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Szanowni Państwo,
oddaję do Państwa rąk pierw-
szy tegoroczny numer kwar-
talnika Powiatu Puławskiego. 
Znajduje się w nim wiele in-
teresujących informacji z za-
kresu funkcjonowania naszej 
samorządowej społeczności. 
Szczególnie polecam artykuł poświęcony Budżetowi 
Powiatu na 2016 rok. Niemniej interesujące są relacje 
z prac Rady oraz Zarządu Powiatu, w których wyja-
śniamy jakimi zadaniami zajmowaliśmy się w ostat-
nim okresie. Z satysfakcją przekazujemy informacje  
o  planowanej inwestycji drogowej – „Przebudowa 
ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od dro-
gi krajowej 17 do m. Baranów”, na którą uzyskali-
śmy dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  
2016-2019”. Optymizmem napawają również infor-
macje zawarte w artykule na temat wysokich not szkół 
powiatowych w rankingu „Perspektyw”. Przy tej oka-
zji pragnę zaznaczyć, że Zarząd Powiatu ma na uwa-
dze ścisłą zależność edukacji i rynku pracy, dlatego  
w tym zakresie podejmujemy wiele inicjatyw np. 
organizowane 7 kwietnia Targi Pracy i Eduka-
cji w Puławach. Polecam również szereg artykułów  
z działu kultury, sportu, turystyki oraz szeroko rozu-
mianych spraw społecznych. W wydawnictwie zawarli-
śmy również wiele pozycji traktujących o wydarzeniach 
i przedsięwzięciach realizowanych w jednostkach orga-
nizacyjnych Powiatu Puławskiego mających duże zna-
czenie dla mieszkańców Powiatu, na przykład zakup 
nowych karetek dla Podstawowego Zespołu Ratownic-
twa Medycznego.

Zapraszam do lektury!
Starosta Puławski

Witold Popiołek

Wydawca:
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24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, tel. 81 886 14 74
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Budżet Powiatu Puławskiego na 2016 rok 
przyjęty

Powiat Puławski wszedł w nowy rok z uchwalonym bu-
dżetem. Decyzja budżetowa jest jedną z najważniejszych, jakie 
podejmuje każdy samorząd, by móc efektywnie funkcjonować 
w kolejnym roku, ponieważ budżet jest podstawowym instru-
mentem zarządzania i stanowi podstawę większości podej-
mowanych w ciągu roku decyzji. Budżet Powiatu Puławskie-
go został przyjęty podczas XIV sesji Rady Powiatu Puławskie-
go, która odbyła się 28 grudnia 2015 r. Głosowanie odbyło się  
w obecności 22 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 
17 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych, głosów prze-
ciwnych nie było. Poniżej prezentujemy najważniejsze tezy  

Temat wydania
z wystąpienia Starosty Puławskiego Witolda Popiołka na fo-
rum Rady Powiatu Puławskiego przed głosowaniem. 

Projekt budżetu powiatu oraz projekt Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej  zgodnie z przepisami przedłożone zostały 
do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lubli-
nie oraz radnym Powiatu Puławskiego. Oba dokumenty uzy-
skały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej za-
równo w zakresie projektu budżetu powiatu, możliwości sfi-
nansowania deficytu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Projekt budżetu był przedmiotem posiedzeń wszystkich Ko-
misji Rady Powiatu Puławskiego, podczas których radni mieli 
możliwość zapoznania się ze źródłami przychodów, alokacją 
środków, jak też zgłaszać swoje uwagi i opinie. Przedłożony 
pod głosowanie projekt budżetu spełnia wymagania artykułu 
242  ustawy o finansach publicznych.

Budżet uchwalony dla Powiatu Puławskiego na 2016 rok 
zamyka się po stronie dochodów kwotą 111.707.062 zł, na-
tomiast po stronie wydatków kwotą 114.177.261 zł. Źródłem 
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pokrycia deficytu budżetowego, zaplanowanego w wysokości
2.470.199 zł, będzie kredyt. Warto podkreślić, że w ostatnich 
pięciu latach Powiat Puławski nie zaciągał żadnych kredytów 
i pożyczek, mimo zachowywania w każdym roku wysokiego 
poziomu nakładów inwestycyjnych. Podejście proinwestycyj-
ne zostaje zachowane na rok 2016 – wydatki inwestycyjne za-
planowano na poziomie 12,85% wydatków budżetu ogółem.

Najwyższą wartość po stronie dochodów stanowi sub-
wencja oświatowa w kwocie ponad 55 mln zł oraz udział 
powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
– ponad 20 mln zł. Kolejna znacząca kwota to dotacja z bu-
dżetu państwa w wysokości 10,5 mln zł na realizację zadań 
zleconych. Zaplanowano także pozyskanie środków na in-
westycje z budżetu państwa w wysokości 4.755.360 zł oraz 
pomoc finansową  z gmin powiatu puławskiego na poziomie 
4.162.499 zł. Służby Starosty będą monitorować możliwo-
ści związane z nową perspektywą finansową, tj. aplikować 
w konkursach ogłaszanych na realizację zadań z dofinanso-
waniem ze środków unijnych. W związku z tym na sporzą-
dzenie dokumentacji do ewentualnych wniosków o dofinan-
sowanie zadań została utworzona rezerwa w budżecie powia-
tu w wysokości 300.000 zł. 

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 
1.320.000 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów 
zaciągniętych w latach poprzednich oraz w wydatkach bu-
dżetu kwotę 300.000 zł na spłatę odsetek od tych kredytów. 
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 99.504.858 zł, zaś 
wydatki majątkowe w wysokości 14.672.403 zł. Udział wy-
datków majątkowych w wydatkach budżetu ogółem wynosi 
12,85%. 

Wydatki  budżetu powiatu będą przeznaczone w szczegól-
ności na:
 zadania związane z funkcjonowaniem oświaty, co stanowi 

48,81% wydatków budżetu ogółem,
 zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych, tj. 

14,95% ogółu wydatków,
 zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej 

i ochrony zdrowia, tj. 11,62% ogółu wydatków,
 obsługę długu publicznego – 1,71% ogółu wydatków,
 administrację publiczną, w tym promocję powiatu – 

11,26%, 
 bezpieczeństwo publiczne, w tym m.in. funkcjonowa-

nie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
– 4,77%.
Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2016 rok to in-

westycje drogowe, na które zaplanowano kwotę ponad 12,5 
mln zł. Złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie inwe-
stycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej – na przebudowę drogi w Barano-
wie oraz przebudowę drogi Opoka – Chrząchówek. Wymaga-
ny przy tych zadaniach 50% wkład własny pochodzić będzie  
z gmin Baranów i Końskowola. Ważną inwestycją będzie bu-
dowa obiektu mostowego przez rzekę Bystra. Kwota przewi-
dziana na ten cel wynosi 2.200.000 zł – na ten cel zaplanowa-
no pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy budżetu
państwa w wysokości 1.100.000 zł. Będą kontynuowane inwe-
stycje drogowe we wszystkich gminach powiatu realizowane 
we współpracy z władzami gmin, przy wsparciu finansowym 

z budżetów gminnych. Ponadto w ramach współpracy z gmi-
nami zaplanowano udzielenie pomocy finansowej gminom
Końskowola, Żyrzyn, Baranów i Miastu Puławy na realizację 
inwestycji drogowych realizowanych w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
Kwota pomocy wynosi 673.000 zł. Oprócz inwestycji będą 
także prowadzone bieżące remonty dróg powiatowych – na 
ten cel zaplanowano kwotę 1.750.000 zł. W celu poprawy wa-
runków termicznych i estetycznych historycznego budynku 
– siedziby Starostwa Powiatowego zaplanowano wykonanie 
renowacji elewacji ze środków dawnego Funduszu Ochrony 
Środowiska. W budżecie znalazły się także dwa zadania zwią-
zane z tworzeniem lepszych warunków opieki zdrowotnej dla 
mieszkańców – będą one polegały na przeprowadzeniu  re-
montów w Przychodni Rejonowej Nr 4 oraz Przychodni Nr 2 
w Puławach. Pomoc finansową w kwocie 700.000 zł na ten cel
przekaże Powiatowi Puławskiemu Gmina Miasto Puławy. Sta-
rosta Witold Popiołek złożył na ręce Prezydenta Puław Janu-
sza Grobla, który uczestniczył w sesji budżetowej, podzięko-
wania dla samorządu Miasta Puławy za podjęcie tych ważnych 
dla mieszkańców powiatu oraz SP ZOZ w Puławach decyzji. 

Anna Krzysztofik
Skarbnik Powiatu

Z prac rady powiatu

XIV sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 28  
grudnia 2015 roku. 

W bożonarodzeniowy nastrój wszystkich zebranych 
wprowadził występ zespołu z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Puławach pod przewodnictwem Mariusza Oleśkiewicza. 
Po występie Przewodnicząca Rady Danuta Smaga, Starosta 
Puławski Witold Popiołek oraz Ksiądz Dziekan Piotr Trela 
złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, a następ-
nie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem. Najważ-
niejszym punktem grudniowej sesji było podjęcie uchwały  

Aktualności

Prezydium Rady Powiatu Puławskiego: R. Krawczak - wiceprzewodni-
czący, D. Smaga - przewodnicząca, A. Zasada - wiceprzewodniczący
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Puławskiego, położonej w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 5, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 288/3 o pow. 0,5259 
ha, na okres do 31 grudnia 2017 r. na rzecz dotychczasowe-
go najemcy; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok; w spra-
wie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego 
na 2016 rok oraz zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na-
stępnie radni zapoznali się z informacją o wysokości średnich 
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Puławski w 2015 roku.

Waldemar Orkiszewski – kierownik Biura Obsługi Rady  
i Zarządu Powiatu    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. W dalszej części obrad 
Rada podjęła następujące uchwały: w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XII/95/2015 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 listo-
pada 2015 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2015; w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/119/2008 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 lutego 
2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Puław-
skiego na lata 2008-2015 oraz w sprawie powierzenia Gminie 
Żyrzyn zarządzania drogą powiatową Nr 2506L Osiny – dro-
ga krajowa Nr 17.

XV sesja odbyła się 27 stycznia 2016 roku. W pierwszej 
kolejności radni przyjęli stanowisko w sprawie obchodów 
1050. rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego, 
tym samym ogłaszając rok 2016 rokiem Powiatowych Obcho-
dów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Pol-
skiego. W dalszej części obrad Rada podjęła pakiet 11 uchwał 
dotyczących spraw oświatowych. Były to uchwały intencyjne 
i dotyczyły zamiaru likwidacji określonych typów szkół. Na 
podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty funkcjonu-
jące dotychczas uzupełniające technika dla młodzieży, licea 
ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych oraz licea profi-
lowane zostały objęte stopniową likwidacją. Następnie radni 
podjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz  
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz or-
ganizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Puławach. Na zakończenie radni przy-
jęli uchwałę określająca plany pracy poszczególnych komisji 
stałych na 2016 rok.       

Kolejna, XVI Sesja Rady Powiatu odbyła się 24 lute-
go 2016 roku. W pierwszej kolejności radni przyjęli Spra-
wozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 2015 rok. W dalszej części Rada 
podjęła uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie 
na rzecz Gminy Janowiec darowizny nieruchomości, stano-
wiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie 
Janowiec, gmina Janowiec, oznaczonej jako działki o nu-
merach ewidencyjnych 86/2 o pow. 0,8987 ha, 318/1 o pow. 
0,0406 ha oraz 357 o pow. 0,4958 ha; w sprawie wyrażenia 
zgody na najem pomieszczeń w budynku usytuowanym na 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu  

Zarząd Powiatu Puławskiego: J. Ziomka - członek zarządu,  
W. Popiołek - starosta, M. Godliński - wicestarosta, L. Gorgol - członek zarządu

Rada Powiatu Puławskiego

Z prac Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:

▶ przystąpienia do Porozumienia o współpracy w ramach 
Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodo-
wo - Społecznej Osób Opuszczających Zakłady Karne 
i Areszty Śledcze. Stronami porozumienia są: Rada Te-

Obrady Zarządu Powiatu Puławskiego
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renowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym  
w Lublinie, Sąd Rejonowy w Puławach, PUP w Puławach, 
PCPR w Puławach oraz organizacje pozarządowe tj. Sto-
warzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowa-
rzyszenie POSTIS w Lublinie. Zadania Zespołu ukierun-
kowane są na pomoc i aktywizację społeczną oraz realiza-
cję programów służących wsparciu osób opuszczających 
jednostki penitencjarne, zamieszkałych na terenie powia-
tu puławskiego;

▶ określenia kierunków działań w zakresie możliwości skła-
dania w 2016 r. projektów z zakresu Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 - 2020 w obszarach: Działanie 2.1 Cyfrowe Lu-
belskie, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora 
publicznego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i natu-
ralne, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy, Działa-
nie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Działanie 13.6 
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, 
Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna; 

▶ uruchomienia z dniem 8 stycznia 2016 r. Systemu Płat-
ności Pojazd i Kierowca, umożliwiającego dokonywanie 
opłat administracyjnych z tytułu czynności związanych  
z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz 
dopuszczeniem pojazdów do ruchu za pośrednictwem 
zintegrowanej platformy usług i płatności (terminale płat-
nicze, przedpłata internetowa);

▶ przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wspar-
cie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze 
pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie: kultury, upo-
wszechniania kultury fizycznej, turystyki;

▶ utworzenia od stycznia 2016 r. pięciu punktów nieodpłat-
nej pomocy prawnej w Powiecie Puławskim - zawarto 
stosowne umowy z adwokatami wskazanymi przez Okrę-
gową Radę Adwokacką w Lublinie oraz radcami wskaza-
nymi przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych jak 
również organizacjami pozarządowymi wyłonionymi  
w trybie otwartego konkursu ofert - tj. z Polską Fundacją 
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC 
Poland” z Lublina oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopo-
mocy w Lublinie;

▶ wskazania Gminy Wąwolnica do realizacji w ramach 
projektu prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju  
w związku z pracami dotyczącymi zadania pn. „e-Geode-
zja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”;

▶ zakupu i przekazania na mocy umowy użyczenia Funda-
cji „Pójdźmy Razem”, prowadzącej Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Górze Puławskiej, 9-cio osobowego busa  
o wartości 128 928,60 zł. Zatwierdzono również przedło-
żony przez Dyrektora ŚDS w Górze Puławskiej Regulamin 
Organizacyjny, Plan Działalności oraz Plan Pracy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej;

▶ przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Puławach 
zakupionych przez Starostwo materiałów biurowych 
(głównie papier) o wartości 5 570,67 zł. Wspierając działa-
nia prewencyjne Policji oraz mając na celu dotarcie do lo-

kalnego społeczeństwa z informacjami o lokalnych zagro-
żeniach oraz wsparcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym Zarząd zdecydował również o sfinansowaniu
wydruku ulotek informacyjnych oraz zakupu maskotek  
z odznaką Policja zawierającą herb Puław;

▶ udzielenia dotacji w kwocie 10 000 zł Puławskiemu To-
warzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum” na realizację 
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdro-
wia pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjen-
tów, ich rodzin a także pracowników hospicjum poprzez 
monitorowanie otoczenia Hospicjum Stacjonarnego im.  
Bł. Matki Teresy”; 

▶ ufundowania pucharów dla zwycięzców Wojewódzkiego 
Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty organizo-
wanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Puławach;

▶ zlecenia Polskiemu Radiu - Regionalnej Rozgłośni w Lu-
blinie Radio Lublin S.A. przygotowania i realizacji audy-
cji: „Powiśle - magazyn Ziemi Puławskiej”, która emito-
wana jest na antenie radia w każdą sobotę ok. godz. 13.50; 

▶ przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontrak-
towych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego;

▶ zabezpieczenia potrzeb finansowych szkół i jednostek
powiatowych w drodze zmian w budżecie powiatu -  
pozyskano m.in. z Ministerstwa Finansów kwotę  
60 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposaże-
nia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń 
do przeprowadzania egzaminów praktycznych;

▶ ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w Puławach;

▶ udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół tj. ZS  
w Kazimierzu Dolnym, I LO w Puławach, Centrum 
Kształcenia Zawodowego Puławach, ZS Nr 3 w Puławach 
do prowadzenia czynności związanych z udziałem w pro-
jektach w ramach programu „Erasmus+” lub Polsko - Li-
tewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;

▶ pozytywnego rozpatrzenia prośby Wójta Gminy Jano-
wiec i wyrażenia zgody na przejęcie od 1 września 2016 r. 
uczniów likwidowanego przez Gminę Technikum Wete-
rynarii w Janowcu przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół 
Nr 3 w Puławach; 

▶ aneksowania umowy zawartej z PFRON w dniu 28 mar-
ca 2015 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” - aneks dotyczy przekazania dru-
giej transzy środków finansowych na realizację programu 
w kwocie 121 991,76 zł;

▶ zwiększenia o kwotę 178 200 zł wydatków związanych  
z wypłatą świadczeń z tytułu umieszczania dzieci w rodzi-
nach zastępczych;

▶ podpisania umowy partnerskiej z POK „Dom Chemika” 
dot. przyłączenia się do organizacji XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli” 
- kwota dofinansowania 2 000 zł;



7

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

▶ wydania „Informatora Edukacyjnego w Powiecie Puław-
skim 2016/2017”, który zostanie udostępniony m.in. pod-
czas XII Targów Pracy i Edukacji;

▶ podpisania porozumienia z Wojewodą Lubelskim o przy-
jęciu zadania realizowanego na potrzeby Powiatowej Ko-
misji Lekarskiej w Puławach orzekającej o stopniu zdol-
ności do czynnej służby wojskowej osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej w 2016 r.;

▶ przeprowadzenia postępowania i wyłonienia podmiotów 
do realizacji zadania holowania i przechowywania pojaz-
dów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu 
Puławskiego w roku 2016 w trybie art. 130a ustawy z dnia 
20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym - usługi te będą 
świadczyły firmy Blacharstwo - Lakiernictwo - Pomoc
Drogowa Sławomir Bernat z Góry Puławskiej oraz Euro-
car F.H.U. Tadeusz Zarychta ze Śniadówki;

▶ pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Że-
romskiego”, projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu le-
żącego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską oraz przed-
łożonego przez Burmistrza Nałęczowa projektu miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
Obszaru IV - Nałęczów - Bochotnica oraz dla Obszaru III 
- Nałęczów;

▶ wyrażenia zgody na dysponowanie przez MPWiK „Wodo-
ciągi Puławskie” Sp. z o.o. nieruchomościami gruntowymi 
wzdłuż ulicy Kilińskiego w Puławach na cele budowlane, 
w związku z planowanymi robotami w pasach drogowych 
polegającymi na wymianie istniejących i wyeksploatowa-

INFORMACJA DLA UŻYTOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ORAZ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  POWIATU PUŁAWSKIEGO

Starosta Puławski przypomina, że w dniu 31 marca 2016 r. upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (nr konta: 80 1020 3219 0000 9002 0012 1020,   
Bank PKO BP S.A. o/Puławy) oraz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego (nr konta:  
18 1020 3219 0000 9002 0012 0196, Bank PKO BP S.A. o/Puławy), ustalonej na 2016 rok.

Jednocześnie Starosta Puławski informuje, że użytkownikom wieczystym nieruchomości przeznaczonych lub wykorzy-
stywanych na cele mieszkaniowe, którzy złożą wniosek oraz spełniają kryterium dochodowe (miesięczny dochód brut-
to na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona), przysługuje 50 % bonifikata od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor  
Polski 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku wynosiło 1 949,89 zł brutto.
Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty dostępny jest w pok.104 Starostwa Powiatowego w Puławach, szczegółowe 
informacje pod nr tel.: 81 886 11 52.
Podstawa prawna: art. 71 i 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

nych rurociągów na nowe bez zmiany ich usytuowania;
▶ wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia dróg 

położonych na terenie miejscowości Końskowola do kate-
gorii dróg gminnych;

▶ realizacji zadań na drogach gminnych i powiatowych 
położonych na terenie Powiatu – zawarto porozumienie  
z Gminą Żyrzyn w sprawie kompleksowego rozwiązania 
w ramach lokalnej infrastruktury drogowej w miejscowo-
ści Żyrzyn, które zostanie dołączone do wniosku Gminy 
Żyrzyn o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 107458L w miejscowości Żyrzyn” 
w ramach PROW w latach 2014-2020. Powiat Puławski 
zamierza realizować przebudowę drogi powiatowej nr 
1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - dr. woj. 809 na od-
cinku Żyrzyn – Baranów, która łączy się z drogą gminną 
nr 107458L;

▶ złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2521L na odcinku od Góry Puławskiej do skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2519L w miejscowości Tomaszów 
oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku 
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2521L w miejsco-
wości Tomaszów do drogi powiatowej nr 2522L w miej-
scowości Wojszyn” na operację typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt 
zadania zaplanowano w kwocie 4 121 207,48 zł, w tym 
wnioskowana kwota dofinansowania 2 622 324 zł.

Monika Zych
Sekretarz Powiatu Puławskiego
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego

 W styczniu 2016 r. Rada Powiatu Puławskiego, mając na 
uwadze rozwój sektora pozarządowego w naszym powiecie, 
podjęła Uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Puławach. 2 marca br. 
akt został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego. Termin wejścia w życie nowego prawa 
to 14 dni od ogłoszenia we wspomnianym publikatorze. 

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego należy:

• opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miej-

scowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i  innymi 
podmiotami sfery pożytku publicznego, w tym pro-
gramów współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjono-
wania organizacji pozarządowych oraz innych pod-
miotów sfery pożytku publicznego,

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku 
sporów między organami administracji publicznej  
a organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań pu-
blicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty po-

Nowości na stronie internetowej Powiatu 

Serwis internetowy Powiatu Puławskiego, dostępny pod 
adresami: 

www.pulawy.powiat.pl oraz www.powiatpulawski.pl 
został wzbogacony o nowe dodatki na stronie głównej - 
ikonki Facebook, You Tube, Instagram i Google+. Można  
tam znaleźć wiele ciekawych aktualności, informacji archi-
walnych, filmów oraz fotografii z naszego powiatu.

Ponadto pod poszczególnymi artykułami umieściliśmy 
odnośniki do serwisów społecznościowych, umożliwiające po-
dzielenie się informacjami, a także wyrażenie swojej opinii.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z nowych opcji.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

żytku publicznego oraz w sprawach rekomendowa-
nych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada składa się z jedenastu członków, w tym: dwóch 
przedstawicieli Rady Powiatu Puławskiego, dwóch przedsta-
wicieli Zarządu Powiatu, siedmiu przedstawicieli organizacji 
pozarządowych.

Członkowie Rady zostaną powołani przez Zarząd Powiatu 
Puławskiego spośród osób wskazanych przez Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Puławskiego, Zarząd Powiatu oraz wybra-
nych na zebraniu upoważnionych delegatów organizacji po-
zarządowych. Zebranie delegatów zaplanowano na pierwsze 
półrocze br. O szczegółowej dacie poinformujemy na naszej 
stronie internetowej, BIP i tablicy ogłoszeń.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dożynki Powiatowe Kazimierz Dolny 2016 

Tegoroczne Dożynki Po-
wiatowe odbędą się w Kazimie-
rzu Dolnym w dniach 27-28 
sierpnia. Na te dni, wspólnie  
z Gminą Kazimierz Dolny za-
planowaliśmy wiele interesują-
cych wydarzeń – m.in. trady-
cyjną mszę dożynkową, dziele-
nie się chlebem, konkursy, wy-
stępy artystyczne, prezentacje 
stoisk regionalnych i organiza-
cji społecznych. Nowością będzie konkurs chleba oraz kon-
kursy twórczości ludowej.

Tradycją dożynek jest rozegranie w pierwszym dniu uro-
czystości (sobota) Powiatowych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
powiatu. Zawody te budzą zainteresowanie i cieszą się dużą 
popularnością w powiecie, a ich przebieg jest pełen emocji  
i sportowej rywalizacji. Impreza podkreśla zaangażowanie 
strażaków-ochotników w życie lokalnych społeczności oraz 
poświadcza ich wysoką sprawność i bardzo dobre wyszkole-
nie. Niedziela będzie natomiast dniem uroczystego święto-
wania staropolskiej tradycji dożynkowej. Jest to ukłon w kie-
runku rolników i środowiska działającego w sferze wspiera-
nia rolnictwa i obszarów wiejskich oraz forma integrowania 
mieszkańców wsi i miast Powiatu Puławskiego. Organizato-
rzy starają się, by dożynki były wydarzeniem atrakcyjnym dla 
społeczności powiatu, a jednocześnie dla turystów poprzez 
prezentowanie unikatowych wartości kultury materialnej  
i duchowej Ziemi Puławskiej. Warto podkreślić, że dożynki 
organizowane przez Powiat Puławski to jedne z nielicznych  
w województwie lubelskim, które odbywają się rokrocznie. 

Do organizacji Dożynek Powiatowych Starosta Puławski 
i Burmistrz Kazimierza Dolnego zapraszają wszystkie gminy 
z terenu powiatu, jednostki powiatowe i gminne, organizacje 
społeczne oraz jednostki służące rolnictwu. 

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

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr  921/13 o pow. 0,1179 ha, 921/16 o pow. 0,4389 ha, 
921/17 o pow. 0,0177 ha, oraz 921/19 o pow. 1,4222 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie 
Miasta Puławy, obręb 3 Wólka Profecka (arkusz mapy 11).
Dla   przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Puławach - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą nr LU1P/00088260/5.
1. Cena wywoławcza sprzedaży całego kompleksu nieruchomości wynosi 3 971 700 zł  +  23 % VAT
(słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100). 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca  w dacie zawarcia umowy.  
2. Wadium w pieniądzu PLN wynosi –  400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy  00/100 zł).
Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach Al. Królewska 19 nr rachunku PKO BP S.A.  
62 1020 3219 0000 9102 0012 1392 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powia-
towego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 18 kwietnia 2016 roku.
3. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

Drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w pokoju 132 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 lub pod numerem tel. 81 886 12 09.
Treść ogłoszenia oraz mapa znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Puławach.

STAROSTA  PUŁAWSKI 

Kolejna przebudowa w ramach „schetynówek”  
w Powiecie Puławskim

Powiat Puławski systematycznie poprawia stan dróg  
w ramach własnego budżetu oraz zabiega o środki zewnętrzne 
na ten cel, by tworzyć lepsze warunki życia dla mieszkańców,  
a także podnosić atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną 
ziemi puławskiej. W realizacji tej aktywnej polityki zostały 
złożone do Wojewody Lubelskiego dwa wnioski na realiza-
cję zadań drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Jeden z projektów uzyskał dofinansowanie, drugi znajduje
się na liście rezerwowej. Z końcem stycznia 2016 r. do Sta-
rostwa w Puławach wpłynęła informacja o przyznaniu przez 
Wojewodę Lubelskiego środków w wysokości 2 150 mln zł 
(50% wartości inwestycji) na realizację zadania „Przebudowa 

ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od drogi krajo-
wej 17 do m. Baranów”.

Zgodnie z zasadami programu dotacja na inwestycję może 
wynieść do 50% jej wartości i nie może przekraczać 3 mln zł. 
Inwestycja musi być ukończona w roku, w którym zostało 
udzielone dofinansowanie. W każdym roku jednostka samo-
rządu terytorialnego może uzyskać wsparcie na jeden projekt. 
Zadanie objęte dofinansowaniem jest wspólną inicjatywą Po-
wiatu oraz gmin Baranów i Żyrzyn. Przedmiotem prac będzie 
odcinek o długości 6400 m. Koszt inwestycji to 4 300 mln zł, 
w tym dofinansowanie Wojewody wynosi 2 150 mln zł (50%),
zaś pozostałe 2 150 mln zł (50%) to wkład własny, tj. udział 
trzech partnerów w proporcjach: Powiat Puławski wnosi 50% 
wkładu własnego w zadanie, zaś 50% wkładu własnego wnosi 
Gmina Baranów i Gmina Żyrzyn – proporcjonalnie, zależnie 
od przebiegu nowo tworzonej drogi przez teren danej gmi-
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ny. Realizacja tego zadania jest bardzo ważna, ponieważ dro-
ga objęta dofinansowaniem w całości przebiega przez teren
zagospodarowany, zabudowany i zamieszkany. Jest to jedna  
z najintensywniej uczęszczanych dróg na terenie powiatu, za-
tem waga przedsięwzięcia jest tym wyższa, że jego realizacja 
przekłada się na bezpieczeństwo i komfort wielu użytkowni-
ków. Opisywana inwestycja (K17 – Baranów) jest kontynuacją 
zadania z lat poprzednich. W roku 2012 prace prowadzono  
w Baranowie przy ul. Tartacznej, w przebiegu drogi łączą-
cej Parafiankę z Baranowem. W latach 2014-2015 wspólnie 
z gminą Baranów Powiat Puławski wykonał nową nawierzch-
nię i chodniki na długości 1 km w Pogonowie. 
Drugi ze złożonych wniosków dotyczy drogi prowadzącej 

przez Powiat Puławski od Opoki do drogi krajowej nr 17. Ten 
wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Szansą na uzyska-
nie dofinansowania są środki ewentualnie uwolnione w rezul-
tacie przetargów przeprowadzonych na realizację projektów  
z listy głównej. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

Fragment drogi K17 - Baranów

Odcinek drogi K17 - Baranów

Trwają prace nad nową Strategią Powiatu 
Puławskiego do roku 2020 z perspektywą  
do 2030

Powiat Puławski jest w trakcie przygotowania nowego do-
kumentu strategicznego, który wyznaczy cele i kierunki dzia-
łania w kolejnych latach. Na podjęcie przez Zarząd Powiatu 
Puławskiego decyzji o przystąpieniu do opracowania Strategii 
Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą 

do 2030 r. wpłynęło m.in. rozpoczęcie nowej perspektywy 
programowania unijnego obejmującej lata 2014-2020, umoż-
liwiającej pozyskanie środków na finansowanie wielu inwe-
stycji rozwojowych. 

Nowa Strategia będzie określać podstawowe kierunki roz-
woju społeczno-gospodarczego powiatu i strategiczne cele 
do zrealizowania przez wspólnotę samorządową na okres do 
2020 roku z perspektywą do roku 2030. Rok 2020 wyznacza 
koniec perspektywy programowania środków z funduszy 
europejskich oraz okresu obowiązywania średniookresowej 
strategii rozwoju kraju. 

Jednak z uwagi na fakt, że planowanie strategiczne jest 
procesem ciągłym, znaczna część zadań wskazanych w Stra-
tegii realizowana będzie w sposób stały, a skutki wielu przed-
sięwzięć realizowanych do 2020 roku odczuwane będą w per-
spektywie długookresowej (także po zakończeniu ich reali-
zacji), za zasadne uznano wydłużenie perspektywy czasowej 
Strategii o kolejne 10 lat. 

Strategia podzielona zostanie na trzy zasadnicze części 
(diagnoza; misja i wizja rozwoju Powiatu oraz cele strategii; 
wdrażanie i monitoring) uzupełnione wstępem i integralny-
mi załącznikami. Zapisy dotyczące przyszłych działań zawar-
te będą w następujących obszarach strategicznych:
I.     Gospodarka przestrzenna, infrastruktura techniczna  

i komunikacyjna;
II.   Społeczeństwo i gospodarka;
III. Promocja i współpraca ponadlokalna.

Należy podkreślić, że Strategia w wielu miejscach będzie 
odwoływać się do innych opracowań, cechujących się większą 
szczegółowością bądź opracowań innego szczebla.

Dotychczas odbyło się szereg spotkań Zespołu ds. opraco-
wania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego, a także przepro-
wadzono konsultacje społeczne. W wyniku przeprowadzonych 
prac powstał projekt dokumentu, który podlega uzgodnieniom 
śrosowiskowym i w najbliższym czasie będzie przedmiotem 
procedowania przez Radę Powiatu Puławskiego. Projekt Strate-
gii dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Puławskiego.

Marcin Berłowski, Starostwo Powiatowe w Puławach

XII Targi Pracy i Edukacji 

7 kwietnia 2016 r. w hali sportowej przy ZST w Puławach 
odbędą się XII Targi Pracy i Edukacji. Organizatorem projek-
tu jest Powiatowy Urząd Pracy w Puławach we współpracy 
z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach. 
Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafal-
ską, Starostę Puławskiego Witolda Popiołka oraz Prezydenta 
Miasta Puławy Janusza Grobla. 

Targi adresowane są do wszystkich osób i podmiotów 
zainteresowanych problematyką pracy i edukacji oraz kreu-
jących tę przestrzeń w Powiecie Puławskim. Są płaszczyzną 
bezpośrednich kontaktów pracodawców, jednostek oświato-
wych i organizacji funkcjonujących w obszarze pracy, eduka-
cji i spraw społecznych. Każdego roku targi gromadzą wielu 
wystawców i tysiące uczestników. Planowany program targów 
jest bardzo urozmaicony. Dzięki temu przedsięwzięciu osoby 
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poszukujące pracy nawiązują bezpośrednie kontakty owocu-
jące podjęciem zatrudnienia, młodzież zapoznaje się z ofertą 
edukacyjną i zawodową, co umożliwia podejmowanie traf-
niejszych decyzji związanych  z przyszłością.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na okładce 
kwartalnika.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Powiatowe Obchody 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski i Powstania Państwa Polskiego

Samorząd Powiatu Puławskiego uznając wielką wagę 
Chrztu Polski dla rozwoju Państwa Polskiego postanowił zor-
ganizować szereg przedsięwzięć mających na celu uczczenie 
tego wielkiego wydarzenia.

27 stycznia 2016 r. Rada Powiatu Puławskiego podję-
ła Uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dot. obchodów 
1050. rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego, 
w której podkreśla znaczenie i pozytywne skutki wydarzeń  
z 966 r. oraz ogłasza rok 2016 rokiem Powiatowych Obcho-
dów 1050 rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Pol-
skiego.

Z tej okazji jednostki organizacyjne Powiatu oraz pod-
mioty społeczne ogłosiły szereg wydarzeń i przedsięwzięć, 
m.in.: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach:
• Wieczór poetycko-muzyczny - sala teatralna MDK  

w Puławach -  08.04.2016 r. godz. 17.00
• III Rekreacyjny Rajd Rowerowy w Ramach Ogólno-

polskich Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski – 
16.04.2016 r.

• Konkurs Fotograficzny - 15.05.2016 r., finał Sala Pompe-
jańska - 31.05.2016 r.

• Konkurs Literacki „O tym, jak Dobrawa Polskę zobaczy-
ła” – 31.05.2016 r.

• Konkurs Plastyczny „Narodziny Polski” - nadsyłanie 
prac do 31.03.2016 r.

• Sztuka Teatralna - Kościół Wniebowzięcia NMP w Puła-
wach - 19.06.2016 r. (po mszy wieczorowej)

• Plener Malarski „Narodziny Polski” (Kościół Wniebo-
wzięcia NMP) - 19.05.2016 r.

• Wystawa poplenerowa w Galerii Piwnica MDK w Puła-
wach - 29.06.2016 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach:
• Konkurs plastyczny na portret Mieszka I i Dobrawy 

„Mieszko i Dobrawa naszymi oczami”, termin składania 
prac – 10 maja 2016 r.

• Konkurs plastyczny na logo Chrztu Polski „Graficzna
odsłona Chrztu Polski”, termin składania prac – 10 maja 
2016 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach:
• panel historyczny dot. Chrztu Polski oraz jego skutków 

dla Polski  
• konkurs historyczny „Polska Piastów” 
• okolicznościowe gazetki i pogadanki 
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Organizacje pozarządowe:
• wykład zaplanowany przez Towarzystwo Przyjaciół Na-

łęczowa pt. „Początki państwa i chrystianizacji Polski”  
w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie 

• zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Gołebia 
spotkanie z Jackiem Osiakiem „Rola Mieszka I w po-
czątkach Państwa Polskiego”, które odbyło się w Izbie 
Produktu Lokalnego w Gołębiu.

Natomiast Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowa-
niu dwóch projektów związanych z rocznicą: „1050. rocznica 
Chrztu Polski - koncert jubileuszowy” organizowany 3 kwiet-
nia 2016 r. przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Puławach
oraz „XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej”, których organizato-
rem jest Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej.  

2 października  zaplanowano podsumowanie uroczystości 
jubileuszowych odbywających się w powiecie.

Na stronie internetowej www.pulawy.powiat.pl uru-
chomiono również specjalną zakładkę, w której na bieżąco 
umieszczane są najnowsze informacje związane z jubileuszo-
wymi projektami.

Andrzej Wenerski  
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 
Regulamin konkursu plastycznego 

„Narodziny Polski” 
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach Sieroszewskiego 4 

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich, którym nieobojętne jest poczucie piękna              
i zmysł artystyczny, a zarazem droga jest wspaniała przeszłość naszej ojczyzny 
do udziału w konkursie plastycznym „Narodziny Polski”. 

Cele konkursu: 

 uczczenie 1050 rocznicy chrztu Polski- powstania Państwa  Polskiego,                                 

 rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów poprzez przybliżanie im 
historii Polski, 

 kształtowanie świadomości odrębności narodowej oraz wspólnoty dziejów 
w zjednoczonej Europie, 

 budzenie dumy ze znaczenia naszej „małej ojczyzny” dla dziejów  Państwa 
Polskiego, 

 rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej, 

 poznanie różnorodnych technik plastycznych. 

Warunki uczestnictwa: 

 konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, 

 temat „Narodziny Polski”, 

 technika dowolna: prace płaskie malarskie i graficzne, 

 format prac dowolny, nie mniejszy niż A4, 

 kategorie wiekowe: uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół średnich. 

Każda praca powinna następujące następujące informacje: 
Imię i nazwisko, wiek autora, klasa, 

Nazwa szkoły i adres, 

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. 

Termin i miejsce składania prac: do 31 marca 2016 - Młodzieżowy Dom Kultury 
Puławy Sieroszewskiego 4 

Rozstrzygnięcie konkursu: 11 kwiecień 2016 r. 

Laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom: Starostwo Powiatowe               
w Puławach, Al. Królewska 19 – dn. 31.05.2016 r. godz. 12.00 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XV/105/2016
Rady Powiatu Puławskiego
 z dnia 27 stycznia 2016

Stanowisko
Rady Powiatu Puławskiego

w sprawie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski
i Powstania Państwa Polskiego

Rok 2016 niesie ze sobą rocznice wielkich wydarzeń,  
z których na szczególne podkreślenie i uwagę, ze względu 
na swą rangę, zasługują obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. 

Historycy są zgodni, że wydarzenie to radykalnie wpły-
nęło na losy polskiego narodu, państwa i kościoła. Przyję-
cie chrztu przez Mieszka I sprawiło, że Polska trafiła do no-
wej przestrzeni kulturowej i politycznej, wspólnej dla kra-
jów zachodniej Europy. Stała się krajem, który w oparciu 
o treści wynikające z wiary chrześcijańskiej, budował nowe 
oblicze naszej kultury będącej integralną częścią kultury 
europejskiej i jej dziedzictwa. Chrześcijaństwo było czyn-
nikiem, który pozwolił umocnić polską tożsamość, skonso-
lidować państwo i społeczeństwo, wykształcić świadomość 
narodową oraz zakorzenić Polskę i Polaków we wspólnocie 
Kościoła i Europy. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religij-
nemu oraz społecznemu umocnieniu. 

Obchody Jubileuszu 1050–lecia Chrztu Polski będą 
świadectwem, jak wiele z tego wielkiego, historycznego 
dziedzictwa przetrwało do naszych czasów, pozwolą przy-
pomnieć fakt, że jesteśmy spadkobiercami chrześcijańskiej 
historii narodu i państwa polskiego. 

W związku z nadzwyczajnym Jubileuszem 1050. Rocz-
nicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego Rada 
Powiatu wyraża wolę włączenia się w ogólnopolskie i ca-
łoroczne obchody rocznicy tego wydarzenia na terenie Po-
wiatu Puławskiego. 

Rada Powiatu u progu rozpoczynającego się 2016 roku, 
zwraca się z apelem do mieszkańców naszego Powiatu  
o podjęcie się organizacji uroczystości, okolicznościowych 
wystaw, spotkań, sympozjów, koncertów, konkursów i in-
nych działań przybliżających znaczenie i konsekwencje, dla 
losów państwa i narodu polskiego, przyjęcia w 966 roku 
chrztu przez polskiego księcia. 

Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu oraz wszyst-
kie jednostki podległe do przygotowania, również wspól-
nie, z innymi samorządami, instytucjami lub stowarzysze-
niami z naszego powiatu, różnorodnych działań dla cało-
rocznych obchodów tej niezwykłej dla naszego pokolenia 
rocznicy. 

Rada Powiatu Puławskiego ogłasza rok 2016, rokiem 
Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski  
i Powstania Państwa Polskiego.

Danuta Smaga
Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego

„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie 
konsensusu społecznego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju subregionu 
w krajobrazie kulturowym trójkąta 
turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz 
Dolny” - zakończenie projektu

Z końcem marca 2016 r. zakończy się realizacja wieloletnie-
go projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie 
konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju 
subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystyczne-
go: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowa-
nego ze środków szwajcarskich, a realizowanego przez Powiat 
Puławski w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielo-
ny Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  
w Końskowoli oraz Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy  
z Lublina. 
Otrzymane dofinansowanie z pomocy szwajcarskiej wynosi 
4 000 000 CHF co daje kwotę około 13 717 108,16 PLN.

Przypomnijmy co osiągnęliśmy dzięki realizacji tego projek-
tu:

1. Zorganizowano 3 wyjazdy studyjne do Szwajcarii oraz 
jedną rewizytę Szwajcarów do Polski. Efektem tych wi-
zyt jest stworzona „baza dobrych praktyk” oparta na do-
świadczeniu ekspertów szwajcarskich, którzy dzielili się 
doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem roz-
wiązań stosowanych w regionie Valais dotyczące prak-
tycznych aspektów: marketingu regionalnego, promocji 
regionalnej, kreowania i sprzedaży produktu regional-
nego.

2. Opracowany został  Plan Rozwoju Turystyki, który 
określa spójny, wieloletni program rozwoju turystyki  
w subregionie oraz ogólne ramy udzielania wsparcia fi-
nansowego z Programu Szwajcarskiego na lokalne ini-
cjatywy społeczno-gospodarcze. Dokument ten obejmu-
je lata 2012-2014, z perspektywą planowanych działań 
do 2020 r.

3. Powstała strona internetowa, na której możemy znaleźć 
rzetelne i aktualne informacje.

Park miniatur w Rąblowie
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4. Zorganizowano 52 warsztaty szkoleniowe ogólnoro-
zwojowe w kierunku działalności pozarolniczej w któ-
rych uczestniczyło łącznie 840 osób.

5. Zrealizowano 3 edycje wsparcia dla osób fizycznych
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą  
w zakresie turystyki. Wsparcie było realizowane poprzez 
zastosowanie 4 instrumentów: szkolenie „ABC Przed-
siębiorczości, wizyty studyjne, spotkania panelowe, in-
dywidualne doradztwo. Uczestnicy, którzy zakończyli 
cały cykl szkoleniowo-doradczy ubiegali się o jednora-
zową bezzwrotną dotację inwestycyjną na rozpoczęcie  
i prowadzenie działalności gospodarczej. Przeszkolono 
60 osób oraz przyznano 33 dotacje.

6. Przeprowadzono 15 konkursów grantowych w wyniku 
których przyznano 143 dotacje na realizację lokalnych 
projektów. Kwota jaką przekazaliśmy na lokalne inicja-
tywy to ok. 10, 5 mln zł. W ramach przyznanych dotacji 
powstało  m.in.:
- 33 nowe podmioty gospodarcze (start-up) w branży 

turystycznej,
- utworzono 322 nowych miejsc noclegowych dla tury-

stów (w pensjonatach, agrokwaterach),
-  udostępniono turystom 27 nowych atrakcji turystycz-

nych (np. jazdy konne, wypożyczalnie rowerów, wy-
pożyczalnie kajaków, park Owadolandia, ogród Sali-
karium, ścieżki edukacyjne),

- wyposażono i udostępniono 9 obiektów gastronomicz-
nych oferujących dania z lokalnymi wyrobami,

- oznakowano  308 km szlaków konnych, 160 km szla-
ków nordic walking oraz ponad 80 km szlaków orni-
tologicznych,

- zorganizowano ponad 30 imprez kulturalnych,
- odnowiono i doposażono 43 obiekty noclegowe.

7. Opracowano 10 pakietów turystycznych oraz stworzo-
no alternatywną listę atrakcji turystycznych z regionu 
objętego projektem (nie umieszczonych w pakietach tu-
rystycznych). Powstały pakiety 1, 2 i 3 dniowe.

8. Zmodernizowano Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym. W ra-

mach tego zadania dokonano wymiany stolarki okien-
nej w części pokoi (18 sztuk okien), wymienione zostały 
wszystkie parapety zewnętrzne (33 sztuki). Zmoderni-
zowano kuchnię oraz wyposażono w nowe urządzenia 
kuchenne. Do świetlicy zakupione zostały 3 zestawy 
komputerowe oraz telewizor i stół do bilarda, ping pon-
ga oraz gra piłkarzyki. Wybudowano grilla. 

9. Powstał Park Rozrywki pt. „Z fizyką za pan brat” 
w Kazimierzu Dolnym. 
Utworzony Park to nowoczesna oferta edukacyjna i re-
kreacyjna dla turystów i mieszkańców. Z oferty tej już 
wkrótce będą mogły skorzystać zorganizowane grupy 

szkolne np. zielone szkoły, wycieczki szkolne ale tak-
że osoby indywidualne z dziećmi, które spędzają wolny 
czas w Powiecie Puławskim.

10. Powstał Kemping wraz z przystanią kajakową w Ko-
śminie.
Kemping zlokalizowany w jest miejscowości Kośmin, 
obok siedziby LGD na terenie zabytkowego zespo-
łu dworsko-parkowego Kossaków nad rzeką Wieprz. 
Utworzenie kempingu przyczyni się do zwiększenia ru-

Przejażdżki konne - Wylągi

Sala parku rozrywki w Kazimierzu Dolnym

Sala parku rozrywki w Kazimierzu Dolnym



15

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

chu turystycznego na obszarze wsparcia projektem, jed-
nocześnie pozwoli na zwiększenie bazy noclegowej i po-
prawę infrastruktury kajakowej w północnej części po-
wiatu – w chwili obecnej najsłabiej zagospodarowanego 
pod względem turystycznym. Utworzono pole kempin-
gowego o standardzie 1-gwiazdkowym ze 196 miejscami 
noclegowymi wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną 
i techniczną (toalety, oświetlenie itd.). 

Powyższe informacje niewątpliwie wskazują na to, iż 
działania realizowane w ramach projektu „Euroszansa dla 
Lubelszczyzny…” przyczyniły się do rozwoju turystyki  
w naszym regionie. Pozyskane Fundusze Szwajcarskie wpły-
nęły na zwiększenie ruchu turystycznego i wydłużenie pobytu 
turystów jak również przyczyniły się do integracji środowisk  
i ludzi aktywnych działających na rzecz lokalnej społeczności 
oraz turystów.

Małgorzata Lachtara
kierownik Biura Projektu Euroszansa dla Lubelszczyzny

Nowe udogodnienie w Wydziale Komunikacji  
i Dróg

Z myślą o jakości obsługi oraz wygodzie dla klien-
tów Starostwo Powiatowe w Puławach z dniem 11 stycznia  
2016 r. wprowadziło nową formę płatności w Wydziale Ko-
munikacji i Dróg. Nowoczesne terminale, zainstalowane dzię-
ki współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, 
pozwalają na dokonanie płatności za wydanie dokumentów 

komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdu i uzyskania 
uprawnień do kierowania pojazdami. Nowa aplikacja umożli-
wia dokonanie opłaty za pomocą karty płatniczej bezpośred-
nio u pracownika załatwiającego sprawę. Druga możliwość 
to opłata przez stronę internetową oraz trzecia, dotychczas 
funkcjonująca – gotówką w banku. 

Józef Zolech
kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg

Z troską o najmłodszych

Zarząd Powiatu Puławskiego 
mając na uwadze bezpieczeństwo 
dzieci podjął współpracę z Komen-
dą Powiatową Policji w Puławach 
w zakresie działań prewencyjnych. 
Pierwszym efektem współdziałania 
są przekazane maskotki ze znaka-
mi graficznymi Policji i Powiatu
Puławskiego, które będą używane przez policjantów podczas 
spotkań z przedszkolakami oraz jako element łagodzący stres 
dzieci będących uczestnikami wypadków drogowych, ofiara-
mi przestępstw i innych tego typu zdarzeń. 

Starosta W. Popiołek przekazuje maskotki zastępcy  
komendanta D. Krukowi

Zastępca komendanta nadkomisarz D. Kruk i starosta W. Popiołek
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Pod Patronatem Starosty

IV edycja Powiatowego Konkursu Kolędy i Pastorałki 
Niemieckiej w POK „Dom Chemika”

Miejsce: Puławy
Termin: 8 stycznia 2016 r.
W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu puławskiego. 
W trakcie tej imprezy odbyła się kwesta na rzecz Puławskie-
go Hospicjum. Do konkursu zgłosiło się 28 uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu puławskiego, 
którzy jako soliści bądź zespoły wykonali jedną kolędę lub 
pastorałkę w języku niemieckim. I miejsce zajęła reprezenta-
cja I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego  
w składzie Natalia Strumnik – śpiew, Bartek Grudzień 
– skrzypce oraz Kinga Kaczkowska – fortepian. II miejsce   
Adrianna Pietras z III Liceum Ogólnokształcącego  przy ZSO 
Nr 2  im. F. D. Kniaźnina w Puławach.  III miejsce Natalia 
Kałdonek z gimnazjum im. E. M. Andriollego z Nałęczowa. 

XV Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich  
„O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI” 

Miejsce: Puławy
Termin: 4-6 marca 2016 r.
Jubileuszowy XV Ogólnopolski Konkurs Tańców 
Polskich „O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI” 

odbył się 4-6 marca 2016 r. w hali sportowej MOSiR w Puła-
wach. Podczas tegorocznej edycji Konkursu zaprezentowało 
się ponad 400 uczestników. Były to pary taneczne (najmłodsi 
uczestnicy mieli po 7 lat, najstarsza kategoria obejmuje oso-
by powyżej 40 lat)  w dwóch klasach oraz formacje taneczne  
w konkursie Kar Mazurowych. W programie Konkursu zna-
lazły się najpiękniejsze polskie tańce: kujawiak, oberek, ma-
zur i krakowiak. Najmłodsza grupa zatańczyła również polkę. 

 
III Mistrzostwa Puław rozgrywane w ramach Grand Prix 
Lubelszczyzny 2016

Miejsce: SP Nr 1 w Puławach
Termin: 6 marca 2016 r.
Amatorski turniej badmintona „III Mistrzostwa 
Puław rozgrywane w ramach Grand Prix Lu-

belszczyzny 2016”, który odbył się 6 marca 2016 r. w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Puławach. 
W turnieju wzięli udział uczniowie puławskich szkół, dorośli 
mieszkańcy Puław i okolic oraz goście spoza Powiatu Puław-
skiego (Garwolin, Lublin, Radom, Łęczna, Ryki).  

Akcja oddawania krwi i rejestracji dawców szpiku kostne-
go, pod hasłem „Mundurowi dla mundurowych”

Miejsce: Zespół Szkół Nr 3 w Puławach
Termin: 8 marca 2016 r.
Kadeci z Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach 
zorganizowali akcję zbiórki krwi pod ha-

słem „Mundurowi dla mundurowych”. Starosta Puławski 
Witold Popiołek uznając szczytny cel przedsięwzięcia objął 
akcję Patronatem Honorowym. Zbiórka krwi zorganizowa-

Ustalono również inne rodzaje wspólnych działań pre-
wencyjnych – będzie to m.in. skierowana tym razem do 
dorosłych, broszura informacyjna z numerami telefonów 
alarmowych, informacjami o sposobach zachowania się  
w przypadku zagrożeń i wypadków. Wydawnictwo będzie 
dystrybuowane  w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Puławach oraz przez puławską Policję.

W spotkaniu u Starosty ze strony Policji uczestniczyli: za-
stępca komendanta nadkom. Dariusz Kruk oraz oficer prasowy
kom. Marcin Koper. Powiat Puławski reprezentowali: starosta 
Witold Popiołek, wicestarosta Michał Godliński, sekretarz Mo-
nika Zych, skarbnik Anna Krzysztofik oraz kierownik Wydzia-
łu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Zastępca komendanta nadkomisarz D. Kruk i oficer prasowy M. Koper

Zastępca komendanta nadkomisarz D. Kruk, oficer prasowy M. Koper,
sekretarz M. Zych, skarbnik A. Krzysztofik, wicestarosta M. Godliński, 

starosta W. Popiołek, kierownik A. Wenerski
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na została przy współpracy szkoły z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa w Lublinie. W tym roku po raz pierwszy pro-
wadzona była także rejestracja dawców szpiku kostnego. 

  
XIV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji  
i Prozy o Tematyce Wiejskiej

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie
Termin: 9 marca 2016 r.
Konkurs recytatorski o tematyce wiejskiej organizo-
wany był 9 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Kurowie. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci  
i nauczycieli literaturą ludową. Organizatorzy chcą aby dzie-
ci i młodzież odkryły na nowo uroki polskiej wsi i czuły się 
dumne z przynależności do ziemi ojców. Konkurs propaguje 
integrację środowisk szkolnych, zwłaszcza wiejskich, zapra-
szani są poeci twórcy ludowi, przedstawiciele władz samo-
rządowych. Uczestnicy konkursu dzieleni są na trzy kategorie 
wiekowe i przesłuchują ich trzy niezależne komisje.  

V edycja konkursu o tematyce profilaktyczno-prozdrowot-
nej – „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”. 

Miejsce: Puławy
Termin: 17 marca 2016 r.
Konkurs realizowany jest przez nauczycie-
li Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach. Skierowany jest 
do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z Puław oraz powiatu puławskiego. Główny cel konkursu to 
kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań 
prozdrowotnych, zwrócenia uwagi na problematykę uzależ-
nień oraz profilaktykę HIV/AIDS.  

III Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny „Lubelskie 
Inspiracje w Kuchni Polskiej”

Miejsce: Puławy
Termin: 31 marca 2016 r.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół po-
nad gimnazjalnych o profilu gastronomicznym 

z województwa lubelskiego. Inicjatywa ma na celu promocję 
sztuki kulinarnej charakterystycznej dla regionu lubelskiego, 
poznawanie i propagowanie tradycji kulinarnej Lubelszczy-
zny, doskonalenie umiejętności kulinarnych, pomysłowości  
i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych, podnosze-
nie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie 
współpracy z innymi szkołami gastronomicznymi, a także 
przedsiębiorstwami związanymi z gastronomią.

 
XII Targi Pracy i Edukacji w Puławach

Miejsce: Puławy
Termin: 7 kwietnia 2016 r.
Celem tej inicjatywy jest wspieranie nowo 
powstających miejsc pracy oraz tworzenia 

płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy uczestnikami 
rynku pracy. W oparciu o tą ideę pragniemy stworzyć moż-
liwości, które pozwolą pracodawcom zaprezentować swoją 
działalność lokalnej społeczności oraz pozyskać nowych pra-

cowników. Na XII Targach Pracy i Edukacji zostanie zapre-
zentowana oferta edukacyjna powiatu puławskiego i miasta 
Puławy. Taka konstrukcja Targów pozwala uzyskać spójną in-
formację na temat możliwości rozwoju i planowania kariery.   

II Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Miejsce: Puławy
Termin: 18 maja 2016 r.
Turniej Wiedzy Ekonomicznej skierowany jest do 
uczniów szkól gimnazjalnych i ma na celu propa-
gowanie wiedzy ekonomicznej, rozbudzanie du-

cha przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej wśród gim-
nazjalistów, rozbudzenie zainteresowania wiedzą ekonomicz-
ną, promowanie uczniów posiadających szeroką wiedzę z za-
kresu przedsiębiorczości, zachęcenie do dalszego kształcenia  
w kierunku ekonomicznym oraz rozwijanie zainteresowań 
zawodami związanymi z tą dziedziną wiedzy.  

XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji  
i Prozy Religijnej

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie
Termin: 18 maja 2016 r.
Konkurs Recytatorski o tematyce religijnej odbę-
dzie się 18 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Kurowie. Konkurs poświęcony jest literaturze religij-
nej. Organizatorzy wierzą, że obcowanie z literaturą religijną 
i świadome jej przeżywanie pozwolą młodym ludziom rozwi-
nąć własną osobowość, wrażliwość na to co piękne i istotne, 
co kształtuje charakter. Dzięki młodemu pokoleniu wycho-
wanemu w duchu tolerancji, miłości bliźniego, szanującemu 
prawa człowieka do godnego życia – możemy śmiało patrzeć  
w przyszłość, bez obawy o jutro.

XVII edycja Konkursu „Moje inspiracje muzyczne”

Miejsce: Nałęczów
Termin: 20 maja 2016 r.
Konkurs organizowany jest przez Szkołę 
Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Pa-

derewskiego w Nałęczowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Edukacji Artystycznej „Preludium” w Nałę-
czowie. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki kla-
sycznej, możliwość twórczej konfrontacji umiejętności  
i osiągnięć młodych adeptów sztuki instrumentalnej i gry ze-
społowej, podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymia-
nę doświadczeń i analizę własnych działań oraz promowanie  
i upowszechnianie muzyki kameralnej i solowej. Konkurs ma 
zasięg międzynarodowy. 

Międzynarodowy Festiwal Tańców „Godel”
Miejsce: Baranów, Kazimierz 
Dolny, Wąwolnica, 
Wojciechów, Zwoleń
Termin: 3 - 5 czerwca 2016 r.

W bieżącym roku kalendarzowym, Międzynarodowy Fe-
stiwal Tańców „Godel” świętuje jubileusz 13-lecia istnienia. 
W ciągu wielu lat swojej historii Festiwal w naturalny spo-
sób rozwijał się, ewoluował i zmieniał swój zasięg. W ciągu 
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tych lat stał się on ważnym elementem życia kulturalnego 
naszego regionu oraz województwa lubelskiego. Wzorem 
lat ubiegłych, tegoroczna edycja festiwalu zrealizowana zo-
stanie na terenie województwa lubelskiego – w Puławach  
i w gminach powiatu puławskiego, tj. Baranowie, Kazimie-
rzu Dolnym, Wąwolnicy oraz w Wojciechowie i gościnnie  
w Zwoleniu. Celem projektu jest propagowanie tańca ludo-
wego oraz pozostałych form kultury folklorystycznej naszego 
województwa. Pokazy, spektakle taneczne przyczyniają się do 
rozwoju sztuki i są innowacyjną formą edukacyjną dla kil-
kuset uczestników poszczególnych wydarzeń. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zainteresowanie 
jak największej grupy młodzieży szkolnej by odwrócić ich 
uwagę od pogłębiających się zjawisk patologicznych, takich 
jak alkoholizm i narkomania. Organizatorom  zależy na zor-
ganizowaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
w oparciu o tradycje i obyczaje regionalne, wzmacnianie wię-
zi rodzinnych, łączenie pokoleń. 

Magdalena Kobiałka
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Kalendarz imprez 2016

Starostwo Powiatowe w Puławach udostępniło kalendarz 
imprez kulturalno-sportowych na rok 2016. Znajdują się  
w nim szczegółowe informacje i opisy najciekawszych wyda-
rzeń odbywających się w powiecie puławskim, ich dokładny 
termin i miejsce oraz kontakt do organizatorów. Kalendarz 
przygotowany w wersji elektronicznej można pobrać ze stro-
ny internetowej urzędu www.powiatpulawski.pl. 

W ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystycz-
ną „Kraina Lessowych Wąwozów” wydano też folder w wer-
sji papierowej. Zawiera on  podstawowe informacje na temat 
Powiatu Puławskiego i LOT „Krainy Lessowych Wąwozów” 
oraz ogólne zestawienie najważniejszych imprez z naszego 
regionu. Zapraszamy do lektury!

Justyna Żurkowska  
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Kultura

Powiatowe dotacje dla kultury w 2016 r.

W  grudniu 2015 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, 
Zarząd Powiatu Puławskiego  podjął uchwałę w sprawie ogło-
szenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego  
w 2016 r. Konkurs obejmował następujący zakres: 

• wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych, reali-
zowanych na rzecz mieszkańców powiatu, a w szczegól-
ności: inicjatyw kulturalnych służących wzbogacaniu 
oferty kulturalnej w formie: koncertów, wystaw, plenerów, 
warsztatów, prezentacji, odczytów, cyklicznych wydarzeń 
kulturalnych o charakterze festiwalowym, międzynarodo-

wym i ogólnopolskim, przedsięwzięć związanych z kul-
tywowaniem tradycji, zwyczajów i ochroną dziedzictwa 
kulturowego, niekomercyjnej działalności wydawniczej, 
związanej z promocją dorobku artystycznego miejsco-
wych twórców, zabytków, dzieł sztuki, historii i tradycji,

• promocję kultury regionu,
• wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

Do  konkursu przystąpiło 27 organizacji. Po przeprowa-
dzeniu oceny przez powołaną w tym celu przez Zarząd Po-
wiatu komisję konkursową, Zarząd podjął uchwałę o udziele-
niu dotacji na realizację  projektów przez 15 organizacji. 

Poniżej zaprezentowane jest zestawienie zawierające 
szczegółowe informacje dotyczące: nazwy podmiotu realizu-
jącego zadanie, tytułu zadania  oraz kwoty przyznanej na do-
finansowanie danego przedsięwzięcia.

Lp. Podmiot realizujący  
zadanie publiczne Tytuł zadania

Przyznana 
kwota 
dotacji 

(zł)

1
Parafia Rzymsko-Katolicka  
Miłosierdzia Bożego,  
ul. Kowalskiego 1,  
24-100 Puławy

1050 rocznica Chrztu 
Polski - Koncert 
Jubileuszowy

10 000,00 

2
Nałęczowska Fundacja 
Muzyczna, ul. Tyszkiewicza 20, 
24-120 Kazimierz Dolny

XX Międzynarodowy 
Letni Festiwal i Kurs 
Pianistyczny  
w Nałęczowie

2 500,00 

3
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kurowie, ul. Kilińskiego 2A, 
24-170 Kurów

Wzbogacanie atrakcji 
kulturalnych na terenie 
Powiatu Puławskiego 
poprzez prezentację 
plenerowej wystawy 
„Wspomnienia 
zatrzymane w kadrze”

4 000,00 

4

Stowarzyszenie Wychowanków 
Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Ks. Adama Czartoryskiego 
w Puławach

Wydanie publikacji 
promocyjnej w formie 
albumu pt. „100 lat I LO”

8 000,00 

5
Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych, ul. Grodzka 14, 
20-112 Lublin

Wydanie tomiku wierszy 
Krystyny Poczek i 
Elżbiety Wójtowicz

4 000,00 

6
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Bochotnicy,  
ul. Kazimierska 16, Bochotnica,  
24-120 Kazimierz Dolny

Opracowanie i wydanie 
monografii OSP
Bochotnica na 90-tą 
rocznicę jej założenia na 
tle obchodów 700-lecia 
powstania wioski pt. 
„Opowieść  
o młodniejącej staruszce 
i rycerzach św. Floriana”

4 000,00 

7
Puławski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, ul. Wojska 
Polskiego 4, 24-100 Puławy

Warsztaty fotograficzne
dla zaawansowanych 1 200,00 

8
Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Warsztaty 
Muzyki Kameralnej,  
ul. Lessla 2/44, 24-100 Puławy

V Festiwal Hymnów 
Szkolnych Puławy 2016 2 500,00 
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9
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Potrzebujących POGODNE 
ŻYCIE, Skowieszyn 60,  
24-130 Końskowola

Międzynarodowy 
Festiwal Tańców „Godel 
2016”

3 000,00 

10
Stowarzyszenie Pomocy 
Młodzieży i Dzieciom 
PROMYK, ul. Wojska 
Polskiego 7, 24-100 Puławy

VI Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych 
Puławy 2016

7 000,00 

11
Towarzystwo Przyjaciół Góry 
Puławskiej, ul. Ogrodowa 18,  
Góra Puławska,  
24-100 Puławy

XVI Dni Kultury 
Chrześcijańskiej 3 000,00 

12
Stowarzyszenie RODZINA,  
ul. Piramowicza 12,  
24-100 Puławy

VII Puławskie 
Międzynarodowe 
Warsztaty GOSPEL

2 000,00 

13
Stowarzyszenie RODZINA,  
ul. Piramowicza 12,  
24-100 Puławy

XVI Dzień Papieski 3 000,00 

14
Kazimierska Konfranternia 
Sztuki - Kolonia Artystyczna, 
ul. Lubelska 12, 24 -120 
Kazimierz Dolny

Kazimierska 
Konfranternia Sztuki -  
w XV - lecie założenia

3 000,00 

15
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów,  
ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy

Dzień Seniora dniem 
promocji kultury  
i tradycji Regionu

2 800,00 

Suma  60 000,00      

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Turniej Jednego Wiersza „Nie pisz do szuflady”

26 stycznia 2016 roku po raz kolejny odbył się  Turniej 
Jednego Wiersza „Nie pisz do szuflady”.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkół Podstawo-
wych Nr 4, 10, 11 z Puław, Żyrzyna, Klementowic, gimnazjów 
ze Stężycy, Piotrowic i Sadurek oraz ze szkół ponadgimnazjal-
nych z Puław.

Komisja w składzie: Zbigniew Kozak, Mariola Błazik  
i Hubert Domański po wysłuchaniu 27 autorskich wierszy 
postanowiła nagrodzić:
• w kategorii szkół podstawowych IV-VI Julię Kamolę ze 

Szkoły Podstawowej w Żyrzynie
• w kategorii szkół gimnazjalnych Gabrielę Bernat  

z Gimnazjum w Stężycy 
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Natalię Micek  

z I LO im ks.A. J. Czartoryskiego w Puławach.
Komisja zwróciła uwagę na teksty następujących osób:
Amelii Chodackiej, Aleksandry Wawer, Adrianny 
Bureckiej, Alicji Tyszczuk, Julii Kowalczyk.

WIERSZE NAGRODZONE

Julia Kamola
lat 12

Drabina do szczęścia
Po szczeblach drabiny wspinam się
w pogoni za marzeniami.
Idę po szczęście, do celu mknę.
Chcę dojść tam razem z wami.
Wiele osób stąd i z daleka
doszło do celu i nie narzeka,
Więc i my idźmy po nasze szczęście,
które czeka na nasze nadejście.
Zdobędziemy  je wspólnymi siłami,
bo w grupie przyjaciół zawsze radę damy.
Tylko na drogę uśmiech spakujmy.
Ciepłą atmosferę w miłe słowa otulmy
Szczebel po szczeblu dojdziemy razem,
bo przyjaźń jest siłą ukazaną z czasem.

Gabriela Bernat
lat 15

Cicho…
Cicho
Nie krzycz 
Nie płacz 

Cicho
Bo cię usłyszą
Znów skierują ku tobie swoje lepkie macki
Zbliżą się, by upleść z nich zawiłe, ciemne gąszcze
Cicho
Przestań
Bo zwabione, podążą ścieżką wyściełaną słonymi 
kroplami
Skuszone goryczą myśli, zapuszczą u twych stóp 
korzenie
Przyfruną z gwałtownym wiatru skinieniem
I przykucną przy tobie powoli
Otulą cię ostrożnie i troskliwie miękkim płaszczem
z czarnej nici pajęczej utkanym 

Cicho
Uspokój się
Otwórz wrota dla złotej ptaszyny, która pieśń chce ci 
podarować:
Nadejdzie On!
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Twój Uśmiech, Twoje Szczęście, Ucieczka Twoja
Niosąc ukojenie w swych ciepłych ramionach
Nadejdzie Jasność, Rycerz
Posieka czarne macki i cierniste gąszcze
I obróci je w popiół
nim zdążą cię w swym płaszczu schować

Lecz musisz być cicha

Cicho
Oddychaj

Natalia Micek
lat 16

Krąg Codzienności

Nieotwarte jeszcze oczy napawają się nocą
Przez uchylone wargi ulatują niewypowiedziane słowa
Myśli, które wieczorem nie pozwalają zasnąć 
odchodzą
A na sercu powoli zasklepiają się stare rany
Zamykasz drzwi do świata całkiem bezmyślnie, 
Tylko po to, by jutro znów je otworzyć
Rozdrapujesz rany, otwierasz oczy i mówisz
Mówisz to, co nigdy nie powinno być wypowiedziane
Myślisz absurdalnie, pisząc nierealne scenariusze
Idziesz na wojnę, aby walczyć z niewinnością
Chociaż tak naprawdę nigdy nie starłeś się z wrogiem
Zbrodnia stała się koniecznością egzystencji
A miłość już całkiem odeszła w zapomnienie
Zarzucasz na ramiona pelerynę szarości
Znowu stajesz się niewidzialnym, by grzeszyć
Kradniesz niezapisane marzenia, sny, istnienia
Malujesz naznaczoną grzechem twarz i zakładasz 
maskę
Umiesz żyć, ale nie parasz się tą magią
Chwytasz w ręce kliszę swojego istnienia
I tak zamykasz swój szary krąg codzienności

WIERSZE WYRÓŻNIONE

Amelia Chodacka 
lat 10

Tęcza

Kto zna wszystkie kolory tęczy,
Temu zaprawdę wielki szacunek okażę,
Musi bowiem umysłem za to ręczyć,
Ja taki młody, a wciąż tylko marzę.

Kolorów, co prawda, niemało na świecie,
Ale na tęczy jest ich już mniej,
Tęcza jest jak pierwszorzędne kwiecie,
A dzieci mnóstwo kolorów widzą w niej.

Aleksandra Wawer
lat 12

Odnaleźć szczęście 

Czy odnalazłeś już swoje szczęście?
Może jest daleko
W głębi 
Ukryte
Lub tuż obok ciebie. 
Czujesz je,
Widzisz je, 
Słyszysz je,
Lecz to za mało dla ciebie.

Szukasz, bo myślisz, 
że znajdziesz je
jeszcze większe?

Nie marnuj czasu!
Popatrz na rodzinę, 
Na przyjaciół. 
Rozejrzyj się
Wokół siebie.
Spójrz 
Na świat!

Co widzisz?
Tak, właśnie to jest szczęście!
Takie cichutkie, 
Tajemnicze,
Niezauważalne.

Pokochaj je takie, jakie jest 
I raduj się nim z całego serca, 
Bo inni nawet takiego
szczęścia nie mają.

Adrianna Burecka
lat 10

Zimowy wierszyk

Przez cały rok czekałam na święta,                               
 mówiłam to często, mama też pamięta.
Dziś w naszym domu jest piękna choinka,                  
a na mojej twarzy uśmiechnięta minka.
Cieszą me oko miodowe pierniczki,                              
z dali wciąż słychać melodię kantyczki
W końcu przyjechała moja rodzina,                             
a z nią ukochana siostra Karolina.
Siadajmy do stołu w ten świąteczny czas,                    
Niech kolędowanie już połączy nas.
Ten bardzo krótki świąteczny wierszyk,                         
 stworzył, dla was dzieci, zimowy świerszczyk.
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Alicja Tyszczuk
lat 13

W czarnych wskazówek zgubieniu

W nicości nieczułych czasów
Dusza we krwi, łzach, zła cieniu
Tęsknocie słowiańskich lasów
Miłości, honoru w człowieku 
Ksiąg cudnych w swojej starości
Oh! Tęsknię do dawnych wieków
Prawdziwych i dumnych wartości
Tęskno do krwawych zrywów
W brunatnym kolorze topionych
Cóż znaczy dla nowych wpływów
Żal oczu w dali utkwionych?
Nikt nie pomoże w potrzebie
W gorączce nie wyśni  nikt Kraju
Bez sam tylko kwitnie dla siebie
W wolnością pachnącym maju…
Nocami płaczę zgubiona
W  epoce tej bez miłości 
Ja. Romantyczka stęskniona

Julia Kowalczyk
lat 15

Poszukiwania…

Szukam i unikam 
Kocham choć nienawidzę.
Myślę choć chcę zapomnieć.
Tęsknię strasznie, ale się nie przyznam.
Nigdy Cię nie spotkam na ulicy
a w snach co noc.
Nigdy się nie spotkamy i wiem 
o tym, ale czekam.
Zamykam oczy by odpocząć i
jesteśmy jak ostatni raz...
Ty idziesz tu, ja idę tam.

Małgorzata Klinkosch

RECENZJA
„Z bzów i Jaśminów” – spotkanie z poezją 
Zbigniewa Kozaka

  W dniu 18 stycznia 2016 roku, w sali teatralnej Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Puławach odbyło się zorga-
nizowane przez Małgorzatę Klinkosch spotkanie z poezją  
Zbigniewa Kozaka o wdzięcznej nazwie: „Z bzów i Jaśmi-
nów”. Tytuł ten jest jednocześnie tytułem złożonej w krakow-
skim wydawnictwie, mającej niebawem  ukazać się książki 
poetyckiej, z której wiersze prezentowane były przez Teatr  
Gdańska 4 (MDK-Puławy), młodzież z Gimnazjum w Końsko-
woli, a także samego autora. Spektakl wyreżyserował Hubert  
Domański. Recytacji towarzyszyła bogata oprawa muzycz-
na w aranżacji i wykonaniu dyrektora placówki Mariusza 
Oleśkiewicza, w tym przepiękna piosenka inauguracyjna 
śpiewana przez grającą równocześnie na gitarze Katarzy-
nę Chołuj oraz nastrojowe piosenki przy akompaniamen-
cie pianina  i skrzypiec,  wyśpiewane z finezją przez Martę 

Sosik. Wśród wypełnionej po brzegi widowni dostrzec 
można było dwuosobową wizytację z Kuratorium Oświaty  
w Lublinie. Sam autor w trakcie trwania spektaklu rzeźbił 
drewnianą łódeczkę, którą na koniec umieścił w stojącej na 
scenie balii... Użyte rekwizyty (pomoc Mariola Błazik) oraz 
obrazy wyświetlane komputerowo na rozwieszonych na 
sznurkach od  bielizny kartkach i ekranie ściennym - tema-
tycznie powiązano ze wspomnieniami autora o dawnej, zapo-
mnianej już dziś wsi polskiej. Całość połączona była z uho-
norowaniem zasług autora w dziedzinie kultury, w tym od-
znaczenia „Zasłużony Kulturze Gloria Artis 2015”. Na koniec 
Zbigniew Kozak zaprezentował kilka swoich tekstów pisa-
nych gwarą z okolic Końskowoli. Po zakończonym spektaklu 
odebrał gorące brawa i zasłużone gratulacje. Dla przywołania 
tych minionych, a niezwykle urokliwych chwil przytoczę jego 
wiersz pt.: „W letnie południe”

zdjąłem koszulę
kąpałem się
w gorącym słońcu
oniemiały
nagle wyrwany z miasta
chłonąłem ciszę
każdą cząstką
mojego ja
chłonąłem zieleń
co paletą odcieni
skrywa pobliski las
zboża na pół żółte
prawie dojrzałe
drżały powietrzem
tonąłem w nich
uniosłem ręce w niebo
wirowałem radośnie
w przedziwnym tańcu
ptaki na niebie
też jak ja radosne
i te czereśnie w sadzie
bordowe
słodziutkie
schowane pomiędzy liście
a potem zachód słońca
w polu pszenicy
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to wszystko tak cudowne
niedostrzegalne
gdy jest codziennością
urocze
gdy wytęsknione

Kim jest Zbigniew Kozak?

Zbigniew Kozak urodzony w 1958 roku rzeźbiarz, ludowy 
poeta, autor bajań i dawnych podań regionalnych. Kilkakrot-
ny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana 
Pocka. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowi-
ska lokalnego. Juror konkursów literackich i recytatorskich 
dla dzieci i młodzieży, instruktor dziecięcych warsztatów 
rzeźbiarskich. Liczne nagrody i wyróżnienia: Nagroda Kultu-
ralna Województwa Lubelskiego w dziedzinie pielęgnowania 
i ochrony tradycji regionu; Nagroda Starosty Puławskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie w kultury (2011) oraz nagrody pań-
stwowe: Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, odznaka Ho-
norowa Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrny 
Krzyż Zasługi Prezydenta RP oraz brązowy medal „Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis” (2015). Z natury człowiek skrom-
ny, życzliwy, z duszą społecznika. We wstępie tomiku poetyc-
kiego „Z bzów i Jaśminów” pisałam o jego twórczości:  - Bzy  
i jaśminy rosnące gdzieś przy płotach, starych chałupkach, 
stodołach, budynkach gospodarczych, na podwórkach, przy 
drogach, na ich rozstajach, przy przydrożnych kapliczkach, 
wszechobecne, wpisane w krajobraz dawnej wsi polskiej… To 
tam autor wierszy ucieka z miejskiego gwaru, by zdjąć koszu-
lę i rozkoszować się w promieniach słońca - tańcem w polu, 
na łące, czy spacerem po lesie wśród śpiewu ptaków. Tam też 
wyrywa się jego dusza, niesiona falą wspomnień z dzieciństwa  
i młodości – do rodzinnego domu, do swoich źródeł, korzeni, 
do piękna natury. Wychowany w Sielcach (gmina Końsko-
wola, woj. lubelskie) lecz od dwudziestego czwartego roku 
życia zamieszkały w mieście (w Puławach), próbuje ocalić 
od zapomnienia nie tylko swoją ukochaną wieś i związane 
z nią wspomnienia, ale również swoją rodzimą mowę. Jego 
opowieści pisane gwarą znalazły się w zbiorze legend: „Opo-
wiadał mi pradziadek”, wydanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Końskowoli (2009), a także w kwartalniku lite-
racko-artystycznym Metafora (dział: Regionalna) „Wawrz-
kowe bajania” (2013). Po książce poetyckiej: „Moje powroty” 
(wyd. I. 2005), ukazującej malownicze pejzaże, wiejskie tra-
dycje, obrzędy, zawody, proste wiejskie życie, Zbyszek Kozak 
próbuje swoich sił w literaturze dziecięcej. Powstają książki: 
„O zabawach, zabawkach i nie tylko – spotkanie z tradycją” 
(wyd. I. 2012) oraz „Myszki, mrówki, wiewiórki i inne baj-
durki” (wyd. I. 2013). Niedługo oddamy w Państwa ręce tom 
jego najnowszych wierszy opiewających uroki, ale i trudy ży-
cia na wsi. Autor z taką lekkością i radością (ale i zadumą i tę-
sknotą) kreśli w nim, być może już zapomniany obraz dawnej 
wsi polskiej: ze starymi gruszami przy miedzy, końmi u wozu  
i zapachem pieczonego w piecu domowego chleba. „Z bzów  
i Jaśminów” to po: „Moich powrotach” przemyślany, przejrzy-
sty, wpisany w białe wiersze świat prostych zasad i elementar-
nych wartości, z których najważniejsze to: ciężka praca, wiara 
w Boga, miłość i piękno natury. To nostalgia za istotnością 
dziecinnych i młodzieńczych lat, którym dziś odpowiada 

rzeczywistość pędząca ku materialistycznemu zatraceniu, ha-
łas, zgiełk, smog, oderwanie od matki przyrody. Dlatego tak 
często autor przywołuje obraz swojej wioski, drzew, ptaków, 
złotych kłosów zbóż, chabrów, przepysznych czereśni z sadu, 
także ludzi, jak na przykład wiejskiego grajka, grającego na 
własnoręcznie wydłubanych z drewna skrzypkach – z jedno-
czesną świadomością, że wszystko to dzisiaj można oglądać 
już tylko w skansenie… Mimo to Zbigniew Kozak uważa, że 
po pracowitej jesieni i mroźnej zimie zawsze nadchodzi nowa 
wiosna życia, wszystko się odradza, także człowiek, jako nie-
rozerwalna część natury, czemu towarzyszy wiecznie żywa, 
nieustająca,  miłość...

                                                         Marzena Romańczuk

Zbigniew Kozak – rzeźbiarz, poeta

V konkurs krasomówczy „Babciu, dziadku 
opowiedz mi bajkę” rozpoczęty

  1 lutego odbyły się pierwsze eliminacje do piątej edycji 
konkursu. W konkursie  mogą wziąć uczniowie klas I-III.  
Celem imprezy jest zachęcanie dzieci do samodzielnych po-
szukiwań ciekawych tekstów: baśni, bajek i prezentacja ich 
przed publicznością. Jury ocenia pamięciowe opanowanie 
tekstu, poprawność językową, umiejętność nawiązania relacji 
ze słuchaczami, ogólny wyraz artystyczny, w tym kostium.

Najlepsze prezentacje są nominowane do uroczystej im-
prezy zaplanowanej na czerwiec 2016 r. w której wezmą udział 
przedstawiciele wszystkich klas zgłoszonych do konkursu.
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Pierwsze nominowane osoby to: uczennice Barbary Sta-
siak  ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej - Zuzanna 
Sulima i Anna Kowalik oraz Aleksandra Sokół i Wiktoria  
Kucięba - uczennice Anny Koryszewskiej ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2. Wychowawcy klas młodszych szkół podstawo-
wych mogą jeszcze zgłaszać chęć udziału w konkursie. 

Julia Płaczkowska – uczennica i artystka

Julia Płaczkowska – uczennica I LO im. ks. A. J.   
Czartoryskiego w Puławach. Jest tegoroczną uczestniczką 
zajęć teatralnych w pracowni Huberta Domańskiego w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Puławach.  Talent,  pasja i emo-
cje, jakie przebijają w tych pracach, są tak naoczne, że musia-
łem zaproponować autorce, żeby jak najszybciej podzieliła się 
tym wszystkim, co w sobie kryje. 

15 stycznia 2016 roku Julia Płaczkowska miała swój 
pierwszy wernisaż w Galerii „Piwnica” w MDK w  Puławach. 
Wielkie zainteresowanie zgromadzonych gości przeświadczy-
ło mnie w przekonaniu, że nie myliłem sie co do talentu au-
torki.

Pisze o sobie: Napotykają mnie przeszkody, bynajmniej 
nie po to aby sobie z nimi radzić. Dzięki temu, że jestem sła-
ba łączą się ze mną i działają jak antybiotyk. Pierwsza myśl, 
jaka przychodzi mi do głowy, to nieustająca potrzeba cza-
su na otwieranie umysłu. Boję się nurkowania i nie umiem 
jeździć na rowerze. Chętnie podzielę się tym, co kryje się  
w moim umyśle.                                                                           

Hubert Domański

Nowy sezon Powiatowego Klubu Książki

12 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie Powiatowego Klubu Książki. Tym ra-
zem Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach odwiedził 
Zbigniew Masternak, pisarz i autor scenariuszy, który miesz-
ka i tworzy w Puławach. Głównym tematem spotkania było 
przybliżenie sylwetki i twórczości autora oraz pokazanie jak 
blisko od literatury do filmu. Bo twórczość Zbigniewa Ma-
sternaka wpisuje się w nurt literatury współczesnej, a jego 
powieści stanowią gotowy scenariusz filmowy. Pisarz opowie-

dział o swoim debiucie literackim pt. „Niech żyje wolność” 
oraz o autobiograficznym cyklu pt. „Księstwo”. Zbigniew
Masternak jest także autorem noweli filmowej pt. „Jezus na
prezydenta!” i innych scenariuszy. Na postawie twórczości 
pisarza powstały już 3 ekranizacje filmowe. Fragment jednej 
z nich mogliśmy obejrzeć podczas spotkania. Na zakończenie 
pisarz i klubowicze wdali się w burzliwą dyskusję na temat li-
teratury i czy literatura faktu może poprawiać opisywaną rze-
czywistość. Tematem lutowego spotkania Powiatowego Klu-
bu Książki był Henryk Sienkiewicz. Rok 2016 został bowiem 
ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej rokiem auto-
ra Trylogii. W tym roku przypada 170. rocznica urodzin oraz 
100. rocznica śmierci pisarza, ponadto Henryk Sienkiewicz 
jest pierwszym polskim autorem, który otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla. Na początku spotkania klubowicze zapozna-
li się z wystawą przygotowaną przez PBP pt. „Henryk Sien-
kiewicz – żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności”. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się więcej o kolejach losu  
i twórczości pisarza oraz o kobietach jego życia. Nie zabrakło 
też ciekawostek dotyczących Sienkiewicza. Czytelnicy mieli 
okazję zobaczyć wszystkie pomniki poety, przypomnieć sobie 
gdzie znajdują się sienkiewiczowskie muzea oraz jak wizeru-
nek naszego noblisty prezentował się na medalach, monetach 
i znaczkach. Na zakończenie klubowicze podzielili się swoimi 
doświadczeniami z twórczością Sienkiewicza. Opowiedzieli, 
kiedy pierwszy raz sięgnęli po jego książki i przyznali się czy 
nadal do nich wracają. 

Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem
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Warto przypomnieć, że Powiatowy Klub Książki to inicja-
tywa Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współ-
pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Spotka-
nia odbywają się raz w miesiącu w siedzibie PBP (ul. 6 Sierp-
nia 5). Głównym celem powstania klubu czytelniczego była 
chęć dyskutowania o książkach, wymiana poglądów na temat 
literatury oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, pisarzami za-
równo z powiatu puławskiego jak i z całej Polski. Wszystkich 
chętnych serdecznie zapraszamy. 

Katarzyna Adamowska-Kane, instruktor PBP w Puławach

Powiatowy Klub Książki w trakcie spotkania  
ze Zbigniewem Masternakiem

O wydawnictwach Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w eterze

Wydawnictwa z cyklu „spotkania z tradycją” Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Puławach cieszą się dużym za-
interesowaniem, mimo iż od daty premiery pierwszej części 
minęło już 5 lat. Tematyka publikacji jest na tyle interesują-
ca, że warto do nich wracać. Okazało się, że książki są cie-
kawym materiałem dla audycji radiowych. Agnieszka Gor-
czyca aż trzykrotnie zaprosiła dyrektora PBP Danutę Szlen-
dak i instruktora Katarzynę Adamowską-Kane do swojego 
programu pt. „Książkowy Kalejdoskop” na antenie Radia  
Puławy 24. Pierwsze spotkanie promowało publikację  
„O zabawach, zabawkach i nie tylko”. Kolejne rozmowy do-
tyczyły zwyczajów i tradycji świątecznych przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie w powiecie puławskim. Oby-
czaje te zostały spisane w książce pt. „Magia Świąt Bożego  
Narodzenia/Wielkiej Nocy”, a audycja wyemitowana została 
24 grudnia 2015 r. Ostatnia z serii książek „spotkanie z trady-
cją” publikacja pt. „Tajemnice szafy babci i dziadka” stała się 
bohaterką audycji z okazji Dnia Dziadka. Nie tylko Radio Pu-
ławy 24 zainteresowało się publikacjami biblioteki, również 
Łukasz Grabczak z Radia Lublin przygotował jeden z odcin-
ków cyklicznego programu „Powiśle – Magazyn Ziemi Puław-
skiej” na podstawie książki „Tajemnice szafy babci i dziadka”.  
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach od początku 
swojego istnienia dąży do tego, aby stać się lokalnym cen-

trum wiedzy o regionie, dlatego regularnie stara się promo-
wać powiat puławski zarówno poprzez swoją działalność 
wydawniczą jaki i kulturalno-oświatową. Instruktor PBP Ka-
tarzyna Adamowska-Kane na antenie Radia Puławy 24, od 
poniedziałku do czwartku o godzinie 18.40, prowadzi audycje 
dla dzieci pt. „Dziecięce Bajkowanie”. Podstawą programu są 
teksty, wiersze i bajki twórców z terenu powiatu puławskiego. 
Wszystkich chętnych, którzy mają ochotę podzielić się swo-
ją twórczością dla najmłodszych czytelników zapraszamy do 
współpracy. 

Katarzyna Adamowska-Kane, instruktor PBP

I My czytamy „Lalkę”…

W odpowiedzi na apel Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
postanowiliśmy przyłączyć się do projektu „Narodowe  
Czytanie Lalki”. W związku z tym wzięliśmy udział w spo-
tkaniu, którego prelegentem był ks. dr Grzegorz Głąb, wy-
kładowca KUL-u. Barwna opowieść o życiu Bolesława Prusa 

Spotkanie w sprawie narodowego czytania Lalki w ZS Nr 3

wzbudziła szczególne nasze zainteresowanie. Zaskoczyła nas 
na przykład informacja, że twórca „Lalki” i „Faraona” nie 
otrzymał promocji do następnej klasy z powodu oceny nie-
dostatecznej z języka polskiego! Duże zdziwienie wywołała 
również wiadomość, że Bolesław Prus trzykrotnie trafił do
więzienia, między innymi za dewastację nagrobków. Wie-
le ciekawostek usłyszeliśmy na temat naszej ulubionej lek-
tury, jak choćby to, że wyraz „lalka” pojawia w powieści 69 
razy i nie jest to liczba przypadkowa... Dyskutowaliśmy, czy  
Wokulski na pewno kochał Izabelę Łęcką. Taka nietypowa 
lekcja sprawiła, że zarówno osoba, jak i twórczość Bolesława 
Prusa, stały się nam bliższe.

Aleksandra, klasa 2d, Zespół Szkół Nr 3 w Puławach
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W rocznicę powstania styczniowego  
o patronach puławskich ulic

22 stycznia 1863 r. na ziemiach rdzennie polskich wybu-
chło powstanie narodowe skierowane przeciwko okupacji  
Imperium Rosyjskiego, które trwało do jesieni 1864 r. Po-
wstanie w historii naszego kraju nosi miano „styczniowego”.  
W tym roku obchodziliśmy jego 153. rocznicę. Było naj-
większym polskim powstaniem narodowym – w działaniach 
zbrojnych o charakterze wojny partyzanckiej, w których wal-
czyło ok. 200 000 powstańców, stoczono 1200 bitew i poty-
czek, także na terenie powiatu puławskiego. Dla uczczenia 
odwagi powstańców i zachowania pamięci o ludziach i wy-
darzeniach, które stanowią o naszej tożsamości narodowej, 
publikujemy artykuł pt. „Powstańcy styczniowi patronami 
puławskich ulic” autorstwa Zbigniewa Kiełba – historyka  
i radnego Rady Powiatu Puławskiego, opisującego powstań-
ców styczniowych, którzy wsławili się walką na terenie ziemi 
puławskiej. 

Historia i tradycja regionu

Weterani Powstania Styczniowego przy bramie (pośrodku  
w charakterystycznych mundurach) w otoczeniu przedstawicieli wojska, 

policji władz powiatowych i nauki z okazji święta 2 Pułku Saperów 
Kaniowskich, Puławy 11 maja 1928 r., fot. z archiwum S. Konopki.

Tabliczki ul. Leona Frankowskiego i Adama Chmielowskiego oraz 
frontu budynku Urzędu Miasta, fot. Z. Kiełb

Powstańcy styczniowi patronami  
puławskich ulic

W tym roku obchodziliśmy 153. rocznicę wybuchu po-
wstania styczniowego, którego manifest ogłoszono 22 stycz-
nia 1863 r. 

W momencie wybuchu insurekcji na czele oddziału 
studentów Puławskiego Instytutu Politechnicznego i Rol-
niczo-Leśnego stanął Leon Frankowski. Wśród nich był 

także Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert – pa-
tron miasta Puławy. Zarówno te, jak i inne osoby walczące 
w latach 1863-1864 z rosyjskim zaborcą, nie tylko na ziemi 
puławskiej, zostały upamiętnione w sposób szczególny, gdyż 
zostały patronami puławskich ulic.  

Bohaterowie ci, walczący o wolną Polskę, zostali upa-
miętnieni jako zbiorowość poprzez nadanie rondu imienia 
Powstańców Styczniowych uchwałą Rady Miasta Puławy  
z 28 października 2010 r. Natomiast do grona uczestników 
tego patriotycznego zrywu i patronów puławskich ulic na-
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leży zaliczyć: dyktatorów powstania styczniowego gen.  
Romualda Traugutta i gen. Mariana Langiewicza oraz 
generałów powstania: Józefa Hauke-Bosaka, Michała  
Kruka-Heidenreicha – zwycięskiego dowódcy bitwy pod 
Żyrzynem (8 sierpnia 1864 r.), Ludwika Mierosławskiego, 
Zygmunta Padlewskiego, Zygmunta Sierakowskiego. Wśród 
powstańców związanych z naszym miastem są również Leon 
Frankowski i Adam Chmielowski.

Pierwszy z nich, Leon Frankowski, urodził się  
w 25 marca 1843 r. we wsi Chliwki na Podlasiu. W 1857 r. 
wstąpił do Instytutu Szlacheckiego, a w 1860 r. przeniósł się 
do Szkoły Realnej. Od tego roku był też kolporterem i łącz-
nikiem z Warszawą. Brał udział w wydarzeniach patriotycz-
nych i manifestacjach społecznych, za co został wyrzucony 
z gimnazjum w 1861 r. Po aresztowaniu jego brata opuścił 
rodzinne strony i rozpoczął działalność konspiracyjną na 
Lubelszczyźnie. Był współzałożycielem Organizacji Naro-
dowej „Czerwonych”. Działał wśród radykalnej młodzieży 
inteligenckiej i w środowisku rzemieślników. W momencie 
wybuchu powstania styczniowego stanął na czele oddziału 
studentów Puławskiego Instytutu Politechnicznego i Rolni-
czo-Leśnego. Zajął z nimi Kazimierz nad Wisłą, a pod Kuro-
wem zdobył transport poczty rządowej. Zagrożony potycz-
ką z przeważającymi siłami rosyjskimi wycofał się do Solca  
i nawiązał kontakt z powstańcami z Sandomierza. W bitwie 
z Rosjanami w okolicach Słupczy jego oddział został rozbi-
ty, a on sam ciężko ranny. Przewieziono go do Sandomierza  
i umieszczono w szpitalu. Po odbytej rekonwalescencji zo-
stał skazany na śmierć za działalność powstańczą. W dniu 
16 czerwca 1863 r. powieszono go na lubelskim placu zam-
kowym. W 1916 r. ekshumowano jego szczątki i pochowano 
je we wspólnej mogile powstańców styczniowych na cmen-
tarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Ulica Leona Frankow-
skiego znajduje się w dzielnicy Włostowice. Nazwę nadano 
Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 29 marca 
1975 r. 

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r.  
w Igołomii. Był absolwentem Korpusu Kadetów w Sankt Pe-
tersburgu i warszawskiego gimnazjum realnego. W 1862 r. 
rozpoczął studia w Puławskim Instytucie Politechnicznym 
i Rolniczo-Leśnym. Na skutek wybuchu powstania stycz-
niowego w 1863 r. porzucił uczelnię i wstąpił do oddziału 
powstańczego. Walczył pod dowództwem Leona Frankow-
skiego. Po rozbiciu jego oddziału kontynuował walkę m.in. 
pod Grochowem, gdzie został pojmany. Przewieziono go 
do obozu w Ołomuńcu, z którego uciekł i wstąpił w sze-
regi powstańców. Po przegranej bitwie pod Mełchowem,  
w której został ciężko ranny w nogę, trafił do niewoli. Po
amputacji nogi kontynuował leczenie w Koniecpolu. Dzięki 
staraniom rodziny wydostał się z niewoli i udał do Paryża. 
Studiował tam oraz w Monachium malarstwo, a w Gan-
dawie inżynierię. Po skończeniu studiów malował obrazy. 
Zrezygnował jednak z kariery malarskiej i zaczął pomagać 
ubogim ludziom. W 1887 r. jako członek Zakonu Francisz-
kanów przyjął imię Albert. W 1889 r. założył Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek. Do końca życia prowadził przytułek dla 
ubogich w Krakowie i zakładał nowe ośrodki dla biednych 
ludzi. Zmarł 23 grudnia 1916 r. na raka żołądka. W 1938 r. 

prezydent Ignacy Mościcki w dowód jego zasług nadał mu 
pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski. Na-
tomiast w 1983 r. papież Jan Paweł II beatyfikował, a w 1989
r. kanonizował Adama Chmielowskiego. Święty Brat Albert 
od 1999 r. jest patronem Puław. Ulica Adama Chmielow-
skiego wcześniej nosiła nazwę Bolesława Bieruta. Nazwę 
obecną nadano uchwałą Rady Miasta Puławy 2 sierpnia 
1990 r.

Zbigniew Kiełb 
Radny Powiatu Puławskiego

Wysokie lokaty szkół powiatowych  
w rankingach Perspektyw

Placówki edukacyjne, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Puławski zajęły wysokie lokaty w „Ogólno-
polskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016” oraz 
w „Ogólnopolskim Rankingu Techników 2016”.

Szczególnie zauważalna jest wysoka pozycja - 33. w rankin-
gu techników i 24. w rankingu maturalnym techników, osią-
gnięta przez Technikum w Zespole Szkół Technicznych im.  
M. Skłodowskiej-Curie w Puławach. Cieszymy się także   
z awansu jaki odnotowało I Liceum Ogólnokształcące im. ks. 
A.J. Czartoryskiego w Puławach - 185. miejsce w krajowym 
rankingu liceów i 10. w rankingu wojewódzkim. I LO awan-
sowało aż o 57 miejsc w Polsce, a w rankingu szkół olimpij-
skich zajęło najwyższe miejsce spośród puławskich szkół.  Za-
uważalne są również lokaty Technikum Nr 2 w Zespole szkół 
Nr 2 w Puławach, Technikum w Zespole Szkół im. J. Koszczy-
ca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym oraz Technikum Nr 1 
w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach.
Serdecznie gratulujemy!
„Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy” od 18 lat 
informuje o jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego w na-
szym kraju. Wyniki rankingu są cenionym przez specjalistów 
źródłem informacji, dodają prestiżu zwycięskim szkołom 
oraz mobilizują do pracy te, które uplasowały się niżej.
Szczegółowe informacje dot. rankingów są dostępne na stro-
nie internetowej miesięcznika Perpektywy.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Edukacja
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Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza 
w Kazimierzu jest w pierwszej pięćdziesiątce 
najlepszych techników w województwie 
lubelskim 

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazi-
mierzu jest w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych tech-
ników w województwie lubelskim i w trójce najlepszych  
w powiecie puławskim. Tak informuje XVIII Ranking Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Perspektywy” 2016.

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza to szkoła  
z blisko stuletnią tradycją. Założona w roku odzyskania 
przez Polskę niepodległości w Nałęczowie, do Kazimierza 
została przeniesiona rok później jako Szkoła Rzemiosł Bu-
dowlanych. Dziś kształci się tu młodzież w wielu zawodach 
na poziomie zasadniczym oraz w zawodach hotelarz i lo-
gistyk na poziomie technikalnym. I to właśnie Technikum 
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazi-
mierzu zostało odnotowane w rankingu Perspektyw na 26 
miejscu w województwie lubelskim i na 3 w powiecie pu-
ławskim. Dodatkowo w Rankingu Egzaminów Zawodowych 
2016 na 150 sklasyfikowanych szkół kazimierskie technikum
uplasowało się na 117 miejscu w Polsce jako jedyne techni-
kum z powiatu.

- Taki wynik to olbrzymi sukces naszej szkoły i wiel-
kie wyróżnienie, na które pracujemy przez cały rok – mówi 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym Teodor Józefacki. – Koszczyc kolejny 
raz znajduje się w ogólnopolskim rankingu techników. Cieszę 
się, wraz z całą społecznością, z tego osiągnięcia, które nie 
tylko potwierdza wysoką jakość kształcenia, wyniki uczniów, 
ale i motywuje nas wszystkich do kontynuowania oraz do-
skonalenia przyjętych w placówce działań. Są one, jak widać, 
sprawdzone! 

Ranking Perspektyw został przygotowany w oparciu  
o wyniki egzaminów maturalnych (na poziomie obowiąz-
kowym i rozszerzonym) i sukcesy szkół w olimpiadach 
przedmiotowych, a w przypadku techników uwzględniono 
również wyniki egzaminów zawodowych. Do sporządzenia 
rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (ze-
wnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Anna Ewa Soria
nauczycielka języka polskiego ZS w Kazimierzu Dolnym

I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 
100 lat istnienia

I LO jest najstarszą szkołą w Puławach i jedną z najstar-
szych w województwie. Inicjatorem powstania szkoły był Sta-
nisław Eustachiewicz, który był jednocześnie pierwszym jej 
dyrektorem.

Od początku istnienia szkoły cechował ją wysoki po-
ziom nauczania i dbałość o wychowanie w duchu patrio-
tycznym. Tak jest do czasów obecnych. I LO to nadal jedna 
z najlepszych szkół w województwie. Każdego roku nauczy-
ciele przygotowują wielu uczniów do udziału w olimpiadach  
i zawodach sportowych, a ci stają się laureatami i finalistami. 

Wysoki poziom kształcenia potwierdzają wyniki matur.
Rok 2016 jest szczególny dla szkoły, która powstała  

w 1916 roku. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu 
100-lecia objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej 
Duda.

Już we wrześniu obchody jubileuszowe rozpoczęła sporto-
wa inicjatywa – marsz nordic walking na trasie Puławy – Go-
łąb pod hasłem „100 kilometrów na stulecie liceum”. Łącznie 
pokonano trasę 201 km.

Kolejną atrakcją był koncert Michała Krawczyka, uczest-
nika VI edycji programu „The Voice of Poland”- wykonawca
nie tylko zachęcał do śpiewania, ale także spotkał się ze spo-
łecznością szkoły.

W październiku upamiętniono 100-lecie szkoły poprzez 
stworzenie szczególnego napisu „100 lat”, który utworzy-
li uczniowie i nauczyciele I LO. Efekt został uwieńczony na 
filmie i fotografiach wykonanych dronem. W tym samym
miesiącu odbył się bieg charytatywny „100 osób na 100-lecie”, 
wystartowało w nim 130 osób z naszej szkoły, każdy z uczest-
ników dokładał „cegiełkę” na budowę szkoły w Kamerunie. 
Uczniowie „wybiegali” łącznie 2.222 zł na budowę szkoły  
w Talaku.

Kolejną szczytną inicjatywę zainicjowano w listopadzie, 
była to akcja „100 litrów krwi na stulecie szkoły”. Celem akcji 
było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. W stycz-
niu odbyła się prelekcja propagująca tę ideę. Finał tej jakże 
istotnej dla życia wielu ludzi akcji nastąpi w marcu 2016 r.

W listopadzie odbyła się uroczysta inauguracja Roku Ju-
bileuszowego. W Dniu Patrona Szkoły miał miejsce uroczysty 
przemarsz społeczności szkolnej ulicami Puław w towarzy-
stwie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 8. Pułku Piechoty 
Księstwa Warszawskiego do Pałacu Czartoryskich. Podczas 
tego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubo-

Uczniowie i absolwenci I LO w Puławach

„Żywy napis” w wykonaniu uczniów i nauczycieli I LO w Puławach
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wanie, oddając hołd Księciu Adamowi Czartoryskiemu. Im-
prezę uświetnili znakomici goście z Księżną Barbarą Czarto-
ryską i księciem Kazimierzem Czartoryskim na czele.

Także w listopadzie odbyły się „Zaduszki historyczne”, 
poświęcone okupacyjnemu dyrektorowi I LO – Włodzimie-
rzowi Zinkiewiczowi, założycielowi Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej. Podczas uroczystości przedstawiono biogramy 
pedagogów, którzy w czasie II wojny światowej prowadzili 
tajne komplety w Puławach i okolicach. Pomysłodawcą tej 
uroczystości był puławski historyk – Zbigniew Kiełb.

W styczniu rozegrano Jubileuszowy Turniej Piłki Siat-
kowej Absolwentów I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego,  
w ramach turnieju odbył się też pokaz tańca oraz wydarzenie 
– „100 osób tańczy Zumbę na 100-lecie szkoły”.

W lutym członkowie grupy teatralnej działającej w I Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego wysta-
wili dwugodzinną sztukę Juliusza Machulskiego „Next-ex”.

W następnych miesiącach planowanych jest wiele inicja-
tyw związanych z jubileuszem szkoły m.in.: koncert Danuty 
Błażejczyk, rajd stulecia, gra miejska „Śladami Rodu Czarto-
ryskich”, otwarcie wystawy „100 lat I LO 1916-2016”, otwarcie 
Sali Tradycji Szkoły i promocja albumu „100 lat I LO”.

Finał jubileuszu będzie miał miejsce 23-24 września  
2016 r, wtedy też odbędą się podsumowujące 100-lecie szkoły 
uroczystości jubileuszowe i zjazd absolwentów szkoły.

Zespół do Spraw Promocji

Poczet sztandarowy I LO w Puławach

Uroczysty przemarsz ulicami Puław

Nowa hala sportowa funkcjonuje  
znakomicie i służy społeczności uczniowskiej 
Zespołu Szkół Technicznych  
im. M. Skłodowskiej-Curie w Puławach

Jej otwarcie miało miejsce 13 listopada 2015 r. Inwestycja 
została zrealizowana przez Powiat Puławski, przy współfinan-
sowaniu z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowę rozpoczęto 28 kwietnia 
2014 r. Był to moment długo wyczekiwany przez społeczność 
naszej szkoły. Z ogromna uwagą i zainteresowaniem obser-
wowaliśmy, jak rośnie… Kolejne etapy budowy uwiecznia-
liśmy na zdjęciach. Po niespełna półtora roku obiekt został 
ukończony. Na powierzchni ok. 1170 m2, mieszczą się: pełno-
wymiarowe boisko do  gry w halową piłkę nożną oraz w piłkę 
ręczną, boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, pomiesz-
czenia sportowo-rekreacyjne, siłownia oraz trybuny z 260. 
miejscami siedzącymi. Hala na poziomie parteru jest w pełni 
przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Nowością w Puławach i okolicach jest ścianka wspinaczkowa, 
która została wykonana w ramach realizacji inwestycji.

Uroczystość otwarcia zaszczyciło wielu dostojnych go-
ści, wśród nich: Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, Anna Dudek-Janiszewska – Lu-
belski Wicekurator Oświaty, Danuta Smaga – Przewodni-
cząca Rady Powiatu, Witold Popiołek – Starosta Puławski,  
Bożena Krygier – Przewodnicząca Rady Miasta, Marian  
Rybak – Prezes Zarządu Grupy Azoty ZA Puławy SA, Andrzej  
Poleszak – Prezes Zarządu MPWiK, Ks. Dziekan Piotr Trela, 
Jarosław Szczur - Proboszcz Parafii Prawosławnej, Krzysztof
Gumieniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, kierow-
nicy wydziałów Starostwa Powiatowego, Zarząd generalne-
go wykonawcy, dyrektorzy powiatowych i miejskich placó-
wek oświatowych (wśród nich dyrektorzy seniorzy ZST –  
Mieczysław Piwkowski i Józef Siekierski). Po części oficjalnej 
i uroczystym przecięciu wstęgi, mieliśmy przyjemność obej-
rzenia występu młodzieży ZST w impresji sportowej oraz 
układu tanecznego w wykonaniu Studia Tańca POKUS,  
a także wysłuchania minirecitalu Krystiana Packa i Amadeusza   
Górskiego.

Na zaproszeniu zapowiadającym tę uroczystość widniały 
słowa Jana Pawła II wygłoszone do sportowców w Rzymie  

Narodowe czytanie „Lalki”
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w 2000 r.: „Oby sport promował radość życia, odpowiedzial-
ność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowie-
ka…”. Stały się one autentycznym mottem przyświecającym 
społeczności szkolnej w wykorzystywaniu ogromnego poten-
cjału nowej Hali. 

Jeszcze przed jej uroczystym otwarciem, odbyło się  tu 
NARODOWE CZYTANIE „Lalki” Bolesława Prusa pod ho-
norowym patronatem Pary Prezydenckiej oraz Starosty Pu-
ławskiego. Program obejmował m.in. miniaturę teatralną 
na podstawie fragmentów powieści, akcję „Uwolnij książkę” 
- Bookcrossing, rozwiązanie konkursu plastycznego oraz 
atelier fotograficzne „U Pana Rzeckiego”. Wśród czytających
znaleźli się: Michał Godliński, Monika Zych - Starostwo Po-
wiatowe, Danuta Smaga, Andrzej Mitruczuk - Rada Powiatu, 
Agata Panek, Henryk Głos - ZST, Beata Trzcińska-Staszczyk 
oraz młodzieżowa grupa teatralna - I LO. Reżyserem projek-
tu był Hubert Domański - MDK Puławy.

A już kilka dni po  otwarciu Hali ZST, 17 listopada  
2015 r., odbył się z inicjatywy Magdaleny Dzięglewskiej  
i Anny Grzegorczyk dzień promujący zdrowy styl życia 
„Jedz zdrowo, żyj kolorowo!”. W ramach wydarzenia zo-
stały zorganizowane wykłady na temat racjonalnych za-
kupów, świadomego gotowania oraz treningi z trenerami 
klubów sportowych Avangarda i Gryfit, ćwiczenia jogi, 
a także warsztaty kulinarne i degustacja zdrowego jedze-
nia. Zaproszeni goście reprezentujący takie instytucje jak 

Bio&Fresh, Szkatułka Cook, Centrum Promocji Zdrowia 
i Fitness, Naturhouse  odpowiadali na pytania dotyczące 
diet, ćwiczeń, zdrowego stylu życia. Z Elżbietą Kwiatkowską  
z Centrum Promocji Zdrowia i Fitness ćwiczyliśmy zumbę. 
Trening interwałowy dla kobiet, trening Max Cardio koedu-
kacyjny  oraz trening Crossfit dla mężczyzn przeprowadzi-
ła Katarzyna Uzdowska z Avangardy, zaś trening jogi odbył 
się pod okiem Agnieszki Rajchert-Piaseckiej. Istniała rów-
nież  możliwość ćwiczenia pod okiem trenera personalnego  
z Gryfitu, Witka. Przez cały dzień  można było się dowiedzieć  
o zdrowotnych właściwościach herbat i spróbować różnych 
jej rodzajów dzięki uprzejmości Herbaciarni Czartoryska.
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Z inspiracji dyrektora Henryka Głosa, 22 grudnia  
2015 r. po raz pierwszy w Hali Sportowej ZST zorganizowali-
śmy  szkolne kolędowanie. Przy świątecznie udekorowanym 
stole, błyszczącej choince spotkali się uczniowie i nauczycie-
le, którzy wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki oraz składa-
li sobie życzenia. Wystąpiło 15 klas, wspólnie spędzony czas 
upłynął nam w szczególnym, świątecznym nastroju.  Mamy 
nadzieję, że zaczęliśmy w ten sposób nową szkolną tradycję.

O tym, że członkowie społeczności ZST mają otwar-
te serca gotowe do niesienia pomocy, wiadomo nie od dziś. 
Świadczą o tym akcje charytatywne, od lat odbywające się  
w murach naszej szkoły i poza nimi. Pomagamy puław-
skiemu hospicjum, bierzemy udział w akcji „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”. Tradycją już stają się organizowane 
przez nas pod przewodnictwem Sylwii Wójtowicz i Irminy  
Pańczuk-Figury kiermasze charytatywne (ostatni miał miej-
sce 6 grudnia 2015 r., a jego finał odbywał się w Galerii Zielo-
na w Puławach).  

12 lutego, tuż przed feriami, z inicjatywy Sylwii  
Wójtowicz i Irminy Pańczuk-Figury, wspólnie z Fundacją 
BezMiar zorganizowaliśmy Walentynkowy Happening Spor-
towy. Celem imprezy było zebranie funduszy na leczenie  
i rekonwalescencję Czarka, tegorocznego maturzysty, chorego 
na chłoniaka Hodgkina.  Tym razem na parkiecie hali spor-
towej biegaliśmy, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, żonglowaliśmy, 
wspinaliśmy się na ściance, jeździliśmy na rowerach, wiosło-
waliśmy, a zdobyte kilometry zostały  przeliczone na złotówki  
przez sponsorów: Elektrownię Puławy Sp. z o.o., Grupę Azoty  
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., INDIEGO Group. W orga-
nizacji wydarzenia wsparły nas również  szkoły ponadgimna-
zjalne z Puław: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół  Nr 2, Zespół  
Szkół Nr 3, ZSO Nr 1, ZSO Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące  
i Niepubliczne Gimnazjum przy I LO – ich uczniowie włą-
czyli się w zmagania sportowe, Medyczne Studium Zawodo-
we, siłownia GryFit, Puławska Szkoła Tańca Towarzyskiego  
i Salsy, Cisowianka, Mirosław Urban (żonglerka), rysownicz-
ka Agata Jakuszo-Sobocka. Zawodowe Studium Medycz-
ne przygotowało dla nas stoiska kosmetyczne, gdzie można 
było poprawić makijaż, pomalować paznokcie oraz uzyskać 
porady kosmetyczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 zadbali   
o nasze włosy, wykonując fantazyjne wręcz fryzury, a po  
sportowych zmaganiach częstując  wyśmienitymi  podków-
kami i innymi smakowitymi ciasteczkami. W trakcie Hap-
peningu czekało nas wiele atrakcji. Wystąpiła prowadzona 
przez Anetę Firlej-Furmagę dziewczęca grupa RedOx złożona  
z uczennic klasy II AT, która wykonała sportowy układ ta-
neczny. Zespół wokalno-taneczny przygotowany pod kierun-
kiem Katarzyny Tałałaj-Igras wykonał układ tańca towarzy-
skiego. Mirosław Urban żonglował, a po pokazie poprowadził  
warsztaty, podczas których mogliśmy poznać  podstawy żon-
glowania piłeczkami. Odbyły się dwa treningi cardio, które 
poprowadziła Wioletta Węgrzynek z zaprzyjaźnionego klubu 
Gryfit. Z minirecitalem walentynkowym wystąpił również
Jakub Drob z klasy 2 TT. Były zajęcia taneczne oraz szalona 
zumba. Mogliśmy  poćwiczyć  na naszej ściance wspinaczko-
wej i zbierać kilometry w ramach akcji „Biegiem pomóżmy 
Czarkowi”. Trenowaliśmy na bieżniach, rowerach, wiosłach 
i orbitrekach. Nasza aktywność została nagrodzona przez 

sponsorów, którzy przeliczą kilometry na pieniądze przezna-
czone na leczenie Czarka.  Całe wydarzenie dokumentowała 
dla nas rysowniczka Agata Jakuszo-Sobocka. 

Wszystkie wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy świad-
czą o tym, że sport oraz obiekty sportowe mogą promować  
radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń  
i szacunek dla każdego człowieka. Zachęcamy wszystkich do 
skorzystania z potencjału hali sportowej Zespołu Szkół Tech-
nicznych. 

Małgorzata Wiśniecka-Ozimek
ZST w Puławach

W podążaniu za innowacją pedagogiczną

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii 
Grzegorzewskiej w Puławach aspiruje do grona placówek,  
w których systematycznie realizowane są innowacyjne meto-
dy i programy terapii dla dzieci  i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Metoda Tomatisa
Jedną z innowacyjnych metod terapii stosowaną w na-

szym ośrodku jest metoda Tomatisa – stymulacja audio- 
psycholingwistyczna autorstwa prof. Alfreda Tomatisa.  
W 2006 roku po raz pierwszy nauczyciel ośrodka uczestniczył 
w projekcie wdrażania innowacyjnej metody prof. Tomatisa 
– „Metoda Tomatisa w szkołach specjalnych i integracyjnych” 
wśród dwustu placówek w Polsce, w partnerstwie z Instytu-
tem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, firmą Young
Digital Planet pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Na-
uki. Do realizacji projektu ośrodek otrzymał specjalistyczny 
sprzęt „Tomatis Audio Pro (TAP) - Elektroniczne ucho” fi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej. Następnie w 2010 
roku metoda Tomatisa była realizowana w projekcie „Uwaga! 
Sposób na sukces” jako pilotażowe wdrażanie innowacyj-
nego programu nauczania. Obecnie w grudniu 2015 roku,  
w związku ze zużyciem elektronicznym posiadanego sprzętu, 
ośrodek pozyskał z Luksemburga najnowsze, przenośne, zmi-
niaturyzowane i niezwykle wydajne innowacyjne urządzenie 
„Ucho elektroniczne”- TalksUp do potrzeb metody Tomati-
sa przy wsparciu sponsorów: Zakładów Azotowych Puławy  
S. A. i Polskiej Grupy Energetycznej. TalksUp zawiera bram-
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kowanie elektroniczne, które bezpośrednio przetwarza muzy-
kę i głos, nakładając na nie parametry metody Tomatisa.

Metoda Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej, 
mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej 
i poprawę umiejętności komunikacji dzieci i młodzieży. 

Podstawowym założeniem leżącym u podstaw metody 
Tomatisa jest odróżnienie słyszenia od słuchania. „Ktoś może 
dobrze słyszeć, ale niewłaściwie słuchać”. Słyszenie zależy 
wyłącznie od sprawności narządu słuchu. Natomiast słucha-
nie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym - percepcją 
dźwięku i wykorzystaniem płynącej z niego informacji.

Metoda obejmuje trening słuchowy, podczas którego 
uczniowie słuchają muzyki Mozarta i chorałów gregoriań-
skich odpowiednio filtrowanej przez urządzenie „Ucho elek-
troniczne - TalksUp”, podawanej w specjalistycznych słu-
chawkach drogą powietrzną i kostną, pomaga usprawnić 
zarówno umiejętność słuchania innych osób jak i poprawić 
jakość własnych wypowiedzi. Uczniowie realizują I-III sesje 
terapii Tomatisa podzielone na dwie fazy: bierną i czynną.  
W fazie biernej słuchają odpowiednio przetworzonej muzyki 
– wykształcając umiejętność prawidłowego słuchania. Nato-
miast w fazie czynnej uczniowie mówią, czytają lub śpiewa-
ją do mikrofonu, jednocześnie słuchając przez słuchawki 
własnego głosu przetworzonego przez „Elektroniczne ucho”  
i w ten sposób budują nową, ulepszoną kontrolę nad własnym 
aparatem mowy. Charakterystyczne dla metody Tomatisa 
jest filtrowanie (tzn. odcinanie części pasma częstotliwości)
słuchanej muzyki Mozarta, która ma silne działanie stymu-
lacyjne na ośrodki w korze mózgowej. Również zastosowa-
nie dwojakiej drogi podawania dźwięku - drogą powietrzną  
i kostną - zmusza układ słuchowy ucznia  do wysiłku i treno-
wania jego uwagi.

Terapią metodą Tomatisa są objęci uczniowie wykazujący: 
zaburzenia mowy (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ar-
tykulacyjne, jąkanie), dysleksję i trudności w nauce, autyzm, 
zespół ADHD, centralne zaburzenie słuchu. Trening metodą 
Tomatisa zdecydowanie poprawia ich umiejętność koncen-
tracji uwagi oraz percepcję słuchową, zmniejsza nadwrażli-
wość słuchową, poprawia komunikację z otoczeniem, per-
cepcję mowy oraz jej samokontrolę. Uczniowie lepiej przy-
swajają informacje, wzrasta ich aktywność i zaangażowanie  
w życiu klasy i szkoły, dobrze czują się w grupie rówieśniczej, 
odzyskują pewność siebie i wiarę we własne możliwości, po-
prawiają koordynację ruchów i równowagę ciała. Efekty tera-

pii SAPL u uczniów dostrzegają rodzice i nauczyciele, a także 
potwierdzają badania kontrolne - test uwagi i lateralizacji słu-
chowej (autorstwa A. Tomatisa) wykonany za pomocą narzę-
dzia badawczego - audiolaterometru. Doświadczenia prowa-
dzonej terapii tą metodą potwierdzają wpływ stymulowania 
uwagi słuchowej na poprawę funkcjonowania uczniów. 

Terapia metodą Alfreda Tomatisa jest szansą i nadzieją 
na lepszy rozwój percepcyjno-motoryczny dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a poprawa stanu  
każdego z nich jest dla terapeutów i rodziców źródłem szczęścia. 

Platforma Schumanna
Z myślą o tym, by polepszyć jakość życia i funkcjono-

wania naszych podopiecznych od października 2015 roku 
ośrodek podjął współpracę z firmą Medico Life, w celu wdro-
żenia metody rehabilitacyjnej - Platforma Schumanna. To  
nowoczesne urządzenie bazuje na biodynamicznym systemie 
przepływu energii (BDES), który odpowiada naturalnemu 
przebiegowi ruchu w ciele. Oddziałuje na organizm ludzki 
poprzez idealnie dopasowane, trójwymiarowe i rytmiczne 
zgrane impulsy drgań, które wpływają pozytywnie zarówno 
na ciało, umysł i psychikę człowieka. Działa wielostronnie 
poprawiając sprawność i wydolność fizyczną, niwelując bole-
sne blokady mięśni, w tym spastyczność. Zwiększa stabilność 
kręgosłupa i całego układu kostnego, reguluje napięcie mię-
śniowe, pobudza produkcję mazi stawowej i stymuluje roz-
rost chrząstki. Poza wieloma czynnikami dobroczynnie wpły-
wającymi na organizm Platforma przyspiesza metabolizm  
i usuwanie toksyn oraz poprawia koncentrację uwagi.

Życiu dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym czę-
sto towarzyszy ból spowodowany wzmożonym napięciem 
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mięśniowym. Platforma Schumanna zmniejsza spastyczność, 
usprawnia kontrolę nad ciałem. Umożliwia poczucie spraw-
czości i radość z udziału w codziennych aktywnościach pod-
nosząc komfort życia.

W przypadku osób z autyzmem, istotnym problemem jest 
odbiór i przetwarzanie wrażeń zmysłowych, które utrudniają 
komunikację, relacje społeczne, reakcje adaptacyjne. Obniżo-
na świadomość ciała, dyspraksja, deficyty uwagi i koncentra-
cji dezorganizują życie dziecka i rodziny.

Wychodząc naprzeciw takim problemom, przystąpiliśmy 
do projektu o charakterze badawczym testującym skutecz-
ność oddziaływania Platformy Schumanna. Celem była ob-
serwacja wpływu oddziaływań wibracyjnych platformy Schu-
manna na dzieci z MPDz i autyzmem i efektów w badanych 
obszarach rozwoju. W tym celu zastosowano kartę terapii 
dla diagnozy i oceny zmiany. Sesje z użyciem platformy Shu-
manna 3D rozpoczęły się w ośrodku w połowie października 
2015 roku i trwały dwa miesiące, od 22 grudnia 2015 r. ob-
serwacją objęto 23 wychowanków w przedziale wiekowym: 
od 5 do 18 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną 
od stopnia lekkiego do głębokiego, dzieci z autyzmem, MPDz  
i padaczką. Sesje odbywały się codziennie od poniedziałku do 
piątku i trwały w zależności od indywidualnych preferencji 
dziecka od kilku (w początkowym okresie terapii) do 20-30 
minut. Metoda jest przyjazna dzieciom. Umożliwia korzysta-
nie osobom nawet z głęboką niepełnosprawnością ruchową. 
Urządzenie jest łatwe w obsłudze i w użyciu. 

Wnioski z przeprowadzonej obserwacji terapeutów uzu-
pełnione o spostrzeżenia rodziców należy potraktować jako 
wstępne, które warto by poszerzyć o bardziej kompleksowe 
badania.

Podsumowując, u badanych obserwuje się zróżnicowane 
reakcje:

- nadpobudliwość – u dzieci z nadwrażliwością słuchową;
- obniżenie napięcia mięśniowego - u dzieci ze wzmożo-

nym napięciem;
- poprawa funkcjonowania zmysłu równowagi i napięcia 

mięśniowego - u osób z obniżonym napięciem mięśnio-
wym i zaburzeniem równowagi;

- wydłużenie czasu koncentracji uwagi - u dzieci z auty-
zmem;

- zmniejszone zapotrzebowanie na bodźce propriceptyw-
ne - u osób z autyzmem, z cechami podwrażliwości.

Wpływ platformy jest widoczny w wyraźnej reakcji syste-
mu przedsionkowego na stymulację. Obserwuje się również 
pozytywne zmiany w obszarze kontroli posturalnej, równo-
wagi i napięcia mięśniowego. Warto kontynuować badania 
nad tą metodą, by w przyszłości poznać długoterminowy 
wpływ działań Platformy Schumanna i poziom zindywiduali-
zowania terapii w poszczególnych zaburzeniach.

terapeuta integracji sensorycznej – mgr Aneta Kostecka
terapeuta integracji sensorycznej – mgr Beata Kruk

terapeuta integracji sensorycznej – mgr Agnieszka Cieniuch
logopeda – mgr Janina Toruńska

Autorzy zdjęć:  
Agnieszka Cieniuch, Aneta Kostecka – nauczycielki SOSW

Szkoła pełna pomysłów

Liceum im. Stefana  Żeromskiego w Nałęczowie jest ka-
meralną placówką, ale wyróżnia się w środowisku lokalnym 
inicjatywą i aktywnością. Mamy dużo pomysłów i wystarcza-
jącą determinację i pasję do działania, aby wcielać je w życie.

Staramy się być blisko lokalnej społeczności i jawić się  
w świadomości mieszkańców Nałęczowa, a także licznie od-
wiedzających naszą miejscowość kuracjuszy, jako szkoła 
otwarta i gościnna. Wynika z tego szereg zaproszeń skierowa-
nych w bieżącym roku szkolnym do wszystkich, którzy chcie-
li włączyć się w organizowane przez nas przedsięwzięcia. Pro-
ponowaliśmy zainteresowanym osobom, udział w warszta-
tach umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli 
i wychowawców oraz w wykładzie naszego absolwenta, dr 
hab. prof. nadzw. Sławomira Patyry, pracownika naukowego 
Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie  – „Prawo 
na co dzień”. 

W październiku zorganizowaliśmy w Nałęczowskim 
Ośrodku Kultury koncert promujący kulturę ukraińską 
„Dumka na wiele serc”, który spotkał się z bardzo pozytyw-
nym odbiorem licznie zgromadzonej publiczności. Nasi 
uczniowie występowali również w NOK-u w listopadzie,  
w dniu Święta Niepodległości, prezentując program arty-
styczny „Żeby Polska Była Polską” oraz w styczniu, wystawia-
jąc spektakl jasełkowy „Cud betlejemskiej nocy”. 

Systematycznie organizujemy w szkole warsztaty rozwi-
jające kreatywność i na nie również zapraszamy bezpłatnie 

nie tylko naszych uczniów i ich rodziny, ale wszystkich chęt-
nych, poprzez ogłoszenia kolportowane w całym miasteczku.  
W tym roku szkolnym odbyły się „Międzypokoleniowe 
Warsztaty Kartkowe”, „Warsztaty kreatywnego pisania Loesje”, 
warsztaty ceramiczne oraz warsztaty notatek rysunkowych. 
Wszyscy uczestnicy zajęć byli pod wrażeniem poziomu pro-
pozycji szkoleniowych, które z naszej strony były nieko-
mercyjną ofertą rozwijania zainteresowań i pasji w progach  
Żeroma.

W styczniu, zorganizowaliśmy w szkole sesję fotograficz-
ną „sleeveface” – „Z książką nam do twarzy”. Włączyli się  
w nią chętnie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Efekty 
zaprezentowaliśmy w formie galerii zdjęć w holu budynku 

Spektakl jasełkowy „Cud betlejemskiej nocy”
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internatu. Sesja spotkała się z tak pozytywnym odzewem, że 
planujemy zorganizowanie wystawy plenerowej w Nałęczo-
wie, aby zaprezentować nasze zdjęcia mieszkańcom i tury-
stom, promując czytelnictwo. 

Opisane powyżej przykłady to tylko część naszej boga-
tej oferty działań kulturalno-oświatowych, realizowanych  
w nałęczowskim Żeromie, dzięki którym, możemy śmiało 
powiedzieć o naszym liceum, że to „Mała szkoła z wielkimi 
tradycjami”. 

Alina Gomółka
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Sesja fotograficzna „Z książką nam do twarzy”

Sesja fotograficzna „Z książką nam do twarzy”

Laboratorium demokracji – czym jest 
samorządność uczniowska?

Samorządy uczniowskie istnieją nie od dziś. Pierwsze 
wzmianki o autonomii uczniów pojawiały się już w XIX wie-
ku. W wieku XX wkład w rozwój samorządności uczniow-
skiej wnieśli polscy pedagodzy – Janusz Korczak oraz Alek-
sander Kamiński. Uważali oni, że nie kary i twarda dyscy-
plina, ale możliwość kształtowania rzeczywistości i wpływ 
na podejmowane decyzje wzmacniają w uczniach poczucie 
odpowiedzialności za swoją grupę i przestrzeń. Doświadcze-
nia zdobyte w szkole mają wpływ na większe zaangażowanie  
w życie społeczne w dorosłym wieku.

„Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze 
działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół 
dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie 
przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, 
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował 
porządku.”

Janusz Korczak

 Samorządność uczy odpowiedzialności za podejmowa-
ne działania i przewidywania ich konsekwencji. Dzięki temu 
uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania własnego zda-
nia, stają się bardziej samodzielni i asertywni. Uczą się wy-
kazywania inicjatywy oraz wytrwałości w realizowaniu pod-
jętych zobowiązań. Świadomie uczestniczą  w życiu społecz-
nym, włączają się w działania innych. 

Czym jest samorządność uczniowska? – na to pytanie 
przedstawiciele samorządów uczniowskich 7 szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu puławskiego – Zespołu Szkół Nr 1 
im. Stefanii Sempołowskiej, Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego, I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Zespołu Szkół 
im. J. Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Zespo-
łu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, Bursy Szkolnej,  Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Puławach – starali się znaleźć odpo-
wiedź na warsztatach prowadzonych przez studentów Wyż-
szej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Spotkanie mia-
ło na celu wskazanie mocnych stron poszczególnych uczniów 
i możliwości ich wykorzystania w pracy samorządów. Mło-
dzież pracowała w grupach, dzięki czemu poznała, że praca  

Warsztaty samorządowe w ZS Nr 1
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z podziałem funkcji daje większe możliwości zadań wybra-
nych do realizacji. Samorządy Uczniowskie przedstawiły swo-
je działania na terenie swoich szkół, uczniowie zastanawiali 
się co mogą poprawić w swojej pracy. 

Powstały propozycje projektów, dzięki którym będą mogli 
rozpocząć współpracę między szkołami. Jednym z nich jest 
zainicjowana przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, wspólna or-
ganizacja koncertu charytatywnego na rzecz Hospicjum im. 
bł. Matki Teresy z Kalkuty, który odbędzie się 18 kwietnia 
2016 roku w POK Dom Chemika. Kontakty między uczniami 
ma ułatwić założony fanpage na Facebooku. 

Pierwsze spotkanie w ramach integracji Samorządów 
Uczniowskich szkół powiatowych odbyło się dnia 10 lutego  
w Zespole Szkól Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puła-
wach. Otworzyła je kierownik Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego Małgorzata Noskowska oraz Barbara Bińczak 
– dyrektor szkoły.  
Czekamy na efekty i propozycje następnych spotkań.

Anna Cieślik – Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

W Koszczycu dobiegła końca realizacja 
projektu „Polska – Irlandia – gramy w jednej 
drużynie” finansowana w ramach programu
Erasmus Plus Młodzież

Młodzi ludzie z irlandzkiego ośrodka Seamus Sphere 17 
w Dublinie i polskiego Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca 
Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym spotkali się na Rozto-
czu, by poprzez wspólne działania lepiej się poznać. Ich za-
daniem było opracowanie gry miejskiej „Poznaj Roztocze 
podczas gry miejskiej”, która odbyła się pod koniec wakacji 
w Zamościu. Jej uczestnicy – turyści i mieszkańcy Zamościa 
– mieli okazję poznać Roztocze z perspektywy opowieści lu-
dowych, a także poprzez legendy – odbyć podróż w czasie  
i przestrzeni do Irlandii. 

Banshee, Osjan, płaczący Kamień, Tanew, diabeł z roz-
toczańskiego Piekiełka i inne postacie z legend rozstawione  
w różnych miejscach zamojskiego rynku wzbudzały żywe za-
interesowanie przechodniów. Podobnie było również podczas 
powtórnego rozegrania tej gry w Kazimierzu. 

W ramach przygotowań do gry miejskiej młodzież miała 
okazję poznać Roztocze od podszewki, nie tylko reprezenta-
cyjny Zamość, ale także Tanew w czasie spływu kajakowego 
czy legendarne roztoczańskie lasy w czasie podchodów noc-
nych. Były ogniska, wicie wianków i rzucanie ich do falującej 
wody i wiele innych atrakcji. Do tej pory pozostał sentyment 
i chęć powrotu do tamtych miejsc, do tamtych dni.

Anna Ewa Soria 
nauczycielka języka polskiego ZS w Kazimierzu Dolnym

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach jest jed-
nym z najprężniej działających ośrodków szkoleniowych  
w powiecie puławskim. Podstawą działalności placówki jest 
prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół 
powiatu puławskiego. W swojej ofercie szkoleniowej CKZ ma 
do zaoferowania kursy dla osób bezrobotnych, pracujących, 
uczących się, czyli dla każdego kto chce w przyszłości pod-
jąć pracę w wielu gałęziach przemysłu, nie tylko w Polsce, ale 
również za granicą. Jednym z najważniejszych osiągnięć Cen-
trum Kształcenia Zawodowego jest bardzo wysoka zdawal-
ność egzaminów z kwalifikacji. Osiągnięcia te plasują CKZ na
najwyższych poziomach zdawalności nie tylko w skali woje-
wództwa, ale także w skali krajowej.

W sesji zimowej styczeń-luty 2016 r. przeprowadzono eg-
zaminy dla 70 uczniów w następujących kwalifikacjach:

• B.06 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
• B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
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• M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów  
i zespołów pojazdów samochodowych

• E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych

W poprzednim roku szkolnym wyniki uczniów Centrum 
Kształcenia Zawodowego prezentowały się następująco:
a) W sesji zimowej

Lp.
Ozna-
czenie 

kwalifi-
kacji

Przystąpiło 
do obu 

części egza-
minu po raz 

pierwszy

Zdało część 
praktyczną

Otrzymało 
świadectwo 
kwalifikacji

Średnia 
zdawalność 

w woje-
wództwie

Średnia 
zdawalność 
części prak-

tycznej  
w krajuLp. % Lp. %

1. B.06 20 20 100,0 19 95,0 91,90% 83,82%

2. M.18 24 24 100,0 24 100 93,10% 60,31%

3 B18 11 11 100,0 11 100 93,5% 87,26%

b) W sesji letniej

Lp.
Ozna-
czenie 

kwalifi-
kacji

Przystąpiło 
do obu 

części egza-
minu po raz 

pierwszy

Zdało część 
praktyczną

Otrzymało 
świadectwo 
kwalifikacji

Średnia 
zdawalność 

w woje-
wództwie

Średnia 
zdawalność 
części prak-

tycznej  
w krajuLp. % Lp. %

1. M.20 9 9 100,0 3 33,3 80,5% 87,3%

2. M.18 16 15 93,7 10 62,5 59% 94,4%

3. M.12 24 24 100,0 18 75,0 60,3% 97,1%

4. M.17 34 34,0 100,0 34,0 100,0 89,7 99,06

5. B.05 23 23 100,0 18 78,3 61,8% 95,4%

6. B.07 19 19 100,0 16 84,2 76,2% 97,4%

Z porównania wyników egzaminu ze średnimi krajowymi 
wynika, że Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach 
prowadzi praktyczną naukę zawodu na poziomie wysokim, 
co przekłada się na wyższe wyniki zdawalności uczniów. Cie-
szy nas, że wysiłki mające na celu uzyskiwanie lepszej fre-
kwencji uczniowskiej na zajęciach praktycznej nauki zawodu 
oraz  prace podjęte w celu ulepszania i doposażenia pracowni  
w nowoczesne pomoce naukowe, mają swoje odzwierciedle-
nie w wynikach zdawalności. 

W roku 2015, w okresie od września do grudnia została 
wykonana termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia 
Zawodowego. Całkowity koszt  robót termomodernizacyjnych 
wyniósł 108 967,27 złotych. Przedsięwzięcie to będzie miało 
duży wpływ na obniżenie kosztów utrzymania budynku.

Ponadto podjęliśmy działania związane z remontami 
pomieszczeń, które przejęliśmy od Regionalnego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Puławach. Do największych 
należało: wymiana pokrycia dachowego, wyremontowanie 
dwóch aul - każda o powierzchni 150 m²- między innymi re-
nowacja podłogi drewnianej oraz wymiana stolarki okiennej. 
    W najbliższym czasie planowany jest również remont po-
mieszczeń podpiwniczenia. W tym celu zakupione zostały 
już materiały na kwotę 20 374,45 złotych. Mamy nadzieję, że 
działania inwestycyjne skutecznie wpłyną na podniesienie ja-
kości pracy i nauki w naszej szkole.

Andrzej Ptasiński
Kierownik Szkolenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Puławach

Aleja Królewska 19
24-100 Puławy
tel./fax 81 886 47 96
e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl
www.poradnia.pulawy.pl

 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Puławach: dr Dariusz Perszko
Poradnia jest czynna cały rok, od poniedziałku do piątku  
w godz. 8:00 – 18:00 (sekretariat pracuje w godz. 8:00 – 16:00).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach to 
jedyna placówka oświatowa zajmująca się indywidualnymi 
problemami klientów, prowadzi różnorodne formy terapii  
z uwzględnieniem zaobserwowanych potrzeb. Korzystanie  
z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne, wizyty nie wymaga-
ją skierowań. 

Placówka świadczy usługi na wysokim poziomie kom-
petencji zawodowych. W celu podnoszenia jakości pracy  
i wzbogacania oferty placówki staramy się stale poszerzać wa-
chlarz oferowanych usług, jednoczenie wyposażając gabinety 
w coraz to nowsze pomoce. 

Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności 
uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielanie ich rodzi-
com lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom zarówno 
pomocy merytorycznej, jak i wsparcia psychologicznego.

Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnozy, terapii, 
profilaktyki, doradztwa.

W ZAKRESIE DIAGNOZY:
• Dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń  

i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
• Prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni: 

z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
a także nie uczęszczających do placówek oświatowych; 

• Orzeka (na wniosek rodziców) o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka oraz o potrzebie prze-
prowadzania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

• Udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia;

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach
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• Kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno
– wychowawczej;

• Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagno-
zowaniu problemów szkolnych oraz rozwijaniu poten-
cjalnych możliwości i mocnych stron uczniów.

W ZAKRESIE TERAPII:
• Prowadzi terapię pedagogiczną, logopedyczną, psy-

chologiczną (grupową i indywidualną);
• Organizuje spotkania z młodzieżą szkół ponadgimna-

zjalnych;
• Inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i in-

nych placówkach;
• Udziela konsultacji i innych form pomocy meryto-

rycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań 
dysfunkcyjnych;

• Poradnia oferuję trening terapeutyczny EEG  
Biofeedback.

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ ROZWOJO-
WYCH I TRUDNOŚĆI WYCHOWAWCZYCH:

• Wspiera rodzinę i szkołę poprzez popularyzację wie-
dzy psychologiczno-pedagogicznej;

• Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w zakresie udzielania pomocy socjalnej dla 
uczniów i rodzin potrzebujących pomocy;

• Prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależ-
nień;

• Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzie-
ciom i młodzieży z grup ryzyka;

• Zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami 
środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych 
w konkretnych sytuacjach;

• Rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i na-
uczycieli;

W ZAKRESIE DORADZTWA:
• Kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wy-

boru kierunku kształcenia i zawodu;
• Zapoznaje młodzież i rodziców z czynnikami warun-

kującymi dokonanie prawidłowego wyboru dalszego 
kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;

W poradni odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci:
• Grupowe zajęcia psychomotoryczne dla dzieci w wie-

ku przedszkolnym;
• Grupowe zajęcia wspierające gotowość szkolną dla 

dzieci mających rozpocząć naukę szkolną
• Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niesłyszących  

i niedosłyszących;
• Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu;
• „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W poradni zatrudnionych jest:
• 11 psychologów,
• 8 pedagogów,
• 2 logopedów,
• 3 pracowników administracyjnych,
• 1 pracownik sprzątający.

Kwalifikacje i uprawnienia kadry kształtują szeroki zakres
świadczonej pomocy na rzecz interesantów. Sprawą prioryte-
tową dla każdego pracownika jest zaufanie klientów.

Konkludując i jednocześnie zachęcając do korzystania  
z oferowanych form pomocy, warto przytoczyć jeden z pun-
ków budujących koncepcję naszej pracy - „nic co ludzkie nie 
jest nam obce…”.

Edyta Furtak – pedagog
Foto: Maciej Zwolski - psycholog

Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach

Nieodpłatna pomoc prawna  
w Powiecie Puławskim

Od stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Puławskiego działa 
pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profesjo-
naliści tj. adwokaci, radcowie prawni i doradcy prawni, świadczą 
pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organiza-
cji pozarządowych system ten gwarantuje nieodpłatny dostęp do 
porad prawnych i ma na celu zniwelowanie bariery finansowej
do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

W miesiącu styczniu w Punktach Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej prowadzonych przez Powiat Puławski z porad sko-
rzystało blisko 200 uprawnionych.
Przypominamy umiejscowienie i godziny otwarcia punktów:

• punkt I: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00,

• punkt II: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny  
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00,

• punkt III: Puławy, al. Królewska 3, czynny  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00,

• punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00,

• punkt V: o charakterze mobilnym, czynny  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 

Sprawy społeczne
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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).
Wszystkie punkty mają wyodrębnione pomieszczenia 

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwiające 
zachowanie dyskrecji przy udzielaniu tej pomocy oraz miej-
sce przeznaczone dla oczekujących na udzielenie pomocy 
prawnej. Dostęp do lokali uwzględnia potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
uprawnionym według kolejności zgłoszeń.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymują:

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

go zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

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

klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna polega na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązują-
cym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy praw-
niczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym  
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

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

Grupą uprawnionych, która najchętniej korzysta z bez-
płatnej pomocy prawnej są osoby do 26. roku życia oraz 
które ukończyły 65 lat. Porady prawne udzielane są głównie  
w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego oraz  
w sprawach dotyczących rozwodu. Najczęściej porada praw-
na dla jednej osoby zajmuje od 30 do 60 minut.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej znaj-
duje się na stronach internetowych www.pulawy.powiat.pl 
oraz www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. 

Justyna Śmich
kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dokumentami

Nowe karetki w SP ZOZ w Puławach

SP ZOZ w Puławach zakupił  4 nowe karet-
ki o łącznej wartości  prawie 2 000 000,00 zł. 
Karetki przeznaczone są dla Podstawowego 
Zespołu Ratownictwa Medycznego z miejscem 

stacjonowania w Puławach, Kazimierzu Dolnym, Woli Osiń-
skiej  oraz Specjalistycznego  Zespołu   Ratownictwa Medycz-
nego z miejscem stacjonowania w  Nałęczowie.
Karetki funkcjonują w systemie Państwowego Ratownictwa 
Medycznego i wyjeżdżają  do wypadków oraz wszystkich 
innych sytuacji, w których zagrożone jest życie i zdrowie po-
szkodowanych. Średnio w miesiącu jest ponad 1000 wyjaz-
dów na dobę.

Nowo zakupione ambulansy to Mercedesy Sprinter rok pro-
dukcji 2015,  wzbogacone w system komputerowy,  który za-
bezpiecza pracę ratownika-kierowcy.
Wnętrze karetek cechuje ergonomiczne i estetyczne rozwią-
zanie technologiczne. W panelu przy suficie karetki istnieje
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możliwość planowego umieszczenia zestawów oraz sprzętu  
i materiału jednorazowego istotnego w czasie ratowania  
życia. Przechowywanie ich w przeszklonych komorach po-
zostawia ich do momentu wykorzystania w warunkach zale-
canych przez producenta i jednocześnie chroni go przed nie-
oczekiwanym uszkodzeniem/zniszczeniem.
Wszystkie powierzchnie w komorze ładunkowej dedykowa-
nej pacjentowi i personelowi wykonane są z materiałów ła-
twych do mycia i dezynfekcji, spełniając rygorystyczne wy-
mogi sanitarno-epidemiologiczne w tym obszarze. Wykorzy-
stano wiele ergonomicznych rozwiązań niezmiernie istotnych 
w okresie ratowania życia, które przełożą się bezpośrednio na 
bezpieczeństwo pracy personelu. Szalenie istotnym rozwią-
zaniem w związku z natężeniem wyjazdów ZRM jest tablica 
komunikacyjna, umożliwiająca zapisywanie ważnych infor-
macji.
Zakup Ambulansów ograniczy do minimum czas dojazdu do  
mieszkańców naszego powiatu, a także przyczyni się do więk-
szej oszczędności w eksploatacji pojazdów.  
Mamy nadzieję, że nowoczesne ambulanse usprawnią co-
dzienną pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego, a dla 
mieszkańców  naszego powiatu  spowodują  poczucie bezpie-
czeństwa,  że pomoc medyczna nadejdzie szybko i sprawnie.

Hanna Kamola, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Puławach
Magdalena Tarczyńska, Asystent Dyrektora ds. organizacyjnych

Foto: Sławomir Kłak

Z troską i nowocześnie - Oddział Położniczo- 
-Ginekologiczny w puławskim szpitalu

Oddział Położniczo-Ginekologiczny w puławskim szpita-
lu od dziesięcioleci dba o zdrowie kobiet i jest miejscem naro-
dzin wielu pokoleń mieszkańców powiatu. Dyrekcja SP ZOZ 
w Puławach w toku konsekwentnie realizowanych moderni-
zacji uwzględniła także ten oddział. Wzmocnienie działań 
zmierzających do podniesienia jakości warunków opieki nad 
matką i dzieckiem wynikało z oczekiwań jakie za sobą niesie 
II poziom referencyjny z zakresu położnictwa i ginekologii 
udzielanych świadczeń medycznych w tym oddziale. Oznacza 
to, że Oddział Położniczo-Ginekologiczny jest przygotowany 
do prowadzenia szerokiego zakresu procedur specjalistycz-
nych, na co składają się wysokie kompetencje personelu me-
dycznego oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia. 

Chlubą oddziału jest oddany do użytku z końcem czerw-
ca 2015 r. nowy Trakt Porodowy – kompleks wielu funkcjo-
nalnych pomieszczeń o wysokim standardzie, przygotowa-
nych do rozwiązywania porodów siłami natury i przez cesar-
skie cięcie. W jego strukturach znajdują się: Sala Porodowa 
z 2 łóżkami porodowymi oraz stanowiskiem do pierwszych 
zabiegów i  pielęgnacji noworodka; Sala porodów rodzinnych 
wyposażona w wannę wykorzystywaną w pierwszym okresie 
porodu; kompleks łazienek uwzględniających specyficzne po-
trzeby kobiety po porodzie; Sala przedporodowa i Sala popo-
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rodowa. Trakt Porodowy posiada także Salę Cięć, co umożli-
wia szybką interwencję w przypadku konieczności rozwiąza-
nia porodu przez cesarskie cięcie. 

Usytuowanie otwartego Punktu Pielęgniarskiego zapew-
nia widoczność całego korytarza, sprzyja bieżącej obserwacji 
pacjentek przebywających na Trakcie Porodowym i spraw-
nemu zaspokajaniu ich potrzeb. Wejście na Trakt Porodowy 
prowadzi przez śluzę umywalkowo-fartuchową dla personelu 
i osób współuczestniczących oraz towarzyszących kobiecie 
ciężarnej przy porodzie, co jest bardzo istotne ze względu 
na wysoki reżim sanitarno-epidemiologiczny obowiązujący  
w tym obszarze. Wszystkie pomieszczenia zostały przygoto-

wane w najwyższym standardzie jakości i funkcjonalności,  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz wyposa-
żone w sprzęt konieczny do realizacji świadczeń medycznych  
w tym zakresie. Trakt Porodowy oddzielony jest od pozostałej 
części oddziału drzwiami, co zapewnia pacjentkom w okresie 
okołoporodowym pełną intymność.

Uczestniczki Szkoły Rodzenia funkcjonującej w SP ZOZ 
w Puławach oraz ich partnerzy mają możliwość zapoznania 
się wcześniej z topografią Traktu Porodowego oraz Oddzia-
łu Położniczego, co przekłada się na wzrost poczucia bezpie-
czeństwa u ciężarnej kobiety w trakcie hospitalizacji związa-
nej z porodem. Poprawa warunków porodu i pobytu kobiet 
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym to nie koniec do-
brych zmian. Dodajmy, że dobiegł końca remont Oddziału 
Noworodkowego, dzięki czemu znacząco poprawią się także 
warunki sprawowania profesjonalnej opieki neonatologicznej 
nad najmłodszymi pacjentami puławskiego szpitala. Remont 
Oddziału Noworodkowego został sfinansowany ze środków
pochodzących z Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy, co 
świadczy o wysokiej odpowiedzialności społecznej miesz-
kańców Puław. Dla pracowników SP ZOZ w Puławach jest to 
także sygnał, że mieszkańcy chcą korzystać z opieki medycz-
nej w Puławach, a zdrowie i warunki jego ochrony są naszą 
wspólną sprawą. 

Hanna Kamola, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Puławach
Foto: Sławomir Kłak

Nowy samochód dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Górze Puławskiej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej 
uzyskał wsparcie w realizacji swoich zadań statutowych  
w formie 9-osobowego Opla Vivaro Kombi Extra Long. Klu-
czyki do samochodu przekazali 13 stycznia 2016 r. na ręce 
dyrektor ŚDS w Górze Puławskiej Anny Szarpak członkowie 
Zarządu Powiatu Puławskiego – Jan Ziomka i Leszek Gorgol. 
Samochód został zakupiony ze środków przekazanych Powia-
towi przez Wojewodę Lubelskiego. 

Działający w Górze Puławskiej od 2014 r. ośrodek reali-
zuje zadania Powiatu Puławskiego z zakresu pomocy spo-
łecznej. Głównym celem jest tworzenie warunków rehabilita-
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cji i inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Codzienne 
wsparcie osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi 
udzielane jest od poniedziałku do piątku. W ośrodku pro-
wadzone są wtedy zajęcia ogólnorozwojowe, rekreacyjne, ar-
tystyczne, rzemieślnicze i specjalistyczne; przygotowywane 
są posiłki dla podopiecznych, a także wykonywane są prace 
porządkowe z ich udziałem. W 2014 r. z zajęć korzystało 25 
wychowanków, natomiast w minionym roku (2015) ŚDS ob-
jął pomocą kolejnych 10 osób. Dzięki udzielonym dotacjom 
celowym (ponad 400 tys. zł) stworzono także nowe pracow-
nie: komputerową i ogrodniczą oraz rozbudowano placówkę. 

Magdalena Kobiałka
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Członkowie Zarządu Powiatu J. Ziomka i L.Gorgol przekazują 
kluczyki dyrektor A. Szarpak

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego 
modelu polityki społecznej wobec osób 
niepełnosprawnych

Powiat Puławski w roku 2016 po raz kolejny przystąpił do 
realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Re-
alizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Puławach.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjen-
tów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.

W 2016 roku program obejmuje następujące obszary 
wsparcia:

A. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową, w tym: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-

dowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kate-

gorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestni-
czenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicz-

nego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie

obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawo-
dowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnospraw-
ne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. 
obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie 
wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

B. MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez 
dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kole-
gium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia pody-
plomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / 
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym rów-
nież za pośrednictwem Internetu).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

1. Dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.

2. Dla Modułu II:
– dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczą-

cych roku akademickiego 2015/2016),
– dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków doty-

czących roku akademickiego 2016/2017).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu 
można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (Al. Królew-
ska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5) lub na 
stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl.

Tomasz Szymański
Kierownik zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych
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Osoby zainteresowane tema-
tyką niepełnosprawności 
mogą odebrać Vademecum 
w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Puławach przy  
Al. Królewskiej 3  
w poniedziałki w godzinach 
8.00 -16.00, od wtorku do 
piątku w godzinach  
7.00 -15.00.
Publikacja dostępna jest  
bezpłatnie. Zapraszamy! 

Marta Mazur - Starszy  
specjalista pracy socjalnej

     
Podsumowanie zabawy choinkowej

W dniu 5 lutego 2016 r. odbyła się 
zabawa choinkowa zorganizowana przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Puławach we współpracy z Młodzie-

żowym Domem Kultury w Puławach, Fundacją Zarażamy 
Radością, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  
w Puławach oraz POK „Dom Chemika” w Puławach. 

Wzięły w niej udział dzieci z terenu powiatu puławskiego ob-
jęte wsparciem PCPR (tj. dzieci umieszczone w pieczy zastęp-
czej oraz dzieci niepełnosprawne).

Impreza rozpoczęła się bajkowym spektaklem przygoto-
wanym przez wychowanków SOSW w Puławach. Następnie 
mali uczestnicy zostali porwani w wir zabawy, podczas której 
mogli wykazać się umiejętnościami tanecznymi, plastyczny-
mi oraz czytelniczymi biorąc udział w licznych konkursach  
i turniejach tematycznych. 

Oprawa muzyczna z wodzirejem, przygotowane słodko-
ści, upominki i nagrody dla każdego dziecka biorącego udział 
w balu stworzyły atmosferę szampańskiej zabawy i niezapo-
mnianych wspólnie spędzonych chwil. Była to również okazja 
do wspólnej integracji. 

Marzanna Jarska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informator dla osób z niepełnosprawnością  
i ich rodzin

W styczniu 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Puławach wydało „Vademecum osób z niepełno-
sprawnością. Przepisy prawa i system wsparcia w powiecie 
puławskim.” Publikacja ukazała się w 2700 egzemplarzach  
i jest rozprowadzana wśród mieszkańców powiatu puławskie-
go, instytucji i organizacji. 

Vademecum zawiera wybrane zapisy aktów prawnych, in-
formacje dotyczące orzecznictwa, edukacji, ulg i uprawnień 
przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz dane tele-
adresowe instytucji i organizacji działających w tym obszarze 
w powiecie puławskim.

Wystarczy być wrażliwym

27 stycznia 2016 r. grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach  zorganizowała 
Dzień Dawcy Szpiku. Tego dnia można było zarejestrować 
się w Bazie Potencjalnych Dawców Komórek Macierzystych 
prowadzonej przez Fundację DKMS. 

Skąd taki pomysł?
Inicjatywa wyszła od samych uczniów, którzy bardzo chęt-
nie uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych.  
W szkole niejednokrotnie organizowane były akcje honorowe-
go oddawania krwi. Wśród pełnoletnich uczniów mamy wielu 
krwiodawców. Tym razem postanowiliśmy pójść o krok dalej. 

Po co zostać dawcą?
W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białacz-
ka czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na 
życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych. 
Gdy osobę chorą kwalifikuje się do przeszczepu, najpierw
sprawdzana jest zgodność szpiku od osoby spokrewnionej. 
Największe prawdopodobieństwo zgodności istnieje pomię-
dzy rodzeństwem i wynosi ok. 25%. Między dziećmi a rodzi-
cami to już tylko 3%. Jeżeli nie można znaleźć dawcy w ro-
dzinie, pozostaje dawca niespokrewniony. W Polsce obecnie 
zarejestrowanych jest 890 tys. potencjalnych dawców.  Wyda-
je się, że to dość duża liczba, jednak cały czas wielu pacjentów 
czeka na znalezienie właściwego dawcy. Kombinacji zapisu 
fragmentu informacji genetycznej, dzięki której dopasowuje 
się zgodnego dawcę jest kilkadziesiąt miliardów – więcej niż 
ludzi na Ziemi.  Im więcej osób się zarejestruje – tym większa 
szansa na znalezienie „genetycznego bliźniaka”. Dlatego też 
liczy się każdy świadomy dawca, bo każdy z nich jest na wagę 
złota. Prawdopodobieństwo, że zostanie się rzeczywistym 
dawcą wynosi ok. 5% w ciągu 10 lat. 

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 
18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kilogramów (bez 
dużej nadwagi), który zgadza się na pobranie szpiku dwiema 
dostępnymi metodami. Najczęściej tj. w 80% jest to pobranie 
komórek macierzystych z krwi obwodowej. Drugą, rzadziej 



Tu jest moje miejsce

42

stosowaną metodą jest pobranie szpiku z talerza kości bio-
drowej w znieczuleniu ogólnym. 
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i pobraniu 
wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie wy-
mazu zostają określane cechy zgodności antygenowej, a jeśli 
się okaże, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem gene-
tycznym chorego – wtedy dochodzi do przeszczepu.

Przebieg akcji w szkole
Decyzja o rejestracji nie jest prosta. Wymaga dużej odpo-
wiedzialności. Dlatego też, organizacja Dnia Dawcy Szpiku 
w Zespole Szkół Nr 1 nie ograniczała się tylko do pobrania 
wymazów. Przeprowadzona została szeroka akcja informa-
cyjna. Pedagog szkolny i wychowawcy klas prowadzili lekcje 
wychowawcze przybliżające temat dawstwa szpiku. Wygło-
szone zostały pogadanki na temat działań Fundacji DKMS, 
metod pozyskiwania komórek macierzystych. W holu szkol-
nym przedstawiona została prezentacja „Szpikoteka”. Wo-
lontariusze rozwiesili plakaty zarówno na terenie szkoły jak  
i w innych szkołach ponadgimnazjalnych. O akcji zostali po-
informowani również rodzice. 
Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, podczas akcji prowa-
dzonej w szkole zarejestrowało się 36 osób. W grupie poten-
cjalnych dawców szpiku znaleźli się zarówno uczniowie (22), 
jak i pracownicy szkoły (10) oraz rodzice (4). Młodzież po 
raz kolejny wykazała się dużą odpowiedzialnością i wrażliwo-
ścią, co napawa nas nauczycieli dumą. 

Marzena Kitka

Młodzież ZS Nr 1 w Puławach

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo- 
-Wychowawczej w Taize

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
im. Marii Konopnickiej w Puławach już po raz dziewiąty 
uczestniczą w Międzykontynentalnych Spotkaniach Mło-
dych we Francji. Podczas dwutygodniowego wyjazdu spędzą 
8 dni w ekumenicznej wspólnocie braci w Taize. Po drodze 
korzystają z gościnności Klasztoru Dominikanów w Pradze. 
Program wyjazdu obejmuje zwiedzanie Pragi i Opactwa Cy-
stersów w Cluny. Podczas pobytu w Taize młodzież uczestni-
czy w mszach św., modlitwach ekumenicznych, spotkaniach  
w międzynarodowych grupach dzielenia się doświadczenia-

mi życia i wiary, spotkaniach biblijnych, prezentacjach kultu-
ralnych przygotowywanych przez młodych z różnych krajów. 
Nasi wychowankowie spotykają się indywidualnie i grupowo 
z polskimi braćmi i siostrami w celu wsparcia duchowego  
i dowartościowania naszych podopiecznych poprzez okaza-
nie zainteresowania ich problemami. Spotykają się również  
z Przeorem Wspólnoty z Taize bratem Aloisem, odwiedzą 
pokój oraz grób brata Rogera (założyciela Wspólnoty), a pod-
czas „Wieczoru Narodów” zaprezentują w formie pantomimy 
życiorys św. s. Faustyny Kowalskiej.

Coroczne wyjazdy wychowanków Domów Dziecka do 
Taize organizuje Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży  
w Lublinie. Dzięki działalności stowarzyszenia nasi podopiecz-
ni uczestniczyli także w wyjazdach na XXI Międzynarodowe 
Spotkanie Młodzieży w Medjugorje oraz XXVI Światowe Dni 
Młodzieży w Madrycie. W ciągu dziewięciu lat 44 wychowan-
ków naszej placówki skorzystało z oferowanych im wyjazdów.

Udział naszych dzieci w tak cennych przedsięwzięciach 
był możliwy dzięki szczodrobliwości wielu firm i instytucji
z Puław i z powiatu puławskiego, które sponsorowały koszty 
wyjazdów. Jesteśmy wdzięczni wszystkim dobroczyńcom za 

wieloletnią współpracę umożliwiającą naszym wychowan-
kom udział w pielgrzymkach pogłębiających ich wiarę, budu-
jących ich moralność i kształtujących osobowość.

Lech Piekarz, Dyrektor POW w Puławach

I Ty możesz wesprzeć działalność wychowawczą puławskiej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazując 1% podatku

Przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii 
Konopnickiej w Puławach działa Puławskie Stowarzysze-
nie Na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin  
„Tęcza” założone w 2005 r. z inicjatywy pracowników placów-
ki, wspierające materialnie dzieci w trudnej sytuacji życiowej, 
głównie wychowanków POW. Stowarzyszenie umożliwia 
organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, organiza-
cję wypoczynku letniego i zimowego, udział wychowanków  
w wycieczkach szkolnych, organizację czasu wolnego i rozwój 
zainteresowań dzieci, integrację podopiecznych ze środowi-
skiem oraz pomoc wychowankom usamodzielniającym się  
w starcie w dorosłe życie.

Puławskie Stowarzyszenie „Tęcza” jest Organizacją Pożytku 
Publicznego, co umożliwia przekazanie 1% podatku.

Nr KRS 0000226106
Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.

Alicja Czarnota, Prezes Stowarzyszenia
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Druhowie od ognia i wody

Czy można sobie wyobrazić Polskę bez OSP?  
Nie można!

W cieszącym się popularnością serialu telewizyjnym 
„Strażacy” jedną z głównych ról gra znany i lubiany aktor 
Olaf Lubaszenko. W jednym z wywiadów powiedział od ser-
ca: „Większość akcji dzieje się w nocy, bo wtedy najlepiej wi-
dać ogień. Po tym serialu mam takie dojmujące przeświad-
czenie, że to jest jednak pasja i powołanie. My właściwie nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, co robią ci ludzie, na czym po-
lega ich praca… To jest po prostu nieustanne igranie z życiem  
i śmiercią właściwie. Szanujmy strażaków!”.

WSZYSTKO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ…
Apel o tyle zbyteczny, że jest to zawód cieszący się, nie 

tylko w Polsce, niezmiennie największym prestiżem, co po-
twierdzają rokroczne rankingi. Oprócz jednostek profesjo-
nalnych jest aż 3841 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
To prawie 700 tysięcy zarejestrowanych osób, ale to wcale nie 
wszyscy, bo spora grupa pozostaje poza Systemem. Chociaż-
by w powiecie puławskim jest 67 jednostek OSP, z tego 19 
włączonych do Systemu. W Puławach mieści się jedyna w po-
wiecie jednostka zawodowa. Aż strach pomyśleć, gdyby nie 
było tej ponad milionowej rzeszy społeczników - ochotników. 
Nie wyobrażają sobie tego chociażby mieszkańcy znanego  
w całym kraju, przyciągającego urokiem i atmosferą Kazimie-
rza Dolnego nad Wisłą.

W sobotę, 11 kwietnia 2015 roku była to wiadomość dnia 
m.in. w „Kazimierskim Portalu Internetowym”: „Bosmanat  
w kazimierskiej marinie nie będzie zapewne czynny w tym 
sezonie. Budynek spłonął w nocy z piątku na sobotę. To było 
totalne zaskoczenie. Budynek bosmanatu - niedawno od-
nowiony w ramach budowy przystani w Kazimierzu, która 
miała sprzyjać rozwojowi turystyki wodnej na Wiśle - spło-

Okiem specjalisty
nął w nocy z piątku na sobotę z 10 na 11 kwietnia. - Zgłosze-
nie wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 1.53 – mówi mł. 
bryg. Krzysztof Morawski rzecznik Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. – Na miejsce od 
razu zadysponowano trzy jednostki: z OSP Kazimierz, z OSP 
Bochotnica i Ratowniczo-Gaśniczą z Puław. Strażacy dzia-
łali przy tym zdarzeniu do godziny 5.20. Cały budynek wraz  
z wyposażeniem uległ zniszczeniu. Na szczęście nie było ofiar 
w ludziach. Wszystko wskazuje na to, że było to podpalenie”. 
W takim miasteczku jak Kazimierz Dolny takie smutne zda-
rzenie, a tym bardziej stwierdzenie o podpaleniu, niesie się tak 
zwaną stugębną plotką. Niemal natychmiast miejscowi czarno-
widze zaczęli typować, jaki obiekt może być następnym celem 
piromanów. Tutejsi strażacy i policjanci nigdy nie lekceważą ta-
kich, tylko pozornie nieważnych sygnałów, bo przecież licho nie 
śpi i jak śpiewa Anita Lipnicka – wszystko się może zdarzyć… 
PREZESA NIE ZMIENIAJĄ

Na 100-lecie OSP w Kazimierzu Dolnym jej dzieje opi-
sał jeden z kazimierskiej starszyzny - druh Andrzej Rodzik.  
W tym miejscu konieczny wtręt – strażacy zwracają się do 
siebie per „druhu” – co wedle Słownika Języka Polskiego 
oznacza po prostu przyjaciela lub towarzysza. Wracamy do 
krótkiego przybliżenia dziejów. Straż ogniowa w Kazimierzu 
Dolnym powstała w 1906 roku z inicjatywy Kazimierza Ru-
cińskiego, który był jednocześnie jej założycielem. Przez 21 
lat pełnił funkcję naczelnika straży, by w 1927 roku odejść na 
wieczną wartę. Utworzenie Straży Ogniowej było związane  
z potrzebą ochrony dobytku mieszkańców, ale także z ochro-
ną zabytków historycznego grodu. Miało to realne uzasad-
nienie w ówczesnej, bardzo trudnej sytuacji miasta nawie-
dzanego częstymi pożarami. Wspomnieć należy pożar, który 
strawił niemal cały Kazimierz w roku 1866. Kolejny wielki 
pożar miał miejsce w 1915 roku. W tym okresie na szczęście 
działała już straż ogniowa. Od dnia założenia strażacy biorą 
czynny udział we wszelkiego rodzaju świętach obchodzonych 
w samej straży, a także w mieście oraz w uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych. [Międzynarodowy Dzień Strażaka, 
International Firefighters’ Day (skrót IFFD) jest obchodzony
4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim świętego 
Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzo-
ny jest, jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej – przyp. red.]. Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej co roku uczestniczy w powiatowych i gmin-

Dekoracja laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
OSP w Wąwolnicy w 2015 r. W tym roku takie zawody odbędą się  

w Kazimierzu Dolnym

Drużyna OSP Kazimierz Dolny na Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych OSP w Wąwolnicy 2015 r.
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nych zawodach gotowości bojowej, w których z reguły zaj-
muje czołowe miejsca… W 1983 roku prezesem OSP w Ka-
zimierzu został Henryk Wasiłek i tę funkcję pełni do dzisiaj 
już jako emerytowany starszy ogniomistrz straży zawodowej. 
A co niezmiernie istotne - nikomu nawet nie przychodzi do 
głowy, żeby zmieniać prezesa!
WYBUCH GAZU ALBO KOT NA DRZEWIE

 W dyżurce kazimierskiej OSP spotykam się z jej szefami: 
prezesem Henrykiem Wasiłkiem i naczelnikiem Krzysztofem 
Daniszem. Pomieszczenie raczej ciasnawe, co kilka minut sły-
chać w głośniku komunikaty z puławskiej centrali. Obydwaj 
moi rozmówcy mają za sobą już ponad 40-letni staż w straży, 
a poza zamiłowaniem do najbardziej szanowanego zawodu 
na świecie łączy ich jeszcze jedno… obydwaj są posiadaczami 
efektownych, sumiastych wąsów.

Chciałoby się za nie pociągnąć, bo za język niekoniecznie, 
albowiem obydwaj chętnie i ze swadą opowiadają o swojej  
i kolegów – druhów społecznej działalności. 

Krzysztof Danisz: „W tej chwili mamy 103. członków,  
z tego 23. bierze udział w akcjach. My najzwyczajniej lubimy 
to co robimy. Przecież to są ochotnicy, wszystko opiera się na 
działalności społecznej. Za godzinę akcji nasz strażak otrzy-
muje 5 złotych więc doprawdy trudno mówić o jakichś profi-
tach. Są dwie grupy młodzieżowe – dziewcząt i chłopców. Po-
nadto spore grono strażaków w stanie spoczynku oraz człon-
ków wspierających. Co niezwykle ważne pięciu strażaków 
zatrudniono na gminnych etatach kierowców, taka sytuacja 
to rzadkość w skali ogólnopolskiej”. Dowiaduję się ponadto, 
że kazimierską OSP tworzą przedstawiciele najprzeróżniej-
szych profesji: ratownicy medyczni, budowlańcy, taksówkarz, 
właściciel baru, szef warsztatu samochodowego, nauczyciele, 
rolnicy… Kazimierska jednostka dysponuje dwoma samo-
chodami ciężkimi bojowymi, wozem terenowym Isuzu szcze-
gólnie przydatnym podczas akcji powodziowych, ale także  
w wąwozach i kamieniołomach. Jeżeli chodzi o zabezpiecze-
nie w sprzęt to w skali 1 do 5 stawiają sobie mocną 4. Ale 
marzy im się sytuacja, żeby każdy strażak miał indywidualne 
wyposażenie.

Zapytany o sprawność kazimierskiej jednostki, jak szyb-
ko potrafią zebrać się do akcji naczelnik Danisz odpowiada:
„Syrena wyje 40 sekund i bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy 
nie wyjechali zanim nie przestanie wyć!”. Nie bardzo chce 
mi się w to wierzyć, ale prezes Wasiłek rozwiewa moje wąt-
pliwości. Jak często biorą udział w akcjach? W tamtym roku 
odnotowano 130 zgłoszeń, w pierwszym kwartale tego roku 
wyjeżdżano 32 razy. Jak wynika z definicji straż pożarna jeź-
dzi najczęściej do pożarów, ale głównie wiosną, kiedy ludzie 
bezmyślnie wypalają trawy. „Komuś się wydaje, że robi sobie 
dobrze, podpala jakiś ugór, a to się nagle szybko rozprzestrze-
nia, grozi jakimś budynkom, albo przechodzi w kierunku lasu 
no i trzeba wzywać strażaków”.

Najtrudniejsza, najbardziej dramatyczna akcja w ostatnich 
latach w Kazimierzu? Zgodna odpowiedź – wybuch gazu 
w szkole. (31 maja 2011 roku o godz. 6.04 w Zespole Szkół 
przy ulicy Szkolnej. Podjęto decyzje o całkowitej rozbiórce 
– przyp. red.).  „Technicznie nie było większych kłopotów, bo 
z czymś takim się stykamy, ale sam ogrom – wielkość znisz-
czeń, oraz świadomość co mogło się stać, gdyby do wybuchu 

doszło nieco później, kiedy w szkole pojawiłaby się młodzież 
– było najbardziej przerażające”. A skutki tego mieszkańcy 
będą odczuwać kilka lat, bo już na miejscu starej rozpoczę-
ła się budowa nowej szkoły i siłą faktu, w najbliższych latach, 
zabraknie pieniędzy na inne inwestycje w gminie. Oczywi-
ście bywają i zabawne sytuacje – najczęściej dotyczą wezwań  
w sprawie ratowania kotów, a to siedzi na drzewie bądź na 
dachu, a zdarza się, iż wpadnie lub wlezie do studni.

Na pożegnanie zadaję przewrotne, czy może bardziej re-
toryczne pytanie - czy OSP jest potrzebna? Pada zgodna od-
powiedź: - OSP nie jest potrzebna, ale bardzo potrzebna. Tak 
jak w Kazimierzu wspomagamy straż zawodową, bo przecież 
z tej racji, iż oni mają siedzibę w Puławach to my na ogół po-
jawiamy się wcześniej na miejscu zdarzenia. 

Wasiłek: „Jeżeli po każdych pokazach zawsze otrzymu-
jemy gromkie brawa to coś to oznacza, że jesteśmy lubiani  
i uznawani. Najlepszym dowodem naszej takiej popularności 
jest udział w lanym poniedziałku i rokroczne relacje we wszyst-
kich liczących się stacjach telewizyjnych”.

Rokrocznie w wielkanocny poniedziałek, na kazimierskim 
rynku strażacy urządzają śmigusa-dyngusa dla mieszkańców 
i turystów. Tradycja polewania wodą mieszkańców Kazimie-
rza Dolnego pochodzi z początku XX wieku. Po powstaniu 
OSP, druhowie by wyposażyć jednostkę w niezbędny sprzęt, 
w lany poniedziałek chodzili z wiadrami wody od domu do 
domu i polewając mieszkańców zbierali datki. Ponieważ po-
mysł ten się przyjął, a po latach stał się coroczną tradycją, jest 
kultywowany do dzisiaj. Oczywiście wiadra już dawno zastą-
piono sikawkami, a od ponad 30. laty w samo południe na 
kazimierski rynek wjeżdżają wozy bojowe, a strażacy okrąża-
jąc kilkakrotnie plac polewają z działek wodnych każdą znaj-
dującą się tam osobę oraz kamieniczki.

I jeszcze jedno pytanie na odchodnym, zapewne oglądacie 
panowie serial „Strażacy”?

Danisz: „Według mnie to ma niewiele wspólnego z rze-
czywistym działaniem straży. Bardziej pokazano relacje 
międzyludzkie niż pracę strażaków. Poprzebierano aktorów  
w mundury strażackie, ale równie dobrze akcja mogłaby się to-
czyć w policji albo w szpitalu. Powiem wprost – nas to raczej 
śmieszy, bo przecież podczas akcji nie ma czasu na dyskusje, je-
dynie wykonuje się nakazy i polecenia”.

KIEDYŚ ZAPISZĘ SIĘ DO OSP
Jest takie powiedzenie – tato chwalą nas, wy mnie, a ja 

was. Dlatego, gwoli obiektywnego spojrzenia, na temat pra-
cy kazimierskich strażaków zamieniłem kilkanaście zdań 
ze 100-procentowym zawodowcem. To Grzegorz Podhajny 
– starszy brygadier (pułkownik), od września 2008 roku ko-
mendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Powiedział 
m.in.:

„Rolę OSP trudno przecenić. A proszę sobie wyobrazić, 
że w okresie ustrojowych przemian pojawiły się zakusy, by 
zlikwidować OSP jako relikt przeszłości. Na całe szczęście  
w porę się opamiętano i do tego nie doszło. Powiem wprost 
byłaby to tragedia. A dowodem niedawne wizyty naszych 
kolegów z Litwy, Węgier i Ukrainy, którzy chcą odtworzyć  
u siebie system ochotniczy. Jednak to nie jest takie proste, zbu-
dować coś od nowa, jak się wszystko rozwaliło. 

Kazimierska OSP jest wyjątkowo dobrze wyposażona. Mają 
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naprawdę świetny, nowoczesny sprzęt, skrojony na miarę za-
grożeń, jakie występują na naszym terenie. Nasza współpraca 
polega nie tylko na koordynowaniu działań podczas akcji, ale 
także na szkoleniu ochotników,  pomocy w pozyskiwaniu sprzę-
tu. Czy można sobie wyobrazić Polskę bez OSP? Nie można! 
Weźmy chociażby takie cyklicznie powtarzające się zagrożenie 
jak powodzie. Wszyscy pamiętamy jeszcze 2010 rok, kiedy wie-
lokrotnie pokazywano w telewizjach co się chociażby działo w 
Wilkowie. Przecież w akcji ratowniczej uczestniczyła potężna 
rzesza nadzwyczaj ofiarnych ochotników. W mojej ocenie jed-
nostka w Kazimierzu Dolnym jest jedną z najlepszych w wo-
jewództwie lubelskim i w kraju. Biorę pod uwagę wyposażenie 
sprzętowe, liczbę członków, organizację i wyszkolenie. Nato-
miast największym, najcenniejszym potencjałem i kapitałem 
kazimierskiej jednostki są ludzie. W Kazimierzu spotykamy 
grono naprawdę wartościowych osób. Prezes Henryk Wasiłek 
jest bardzo ceniony i szanowany przez młodych, co prawdę po-
wiedziawszy wcale nie jest regułą. W Kazimierzu nie mamy 
konfliktu pokoleń. Jak kiedyś uda mi się przejść na emeryturę
to z pewnością zapiszę się do jakiejś Ochotniczej Straży Pożar-
nej, bo jestem pełen podziwu i szacunku dla tych ludzi”. 

*                                        
Kiedy jedzie czerwony strażacki wóz, na dachu kręci się 

migający kogut, wyje syrena, w środku siedzą ludzie w błysz-
czących hełmach to z reguły wzbudza zainteresowanie, ba 
– najczęściej bardzo się podoba. Przecież taki przejazd jest 
nadzwyczaj widowiskowy. To prawda, ale kazimierscy stra-
żacy przypominają, że - niestety to z reguły zawsze wiąże się  
z jakimś ludzkim nieszczęściem. Warto pamiętać, że zawsze 
jadą komuś na ratunek.

Maciej Polkowski 
Artykuł ukazał się w tygodniku 

„Przegląd” nr 20/2015.

Twórcze Mikołajki w KOKPIT

13 grudnia w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji   
i Turystyki nasza klasa (o profilu pedagogiczno-psychologicz-
nym z ZS Nr 3 w Puławach) wcieliła się w role animatorów 
kultury. Poprowadziłyśmy twórcze zajęcia o tematyce bożo-
narodzeniowej. W strojach Śnieżynek przeprowadziłyśmy 
wraz z dziećmi warsztaty plastyczne – wspólnie tworzyliśmy 
kartki świąteczne techniką scrapbooking. Przygotowałyśmy 
zagadki związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia. Po 
wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie gitary, każdy 
uczestnik warsztatów otrzymał od Mikołaja paczkę ze słod-
kościami. 
Zajęcia miały charakter artystyczny i edukacyjny, dzięki cze-
mu udało nam się wyzwolić wśród dzieci potencjał twórczy 
poprzez ciekawe zajęcia plastyczne. Wspólne kolędowanie 

Forum młodych

oraz zagadki związane ze świętami przybliżyły dzieciom róż-
norodność polskich tradycji bożonarodzeniowych. 
Dzięki wspólnym przygotowaniom udało nam się poprowa-
dzić zajęcia w interesujący oraz kreatywny sposób. Radość  
i uśmiech dzieci świadczyły o tym, że nasze metody okazały 
się być skuteczne.
Z pewnością w przyszłości chciałybyśmy ponownie poprowa-
dzić warsztaty wcielając się w role animatorów kultury, gdyż 
rozwija to nasze zainteresowania i pozwala w praktyce zdo-
bywać umiejętności oraz cenne informacje.

Dodatkowym inspirującym dla nas doświadczeniem  
w tym dniu był udział w Świątecznym Jarmarku w Kazimie-
rzu Dolnym. Mogliśmy szerszej publiczności pokazać ręko-
dzieło które tworzymy w szkole. 

Katarzyna Chodoła, 2p z ZS Nr 3 w Puławach
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wszystkie sale i ofiarowując przygotowane podarunki w for-
mie ręcznie stworzonych choinek oraz słodyczy i jabłek. Ra-
dość dzieci i uśmiech na ich twarzach to rzecz bezcenna.
Nagle w naszych oczach dotknięte chorobą dzieci nabierały 
sił i energii. Po tak ciepłym i miłym przywitaniu zaprosiliśmy 
małych pacjentów na zajęcia arteterapeutyczne - tworzenie 
kartek bożonarodzeniowych. Mała, szpitalna świetlica napeł-
niała się sporą gromadą podopiecznych.
Wraz z koleżankami stanęłyśmy przed ogromnym wyzwa-
niem. W miłej świątecznej atmosferze przystąpiłyśmy do 
prowadzenia warsztatów. Szybko zauważyłyśmy, że zanikało 
napięcie towarzyszące pobytowi w szpitalu, a na jego miejsce 
pojawiła się spontaniczna radość.

Mikołajkowa arteterapia w puławskim szpitalu

To była już kolejna wizyta uczniów klas pedagogicznych 
w szpitalu. Tym razem wraz z moimi koleżankami miałyśmy 
przyjemność poprowadzenia zajęć o charakterze artetera-
peutycznym dla chorych dzieci. Wspólnie z naszą panią od 
terapii zajęciowej postanowiłyśmy przygotować ,,kreatywną 
lekcję” dla podopiecznych oddziału dziecięcego w puławskim 
szpitalu.

Wiedząc, że takie spotkania terapeutyczne wspomagają 
proces chorych oraz mają korzystny wpływ na stan psychicz-
ny dzieci przystąpiłyśmy do przygotowań z wielkim zaanga-
żowaniem.

Razem z koleżankami zgromadziłyśmy i zorganizowa-
łyśmy niezbędne materiały do tworzenia kartek bożonaro-
dzeniowych techniką scrapbooking. Inni zaangażowali się  
w tworzenie  świątecznych stroików i różnego rodzaju cho-
inek. 11 grudnia w mikołajkowych strojach- śnieżynek i mi-
kołajów odwiedziliśmy szpital. Pani wprowadziła nas na Od-
dział Dziecięcy i Chirurgii Dziecięcej. Na początku osobno 
witaliśmy się z każdym podopiecznym, odwiedzając kolejno 

Uczniowie ZS Nr 3 z mikołajkową wizytą w puławskim szpitalu

Proces tworzenia stał się dodatkowym  lekarstwem dla dzieci, 
dzięki któremu pokonały negatywne emocje związane z cho-
robą. Dostrzegłyśmy nieśmiałe uśmiechy małych pacjentów. 
Dzieci były zadowolone ze swoich kartek, w które włożyły 
dużo pracy i wysiłku. Mam nadzieję, że takie doświadczenie 
wzmocni w nas szeroko rozwiniętą empatię. Dzieciom życzę 
szybkiego powrotu do zdrowia.

Agata Wargacka, 2p, ZS Nr 3 w Puławach
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Powiatowe dotacje dla sportu w 2016 r.

W grudniu 2015 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, 
Zarząd Powiatu Puławskiego  podjął uchwałę w sprawie ogło-
szenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego  
w 2016 r. Konkurs obejmował następujący zakres: 

• organizację ogólnodostępnych imprez i zawodów spor-
towo-rekreacyjnych,

• organizację zawodów sportowych w ramach rywaliza-
cji międzyszkolnej i udział w zawodach międzyszkol-
nych wyższego szczebla,

• organizację zawodów sportowych i udział w nich,
• organizację imprez i zawodów sportowych osób nie-

pełnosprawnych.  

Do konkursu przystąpiły 24 organizacje. Po przeprowa-
dzeniu oceny przez powołaną w tym celu przez Zarząd Po-
wiatu Komisję konkursową, Zarząd podjął uchwałę o udzie-
leniu dotacji na realizację  projektów przez 9 organizacji. 

Poniżej zaprezentowane jest zestawienie zawierające 
szczegółowe informacje dotyczące: nazwy podmiotu realizu-
jącego zadanie, tytułu zadania oraz kwoty przyznanej na dofi-
nansowanie danego przedsięwzięcia.

Lp. Podmiot realizujący 
zadanie publiczne Tytuł zadania

Przyznana 
kwota 

dotacji (zł)

1 Puławska 
Fundacja Osób 
Niepełnosprawnych 
PA-KT,  
ul. Wróblewskiego 21, 
24-100 Puławy

XIII 
Międzynarodowy 
Turniej Tenisa 
Stołowego

1 900,00 

2 Liga Obrony Kraju 
Lubelska Organizacja 
Wojewódzka im. Gen. 
T. Kościuszki Zarząd 
Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Nałęczowska 25, 
20-701 Lublin

XV Integracyjne 
Zawody Strzeleckie 
Miast i Gmin 
Powiatu Puławskiego 
o „Puchar 
Przewodniczącego 
Rady Powiatu  
i Starosty 
Puławskiego”

2 400,00 

3 Liga Obrony Kraju 
Lubelska Organizacja 
Wojewódzka im. Gen. 
T. Kościuszki Zarząd 
Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Nałęczowska 25, 
20-701 Lublin

Powiatowe zawody 
strzeleckie Szkół 
Gimnazjalnych i 
Ponadgimnazjalnych 
w strzelaniu z broni 
pneumatycznej  
i kulowej

1 450,00 

Sport i turystyka
4 Puławskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 
Fizycznej,  
ul. Wróblewskiego 15, 
24-100 Puławy

Organizacja 
zawodów sportowo 
- rekreacyjnych  
w 2016 roku

4 500,00 

5 Szkolny Klub Tenisowy 
SMECZ - Puławy,  
ul. Kaniowczyków 9, 
24-100 Puławy

Ogólnopolski Turniej 
Tenisa Family 
Cup Eliminacje 
Mistrzostw Polski  
w Rodzinnych 
Deblach  
i MIKSTACH

1 600,00 

6 Puławskie 
Stowarzyszenie 
Tenisowe SYBILLA, 
ul. Gen. Fieldorfa-Nila 
16/8, 24-100 Puławy

Organizacja 
Amatorskich 
Turniejów Tenisa 
Ziemnego  
w Puławach

2 500,00 

7 Stowarzyszenie 
RODZINA,  
ul. Piramowicza 12, 
24-100 Puławy

VI Parafiada Rodzin 1 500,00 

8 Stowarzyszenie 
RODZINA,  
ul. Piramowicza 12, 
24-100 Puławy

VII Rowerowy wyścig 
po kremówki

2 600,00 

9 Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy  
w Puławach,  
ul. 6 Sierpnia 30,  
24-100 Puławy

Współzawodnictwo 
Międzyszkolne: 
Igrzyska, 
Gimnazjada, 
Licealiada

36 550,00 

Suma  55 000,00      

Andrzej Wenerski 
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Nabór wniosków w sprawie przyznania 
Nagród Starosty Puławskiego dla zawodni-
ków, trenerów i innych osób osiągających 
najwyższe wyniki sportowe w 2015 r.

Zarząd Powiatu Puławskiego przypomina, że zgodnie  
z zapisami Regulaminu Nagród Starosty Puławskiego dla za-
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wodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe 
wyniki sportowe 31 marca 2016 r., upływa termin naboru 
wniosków w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskie-
go dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających naj-
wyższe wyniki sportowe w 2015 r.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali  
w kwietniu br.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

Starosta z wizytą u „Powiślaka”

3 marca 2016 r. w Końskowoli odbyła się prezentacja 
czwartoligowców oraz drużyn młodzieżowych Klubu Spor-
towego „Powiślak Końskowola”. Na imprezę przybył Staro-
sta Puławski Witold Popiołek, który w swoim przemówieniu 
podkreślił wagę i  znaczenie działalności Klubu, pogratulował 
dotychczasowych osiągnięć oraz podziękował za sportowe 
zaangażowanie Zarządowi Klubu, trenerom i zawodnikom. 
Na pokaz przybyli również przedstawiciele władz Końskowoli 
oraz liczna publiczność.

To trzeci sezon „Powiślaka” w IV lidze. W pierwszym se-
zonie zajął czwarte miejsce, rok później otarł się o awans - za-
brakło jednego punktu - trzecie miejsce. Po jesieni obecnego 
sezonu drużyna plasuje się na czwartym miejscu. Ma na kon-
cie 30 punktów, zaś lider - Podlasie Biała Podlaska uzbierał 
42 pkt. Jesienią Powiślak rozegrał 15 meczów - 9 zwycięstw,  

3 remisy, 3 porażki, zdobył 37 goli, 18 stracił. Trenerem se-
niorów jest Robert Makarewicz. 

Zawodnicy i publiczność podczas prezentacji drużyn „Powiślaka”

Starosta W. Popiołek składa gratulacje prezesowi A. Suszkowi

Zawodnicy, trenerzy, działacze i sympatycy KS „Powiślak”
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W okresie przygotowawczym Powiślak rozegrał do tej 
pory 6 sparingów: 2:1 z Wilgą Garwolin, 1:0 z AP TOP-54 
Biała Podlaska, 2:0 z Orlętami Radzyń Podl. (III liga), 1:3  
z Mazurem Karczew, 1:1 z Prochem Pionki i 2:4 z Energią 
Kozienice.

Oprócz seniorów w klubie prowadzone są grupy młodzie-
żowe: juniorzy starsi, trampkarze starsi, młodzicy starsi oraz 
grupa naborowa 2004 do 2009.

Więcej informacji o klubie można przeczytać w serwisie 
internetowym klubu: www.powislak-konskowola.pl.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dziękuję Mateuszowi Połynce za użyczenie informacji  
o KS Powiślak

Starosta W. Popiołek i prezes A. Suszek

Wzorujemy się na mistrzach!

Przemysław Krajewski i Piotr Masłowski, reprezentan-
ci Polski w piłce ręcznej, byli gośćmi Zespołu Szkół Nr 3  
w Puławach. 

P. Krajewski i P. Masłowski z uczennicami ZS Nr 3

Wbrew powszechnej opinii na temat współczesnej mło-
dzieży, mamy swoich mistrzów, na których się wzorujemy. Na 
pewno należą do nich jedni z najlepszych zawodników w kra-
ju w piłce ręcznej. Spotkanie z nimi było dla nas ogromnym 
przeżyciem. Obaj zawodnicy opowiadali nam o początkach 
swojej kariery, o trudach codziennych treningów i planach 
na przyszłość. Dodatkową dla mnie atrakcją było odebranie  
z rąk mistrzów nagrody za zajęcie I miejsca w X Mistrzo-
stwach Szkoły w tenisie stołowym.

Grzegorz, klasa 2a, Zespół Szkół Nr 3 w Puławach

Powiatowe dotacje dla turystyki w 2016 r.

W  grudniu 2015  roku, podobnie jak w ubiegłych latach, 
Zarząd Powiatu Puławskiego  podjął uchwałę w sprawie ogło-
szenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego  
w 2016 r. Konkurs obejmował następujący zakres: 

• organizację przedsięwzięć  turystycznych tj. rajdów, zlo-
tów, spływów oraz innych imprez krajoznawczych,

• niekomercyjną działalność wydawniczą, związaną  
z promocją turystyki i obszarów turystycznych powiatu,

• odnowienie istniejących szlaków turystycznych.
Do  konkursu przystąpiło 10 organizacji. Po przeprowa-

dzeniu oceny przez powołaną w tym celu przez Zarząd Po-
wiatu Komisję konkursową, Zarząd podjął uchwałę o udzie-
leniu dotacji na realizację  projektów przez 4 organizacje. 

Poniżej zaprezentowane jest zestawienie zawierające 
szczegółowe informacje dotyczące: nazwy podmiotu realizu-
jącego zadanie, tytułu zadania  oraz kwoty przyznanej na do-
finansowanie danego przedsięwzięcia.

Lp. Podmiot realizujący  
zadanie publiczne Tytuł zadania

Przyznana 
kwota 
dotacji 

(zł)

1

Rejonowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, 
Al. Zygmuntowskie 4,  
20-101 Lublin

Turystyka kajakowa - 
Krajobrazowe spływy 
Wisłą i Wieprzem

6 000,00 

2

Stowarzyszenie Pomocy 
i Wspierania Rozwoju 
Niepełnosprawnych „Szansa” 
Kębło 7, 24-160 Wąwolnica

Taborem, rowerem, 
pieszo Krainą 
Lessowych Wąwozów

1 800,00 

3

Stowarzyszenie Puławskie 
Pielgrzymki Rowerowe 
ul. Saperów Kaniowskich 2 
24-100 Puławy

V Integracyjny Rajd 
Rowerowy „Łączy 
nas rower”

4 000,00 

4

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Puławach 
ul. 6 Sierpnia 5 
24-100 Puławy

Impreza 
krajoznawczo 
integracyjna - 
poznawanie kultury, 
tradycji i zabytków 
Ziemi Baranowskiej

1 500,00 

Suma  13 300,00      

Andrzej Wenerski 
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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Powiatowa Rada Turystyki ukonstytuowana

W listopadzie ubiegłego roku  
w Starostwie Powiatowym  
w Puławach odbyło się pierwsze 
posiedzenie Powiatowej  
Rady Turystyki.

Skład organu został powołany Uchwałą Nr 194/2015 
Zarządu Powiatu Puławskiego z 22 października 2015 r. 
Powiatowa Rada Turystyki jest podmiotem o charakterze 
społecznym, który ma między innymi następujące zadania: 
opiniowanie programów współpracy Powiatu Puławskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powia-
tu Puławskiego w części dotyczącej turystyki, propagowanie 
przedsięwzięć i organizowanych imprez turystycznych oraz 
wspieranie podejmowanych inicjatyw w zakresie turystyki, 
inicjowanie działań służących tworzeniu warunków praw-
no–organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju turystyki  
w Powiecie Puławskim, opiniowanie planów imprez o cha-
rakterze turystycznym organizowanych lub dofinansowywa-
nych przez Powiat Puławski. 

W skład powiatowej Rady Turystyki weszły następujące 
osoby: 

• Leszek Gorgol, przedstawiciel Zarządu Powiatu 
Puławskiego,

• Arkadiusz Małecki, przedstawiciel Rady Powiatu 
Puławskiego,

• Marcin Pisula, przedstawiciel Rady Powiatu 
Puławskiego,

• Andrzej Wenerski, Kierownik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki,

• Krzysztof Wasilewski, przedstawiciel Gminy 
Wąwolnica,

• Sławomir Łowczak, przedstawiciel Gminy Markuszów,
• Beata Osiak, przedstawiciel Gminy Żyrzyn,
• Krzysztof Lipnicki, przedstawiciel Gminy 

Końskowola,
• Kamil Lewandowski,  przedstawiciel Gminy Puławy,
• Grażyna Piaseczna, przedstawiciel Gminy Baranów,
• Barbara Nowacka, przedstawiciel Gminy Kurów,
• Konrad Banaszek, przedstawiciel Gminy Kazimierz 

Dolny,
• Łukasz Skowyra, przedstawiciel Gminy Janowiec,
• Artur Rumiński, przedstawiciel  Miasta Nałęczów,
• Anna Świątek, przedstawiciel Miasta Puławy,
• Zbigniew Pacholik, przedstawiciel Lokalnej Grupy 

Działania „Zielony Pierścień”,
• Seweryn Kuter, przedstawiciel Muzeum 

Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym,
• Wiesław Czerniec, przedstawiciel Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 
Wąwozów”,

• Elżbieta Bartuzi, przedstawiciel Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział 
Puławy,

• Katarzyna Siwiec, przedstawiciel podmiotu 

gospodarczego działającego w sferze turystyki na 
terenie Powiatu Puławskiego - Agroturystyka „Pod 
Jabłonią”,

• Monika Urbańska, przedstawiciel podmiotu 
gospodarczego działającego  w sferze turystyki 
na terenie Powiatu Puławskiego - Agroturystyka 
„Łubinowe Wzgórze”.

 
Na pierwszym posiedzeniu zostały wybrane władze Po-

wiatowej Rady Turystyki - przewodniczącym został Sławomir 
Łowczak, zaś jego zastępcą Marcin Pisula. Ponadto odbyła się 
analiza potencjału turystycznego Ziemi Puławskiej oraz dys-
kusja na temat kierunków rozwoju turystyki.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Turystyki 

„Powiśle – magazyn Ziemi Puławskiej”

Zachęcamy do słuchania audycji radiowej „Powiśle 
– magazyn Ziemi Puławskiej”, emitowanej w każdą sobo-
tę ok. godz. 13.50 na antenie Radia Lublin. Program jest 

przygotowywany przy współpracy Starostwa Powiatowego  
w Puławach i dotyczy spraw związanych z turystyką, sportem, 
kulturą i innymi istotnymi wydarzeniami. Poruszane tematy 
związane są z naszym regionem. Archiwalne nagrania można 
znaleźć w serwisie internetowym Powiatu Puławskiego www.
pulawy.powiat.pl, w  zakładce Pliki Audio/Wideo.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
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• punkt I: Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od ponie-
działku 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, ul. 6 Sierpnia 5, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe 
informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie 
prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Praw-
nych w Lublinie,

• punkt III: Puławy, al. Królewska 3, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe in-
formacje tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; 
punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  
w Lublinie,

• punkt IV: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00; dodatko-
we informacje tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest 
przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie,

• punkt V: o charakterze mobilnym, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 13.00; dodatkowe in-
formacje: tel. 81 710 46 30, pomocprawna@oic.lublin.pl; 
punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  
w Lublinie zgodnie z harmonogramem: 
– poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba 

Urzędu Gminy),
– wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba 

Gminnego Ośrodka Kultury),
– środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu 

Gminy),
– czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 

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

Gminnego Ośrodka Kultury).

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

Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na 
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są 
osoby fizyczne, które:
• nie ukończyły 26 lat – na podstawie dokumentu stwier-

dzającego tożsamość,
• ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzają-

cego tożsamość,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – okazanie waż-

nej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia  
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się  
o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 

Harmonogram pracy punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej:

r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia 
z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie 
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świad-
czenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zo-
bowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświad-
czenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie niena-
leżnie pobranego świadczenia) – na podstawie oryginału 
albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 
społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

• uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 
kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa po-
wyżej,

• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie  
z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa – na podstawie ważnej legitymacji weterana albo 
legitymacji weterana poszkodowanego,

• w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywio-
łowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagro-
żenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodo-
wany) – złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej 
jedna z wymienionych okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym 

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

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma  
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  

z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.




