczowie. Autorką scenariusza i koncepcji wystawy
jest niżej podpisana, przy współpracy Marty Kempisty – koordynatora Muzeum Stefana Żeromskiego. Oprawę graﬁczną
wykonała Agnieszka Czarnecka. Materiał zdjęciowy pochodzi w większości ze zbiorów Muzeum Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie.
Życie Oktawii Żeromskiej mogłoby być kanwą ﬁlmowej
opowieści o miłości, wierności i zdradzie. Póki co powstała książka biograﬁczna, zatytułowana „Oktawia Żeromska.
Portret rodzinny”. Jest to opowieść o życiu wspaniałej kobiety, entuzjastki, towarzyszki życia pisarza, którego wielkość
wspólnie z nim tworzyła, rezygnując poniekąd z własnych
ambicji i talentów. A wcześniej, z pobudek patriotycznych,
wiążącej swoje młode życie z bohaterem narodowym, sybirakiem, Henrykiem Rodkiewiczem. Przyjaciółce Bolesława
Prusa, Stanisława Witkiewicza, teściowej Jana Witkiewicza Koszczyca, kochającej siostrze i babci, matce Henryki
i Adasia. Kobiety aktywnej i społecznie zaangażowanej. Każdą z tych życiowych ról Oktawia Żeromska pełniła z godną
podziwu oﬁarnością i oddaniem. „Portret Oktawii” rysowany był na podstawie wspomnień, a także zapisków, listów
i dokumentów zachowanych w zbiorach Muzeum Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie.
Maria Mironowicz-Panek
NARODOWE CZYTANIE 2018 – w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – lekturą Narodowego Czytania jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, jak
również 44 teksty Antologii Niepodległości zawierające m.in.
fragment ww. lektury (przyp. red.).
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Skaut Adam Żeromski i jego koledzy –
bohaterowie walki o niepodległą Ojczyznę
Senat RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018
Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. Warto przypomnieć, że zarzewiem
harcerstwa był ruch skautowski, który powstał już w 1910
roku, a jego inicjatorem był Andrzej Małkowski. Na tym tle
warto wspomnieć Złotego Skauta, Adama Żeromskiego, który odszedł na wieczną wartę sto lat temu, w Roku Niepodległości, 30 lipca 1918 roku, i jego kolegów z I Zakopiańskiej
Drużyny Skautowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którzy
z bronią w ręku o tę niepodległość walczyli.
Adam Żeromski wstąpił do drużyny skautów 23 października 1913 roku, będąc uczniem Prywatnego Gimnazjum Realnego w Zakopanem prof. Czesława Odrowąż-Pieniążka.
W szkole tej uczyli się synowie zakopiańskiej elity – tej miejscowej i przyjezdnej. W gronie kolegów Adama znalazł się
m.in. Jan Axentowicz – syn malarza Teodora, Stanisław Żychoń – syn znanego w Zakopanem lekarza, publicysty i działacza społecznego. Młodszy brat Żychonia, Stefan (późniejszy
znany architekt i specjalista od ochrony zabytków Zakopanego) uczęszczał wówczas do klasy I. Uczniem klasy II był Kazimierz Tetmajer, syn Kazimierza Przerwy, w klasie wyższej
uczył się Kazimierz Mischke, syn Tadeusza, lekarza, ﬁlozofa
i pisarza. Adaś zaprzyjaźnił się z młodszym od siebie Stefanem Osieckim z klasy III, synem prokurenta ﬁrmy „Norblin”
z Warszawy, i jego bratem Tadeuszem oraz z będącym o klasę
wyżej Aleksandrem Dzieduszyckim, właścicielem dóbr Izydorówka pod Lwowem. Nauczycielami w szkole byli m.in.
Władysław Żarnecki (nauczyciel matematyki, historii i geograﬁi), Tadeusz Lehr (ps. Spławiński, nauczyciel jęz. polskiego, niemieckiego i łaciny, wybitny językoznawca, w okresie
późniejszym, profesor i rektor UJ), Gustaw Wuttke (nauczyciel geograﬁi i historii), Jan Jarosz (dyrektor zakopiańskiego gimnazjum w latach 1914-1918, dr ﬁlozoﬁi), Mieczysław
Smolarski (nauczyciel jęz. polskiego, francuskiego, historii,
powieściopisarz, historyk literatury), Michał Peter (nauczyciel historii, jęz. polskiego, łaciny) oraz Andrzej Małkowski
(nauczyciel jęz. angielskiego i gimnastyki) – twórca skautingu
na gruncie polskim, instruktor i teoretyk harcerstwa.

Adam Żeromski (pierwszy z prawej), w pracowni ﬁzycznej gimnazjum w Zakopanem ok. 1917 r.

Andrzej Małkowski cieszył się ogromnym autorytetem wśród uczniów. Zgodnie z ideą skautingu komendant
Małkowski łączył kształcenie umysłowe z kształtowaniem
charakterów swoich wychowanków. Propagował ćwiczenia
gimnastyczne, harce i musztry, obozowanie wśród przyrody,
szkolił w dziedzinie ratownictwa, pielęgnacji chorych, uczył
wykonywania prostych czynności rzemieślniczych. Szerzył
postawę karności, obowiązkowości, mobilizował do ambitnych, lepszych zachowań. Specyﬁka etosu skautowskiego,
wzorowanego na etosie rycerskim, wiązała się z poznawaniem świata, stawianiem wyzwań i przyzwyczajaniem do
ekstremalnych warunków bytowania. Proponowany nowy
styl życia szybko znalazł swoich zwolenników. Ujawniający
się w tym czasie kryzys między mocarstwami budził nadzieję na zmianę porozbiorowego porządku i wiarę w odzyskanie
niepodległości. Spowodował wzmożone działania organizacji
paramilitarnych. Powstawały oddziały Związku Strzeleckiego,
Drużyna Polowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na
tej fali rozwijał się również skauting.
Zakopiańskie gimnazjum przez cały okres I wojny funkcjonowało normalnie, ale wielu nauczycieli zostało powołanych do armii, wśród nich komendant Zakopiańskich Drużyn Skautowych, Andrzej Małkowski. Do wojska wstąpili także koledzy Adama, m.in.: Jan Axentowicz, Stanisław Żychoń,
Adam Ciołkosz. Maturę zdawali w mundurach legionowych,
a będąc w wojsku, przesyłali mu wieści z frontu.
Co o nich wiemy, jak potoczyły się ich losy po odzyskaniu
niepodległości? Większośæ kolegów Adama z zakopiańskiego
gimnazjum, którzy poszło walczyæ o wolną Polskę. Niektórzy
zginęli, inni w okresie międzywojennym zrobili kariery wojskowe. Po II wojnie, z powodów politycznych, rozproszyli się
po świecie i do kraju nigdy nie powrócili.
Najbliższy kolega, Jan Axentowicz, syn malarza Teodora, porzuciwszy szkołę, 18 lutego 1915 r. wstąpił do kawaleryjskiego oddziału Beliny I pułku Legionów Polskich. Pisząc
do Adama, a były to zwykle ocenzurowane karty pocztowe
o krótkiej humorystycznej treści, przedstawiał wojnę jak nieustającą zabawę:

Adam Żeromski (w kapeluszu) na szczycie Niebieskiej Turni
z Tadeuszem i Stefanem Osieckimi, 1917 r.
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„Kochany Adasiu. Dostałem twoją wyduszoną kartkę.
Ja się na ogół b[ardzo] byczo bawię na tej wojnie, byłem już
w rosyjskim ogniu, w ogóle dużo wrażeń w stosunkowo krótkim czasie. Mamy tu częste wizyty powietrznych gości, zupeł-

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

nie jak w jakiej powieści Wells´a. Pisz dużo i mądrze. Ukłony dla p. prof. Petra. Twój Jasiek”. 27 lipiec 1916 r. [Herbert
George Wells (1866-1946), powieściopisarz angielski, jeden
z pionierów gatunku science ﬁction, autor Wojny światów,
Wehikułu czasów]
Innym razem pisał:
„My tu w Pułtusku bajeczny mamy karnawał niczem
w stolicy, co dzień tańcujące wieczorki. A i „wyżyra” jaka
taka jest w „Soldatenheim”. Napisz od czasu do czasu. Jasiek”
Pułtusk, 11 styczeń 1917 r.
Adaś wywiązywał się z zobowiązań wobec przyjaciela, odpisywał i zadawał pytania, a Janek informował:
„Na nawał pytań w nim zawartych będę się starał krótko
a treściwie odpowiedzieć. A mianowicie:
I. W Pułtusku już miesiąc damy rwą włosy po naszym
wyjeździe.
II. Stoimy obecnie w królewskim wolnym mieście
Ciechanowie.
III. Ja osobiście jestem obecnie przydzielony do oddziału
rekrutów (Borelowczyków) w charakterze instruktora
sekcyjnego.
IV. Ten mój przydział utrudnia mi bardzo wyjazd na urlop,
jednak nie tracę nadziei, że jeszcze podczas wakacji będę
w Zakopanem. (Ciechanów, 25 czerwiec 1917 r.)
Krótkie, zwięzłe informacje dotyczyły także bieżących
wydarzeń politycznych:
„Kochany Adasiu. Dostałem dziś Twoją kartkę, za którą
jestem Ci zobowiązany mocno. Przechodziliśmy teraz kryzys,
o którym musisz zapewne coś z gazet słyszeć. Kryzys a conto
przysięgi. [Kryzys przysięgowy – tak nazwano odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy
Legionów Polskich (głównie I i III Brygady) 9 lipca 1917 r.]
Nie wiem jak z tego bohaterskie legiony się wyliżą, w każdym
razie oddziaływa to ujemnie na mój urlop - Najprędzej będę
mógł przyjechać w październiku. Całuję Cię Jasiek”. Ciechanów, 12 lipiec 1917 r.
Tymczasem Andrzej Małkowski, nie mogąc pogodzić się
z rotą przysięgi na wierność niemieckiemu cesarzowi, wystąpił z Legionów i powziął ze swoimi skautami sekretnie przygotowany zamysł powstania narodowo-wyzwoleńczego pod
kryptonimem „Termopile”. W tatrzańskich jaskiniach urządzał tajne składy broni. Po wykryciu konspiracji Małkowski,
aby uniknąć aresztowania, wyjechał do Szwajcarii, stamtąd do
Kanady, gdzie zorganizował Legion Polski. Brał udziałw ofensywie aliantów w Europie, następnie wstąpił do armii generała
J. Hallera we Francji. Zginął 16 stycznia 1919 r. w katastroﬁe
morskiej pod Messyną, płynąc z misją wojskową do Odessy.
Jan Axentowicz za walkę w Legionach został odznaczony
Krzyżem Niepodległości. Studiował potem w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 30. pełnił funkcję oﬁcera łącznikowego
podczas wizyt oﬁcerów innych państw. W kampanii wrześniowej był szefem sztabu 24 Dywizji Piechoty II RP w randze
podpułkownika. Walczył w armii gen. Władysława Andersa.
Do kraju nie powrócił. Mieszkał z żoną i córką w Londynie,
a potem przeniósł się do Peru, gdzie zmarł w 1967 r.
Adam Ciołkosz – instruktor harcerski, jeden z inicjatorów powołania drużyny harcerskiej w Zakopanem, walczył

w obronie Lwowa w 1918 r. Ukończył Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Nauk Politycznych w Krakowie. W randze podporucznika brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, bił
się w obronie Warszawy, brał udział w walkach o Grodno
i Wilno. Popularyzował i organizował ruch harcerski na Warmii i Mazurach, uczestniczył w akcji plebiscytowej na rzecz
powrotu tych ziem do Macierzy. Był posłem na Sejm w II RP
i publicystą, po II wojnie działał wsród polskiej emigracyji.
Zmarł w Londynie.
Stanisław Żychoń, syn Józefa, znanego zakopiańskiego lekarza i społecznika, służył jako ułan w 2 pułku Legionów Polskich. W randze podporucznika działał potem w konspiracyjnej POW, walczył w wojnie bolszewickiej. Ukończył warszawską Szkołę Podchorążych. Był więźniem obozów niemieckich.
Jest pochowany w rodzinnym grobie na Pęksowym Brzysku.
Stefan Osiecki, syn inżyniera, późniejszego marszałka
Sejmu Ustawodawczego, ministra i senatora, do roku 1916
uczęszczał do szkoły w Zakopanem. Razem z bratem Tadeuszem był partnerem wspinaczkowym Adama Żeromskiego.
Po maturze wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i walczył w wojnie bolszewickiej. Ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej, tworzył ﬁlmy o tematyce górskiej
(Piękno Tatr). Na początku II wojny uczestniczył w obronie
Lwowa. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną przedostał
się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. Ewakuowany potem do Anglii, po ukończeniu szkoły oﬁcerskiej służył
w 1 Brygadzie Kadrowej Strzelców w Szkocji. Po wojnie
mieszkał w Londynie. Stefan Osiecki był wybitnym znawcą
gór, uczestniczył w wielu wyprawach w Andy. Został upamiętniony przez chilijskich andynistów, którzy jeden ze
szczytów nazwali Cerro Osiecki.
Jego starszy brat – Tadeusz, towarzysz taternickich wypraw
Adama na Kościelec, Niebieską Turnię i Gerlach, po wybuchu
wojny polsko-bolszewickiej przerwał studia na Politechnice
Warszawskiej i wstąpił do wojska. Walczył w randze podchorążego w 20 I Pułku Szwoleżerów. Poległ śmiercią bohaterską za
Ojczyznę 26. 09. 1920 r. w bitwie pod Bilczakami nad Słuczą,
przeżywszy 21 lat. Spoczywa na wojskowych Powązkach.
Warto też wspomnieć o Witoldzie Płoskim, koledze Adama z Krakowa, który przygotowywał go do uzupełniającego
egzaminu do klasy III liceum w Krakowie. On także zgłosił
się jako ochotnik do Legionów. Ukończył Wydział Rolniczy
na Uniwersytecie Jagiellońskim (na tym kierunku pragnął
studiowaæ Adam Żeromski). W kampanii wrześniowej walczył w randze podporucznika rez. w 6 pułku artylerii lekkiej.
Po klęsce przedostał się do Francji, służył w Normandii, następnie ewakuowany został do Anglii. Po układzie Sikorski-Majski pracował jako attache w ambasadzie w Moskwie.
Walczył potem u boku gen. Andersa w kampanii włoskiej.
Zmarł w Londynie w 1951 r.
Koledzy Adama Żeromskiego z I Zakopiańskiej Drużyny
Skautowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – Axentowicz,
bracia Osieccy, Żychoń, Ciołkosz – skauci, wychowankowie Adama Małkowskiego, dobrowolnie i oﬁarnie walczyli
o Niepodległą. Ostatni raz widzieli się na dworcu w Krakowie,
kiedy żegnali Adama Żeromskiego, wyruszającego w ostatnią
w swym życiu podróż do Nałęczowa. Warto o nich pamiętać.
Maria Mironowicz-Panek
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Rowerem z Puław na Górę Trzech Krzyży
w Parchatce
Czy ten podjazd nigdy się nie skończy? Dlaczego jest tak
stromo? Super zjazd! Te pytania, wątpliwości, a także liczne
chwile euforii nieustannie przeplatają się w trakcie niemal
25 km, wiodącej przez wąwozy, trasy z Puław na Górę Trzech
Krzyży w Parchatce. Przejażdżkę polecamy szczególnie miłośnikom MTB!
Wycieczkę rozpoczynamy przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych w Puławach. Zjeżdżamy z utwardzonej drogi, kierując się na południe leśną ścieżką. Po ok. 1 km docieramy do
czarnego szlaku wiodącego do Kazimierza Dolnego. Czarnym szlakiem, po pokonaniu zjazdu wąwozem, dojeżdżamy
do ul. Piasecznica – nią kierujemy się w kierunku wschodnim przez kilka wąwozów i polnych dróżek aby dojechać do
Skowieszyna, gdzie przy kaplicy skręcamy w prawo w kolejny wąwóz, którym dojeżdżamy do pomnika poświęconego
bitwie w Lesie Stockim. W tym miejscu możemy chwilę odpocząć – mamy tu do dyspozycji wiatę oraz tablicę z trasami. Stąd wyruszamy do Zbędowic – po drodze mijamy kolejne historyczne miejsce – umiejscowiony w kol. Zbędowice pomnik poświęcony wymordowanym przez hitlerowców
mieszkańcom Zbędowic. Na początku miejscowości, tuż przy
zjeździe asfaltową drogą do Parchatki, kierujemy się w polną dróżkę prowadzącą na Górę Trzech Krzyży w Parchatce.
Z góry rozciąga się przepiękny widok na Małopolski Przełom
Wisły oraz na miasto Puławy. Po chwili kontemplacji zjeżdżamy wąskim jarem do Parchatki, tam po przejechaniu asfaltową drogą ok. 1 km, za sklepem skręcamy najpierw w prawo,
a po ok. 200 m. w lewo i znowu jedziemy urokliwymi wąwozami. Mijamy chmielnik, potem stację narciarską w Parchatce. Trasę kończymy przy skrzyżowaniu ulic Gościńczyk,
Skowieszyńskiej i Spacerowej w Puławach. Zaproponowana
droga nie jest jedyną, jaką możemy dojechać na Górę Trzech
Krzyży w Parchatce – więcej tras opisano w przewodnikach
i mapach dostępnych w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki puławskiego Starostwa.
Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Harmonogram pracy
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
• punkt I – Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje 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 informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają
radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie;
• punkt III – o charakterze mobilnym,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie, zgodnie z harmonogramem:
– poniedziałek: Markuszów,
ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu
Gminy),
– wtorek: Kazimierz Dolny,
ul. Lubelska 32/34 (budynek
Przychodni Rejonowej SP ZOZ),
– środa: Puławy, ul. Dęblińska 4
(siedziba Urzędu Gminy Puławy),
– czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4
(siedziba Urzędu Gminy Puławy),
– piątek: Kazimierz Dolny,
ul. Lubelska 32/34 (budynek
Przychodni Rejonowej SP ZOZ),

• punkt IV – Nałęczów, ul. Głębocznica
23 a, czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje tel. tel. 81 710 46 30;
punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie;
• punkt V – o charakterze mobilnym,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe informacje: tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; punkt prowadzony jest
przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland” w Lublinie zgodnie z harmonogramem:
– poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14
(siedziba Urzędu Gminy),
– wtorek: Końskowola,
ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego
Ośrodka Kultury),
– środa: Janowiec, ul. Radomska 2
(siedziba Urzędu Gminy),
– czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska
Polskiego 1 (siedziba Gminnej
Biblioteki Publicznej),
– piątek: Końskowola, ul. Lubelska
93 (siedziba Gminnego Ośrodka
Kultury).
Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom
uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność
z ważnych powodów.
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