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Oddajemy do rąk Państwa nowe czasopismo Powiatu 
Puławskiego, kwartalnik „Tu jest moje miejsce”, w którym 
będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach, 
spotkaniach, imprezach, inwestycjach i programach oraz o 
ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem każdego dnia  
przyczyniają się do rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Pozostaję z nadzieją, że znajdziemy wśród Państwa  życz-
liwych czytelników i współpracowników Redakcji.

Sławomir Kamiński 
Starosta Puławski

Od redakcji

Proponujemy Państwu lekturę nowego czasopisma o cha-
rakterze społeczno - kulturalnym „Tu jest moje miejsce”, 
w którym zamierzamy relacjonować dla Państwa bieżące wy-
darzenia gospodarcze, kulturalne i społeczne powiatu oraz 
gmin położonych na jego terenie. Na naszych łamach zago-
ści bogata i ciekawa historia regionu. Swoich porad udzielą 
nam specjaliści i fachowcy z różnych dziedzin. Zaprezentu-
jemy działalność organizacji społecznych oraz sylwetki cie-
kawych ludzi. W skład, powołanego przez Zarząd Powiatu, 
zespołu redakcyjnego wchodzą: Teresa Kot, Aleksandra Ko-
zak, Danuta Szlendak, Andrzej Wenerski i Leszek Wojtowicz. 
Wydawcą kwartalnika jest Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Puławach.

Tytuł czasopisma „Tu jest moje miejsce” wybrany został 
nieprzypadkowo, chcemy, aby przyczyniło się do lepszego 
poznania historii powiatu, jego zasobów przyrodniczych, kul-
turalnych i społecznych oraz do bieżącego, rzetelnego prze-
kazywania informacji o jego funkcjonowaniu.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zachęcamy do 
współpracy z Redakcją.

Teresa Kot 
Redaktor Naczelny
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Temat Wydania 

20 rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r.

„Solidarni, nasz jest ten dzień,
A jutro jest nieznane
Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek;
Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.
A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,
To każdy z nas gotowy musi być,
Bo lepiej byśmy stojąc umierali,
Niż mamy klęcząc na kolanach żyć,
Solidarni, nasz jest ten dzień;
Połączmy się, bo jeden jest nasz cel”.

Hymn Solidarności
Jerzy Narbutt

mel.: Stanisław Markowski

Podobnie, jak w wielu miejscach całego kraju, również 
w naszym powiecie 4 czerwca uroczyście obchodzona była 
20 rocznica częściowo wolnych wyborów z 1989 r. Pomy-
słodawcą i głównym organizatorem uroczystości był powia-
towy Zespół Szkół im. J. S. Lubomirskiego w Janowcu, pod 
kierunkiem dyrektora szkoły Ignacego Czeżyka. Akademia 
odbyła się w gościnnych progach POK „Dom Chemika” dzię-
ki zaangażowaniu i życzliwości  dyrektora placówki Renaty 
Siedlaczek.

Honorowym gościem obchodów był profesor Witold Kie-
żun, wybitny naukowiec, wykładowca, bohater powstania 
warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej, więzień sowieckich 
łagrów, patriota i obywatel świata. Sylwetkę Pana Profesora 
prezentujemy Państwu   w aktualnym numerze czasopisma.

Przygotowaniem i wprowadzeniem do uroczystości była 
Msza Święta w kościele M. B. Różańcowej, celebrowana 
przez Księdza Dziekana Józefa Brodaczewskiego, podczas 
której w modlitwie dziękowano za dar odzyskanej wolności. 
Dalszą część uroczystości w „Domu Chemika” poprowadzili 
nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Janowcu. Sala widowi-
skowa wypełniła się młodzieżą, ze szkół powiatowych i miej-
skich powiatu puławskiego i ościennych. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas także delegacja Zespołu Szkół w Miętnem 
k/Garwolina oraz Gminy Poniatowa z zastępcą burmistrza 
Krzysztofem Brzezińskim. Obok młodzieży, liczną grupę 
uczestników stanowili dyrektorzy szkół, nauczyciele, przed-
stawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich 
oraz mieszkańcy Puław.

W części ofi cjalnej uroczystości, pod rozwiniętymi sztan-
darami zgromadzonych licznie pocztów sztandarowych, 
uczestnicy odśpiewali Hymn Państwowy oraz Zespołu Szkół 
w Janowcu. Gościa honorowego i pozostałych uczestników 
ciepłymi słowami powitał dyrektor Zespołu Szkół w Janow-
cu Ignacy Czeżyk. Podkreślił wagę wydarzeń sprzed 20 lat, 
a także ich znaczenie dla kraju i Europy.

W imieniu władz Powiatu Puławskiego głos zabrał prze-
wodniczący Rady Powiatu w Puławach Krzysztof Szulowski. 
Podziękował zebranym za uczestnictwo i podkreślił rolę oraz 
znaczenie rocznicy w następujących słowach: 

„Czerwiec, w najnowszej historii Polski jest mie-
siącem mającym swoje miejsce szczególne. Dziesięć 
lat przed 4 czerwca 1989 r., też w czerwcu ale roku 
1979, potężne wołanie Papieża Polaka Jana Pawła 
II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, 
tej Ziemi”, przebudziło Naród z letargu bezsilności 
i zwątpienia i zapoczątkowało proces, który przyniósł 
Polsce wolność.

Po wiośnie zrywu Solidarności, po tragicznej 
nocy stanu wojennego, szarej i ponurej rzeczywisto-
ści straconych lat, Polacy przeżyli radość wyborów 
4 czerwca 1989 r. Słabnący strażnicy starego systemu 
– systemu, który nie mógł istnieć bez kłamstwa, nie-
zdolni już do kierowania krajem, nawet według swo-
ich utopijnych i antynarodowych wyobrażeń, zgodzi-
li się na trzydzieści parę procent demokracji. Naród 
wyrwał tej demokracji więcej. Ale Polska w tym jed-
nym dniu nie stała się w pełni wolna, w tym jednym 
dniu nie obalono komunizmu. Naród Polski w tym 
dniu popierając kandydatów Solidarności śmiertelnie 
jednak komunizm ukąsił, a dalsze przemiany stały się 
tylko kwestią czasu.

My Polacy, jak mało który naród Europy, tak 
wiele razy musieliśmy stawiać sobie pytania o losy 
naszego państwa i narodu. Dnia 4 czerwca 1989 r. 
odpowiedź na pytanie jakiego państwa chcemy była 
jednoznaczna – chcemy Polski wolnej, Polski niepod-
ległej, zamieszkałej przez naród szanujący wartości, 
przed którymi chylili czoła nasi rodzice, dziadowie 
i pradziadowie.

Dzień 4 czerwca 1989 r. nie był dniem, w którym 
pytanie zasadnicze, pytanie o losy państwa, stawia-
liśmy po raz ostatni. Stawiamy je niemal codziennie 
mając świadomość, że wolność we współczesnym 
świecie trzeba pielęgnować i poić patriotyzmem nas 
samych oraz nasze dzieci.

Dzisiaj na tej sali gościmy człowieka, który ko-
lejnemu pokoleniu Polaków kreślił swoim życiem 
i postawą odpowiedzi na tak stawiane pytania. Żoł-
nierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego 
odznaczonego przez generała Tadeusza Bora-Komo-
rowskiego krzyżem Virtuti Militari, więźnia sowie-
ckich łagrów, wielkiego patriotę i obywatela świata, 
profesora Witolda Kieżuna. W imieniu Starosty Pu-
ławskiego i Rady Powiatu w Puławach serdecznie 
Pana Profesora witam i nisko się kłaniam dziękując, 
że znalazł czas i siły, aby uczestniczyć w dzisiejszej 
uroczystości”.
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W części artystycznej wystąpiły: Zespół Harcerski „Grześ” 
pod kierunkiem Krzysztofa Hawryluka, który wykonał tańce 
narodowe – poloneza i mazura, Młodzieżowy Zespół Baleto-
wy „Etiuda” pod kierunkiem Zofi i Stec i Zbigniewa Jonaka 
z tańcami  irlandzkimi, Sylwia Lasok pod kierunkiem Micha-
ła Matrasa z poezją śpiewaną oraz dziecięcy Zespół „Music 
Club” ze SP Nr 2 w Puławach pod kierunkiem Renaty Sze-
lewickiej-Karolik i Magdaleny Gawrońskiej. Występ zespołu 
„Music Club”, w którego repertuarze znalazły się piosenki 
Walczącej Warszawy spotkał się z owacją publiczności i wy-
wołał łzy wzruszenia na twarzy gościa honorowego. Nagrody 
dla wykonawców ufundował wójt Gminy Janowiec Tadeusz 
Kocoń.

Następna część uroczystości pomyślana została jako lek-
cja, którą w formie wykładu, wędrując przez historię Polski, 
w oparciu o świadectwo przeżyć osobistych, przeprowa-
dził gość honorowy profesor Witold Kieżun. Mimo sędzi-
wego wieku, ogromu przeżyć i cierpienia jakiego doznał 
w swoim życiu, jego lekcja nacechowana była optymizmem, 
otwartością na świat i Europę oraz  życzliwością dla mło-

dzieży. Podkreślał jakie wartości powinny być ważne w ży-
ciu młodego człowieka. Jakie postawy życiowe powinien 
kształtować i jak korzystać z tego, co daje nam zjednoczo-
na Europa, wnosząc jednocześnie do niej nasz patriotyzm 
i poczucie dumy narodowej. Pan Profesor zachęcał wszyst-
kich do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
tak aby mądrze wybrać reprezentantów, którzy potrafi ą dbać 
w Europie o nasze interesy narodowe. Ubolewał również nad 
brakiem jedności, pośród elit politycznych w kraju, podkre-
ślając przykłady innych narodów, np. Żydów, którzy rozpro-
szeni po całym świecie stale dbają o budowanie takiej jed-
ności. Wykład Profesora zakończył się konferencją prasową, 
przeprowadzoną przez sekretarza powiatu Teresę Kot, która 
przedstawiła pytania przygotowane m. in. przez uczniów 
szkół. Profesor Kieżun wywarł na uczestnikach ogromne 
wrażenie znajomością polityki krajowej i światowej, erudycją 
i skromnością, gdy witany i żegnany z honorami, czuł się za-
kłopotany. 

  Teresa Kot 
sekretarz powiatu 

/…/Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany połam bat
A mury runą runą runą
I pogrzebią stary świat! /…./

Jacek Kaczmarski

Występ dziecięcego zespołu - Music Club 

Poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich

dr K. Szulowski, prof. dr hab. W. Kieżun, mgr A. Czeżyk
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Sylwetka prof. dr hab. Witolda Kieżuna

Urodził się w 1922 r. w Wilnie. Jego rodzice byli leka-
rzami – ojciec internistą, a matka stomatologiem. W 1931 r. 
wyjechał z matką do Warszawy, gdzie w 1939 r. zdał maturę 
w Gimnazjum, a następnie w Liceum Humanistycznym im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji w 1942 r.  
ukończył Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki uzysku-
jąc dyplom technika – inżyniera budowy maszyn, a następnie 
studiował na Wydziale Prawa na tajnym Uniwersytecie War-
szawskim. 

Od początku wojny walczył w podziemiu, gdzie w czasie 
powstania warszawskiego był członkiem Oddziału Specjalne-
go „Harnaś”. Za odwagę i męstwo, w sierpniu 1944 r., został 
odznaczony Krzyżem Walecznych, a dnia 23 września 1944 r. 
udekorowany przez dowódcę AK generała Bora-Komorow-
skiego wojennym orderem Virtuti Militari i awansowany do 
stopnia podporucznika. Po kapitulacji powstania uciekł z nie-
woli niemieckiej pod Ożarowem. 

Udał się wówczas do Krakowa, gdzie w marcu 1945 r. został 
aresztowany przez NKWD i po ciężkim śledztwie w więzie-
niu na Montelupich, wywieziony do Gułagu Krasnowodsk 
na Pustyni Kara Kum. Ciężko chory na tropikalną beri-beri, 
z częściowym paraliżem nóg, po pobycie w szpitalu w Ka-
ganie, został przetransportowany do Brześcia nad Bugiem 
i wydany polskim władzom bezpieczeństwa, które osadziły 
go w Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Złotowie. W lipcu 1946 r. zostaje zwolniony z obozu, 
ale już w 1948 r. prewencyjnie aresztowany na 48 godzin 
i bacznie inwigilowany przez komunistyczne służby.

Po uzyskaniu stopnia magistra na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim przeniósł się do Warszawy i rozpoczął pracę w Naro-
dowym Banku Polskim. Profesor Kieżun był uczniem profe-
sorów Kotarbińskiego i Zieleniewskiego. 

Jest jednym z najwybitniejszych polskich teoretyków za-
rządzania, przedstawicielem Polskiej Szkoły Prakseologicz-
nej, w ramach której rozwija prakseologiczną teorię organi-
zacji i zarządzania. Był również cenionym wykładowcą na 
wielu światowych uniwersytetach w USA, Kanadzie, Afry-
ce Środkowej. Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, jest 
członkiem komisji przy MSWiA, oceniającej kandydatów na 
wojewodów. Po 1981 r. Profesor stał się piewcą idei Solidar-
ności, wygłaszając na licznych uniwersytetach amerykańskich 
i kanadyjskich serię referatów na temat „Spirit of Solidarity” 
– Duch Solidarności. 

4 czerwca 2009 r., na zaproszenie dyrektora Zespołu 
Szkół w Janowcu I. Czeżyka, przyjechał do Puław, gdzie 
wziął udział w uroczystej akademii z okazji 20-lecia wybo-
rów i poprowadził, w formie wykładu, żywą lekcję historii dla 
uczestników akademii.

  Teresa Kot 
sekretarz powiatu

Aktualności

10-lecie Powiatu Puławskiego 
– rys historyczny

Historia samorządu terytorialnego sięga okresu Drugiej 
Rzeczypospolitej, kiedy to zaczęto tworzyć samorząd, po-
czątkowo w oparciu o ustawodawstwo państw zaborczych, 
aby z czasem znacząco ujednolicić rozwiązania ustrojowe 
przyjmując jeden model dla wszystkich szczebli samorządu. 
Po odzyskaniu niepodległości, początkowo do kierowania 
administracją powiatową, powołano tak zwanych komisarzy 
ludowych, którzy reprezentowali władzę centralną w terenie, 
kierowali pracą urzędów powiatowych oraz z upoważnienia 
Ministra Spraw Wewnętrznych czuwali nad bezpieczeństwem 
powiatu. W 1919 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów urzędy 
powiatowe przekształcono w starostwa. W Puławach pierw-
szym starostą został Zygmunt Skrzyński, który uprzednio, od 
6 grudnia 1918 r., pełnił funkcję komisarza ludowego. W skład 
powiatu weszły dwie gminy miejskie – Puławy i Kazimierz 
Dolny oraz 17 gmin wiejskich. Ówczesny powiat puławski 
miał na Lubelszczyźnie największą gęstość zaludnienia – 102 
osoby na kilometr kwadratowy. Ostateczny kształt samorzą-
du terytorialnego wyznaczyły: ustawa z 23 marca 1933 r. 
o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego oraz 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1935 r. 

Warto odnotować, że tuż przed wybuchem II Wojny 
Światowej, w latach 1937-1939, starostą powiatu pu-
ławskiego był Alojzy Kaczmarczyk wspominany jako 
dobry gospodarz. Dla upamiętnienia postaci przed-
wojennego starosty samorząd powiatu puławskiego 
w listopadzie 2007 r.,  ufundował tablicę pamiątkową 
w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach.

Obchody  10-lecia Powiatu Puławskiego
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Tragiczny okres II Wojny Światowej położył kres dzia-
łalności samorządowej. Wprawdzie powiat puławski z przy-
należnymi do niego 8 gminami znalazł się w dystrykcie lu-
belskim Generalnego Gubernatorstwa, ale Polacy walczący w 
podziemiu nie honorowali tego podziału administracyjnego. 
Dla nich Rzeczypospolita Polska istniała w swoim przedwo-
jennym kształcie prawnym i administracyjnym.

W 1944 r. samorząd terytorialny został formalnie reakty-
wowany licznymi aktami prawnymi PKWN, aby w niedługim 
czasie ulec deformacji i obcym zapożyczeniom w ramach 
przeszczepionych instytucji rad narodowych. Lata 50. ubie-
głego wieku ostatecznie wykluczyły istnienie samorządu te-
rytorialnego, wprowadzeniem w marcu 1950 r. ustawy o tere-
nowych organach jednolitej władzy państwowej, a powiaty, 
za przyczyną ustawy sejmowej wprowadzającej dwustopnio-
wy podział administracyjny państwa, ostatecznie zniknęły 
z mapy kraju 28 maja 1975 r. 

Idea odbudowy samorządu terytorialnego mogła zmateria-
lizować się dopiero po 1989 r., kiedy rozpoczął się dynamicz-
ny proces reformowania ustroju państwowego i zastępowanie 
instytucji państwa autorytarnego instytucjami państwa demo-
kratycznego w oparciu o najlepsze wzorce tradycji narodo-
wej. Niestety, z uwagi na skomplikowany proces transforma-
cji, odbudowę samorządu terytorialnego rozpoczęto jedynie 
na szczeblu gminy. Jeszcze niemal 10 lat trzeba było czekać 
na dokończenie reformy ustrojowej państwa w wyniku, której 
w wymiarze lokalnym powstały powiaty, a w wymiarze re-
gionalnym województwa samorządowe. 

Dzisiaj widzimy, że samorząd terytorialny dokonał w 
kraju rewolucji, którą można mierzyć kilometrami nowych 
dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budową różno-

rodnych  obiektów i realizacją rozlicznych zadań. Znaczący 
udział w tej rewolucji mają powiaty, a w naszej skali lokalnej 
powiat puławski i jego osiągnięcia.

Jolanta Pecio 
ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów 

uhonorowana medalem okolicznościowym 
10-lecia Powiatu Puławskiego

Z okazji doniosłego jubileuszu 10-lecia powstania 
naszego powiatu, jako staroście Powiatu Puławskiego, 
przypadł mi w udziale zaszczyt podkreślenia osiągnięć 
ludzi, którzy położyli podwaliny pod organizację po-
wiatu i poświęcili mu swoją pracę, wiedzę i zaangażo-
wanie. W gronie tych ludzi należy wymienić wszystkich 
dotychczasowych radnych, członków zarządu i staro-
stów,  jak również pracowników starostwa oraz instytucji 
i jednostek powiatu. W kolejnych kadencjach władze 
powiatu dokładały starań, aby mimo skromnych środ-
ków fi nansowych prawidłowo realizować rozliczne 
zadania oraz znacząco poprawiać infrastrukturę bu-
dynków i obiektów powiatowych. Nie można pomi-
nąć zaangażowania samorządów gmin, jak również 
mieszkańców powiatu puławskiego. Dzięki partner-
skiej współpracy z gminami każdego roku poprawia-
my funkcjonowanie szpitala, służb i straży oraz bu-
dujemy i naprawiamy kilometry dróg i chodników. 
Podejmujemy liczne zadania zmierzające do poprawy 
warunków życia mieszkańców powiatu w zakresie 
edukacji, kultury, pomocy społecznej i informatyzacji. 
Systematycznie staramy się poprawiać i udoskonalać 
obsługę interesantów oraz podejmować skuteczne 
działania poprawiające pozyskiwanie zewnętrznych 
środków fi nansowych.

Mamy świadomość jak wiele jest jeszcze do zrobienia, 
aby sprostać wyzwaniom współczesnej cywilizacji i ocze-
kiwaniom ludzi. Najtrudniejszym zadaniem wydaje się być 
budowa rzeczywistego społeczeństwa obywatelskiego, ludzi, 
którzy zechcą zaangażować się w proces zmian, brać sprawy 
w swoje ręce i poświęcać się dla dobra wspólnego. Wyzwo-
lenie pokładów aktywności mieszkańców naszego powiatu 
znacząco wpłynie na jego rozwój. Bardzo wiele zależy rów-
nież od władzy państwowej, od tego, jaką rolę, zadania i środ-
ki fi nansowe zechcą przypisać samorządowi powiatowemu. 
Mamy prawo oczekiwać, że nowe pomysły nie będą się ogra-
niczały do zwiększania zadań bez zabezpieczenia środków 
fi nansowych i nie będą kolejnymi podziałami terytorialnymi, 
prowadzącymi do konfl iktów i utrudnień dla mieszkańców.

Jubileusz 10-lecia skłania do spojrzenia w przyszłość, 
określenia wyzwań i potrzeb oraz kontynuowania tego, co 
zapoczątkowali poprzednicy. Jest też okazją do życzeń, aby 
w naszej dalszej pracy przyświecała nam wytrwałość, poro-
zumienie i świadomość wspólnych celów.
      

Sławomir Kamiński
 Starosta Puławski
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Wizyta Prezydenta RP 
w Powiecie Puławskim

Europejskiego, a także o kryzysie gospodarczym w Polsce. 
Jednocześnie wskazał na wielki potencjał Puław i powiatu, 
którym są wiodące w kraju instytuty naukowe oraz perła prze-
mysłu chemicznego Zakłady Azotowe. Podkreślił również 
jak ważny jest wkład rolników, którzy wciąż stanowią istotny 
element gospodarki powiatu. Prezydent odpowiadał także na 
pytania zebranych. Dotyczyły one traktatu lizbońskiego, sto-
sunków Polski z Niemcami i Rosją oraz wysokości składki 
zdrowotnej. 

Z Puław Lech Kaczyński udał się do Kazimierza Dolnego, 
gdzie na Rynku Głównym spotkał się z twórcami ludowymi, 
artystami, członkami ochotniczych straży pożarnych i licznie 
przybyłymi mieszkańcami. Strażakom, z okazji ich święta, 
które przypadło kilka dni wcześniej, wręczył  pamiątkowe 
dyplomy. W przemówieniu podkreślił, że Kazimierz Dolny  
jest świadectwem naszego kulturalnego dorobku i jako taki 
zasługuje na szczególną ochronę. 

Spotkanie na kazimierskim rynku było ostatnim punktem 
pracowitej, bo wypełnionej wieloma spotkaniami, wizyty Le-
cha Kaczyńskiego w powiecie puławskim. Miejmy nadzieję, 
że nie ostatniej. 
       
  

Dużo, ale wciąż za mało

Blisko 12 mln złotych pozyskał w ubiegłym roku Powiat 
Puławski z różnych źródeł zewnętrznych. To prawie dwa razy 
więcej niż w 2007 r. i pomimo tego, że rzeka pieniędzy z Unii 
okazała się zaledwie małym strumykiem.

Podstawowym problemem dla chyba wszystkich powia-
tów w Polsce jest szczupłość budżetu. Ustawodawca tworząc 
powiaty nałożył na nie bardzo szeroki zakres zadań, nieste-
ty w ślad za tym nie poszły środki fi nansowe. Dlatego od 
początku swojego istnienia borykają się one z fi nansowymi 
kłopotami, a ich włodarze co roku zmuszeni są do wyboru 
między zadaniami ważnymi i bardziej ważnymi.

Podobnie jest w naszym powiecie, o realizację inwestycji 
na swoim terenie zabiegają mieszkańcy wszystkich gmin na-
szego powiatu. Dlatego tak ważne w tej sytuacji jest skuteczne 
zabieganie o środki zewnętrzne z wszelkich możliwych źródeł, 
w tym również z Unii Europejskiej. Na szczęście Powiat Puław-
ski z tym zadaniem radzi sobie z roku na rok coraz lepiej. O ile 
w 2007 r. uzyskano 6,4 mln zł, to w ubiegłym roku było to już 
prawie 12 mln zł. Oznacza to wzrost o 88%, a wiele wskazuje 
na to, że wynik za kolejne 12 miesięcy będzie jeszcze lepszy. 

Najważniejszą pozycję wśród pozyskanych środków sta-
nowią 3 mln zł na modernizację drogi  Karmanowice – Łopat-
ki – Drzewce – Piotrowice w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Przetarg na realiza-
cję tej inwestycji został już rozstrzygnięty, a prace rozpoczęły 
się w maju. Dzięki wsparciu gmin, o wartości ponad milio-
na złotych, remontów doczekało się kilka odcinków dróg na 
terenie powiatu. Natomiast niepowodzeniem zakończyły się 

6 maja na zaproszenie Starosty Puławskiego Sła-
womira Kamińskiego z wizytą w powiecie puławskim 
gościł  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyński. Prezydent odwiedził Puławy i Kazimierz, 
spotkał się z młodzieżą, naukowcami, strażakami oraz 
mieszkańcami obu miast. 

Niemal do ostatniej chwili nie było wiadome czy wizyta 
Prezydenta dojdzie do skutku. Wszystko stało się jasne do-
piero, gdy helikopter z głową państwa na pokładzie wylądo-
wał na boisku w Końskowoli. Stamtąd kolumna prezydencka 
udała się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czar-
toryskiego. Jej przejazdowi z zaciekawieniem towarzyszyli 
mieszkańcy miasta. W najstarszym puławskim liceum Pre-
zydent poprowadził lekcję wiedzy o społeczeństwie. Poświe-
cił ją Parlamentowi Europejskiemu, jego historii, znaczeniu 
i zasadom funkcjonowania. Zachęcał również do udziału 
w wyborach do Parlamentu. Korzystając z okazji tłumaczył, 
że „spór jest istotą demokracji”. Prezydent odpowiadał rów-
nież na pytania uczniów, które dotyczyły wprowadzenia wa-
luty euro w Polsce oraz udziału polskich żołnierzy w misjach 
w Iraku i Afganistanie. Znalazł czas, aby udzielić krótkiego 
wywiadu uczniowskiej gazetce, a także na pamiątkowe zdję-
cie z uczniami.

Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny w Państwo-
wym Instytucie Weterynaryjnym. Lech Kaczyński zwiedził 
obiekt i spotkał się z przedstawicielami puławskich instytu-
tów naukowych. Podkreślał, że Puławy są wyjątkowym mia-
stem. Mają wielki kapitał w postaci potencjału naukowego, 
który należy wykorzystać dla dobra Polski.

Kolejnym etapem wizyty Prezydenta RP było spotkanie 
w Domu Chemika z licznie przybyłymi mieszkańcami Pu-
ław i okolic. Rozmawiał z nimi o wyborach do Parlamentu 

Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Puławach
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starania władz powiatu o środki na remonty dróg z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Wnioski powiatu, choć zostały 
ocenione bardzo wysoko (6 i 7 miejsce na liście rankingo-
wej), to ze względu na brak wystarczających środków nie 
otrzymały dofi nansowania. Jest jednak duża szansa, że w tym 
roku doczekamy się środków unijnych na drogi. Powiaty Lu-
belszczyzny przygotowały wspólny wniosek na modernizację 
sieci drogowej, który znalazł się na liście indykatywnej. War-
tość dofi nansowania dla powiatu puławskiego ma wynieść 
6 mln zł. Z tych środków zostanie zrealizowana budowa ob-
wodnicy Janowca oraz modernizacja odcinka drogi Wąwolnica 
– Poniatowa. Powiat będzie zabiegał również o kolejne środki 
w ramach Narodowego Programu.

Ponad 1,5 mln zł z gmin trafi ło do puławskiego szpitala. 
Dzięki wsparciu gmin do szpitala trafi ł nowoczesny sprzęt 
m.in. aparat usg z kolorowym dopplerem, łóżka porodowe, 
monitory funkcji życiowych czy respirator. SPZOZ mógł 
liczyć również na wsparcie sponsorów. Dzięki funduszom 
przekazanym przez fi rmy z terenu Puław (m.in. Zakłady 
Azotowe oraz spółki) szpital wzbogacił się o nowoczesny 
mammograf, który służy mieszkankom powiatu. Ze środków 
przekazanych przez Radę Miasta Puławy przeprowadzono 
m.in. termomodernizację przychodni przy ulicy Skłodowskiej 
i Partyzantów. 

O środki unijne skutecznie zabiegał również Powiatowy 
Urząd Pracy.  W ubiegłym roku ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego otrzymał on ponad 2,2 mln zł na 
przeciwdziałanie bezrobociu w ramach projektów „Krok do 
sukcesu” i „ Lepsza jakość usług”. Z kolei Centrum Kształ-
cenia Praktycznego uzyskało blisko 300 tys. zł na szkolenia 
zawodowe dla osób pracujących w ramach projektu „Wykwa-
lifi kowany pracownik atutem Lubelszczyzny”. Prawie 290 
tys. zł otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na 
realizację projektu integracyjnego „Samodzielni nie sami”.  
Środki trafi ły do placówek oświatowych na realizację projek-
tów o mniejszej wartości. W sumie w 2008 r. powiat złożył 
62 wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych. Ponad po-
łowa wniosków (35) uzyskała dofi nansowanie. W większości 
pozostałe wnioski zostały ocenione wysoko, ale ze względu 
na zbyt małą kwotę przeznaczoną do podziału nie otrzymały 
dofi nansowania. 

Rok 2009 zapowiada się nie gorzej od poprzedniego. Są 
duże szanse, że powiat otrzyma środki na inwestycje dro-
gowe. Oprócz tego wpłynęły już środki na budowę boiska 
wielofunkcyjnego między LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego 
a Zespołem Szkół Technicznych. Orlik to tylko pierwszy 
krok, bo docelowo ma powstać tam kompleks składający się 
z kilku boisk. 

    Leszek Wojtowicz 
Zastępca Kierownika Wydziału 

Promocji Kultury, Sportu i Turystyki

Co w Gminach piszczy

Gmina Baranów zaprasza

Atrakcyjne położenie w bezpo-
średnim sąsiedztwie rzeki o spokoj-
nym ale urozmaiconym krajobrazie, 
obfi tującym w lasy iglaste, liściaste 
oraz mieszane, stwarza możliwość 
aktywnego wypoczynku i agrotury-
styki.

Miłośnicy turystycznych wędró-
wek mogą korzystać z wytyczonego 
i oznakowanego szlaku rowerowego, 
który prowadzi przez najciekawsze 
i malowniczo położone zakątki na-

szej gminy. Na szlaku o długości 33 km można podziwiać 
przyrodę i poznać historię naszej gminy, gdzie znajdują się 
pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne.

Baranów to miejscowość z tradycjami garncarskimi. 
W tutejszej Izbie Tradycji można oglądać zbiory oraz prace 
ostatniej generacji garncarzy baranowskich. Jeżeli ktoś ma 
potrzebę zrobienia czegoś niecodziennego swoich sił może 
spróbować na kole garncarskim pod okiem garncarza bara-
nowskiego Władysława Maśnego.

Jeżeli chcesz poznać inne piękne miejsca naszej gminy 
zapraszamy na szlak rowerowy.

Grażyna Piaseczna 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Odwiedzamy Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny jest miastecz-
kiem wyjątkowego uroku. Ze swą 
ponad 800-letnią historią, w której 
niebagatelną rolę odegrał król Ka-
zimierz Wielki, z bogactwem zabyt-
ków architektury i kultury, niespoty-
kanym krajobrazem Małopolskiego 
Przełomu Wisły jest jedną z „pe-
rełek” naszego kraju. Do dnia dzi-
siejszego zachwyca renesansowym 
dziedzictwem, tradycją świetności 
XVI-wiecznego portu z kilkudziesię-

cioma spichlerzami zbożowymi na nabrzeżu, pięknem kilku 
świątyń obrządku katolickiego, żywą pamięcią o społeczności 
żydowskiej od wieków licznie zamieszkującej swoje „sztetl”. 

Herb Gminy Baranów

Herb Gminy Kazimierz



Dorota Szczuka 
Inspektor ds. Promocji i Dziedzictwa Kulturowego 

Urząd Miasta  Kazimierz Dolny 

Przejażdżka kazimierską dorożką
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Ten splot tak niepowtarzalnych artefaktów historii, kultury 
i natury sprawił, że Kazimierz Dolny postrzegany jest jako 
miejsce „magiczne”, zachwycające swą malarskością, natu-
ralnością i prostotą.   Atmosfera dawności i czasu zastygłego 
w bielejących kamieniach porosłych dzikim winem sprawia, 
że dobrze czują się tu przede wszystkim artyści, ludzie kul-
tury, ludzie spragnieni refl eksji i wytchnienia od codziennej 
gonitwy współczesnego życia. 

Gmina Końskowola

Z dniem1 kwietnia 2009 r. Wójt 
Gminy Końskowola powołał 
mgr Arkadiusza Gałązkę na sta-
nowisko Zastępcy Wójta Gminy 
Końskowola.

PTTK Oddział Puławski i Wójt 
Gminy Końskowola byli organi-
zatorami Rajdu Pamięci Boha-
terom Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, który odbył się 17

kwietnia 2009 r. na trasie pieszej Końskowola – Opoka – 

▪

▪
Zapraszamy do naszego miasteczka, szczególnie 

pięknego w dni powszednie. Zachęcamy do poszpe-
rania po jego zakamarkach, ogrodach, wąwozach, 
odkrycia uroków jego okolic, pogawędki z miejsco-
wymi artystami, odwiedzenia tragu na kazimierskim 
rynku, przejażki bryczką, rowerem lub statkiem spa-
cerowym. W nadchodzącym okresie letnim zaprasza-
my na liczne spotkania z kulturą i sztuką. Czekają na 
Państwa Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Fe-
stiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Festiwal Muzyki 
i Tradycji Klezmerskiej, Letnie Wieczory Muzyczne 
w kościele farnym. Będą także Nadwiślańskie Spot-
kania z Poezją, Noc Świętojańska, wystawa prac zna-
komitego malarza Władysława Ślewińskiego w 100-
lecie pierwszego pleneru malarskiego, Europejskie 
Dni Dziedzictwa (dotyczące architektury obronnej), 
Targi Staroci, Targi Produktów Regionalnych, Kier-
masze Rękodzieła Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych i wiele innych interesujących wydarzeń. 

Herb Gminy Końskowola

Pulki - Sielce – Osiny. Podczas Rajdu odbyło się uroczy-
ste nasadzenie i nadanie imion drzewom w Końskowoli 
i w Sielcach. W rajdzie uczestniczyło około 150 osób, 
które otrzymały znaczki okolicznościowe od organizato-
rów. 

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli obchodził ju-
bileusz 40-lecia. Na uroczystym koncercie, który odbył 
się 26 kwietnia 2009 w GOK zaprezentowały się zespoły 
artystyczne pracujące w Gminnym Ośrodku Kultury.

Rada Gminy Końskowola na sesji w dniu 29 kwietnia 
2009 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy za 2008 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę Obrachunkową 
Rada Gminy (jednogłośnie) udzieliła Wójtowi Gmi-
ny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 r. 
Uchwalona została także Strategia Rozwoju Gminy Koń-
skowola na lata 2009-2020.

Stanisław Gołębiowski
Wójt Gminy Końskowola

▪

▪

Wicestarosta W. Popiołek 
na Jubileuszu 40-lecia GOK w Końskowoli
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Gmina Kurów

Koguci herb chlubą gminy

Już po raz drugi reprezentacja 
gminy Kurów będzie brała udział 
w spotkaniach miejscowości mają-
cych w herbie koguta. W roku bieżą-
cym odbędzie się ono w Dusznikach 
Zdroju. Gminę Kurów będzie re-
prezentowała odmłodzona orkiestra 
dęta z wieloletnią tradycją, działa-
jąca dzięki wsparciu władz samo-
rządowych przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kurowie. Z pewnością 
zostanie ona mile zapamiętana. Ta-

kiej orkiestry można tylko pozazdrościć.
Niewiele osób wie, że takich miejscowości – jednostek 

samorządu terytorialnego jak Kurów z kogutem w herbie 
w Polsce jest 11, a w Europie ponad 300.

Inicjatywa organizowania dni koguta spotkała się z wiel-
kim uznaniem. – „Chcemy promować naszą gminę i będzie 
ona przez nas wspierana” – mówi Maria Sadurska Sekretarz 
Gminy Kurów. 

Czekamy na relację z Dusznik Zdroju i mamy nadzieję, 
że w niedługim czasie spotkanie takie odbędzie się także 
w Kurowie.

Piłka jest okrągła a bramki…  

W miesiącu marcu ruszyła inwestycja remontu boisk 
sportowo – rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Kurowie, 
fi nansowana z budżetu Gminy Kurów. Realizacja przedsię-
wzięcia przewiduje remont boiska głównego do piłki nożnej, 
wykonanie ogrodzenia, trybun dla widowni oraz zadaszenia 
dla zawodników rezerwowych. 

Wartość zadania opiewa na kwotę 344 tys. zł. Uchwałą 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Gmina Kurów otrzyma 
100 tys. zł dofi nansowania do tego przedsięwzięcia.

Planowane zakończenie realizacji zadania to grudzień 
2009 r. Czekamy na pierwszy gwizdek.

Debata Kurowska

17 maja 2009 r. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kurowie odbyło się zebranie mieszkańców. 

Głównym jego celem było zapoznanie się z projektem sieci 
kanalizacyjnej dla Kurowa, a także z planowanymi na 2009 r. 
inwestycjami budżetowymi. 

Mieszkańcy po raz kolejny zajęli się sprawą zespołu pała-
cowo – parkowego w Olesinie. Podjęli decyzję aby po dwóch 
nierozstrzygniętych przetargach na 30 letnią dzierżawę wójt 

opracował koncepcję zagospodarowania zespołu w formie 
partnerstwa publiczno – prywatnego. 

Maria Sadurska 
Sekretarz Gminy Kurów

Turniejowe potyczki gmin

III Turniej Miast i Gmin Krainy Lessowych Wąwozów 
„Puławianki 2009” jest już za nami. Podczas turniejowej nie-
dzieli (24 maja) nie zabrakło ogromnych emocji, iście sporto-
wej rywalizacji oraz dobrej zabawy. Za rok uczestnicy turnie-
ju spotkają się w Kazimierzu Dolnym. 

Idea Turnieju Miast i Gmin Krainy Lessowych Wąwozów 
pokazuje, że samorządy z naszego regionu potrafi ą nie tylko 
współpracować ze sobą przy realizacji ważnych projektów, 
ale też potrafi ą się razem bawić. Spotkanie w Puławach było 
doskonałą okazją do poznania się, a raczej zacieśnienia na-
wiązanych podczas poprzednich edycji tej imprezy znajomo-
ści i przyjaźni.

 Do Puław bardzo licznie zjechali przedstawiciele władz 
oraz mieszkańcy gmin biorących udział w tegorocznej edycji 
turnieju, tj. Poniatowej, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. 

Turniej rozpoczął barwny korowód, który przeszedł głów-
nymi ulicami miasta. Następnie na terenie osady pałacowo-
parkowej rozegrane zostały konkurencje konkursowe. 

Ogromne emocje budziły zawody sportowe, piłowanie 
kłody drewna, przeciąganie liny, czy lanie wody. Na scenie 
prezentowały się zespoły artystyczne. Wiele atrakcji czeka-
ło również w mini-miasteczkach przygotowanych przez po-
szczególne gminy. 

Jury skrupulatnie oceniało wszystkie konkurencje, by wy-
łonić zwycięzcę, którym okazała się Poniatowa. W trzyletniej 
historii imprezy gmina ta wygrała już po raz drugi. Wynik 
nikogo nie zdziwił, gdyż zaangażowanie przedstawicieli tej 
gminy było ogromne. Gratulujemy!

Magdalena Zarychta
Urząd Miasta Puławy

Herb Gminy Kurów

Turniejowe potyczki III Turnieju
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Kultura, tradycja i historia 
regionu

Jubileusz 100-lecia Ruchu Regionalnego 
na Lubelszczyźnie

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lubli-
nie wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lubli-
nie oraz Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa zorganizowały  
dwudniową ogólnopolską konferencję 100-lecie ruchu regio-
nalnego na lubelszczyźnie. Uroczystości jubileuszowe pod 
honorowym patronatem Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta 
RP, Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Krzysztofa Grabczuka – Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego w Nałęczowie, odbyły się w dniach 20-
21 czerwca 2009 r. Współorganizatorami byli Urząd Miasta  
Nałęczów oraz Starostwo Powiatowe w Puławach.

Obchody Jubileuszu 100-lecia ruchu regionalnego na 
Lubelszczyźnie to ważne wydarzenie społeczno-kulturowe, 
mające na celu popularyzowanie idei małych ojczyzn oraz 
regionów i upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku 
ruchu regionalnego województwa lubelskiego. W programie 
przewidziano prelekcje naukowe, dyskusje oraz poznawanie 
historii regionu. Dwudniowe uroczystości zgromadziły przed-
stawicieli towarzystw regionalnych zarówno z terenu woje-
wództwa lubelskiego, jak i pozostałej części kraju, przedsta-
wicieli nauki, władze samorządowe i rządowe. 

Uroczystego otwarcia dokonał prof. zw. dr hab. Sławo-
mir Partycki – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady To-
warzystw Regionalnych w Lublinie. W pierwszym dniu 
konferencji wykład: „Etos ruchu regionalnego” wygłosił 
o. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMconv z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kolejny wykład 
pt. „Początki ruchu regionalistycznego na Lubelszczyźnie 
i jego rozwój w okresie międzywojennym” wygłosił 
dr Paweł Jusiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz prof. dr hab. Ryszard Szczygieł Prorektor 
ds. Ogólnych, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 
w Lublinie mówił na temat Ruch regionalistyczny na Lubel-
szczyźnie w latach 1945 – 1998. Na zakończenie profesor 
Sławomir Partycki wygłosił referat na temat „Wojewódz-
ka Rada Towarzystw Regionalnych w cyberprzestrzeni”. 
Konferencję pierwszego dnia zakończyła uroczysta kolacja 
w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „ENERGETYK” 
poprzedzona koncertem Kwartetu Klarnetowego – Filharmo-
nii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, który odbył się w Sali 
Balowej Pałacu Małachowskich. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się Mszą Świętą 
w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, 
a celebrowaną przez JE. ks. bp prof. dr hab. Jana Śrutwę. Na-
stępnie uczestnicy udali się do Centrum Szkoleniowo – Wy-
poczynkowego „ENERGETYK”, gdzie powitali ich Sławo-
mir Kamiński – Starosta Puławski, Andrzej Roman Ćwiek 

– Burmistrz Miasta Nałęczów, Marta Głos – Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Nałęczowie oraz dr Wojciech Gucma 
– Prezes ZL „Uzdrowisko Nałęczów”. Następnie uczestnicy 
wysłuchali wykładów: „100 lat Towarzystwa Przyjaciół Na-
łęczowa” wygłoszonego przez Jerzego Michała Sołdka, „Tra-
dycje muzealne Nałęczowa na przykładzie Muzeum Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie” przez Marię Mironowicz-Panek 
Kierownik Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, 
„Kulturotwórcze znaczenie uzdrowiska Nałęczów” przez An-
drzeja Kozłowskiego Dyrektora ZL „Uzdrowisko Nałęczów”. 
Na koniec odbył się wykład dr Radosława Kisielewskiego 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na 
temat „Internetowy wizerunek Nałęczowa”. 

Uroczystości jubileuszowe zakończył Koncert Orkiestry 
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, który odbył się 
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Ruch regionalny Lubelszczyzny wrósł bardzo 
mocno w panoramę kulturalną regionu, dlatego nie 
można sobie dzisiaj wyobrazić jego braku. Towarzy-
stwa regionalne mają różnorodny program działania 
i zasięg terytorialny, ale ich wspólną cechą jest spo-
łeczne zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczno-
kulturalnego. Charakterystyczną cechą wyróżniającą 
działalność towarzystw regionalnych jest ujmowanie 
kultury jako sposobu wyrażania ludzkiej aktywności 
zarówno w działaniach twórczych, odtwarzaniu prze-
szłości, kontaktach ze sztuką, jak i w życiu codzien-
nym. Towarzystwa regionalne stanowiły i stanowią 
wyraz społecznego zaangażowania w procesy kultu-
ralno-wychowawcze.

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie, główny organizator uroczystości, jest do-
browolnym związkiem stowarzyszeń regionalnych. 
Na Lubelszczyźnie aktywną działalność na szeroką 
skalę prowadzi 130 stowarzyszeń. Cele jakie stawia 
sobie WRTR to: wspomaganie działalności stowa-
rzyszeń regionalnych, koordynacja ich prac i pomoc 
w powstawaniu nowych, rozwijanie idei regionalizmu 
i małych ojczyzn, kształtowanie i utrwalenie tożsamo-
ści narodowej, wyzwalanie aktywności społeczności 
lokalnych i ich integracja, szerzenie idei służby spo-
łecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego 
i środowiska naturalnego, promowanie regionu lubel-
skiego w kraju i za granicą.

     Dorota Patyk
 Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie
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Towarzystwo Przyjaciół Puław 
50 lat działalności społeczno-kulturalnej

W tym roku przypada jubileusz 50-lecia działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Puław – stowarzyszenia, które jak 
większość tego typu organizacji powstało, aby pielęgnować 
wiedzę o miejscowości i pamięć o jej przeszłości, aby dzia-
łać na rzecz wzbogacenia życia społecznego i kulturalnego 
miasta oraz wpływać na jego przyszłość. Wszyscy działacze 
towarzystw przyjaciół miejscowości dostrzegają w miejscu, 
w którym żyją coś wyjątkowego, co to daje im siłę i motywa-
cję do działania, żeby tę wyjątkowość podkreślić i ukazać tym, 
którzy z różnych przyczyn dostrzec jej nie potrafi ą. O wyjątko-
wym charakterze Puław, nawet ludzi lekko tylko z nimi zwią-
zanych, przekonywać nie trzeba,  oczywistym więc wydaje 
się fakt, że mieszkańcy, a zarazem miłośnicy „Polskich Aten” 
postanowili połączyć siły i działania pod wspólnym szyldem 
Towarzystwa Przyjaciół Puław. Nie bez znaczenia jest miej-
sce, w jakim decyzja ta dojrzała. Pierwsze zebranie inicjatyw-
ne poświęcone powołaniu Towarzystwa odbyło się bowiem 
w Bibliotece Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
mieszczącego się nie gdzie indziej jak w dawnym pałacu 
Książąt Czartoryskich. Czy bardziej zadziałał genius loci czy 
światłość umysłów pracowników Instytutu o to mniejsza, 
ważny dla nas jest fakt, że we wrześniu 1959 r. ruszył proces 
tworzenia Towarzystwa, które przez pięćdziesiąt lat nieprze-
rwanie funkcjonuje w Puławach zmieniając się wraz ze zmie-
niającą się rzeczywistością i ludźmi, którzy je tworzyli niegdyś 
i dzisiaj. Właśnie przez pryzmat członków spróbuję krótko 
przedstawić Towarzystwo, jego charakter i zarys historii. 

Pierwszym prezesem TPP, w latach 1959-1967, był pro-
fesor Michał Strzemski (1910-1992), wybitna postać życia 
naukowego, kulturalnego i społecznego Puław, pierwszy 
dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, 
człowiek renesansu, aktywny na wielu płaszczyznach: na-
ukowiec – specjalista gleboznawstwa, stworzył podstawy 
teoretyczne  i rozwinął polską szkołę gleboznawstwa rolni-
czego. Miłośnik historii, literat – autor wielu prac, w któ-
rych historia miasta przeplata się z własnymi wspomnienia-
mi i przemyśleniami autora. Wymienię tylko kilka: „Nasze 
Puławy”, „Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa 
w Puławach (1862-1914)”, „Niech nam żyją te Puławy”, 
„Pod znakiem PINGW-ina”, „W okolicach synagogi”, 
„W blasku menory”. Wreszcie  –  społecznik, zaangażowany  
w problem ochrony i odnowy zabytków architektury i przyro-
dy. Tę ostatnią pasję realizował wspólnie z innymi przedsta-

wicielami Zarządu TPP w ramach społecznej komisji pracu-
jącej nad ochroną starego drzewostanu puławskiego.  Działali 
oni na rzecz odrestaurowania parku puławskiego, zarówno 
jego ozdobnej fl ory jak i wielu zabytków, które znajdowały 
się w bardzo złym stanie. 

Dzieło profesora Strzemskiego kontynuował kolejny 
prezes Towarzystwa – Ryszard Towalski pełniący tę funk-
cję w latach 1967-1971. Zawodowo zajmował w Puławach 
ważne stanowiska jak sekretarz Miejskiej Rady Narodowej 
czy dyrektor administracyjny Zakładów Azotowych, ale jego 
prawdziwą, wielką pasją było harcerstwo i właśnie w pracy 
z młodzieżą w ramach drużyn harcerskich realizował się naj-
pełniej. 

Ten pierwszy okres działalności Towarzystwa, to przede 
wszystkim współdziałanie z IUNG  w dziedzinie odnowy za-
bytków. Rozpoczęcie kapitalnego remontu Świątyni Sybilli, 
gruntownego remontu Domu Gotyckiego, Bramy Rzymskiej 
i Altany Chińskiej, ale również porządkowanie parku, długo-
trwały proces - zakończony dopiero w latach 80., obejmują-
cy konserwację uszkodzonych drzew i dosadzenie nowych, 
utwardzenie alejek parkowych tłuczniem, umocnienie skarpy, 
wybudowanie kanałów deszczowych. To również działal-
ność popularyzująca historię Puław – wydawnictwa: „Puławy 
i okolice”, „Biografi a Puław”, a także inicjowanie i udział 
w imprezach kulturalnych takich jak: „Puławska Wiosna Kul-
turalna”, „Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych”, „Turniej 
Miast”, wystawy puławskiego środowiska plastyków. Nic 
więc dziwnego, że Towarzystwo  było postrzegane jako orga-
nizacja o zasięgu regionalnym.

Trzecim prezesem TPP był Aleksy Bornus, człowiek 
o niezwykle szerokich horyzontach, erudyta, wielki miłośnik 
książek (właściciel księgozbioru liczącego kilkanaście tysię-
cy woluminów). Był kierownikiem Wydziału Kultury Powia-
towej Rady Narodowej, później pracował w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Lublinie, w Wojewódzkim Zarządzie Towa-
rzystwa Wiedzy Powszechnej i wreszcie w IUNG. Okres pre-
zesury Aleksego Bornusa – lata 1971-1986, to, oprócz konty-
nuacji dzieła poprzedników, początek prawdziwej aktywności 

Profesor Michał Strzemski – pierwszy Prezes TPP 
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wydawniczej Towarzystwa. Wydawano „Biuletyn Puławski”, 
rozpoczęto wydawanie „Teki Puławskiej” oraz „Studiów Pu-
ławskich”. Oba tytuły wychodzą do dzisiaj. Przez dziesięć 
lat członkowie Towarzystwa redagowali „Szkicownik Pu-
ławski” – dodatek kulturalny do dwutygodnika „Nasze Spra-
wy”. W ciągu tych 15 lat, w różnych czasopismach ukazało 
się ponad trzydzieści artykułów samego Aleksego Bornusa, 
dotyczących puławskich zagadnień społeczno-kulturalnych 
i bieżących. Towarzystwo w widoczny sposób włączało się 
w „Dni Puław” (1973,1977). Organizowało także konferen-
cje i spotkania z władzami miasta, dotyczące stanu zabytków 
puławskich czy spraw kultury miasta. Zorganizowano sesję 
historyczną na temat dziejów Puław (1984) i sesję na temat 
stanu środowiska przyrodniczego (1985).

Kolejne lata 1986-2001 to okres prezesury Alicji Bobrow-
skiej. Ten czas to dalsza działalność wydawnicza – ukazują 
się kolejne edycje „Teki Puławskiej”, oraz kolejne siedem 
tomów „Studiów Puławskich”. Powstał I i II tom „Puławskie-
go słownika biografi cznego”. Aktywny udział członków TPP 
w kształtowaniu klimatu do zmian społeczno-politycznych, 
to organizowanie obchodów świąt patriotycznych, odczytów, 
sesji historycznych. Następnie w zmienionej już sytuacji po 
obaleniu komunizmu,  działalność członków Towarzystwa 
w tworzeniu nowej rzeczywistości miasta. Towarzystwo 
w 1990 r. wystawiło własną listę kandydatów do pierwszych 
wyborów samorządowych i wprowadziło 3 przedstawicieli do 
Rady Miasta. Z inicjatywy TPP powołano w Puławach dwie 
szkoły społeczne. W 1994 r., po latach starań Towarzystwo 
otrzymało w wieczyste użytkowanie od władz miasta willę 
„Samotnia” – miejsce tyleż piękne i malownicze co zrujno-
wane. Prezes Alicja Bobrowska podjęła, wraz z Zarządem 
i członkami Towarzystwa niemały trud remontu kapitalne-
go przyszłej siedziby TPP, który będąc z wykształcenia in-
żynierem budownictwa kompetentnie nadzorowała. Biuro 
Towarzystwa rozpoczęło działalność w „Willi Samotnia” 
w 1998 r., ale prace remontowe trwały nadal.

Od 2001 do 2007 r. prezesem Towarzystwa był Edward 
Ślusarczyk, pracownik naukowy IUNG zaangażowany szcze-
gólnie w sprawy ochrony środowiska. Za jego prezesury 
remont „ Willi Samotnia” został ukończony na tyle, że To-
warzystwo mogło wynająć jej pomieszczenia na działalność 
kawiarni artystycznej. Korzystając z możliwości jakie daje 
posiadanie pomieszczeń kawiarnianych Towarzystwo ruszy-
ło z nową formą działalności kulturalnej, jaką są koncerty 
piosenki poetyckiej, gromadzące w siedzibie, z miesiąca na 
miesiąc, coraz liczniejsze grono miłośników tej formy kul-
tury. Liczba wydawnictw zarówno cyklicznych, jak i książ-
kowych, wzrosła do tego stopnia, że Zarząd powołał spośród 
członków pełnomocnika do spraw dystrybucji wydawnictw. 
Powstała strona internetowa TPP. Towarzystwo dokonało no-
wej rejestracji stając się organizacją pożytku publicznego. 

I wreszcie czas obecny, od 2007 r. funkcję prezesa spra-
wuje Leszek Gorgol, historyk i pracownik samorządowy, 
z którego to właśnie inicjatywy, jeszcze za prezesury po-
przednika, Towarzystwo rozpoczęło działalność koncertową, 
obecnie wzbogaconą o koncerty muzyki kameralnej. Trwa-
ją prace związane z ostatecznym zakończeniem renowacji 

„Willi Samotnia” oraz zagospodarowaniem ogrodu. Wiele 
czasu i energii Zarządowi pochłania rozbudowana biuro-
kracja dotycząca zarówno sprawozdawczości, jak i starań 
o środki fi nansowe. Nie przeszkadza to jednak uczestniczyć 
w wydarzeniach ważnych dla miasta. Członkowie Towarzy-
stwa wystawiają stoisko promocyjne z wydawnictwami TPP  
w czasie „Dni Puław”, „Izabeliady”, „Pożegnania lata”, „Po-
wiatowego Dnia Kultury” umożliwiając Puławiakom i in-
nym miłośnikom naszego miasta, zakup książek, w różnych 
aspektach opisujących jego historię i dzień dzisiejszy. To-
warzystwo inicjuje również przedsięwzięcia, które stają się 
wydarzeniem w mieście. Tak było przy zorganizowanych w 
ubiegłym roku uroczystościach poświęconych Pawłowi Ga-
rapichowi – przedwojennemu Wojewodzie Lwowskiemu, 
który po wojnie, mieszkał w Puławach, gdzie jest pochowa-
ny. Wydarzeniem będzie, mamy nadzieję, również XI Zjazd 
Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego, który  
odbędzie się we wrześniu w Puławach, właśnie z inicjatywy 
Towarzystwa.

Tak wygląda, z przyczyn obiektywnych – wysoce  nie-
kompletna, prezentacja Towarzystwa Przyjaciół Puław, którą 
starałam się usystematyzować w oparciu o osoby prezesów 
kierujących Towarzystwem przez minione 50 lat. Mam świa-
domość, że nie jest to jedyna, i może wcale nie najlepsza, meto-
da opisywania historii, ale mam nadzieję, że daje pewien obraz 
aktywności jednego z najstarszych towarzystw regionalnych 
w województwie. Na koniec muszę dodać, że obok wymie-
nionych prezesów przez Towarzystwo przewinęło się, przez 
te 50 lat, wiele osób, bez których ani TPP, ani same Puła-
wy, nie byłyby tym czym są, a których nie udało się umieścić 
w tak niewielkim opracowaniu.  Myślę, że dobrą okazją do 
oddania odpowiedniego szacunku tym wszystkim osobom 
będą uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia TPP zaplanowa-
ne na 19 września 2009 r. 
                                                                                                 

            Maryla Műller
Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Puław 

Dwudziesta rocznica Rejonowego 
Oddziału Związku Sybiraków w Puławach

Związek Sybiraków został powołany na I Zjeździe Sy-
biraków w 1928 r., w obecności Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego, a jego honorowym członkiem członkiem został 
Marszałek Józef Piłsudski. Sztandary związku brały udział w  
międzywojennych uroczystościach państwowych na równi ze 
sztandarami bojowymi okrytymi niedawną chwałą zwycię-
stwa w odzyskaniu niepodległości. Po 60-u latach historia się 
powtórzyła – trzeba było reaktywować rozwiązany Związek 
Sybiraków i przyjąć niespotykaną do tej pory w naszej historii 
rzeszę członków, którzy byli zesłani w latach 1939-1944 na 
Sybir. Miało to miejsce u schyłku 1988 r., w wyniku przemian 
ustrojowych w naszym kraju.
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Rejonowy Oddział Związku Sybiraków w Puła-
wach jest jednym z pierwszych powstałych po reakty-
wowaniu Związku. Pierwotne koło ZS powstało dzię-
ki grupie założycielskiej w składzie: Wiktor Bucior, 
Edward Jabłonka, Maria Niedbalska, Ewa Rasiewicz, 
Jerzy Różański, Czesław Sankowski, Tadeusz Sobo-
lewski, Adam Wołk, Halinka Wołochowicz, Czesław 
Woś, Stanisław Zadura i Antoni Wolak. Zarząd Głów-
ny ZS uchwałą z dnia 5 maja 1989 r. nadał członkow-
stwo grupie założycielskiej i zobowiązał do przepro-
wadzenia Walnego Zgromadzenia. Odbyło się ono 
w dniu 28. 06.1989 r. Uczestniczyło w nim 16 człon-
ków i 8 kandydatów do Związku. Wyłoniono Zarząd 
i wybrano pierwszego Prezesa, którym został Edward 
Jabłonka. Powołano także komisje: socjalno-byto-
wą, rentowo-emerytalną, historyczną, ochrony zdro-
wia oraz prawno-organizacyjną. Z uwagi na fakt, że 
z chwilą powstania puławskiego koła nie istniały żad-
ne struktury wojewódzkie, podniesiono koło do rangi 
oddziału i przyporządkowano do Zarządu Głównego 
w Warszawie. Oddział już w  1991 r. posiadał swój 
sztandar. Ten właśnie sztandar reprezentował cały 
Związek Sybiraków podczas kanonizacji o. Rafała 
Kalinowskiego – patrona Sybiraków. Zaś na Monte 
Cassino był to pierwszy „znak” Sybiraków przybyły 
z Ojczyzny na groby poległych Kolegów. Funkcję 
Prezesa następnie piastowali kolejno po Edwardzie 
Jabłonce: Ryszard Glijer, Krzysztof  Kwiatkowski, 
Czesław Kłosowski. Obecnie tę funkcję pełni Henryk 
Skirgajło.

Sybiraków w Warszawie,  udział w odsłonięciu pomnika Ze-
słańców Sybiru we Wrocławiu i marszu Golgoty Wschodu we 
Wrocławiu, pielgrzymki Sybiraków do Lichenia, udział we 
wszystkich Marszach Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku, 
nadanie jednej z ulic w Puławach nazwy Sybiraków, współ-
udział we wmurowaniu urn z ziemią przywiezioną z miejsc 
kaźni zesłańców do pomnika poległych na wschodzie na 
cmentarzu w Puławach, współudział w uroczystym poświę-
ceniu obelisku ufundowanego organizacjom kombatanckim 
i zesłańcom Sybiru, nadanie szkole podstawowej w Puławach 
„Kapituły Pamięci”. Stała współpraca z Zespołem Szkół Za-
wodowych  w Janowcu  oraz innymi placówkami owocuje 
uświetnianiem uroczystości organizowanych przez Oddział 
Związku Sybiraków, a prelekcje wygłaszane w ramach wy-
chowania patriotycznego w szkołach i w Ochotniczym Hufcu 
Pracy są wyrazem dbałości o nauczanie młodzieży w duchu 
prawdy historycznej. Inne przykłady działalności Oddziału to: 
udział delegacji ze sztandarem w uroczystości poświęcenia 
tablicy II Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach, wysta-
wa w „Domu Chemika” poświęcona problematyce zesłańczej 
ludności polskiej na Sybir, przygotowana z okazji 75 rocznicy 
Związku. Członkowie Oddziału współorganizują z władzami 
samorządowymi miasta i powiatu sympozja historyczne i uro-
czystości patriotyczno-religijne oraz w  okresie letnim obozy 
dla  wnuków Sybiraków i młodzieży szkół puławskich. Od-
dział publikuje wiele materiałów w prasie lokalnej i wydaw-
nictwach związkowych. W roku ubiegłym Oddział przygoto-
wał koncepcję wystawy „Katyń” z materiałów archiwalnych, 
z niemieckiego wydawnictwa z 1943 r, które przechowała pu-
ławska harcerka, późniejsza łączniczka Armii Krajowej. Wy-
stawę prezentowano w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom 
Chemika” oraz prowadzonym przez Powiat Puławski Muze-
um Oświatowym.

Do tradycji weszły coroczne spotkania wigilijne władz 
Oddziału i ogółu członków, na których zarząd zdaje sprawo-
zdanie z działalności i przekazuje informacje i komunikaty 
z Zarządu Głównego. Jednym z ważnych zadań jest niesie-
nie pomocy prawnej i materialnej dla potrzebujących. Sta-

Delegacje Oddziału ze sztandarem uczestniczą we wszyst-
kich uroczystościach na terenie miasta i kraju oraz w ostatniej 
drodze Sybiraków odchodzących na „wieczną wartę”. Naj-
ważniejsze wydarzenia w działalności oddziału to: uczestni-
ctwo w ogólnopolskich pielgrzymkach Sybiraków na Jasną 
Górę, spotkania z Papieżem Janem Pawłem II pod pomnikiem 
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ramy się świadczyć tę pomoc na miarę naszych możliwości 
fi nansowych i organizacyjnych. W historii Oddziału nie obe-
szło się bez drobnych sprzeczek i nieporozumień, lecz zna-
leźli się członkowie, którzy podjęli trud doprowadzenia do 
pojednania i normalności. Obecnie atmosfera sprzyja dzia-
łalności społecznej na rzecz całej społeczności Sybiraków, 
a wsparcie duchowe kapelana ks. Brodaczewskiego rokuje 
nadzieję na długie lata trwania Oddziału.

dr Adam Wołk
Zarząd Oddziału ZS

Kwiecień – Miesiąc Golgoty Wschodu
w Puławskim Oddziale Związku Sybiraków
 

Miesiąc kwiecień w życiu i działalności Sybiraków jest 
miesiącem szczególnym. Miesiącem poświęconym upamięt-
nianiu pomordowanych, zmarłych i spotkaniom z tymi, którzy 
przeżyli zesłanie i katorgę. W dniach 16-17 kwietnia 2009 r. 
pięcioosobowa delegacja Oddziału Puławskiego Związku Sy-
biraków, ze sztandarem, uczestniczyła w obchodach miesiąca 
„Golgoty Wschodu” we Wrocławiu. Natomiast na miejscu 
w Puławach 26 kwietnia 2009 r.  odbyła się uroczystość 
20-tej rocznicy powstania Oddziału. Przeprowadzono ją 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, do której oprócz człon-
ków Oddziału przybyli zaproszeni goście. Posła na Sejm RP 
Włodzimierza Karpińskiego reprezentował pracownik jego 
biura Jarosław Plis, Wojewodę Lubelskiego Genowefę To-
karską reprezentował dyrektor Wydziału Polityki Społecz-
nej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Włodek. 
Przybyli przedstawiciele Powiatu Puławskiego w osobach 
Starosty Sławomira Kamińskiego i  sekretarza powiatu Te-
resy Kot. Urząd Miasta Puławy reprezentował Prezydent 
Janusz Grobel i Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Śli-
wiński. Przybyli też przedstawiciele szkół z Zespołu Szkół 
w Janowcu z dyrektorem Ignacym Czeżykiem, Zespołu Szkół 

w Kazimierzu z Katarzyną Ponikowską i szkoły z Puław, którą 
reprezentował nauczyciel Artur Grabarski. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą w kościele M.B. Różańcowej, któ-
rą celebrował księdz kapelan Oddziału Józef Brodaczewski 
w intencji 69 rocznicy wielkiej deportacji Polaków w lutym 
i kwietniu 1940 r., 20-tej rocznicy powstania Oddziału, 10-
tej rocznicy śmierci pierwszego Prezesa Oddziału Edwarda 
Jabłonki oraz piątej rocznicy śmierci M. Jonkajtysa i przypo-
mniany w pięknej homilii tragizm tamtych dni i ludzi, którzy 
go doświadczali. 

Po mszy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Prezes Od-
działu przywitał gości, a po wprowadzeniu sztandaru i odegra-
niu hymnu Sybiraków wymienił nazwiska członków, którzy 
odeszli na wieczną wartę. Ich pamięć uczczono minutą ciszy, 
a ksiądz odmówił modlitwę za ich dusze, po czym Prezes po-
prosił seniora, jednego z pierwszych członków oddziału Ada-
ma Wołka o przedstawienie historii oddziału i jego osiągnięć 
w minionym 20-leciu. Następnie po krótkim sprawozdaniu 
z rocznej działalności Zarządu, Prezes Oddziału przedstawił 
plan działania i preliminarz fi nansowy na rok bieżący oraz 
omówił komunikaty i inne informacje, które napłynęły od Za-
rządu Głównego w ciągu roku.

Wiera Gruza i Adam Wołk, osoby zasłużone dla Oddzia-
łu w ciągu minionego 20-lecia, zostały uhonorowane przez 
Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru. Zarząd Główny 
Związku Sybiraków honorową Odznaką Sybiraka odznaczył 
sekretarza Powiatu Puławskiego Teresę Kot, Przewodniczą-
cego Rady Miasta Puławy Zbigniewa Śliwińskiego i nauczy-
ciela Artura Grabarskiego oraz członków Oddziału Kazimie-
rę Niedźwiedzką i Iwonę Marek Stechni. Dyplomem Uznania 
Zarządu Głównego zostali uhonorowani; nauczycielka Pani 
Katarzyna Ponikowska oraz członkowie Oddziału – Sybiracy 
Barbara Borowska, Halina Kamola, Henryk Owczarek.

Zarząd Oddziału uhonorował albumem „Sybir i Syberia w 
dziejach narodu polskiego” posła na sejm RP Włodzimierza 
Karpińskiego, Wojewodę Lubelskiego Genowefę Tokarską, 
Starostę Puławskiego Sławomira Kamińskiego, Prezydenta 
Miasta Puławy Janusza Grobla i księdza kapelana Józefa Bro-
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daczewskiego, a nauczycielom szkół Prezes oddziału wręczył 
materiały do nauczania historii.

Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska za aktywną 
działalność społeczną uhonorowała „Medalem Wojewody 
Lubelskiego” Prezesa Oddziału Henryka Skirgajłę, sekretarza 
Halinę Ścibor, księgową Jadwigę Marek oraz odpowiedzialną 
za sprawy socjalne Jadwigę Szczepińską. Wniosek o uhono-
rowanie członków pocztu sztandarowego za upamiętnianie 
miejsc pamięci narodowej został skierowany przez wojewodę 
Lubelskiego do Warszawy.

Medalem Okolicznościowym 10-lecia powiatu puław-
skiego starosta Pan Sławomir Kamiński uhonorował Zarząd 
Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz kilku seniorów wcześniej 
będących we władzach Oddziału. Prezydent Miasta wręczył 
„Medal Prezydenta Miasta Puławy” Puławskiemu Oddziało-
wi Związku Sybiraków, a  piękny album „Nowa Aleksandria  
– Puławy – Ocalić od zapomnienia” władzom Oddziału i kil-
ku zasłużonym seniorom oraz tym, którzy nie mogą już oso-
biście uczestniczyć w spotkaniach, a wśród nich 103-letniej 
Zofi i Frańczuk.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Śliwiński na ręce 
Prezesa Oddziału przekazał z okazji 20-lecia powstania Od-
działu Związku Sybiraków piękną laurkę z podziękowaniem 
za „Wytrwałe pielęgnowanie pamięci o losie Polaków na 
nieludzkiej ziemi”. Podobne podziękowanie od posła Wło-
dzimierza Karpińskiego i Wojewody Genowefy Tokarskiej 
złożyli przybyli na uroczystość ich przedstawiciele. Kończąc 
część ofi cjalną zebrania Prezes Oddziału zaapelował do władz 
samorządowych o rozpoczęcie przygotowań do uczczenia 
w miesiącu wrześniu 70-tej rocznicy agresji Niemiec hitle-
rowskich i Związku Radzieckiego na Polskę. 

Henryk Skirgajło

Prezes Zarządu Puławskiego Oddziału Związku Sybiraków

Media lokalne i ich rola w budowaniu 
tożsamości i suwerenności Małych Ojczyzn

   

W obliczu powszechnych procesów globalizacji kultu-
rowej, szczególna rola przypada mediom lokalnym. „Małe 
Ojczyzny” propagujące powrót do korzeni, otwierają szan-
sę ochrony specyfi ki kulturowej poszczególnych środowisk 
i regionów. Media lokalne powinny patronować takim działa-
niom, integrować społeczności lokalne, wspierać środowiska 
działające na ich rzecz, kształtować lokalną opinię społeczną 
mając na uwadze odpowiedzialność za przekaz, obraz i słowo.

Szczególnym funkcjom mediów lokalnych wiele uwagi 
poświęcił w swych rozważaniach prof. zw. dr hab. Leon Dy-
czewski OFMConv. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz swojej pracy 
naukowej. Profesor zaproponował klasyczne, akademickie 
podejście do roli mediów lokalnych. Wyróżnił dwie koncepcje 
w ich postrzeganiu. Pierwsza koncepcja – tradycyjna mówi, 
że społeczność lokalna w odróżnieniu od społeczeństwa glo-
balnego, „wyróżnia się światem symbolicznym i świadomoś-

cią historyczną”. Natomiast druga koncepcja – nowoczesna 
twierdzi, że specyfi ką społeczności lokalnej jest „działalność 
wyróżniająca i jednocząca tą społeczność”. Przy czym Profe-
sor zauważył, że w postrzeganiu specyfi ki społeczności lokal-
nych należy obydwie łączyć.

Podstawową funkcją społeczności lokalnych jest kształto-
wanie świadomości i wzajemnego zaufania, co stanowi „spe-
cyfi czną domenę świata symbolicznego”. W funkcjonowaniu 
społeczności lokalnych ważne jest wzajemne komunikowanie 
się, stąd także „władza musi mieć poczucie obowiązku komu-
nikowania się ze społecznością”. Komunikacja bowiem – łą-
czy, a informacja – z reguły traktowana jako towar – dzieli, co 
podkreśla profesor Dyczewski.

 Rola mediów, dysponujących dzisiaj tak wieloma środ-
kami przekazu: prasa, radio, TV i Internet, jest więc  nie do 
przecenienia. Zwłaszcza obecnie, kiedy w społecznościach 
lokalnych ludzie coraz mniej komunikują się w sposób bezpo-
średni, tak ważne jest uruchomienie komunikacji pośredniej. 
W Polsce głównie rolę tę pełni prasa, a w mniejszym stopniu 
radio lokalne (w przeciwieństwie np. do Szwecji).

Profesor Dyczewski wiele miejsca poświęca odmienno-
ści mediów globalnych od lokalnych. Otóż media globalne 
– komercyjne, cechuje nieograniczony zasięg terytorialny. 
Odbiorca jest nieznany, rozproszony w przeciwieństwie do 
odbiorcy mediów lokalnych. 

Tymczasem w społeczności lokalnej można sprawdzić 
każdą informację przekazaną przez media lokalne, a więc ist-
nieje mniejsza możliwość manipulacji. 

Ponadto, gdy media globalne dają pierwszeństwo roz-
rywce, media lokalne w większym stopniu poświęcają 
uwagę, np. edukacji i integracji społeczności. Przede 
wszystkim, media globalne nastawione są komercyjnie, 
jednym słowem zarabiają na odbiorcach. Media lokalne 
natomiast, mają większe poczucie misyjności i zysk nie 
jest dla nich najważniejszy. 
Z pewnością media globalne wyróżnia od lokalnych wy-
soki stopień profesjonalizmu, podczas gdy lokalne two-
rzą głównie amatorzy, wolontariusze.
Przekaz w mediach globalnych ma charakter ogólny, albo 
kontekstowy, zaś w lokalnych przyjmuje głównie formę 
kontekstową. Media lokalne starają się bowiem lepiej zro-
zumieć podejmowany problem. 
Ponadto, gdy media globalne starają się kształtować opi-
nię, która często zmienia się, to lokalne kształtują posta-
wę.

Jakie więc cele i zadania mediów lokalnych dostrzega 
profesor Dyczewski? „Otóż istotnym zadaniem mediów lo-
kalnych jest”:                                              

Informacja szeroko pojmowana, rzetelna o ludziach ich 
kłopotach i sukcesach.                                                 
Poszerzanie świadomości społecznej, omawianie proble-
mów własnych i poszukiwanie sposobów ich rozwiąza-
nia. Przy czym, publiczne sformułowanie problemu, jego 
interpretacja, to zadanie najtrudniejsze. 
Integrowanie społeczności, ponieważ generalnie „polskie 
społeczeństwo cierpi  na brak integracji”, jesteśmy więc 
społeczeństwem zdezintegrowanym. 
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Stąd tzw. „kampania społeczna”, to wynik integrowania 
społeczności mających podobne zdanie na dany temat:                                                       

Pogłębianie tożsamości, bowiem medium lokalne prze-
chowuje, odświeża i przekazuje pamięć zbiorową.
Angażowanie czytelników wokół zadań podnoszonych 
w społeczności lokalnej, pobudzanie do działania.
Kształtowanie lokalnych autorytetów, nagłaśnianie po-
staw np. Dobrego radnego, ucznia, czy specjalisty – bu-
dowanie autorytetu zawodów. 
Tworzenie forum do publicznej dyskusji.
Funkcja mecenatu, np. Promowanie talentów, wytworów 
zdolnych ludzi, itp. 

      W podsumowaniu warto też wspomnieć o cechach formal-
nych mediów lokalnych, o których mówi profesor Dyczew-
ski. Szczególnie podkreśla, że:

Media powinny być skierowane do wszystkich, niezależ-
nie od wyznania, przynależności partyjnej. 
W przeciwieństwie do większości mediów globalnych, 
które mają charakter niszowy (np. Pisma kobiece, pisma 
dla hodowców zwierząt, itp.). Treść prasy lokalnej po-
winna odpowiadać ważnym potrzebom społeczności. 
Kolportaż powinien być publiczny, otwarty (co jest czę-
sto słabym punktem).
Brak profesjonalizmu uzupełniany zaangażowaniem 
i dokształcaniem.  
Powinny współpracować ze wszystkimi organizacjami, 
szkołami, instytucjami  itp.
Nie powinny być nastawione na zysk.
Powinny być grafi cznie proste.
Regularność, periodyczność, okazjonalność, np. Dwuty-
godnik, miesięcznik, itp. 

 
Na zakończenie warto też odnotować najważniejsze prob-

lemy odnoszące się do funkcjonowania prasy lokalnej. Nie 
zawsze udaje się chociażby rozwiązać problem fi nansowy. 
Częsty problem stanowią braki odpowiednich warunków lo-
kalowych, sprzętowe, kadrowe. Stąd tak ważne jest wsparcie 
ze strony samorządów i sponsorów. W tym miejscu, pojawia 
się również problem uzależnienia mediów, np. od samorzą-
dów i zachowanie swojej niezależności.

               Halina Solecka - etnograf

(fragment sprawozdania z sesji WRTR w Lublinie - Bełżyce 2008 

                    
Z życia Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Puławach

Inicjatywa wydawnicza 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 
przygotowuje reedycję pierwszej książ-
ki „Wokół kuchni i stołu – smaki ziemi 
puławskiej” wydanej 2008 r. Dystrybu-
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cja i promocja tej pozycji zakończyła się sukcesem i wzbu-
dziła duże zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców 
powiatu. Wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone ukaże 
się pod zmienionym tytułem: „Smaki ziemi puławskiej” – tu-
rystyczne, przyrodnicze i kulinarne. Wstęp książki dokładniej 
przybliży do tej pory mało znany i niedoceniony pod wzglę-
dem krajoznawczym, przyrodniczym i kulinarnym region 
Lubelszczyzny. Dla turystów będzie to informator o zabyt-
kach architektury, środowisku naturalnym oraz tradycjach 
kulinarnych, a dla innych pozycja zachęcająca do odwiedze-
nia naszego powiatu. Książka zostanie wzbogacona krótkimi 
opisami 10 gmin.  Aby poszerzyć krąg odbiorców będzie to 
pozycja dwujęzyczna (obok treści w języku polskim także 
w całości w angielskim). 

Książka „Smaki ziemi puławskiej” – turystyczne, przyrod-
nicze i kulinarne, zostanie przekazana, przede wszystkim do 
bibliotek gminnych i szkolnych, a także do instytucji kultu-
ry i izb turystycznych. Każda zainteresowana osoba otrzyma 
nieodpłatnie egzemplarz tej książki w naszej bibliotece oraz 
Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Puławach. 

Działalność ekologiczna 
bibliotek gminnych Powiatu Puławskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach wraz ze 
wszystkimi bibliotekami gminnymi z terenu Powiatu Pu-
ławskiego aktywnie włączyła się do akcji propagującej roz-
budzanie świadomości ekologicznej i promującej ochronę 
środowiska. W ramach Światowego Roku Planeta Ziemia 
2008-2009 PBP ogłosiła konkurs fotografi czny: „Skarby ar-
chitektury krajobrazu”. Konkurs ma charakter otwarty i adre-
sowany jest do wszystkich niezależnie od wieku i zawodu. 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęć fotografi cz-
nych dowolną techniką, których tematem jest piękno natury 
i krajobrazu, zjawiska przyrody, zwierzęta domowe i te dzi-
ko żyjące. Pracę należy dostarczyć osobiście lub wysłać po-
cztą na adres Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach 
(ul. Piłsudskiego 74) albo przekazać do jednej z gminnych 
bibliotek na terenie do Powiatu Puławskiego w terminie do 
5 września 2009 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagro-
dy. 

Szczegółowy regulamin dostępny jest we wszystkich bi-
bliotekach powiatu puławskiego.

Powiatowa Biblioteka Publiczna we współpracy z Wydzia-
łem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powia-
towego w Puławach ogłosiła także drugi konkurs tym razem 
adresowany do bibliotek gminnych i ich fi li, którego celem 
jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych projektów pro-
pagujących Rok Ziemi 2008-2009. Nagrodzone zostaną trzy 
najciekawsze pomysły na upowszechnianie wiedzy ekolo-
gicznej wśród bibliotek gminnych Powiatu Puławskiego. 
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Rok Juliusza Słowackiego

W 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci naszego 
wieszcza narodowego Sejm RP ogłosił rok 2009 „Rokiem Ju-
liusza Słowackiego”. 

W odpowiedzi na treść uchwały sejmowej: „Niech Rok 
Słowackiego stanie się okazją do przypomnienia zasług, 
twórczości i postaci wielkiego polskiego twórcy romantycz-
nego, jednego z tych, którym Polska zawdzięcza przetrwanie 
duchowe i narodowe pod zaborami” Powiatowa Biblioteka 
Publiczna przygotowała wystawę dotyczącą życia i twór-
czości poety. Hasłem spotkania ze Słowackim stał się cytat 
z „Kordiana”: „Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed 
nami”. Jej głównym celem jest bowiem przybliżenie sylwet-
ki Juliusza Słowackiego młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 
Wystawa składa się z trzech tematycznych tablic. Pierwsza 
z nich stanowi biogram wieszcza ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na kobiety w życiu Słowackiego. Druga poświęcona 
jest dokonaniom literackim poety. Bogata twórczość Słowa-
ckiego podzielona została na V okresów, z których wyróż-
niony został etap dramaturgiczny, który przyniósł poecie 
największy rozgłos i zapewnił pośmiertną sławę. Na ostatniej 
tablicy umieszczone zostały ciekawostki dotyczące Słowa-
ckiego. Tablica ta pokazuje między innymi pomniki wiesz-
cza znajdujące się tylko w czterech miastach w Polsce (we 
Wrocławiu, Lublinie, Warszawie i Rzeszowie) oraz wyznacza 
trasę turystycznych wędrówek śladami poety (Krzemieniec, 
Wilno, Warszawa, Paryż). Priorytetową rolą wystawy jest po-
pularyzacja wiedzy literacko – biografi cznej dotyczącej Ju-
liusza Słowackiego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej 
i wyobraźni czytelniczej. Wystawa ma charakter objazdowy 
i będzie prezentowana we wszystkich gminnych bibliotekach 
na terenie powiatu. Kurów to pierwsze miejsce tej prezenta-
cji 

Danuta Szlendak
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej

Rok Juliusza Słowackiego 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Puławach

Książka świętowała w Puławach

To była szósta edycja Festiwalu Książki organizowanego 
przez Bibliotekę Miejską w Puławach, przy wsparciu Gmi-
ny Miasto Puławy. W dniach od 23 do 30 kwietnia zarówno 
w samym gmachu biblioteki, jak też w Pałacu Czartoryskich 
miał miejsce szereg imprez skierowanych do młodszych i star-
szych mieszkańców naszego miasta. A działo się naprawdę 
dużo! Były promocje książek, wykłady, wystawy, spektakle 
teatralne, prezentacje multimedialne, zajęcia literacko-edu-
kacyjne dla dzieci. A przede wszystkim, co już stało się tra-

dycją i główną atrakcją Festiwalu, masa spotkań autorskich. 
Ta forma obcowania pisarza z czytelnikiem cieszy się szcze-
gólną popularnością i zawsze przyciąga najwięcej słuchaczy. 
W tym roku na Festiwalu gościli: Michał Zabłocki – poeta, 
reżyser, autor tekstów piosenek m.in. Grzegorza Turnaua, 
Tomasz Zubilewicz – prezenter pogody w TVN, autor prze-
wodnika „Polska na pogodę i niepogodę”, Agnieszka Martin-
ka – podróżnik, fotograf, autorka książki „Szybsza niż lew”. 
Ponadto swoje spotkania autorskie mieli też pisarze dla dzieci 
i młodzieży: Barbara Gawryluk, Melania Kapelusz, Łukasz 
Dębski, Agnieszka Strzyżyńska, Roksana Jędrzejewska-Wró-
bel czy wreszcie Ewa Stadtmüller i ilustrator jej książek Łu-
kasz Zabdyr. 

Warto też wspomnieć o wieczorze literackim „W kręgu 
Schulza”, podczas którego Bohdan Zadura poprowadził pro-
mocję książki „Bruno Schulz: Wiosna. 12 przekładów”, była 
też projekcja fi lmu „Drohobycz i Bruno Schulz” z komenta-
rzem autorów Jerzego Jacka Bojarskiego i Grzegorza Józef-
czuka oraz wernisaż rysunków Bernarda Homziuka „Niena-
rysowane sklepy cynamonowe”. 

No i wreszcie były też dwa wykłady: prof. dr hab. Ma-
rii Judy „O książce dawnej i bibliofi lstwie” oraz Grzegorza 
Gmiterka „Książka i prasa w erze konwergencji mediów 
i rzeczywistości Web 2.0”, a po nich recital piosenki litera-
ckiej Wojtka Gęsickiego. 

Trwające tydzień obchody Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich, jak co roku, były świetną okazją do spot-
kania wielu pisarzy i artystów. Organizatorzy mają nadzieję, 
że przyczyniły się do propagowania czytelnictwa w mieście. 

Rok Juliusza Słowackiego 
Wystawa „Juliusz Słowacki w ilustracji” 

Rok 2009 Sejm ogłosił Rokiem Juliusza Słowackiego. 
Wydarzenie to zbiega się z dwusetną rocznicą urodzin pisarza 
i zarazem sto sześćdziesiątą jego śmierci. W związku z tym, 

Spotkanie z Tomaszem Zubilewiczem
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Biblioteka Miejska w Puławach 23 kwietnia 2009 zorganizo-
wała wernisaż wystawy „Juliusz Słowacki w ilustracji”, skła-
dającej się z prac najwybitniejszych polskich ilustratorów. 
Pochodzą one ze zbiorów BWA Galeria Zamojska. Wysta-
wa jest efektem XVI Ogólnopolskiego Pleneru Ilustratorów 
i składa się na nią 45 prac 22 autorów. Prace dotyczą takich 
utworów jak: Beniowski, Król Duch, Balladyna czy Lilla 
Weneda. Bogactwo treści, odmienność szkół, doświadczeń 
i postaw ilustrujących je twórców, zaowocowały wielką róż-
norodnością rozwiązań formalnych i warsztatowych, dając 
nowe spojrzenie na twórczość Słowackiego. Artyści ilustrato-
rzy biorący udział w wystawie to m.in.: Janusz Stanny, Józef 
Wilkoń, Stanisław Ożóg, Franciszek Maśluszczak, Antoni 
Boratyński, Krystyna Michałowska czy Wanda Orlińska. 

Zlot czarownic na III Turnieju 
Gmin Krainy Lessowych Wąwozów

Czarne kapelusze, trupie czaszki na rajstopach, a w ręce 
miotły z napędem manualnym… Czarownice zleciały się 24 
maja na III Turniej Gmin w Puławach. Po przejściu w ko-
rowodzie osiem czarujących pań wylądowało w namiocie 
Biblioteki Miejskiej, gdzie organizowało atrakcje dla gości. 
Namiot pękał w szwach od ilości dzieciaków chcących wziąć 
udział w loterii biblioterii z masą przeróżnych nagród, krzy-
żówce dotyczącej Puław oraz we wspólnym czytaniu bajek, 
śpiewaniu piosenek i zabawach ruchowych. Ponadto, jeśli 
komuś starczyło odwagi, mógł sobie zrobić zdjęcie z tajem-
niczym piratem. Uczestnicy bawili się doskonale, a czarow-
nice okazały się dobrymi przyjaciółkami wszystkich młodych 
czytelników. 

Biblioteka Miejska w Puławach

Światowy Dzień Książki 
w Kazimierzu Dolnym

W tym roku Kazimierski Ośrodek Kultury – Miej-
sko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dol-
nym po raz kolejny włączyła się w obchody Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich. W naszym mieście świę-
to to przebiegało pod hasłem „Książka z przyrodą w tle”. 
W tym samym dniu odbywają się również obchody Światowe-
go Dnia Ziemi. Dlatego Biblioteka we współpracy z Muzeum 
Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym postanowiła połączyć 
obie imprezy. Zgodnie z hasłem dnia, spotkania oraz czytane 
fragmenty książek dotyczyły tematyki przyrodniczej. 

23 kwietnia o godz. 9.15 na kazimierskim Rynku obcho-
dy otworzył Wiceburmistrz Kazimierza Dolnego – Maciej 
Żurawiecki. W Święcie Książki brały udział dzieci z przed-
szkola im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, ze Szkoły Pod-
stawowej w Bochotnicy, Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku, Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce, Szkoły Podstawowej Gminnego 
Zespołu Szkół w Kazimierzu oraz młodzież z Zespołu Szkół 
im. Jana Koszczyca – Witkiewicza w Kazimierzu. 

Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęły się spotkania w róż-
nych miejscach Kazimierza i Bochotnicy. 

Najmłodsze dzieci obejrzały spektakl pt. „Pirat Pączuszek  
– wielkie porządki”. Ukazane w baśniowej formie, przed-
stawienie, poprzez zabawę, przybliżyło dzieciom problemy 
ochrony środowiska. Dzieci z klas trzecich szkoły podsta-
wowej spotkały się w Kazimierskim Ośrodku Kultury, gdzie 
Ewelina Burek przeczytała wiersz z książki Juliana Tuwima 
„Ptasie radio”, ilustrując przedstawienie serią slajdów. 

W klasztorze o.o. Franciszkanów ojciec Jerzy Kopytko 
przybliżył dzieciom postać świętego Franciszka  – patrona 
ekologów. W Muzeum Przyrodniczym Joanna Szkuat i Ma-
rzena Puzio poprowadziły warsztaty przyrodnicze: „Pozna-
jemy las i jego mieszkańców”. W Bibliotece Miejskiej Ka-
tarzyna Adamowska stażystka PBP w Puławach zachęcała 
uczniów klas szóstych do czynnego udziału w Apelu ekolo-
gicznym „Uwaga przyroda w niebezpieczeństwie”.Korowód czarownic przez ulice Puław

Obchody Światowego Dnia Książki na Rynku w Kazimierzu
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Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca – Witkie-
wicza w Kazimierzu spotkała się w Domu Marii i Jerzego 
Kuncewiczów by wysłuchać interpretacji książki Agnieszki 
Martinki: „Szybsza niż lew” w wykonaniu swojej dyrek-
tor pani Joanny Dołęgi. Niecodzienne spotkanie odbyło się 
w ogrodzie „Zielone marzenie” przy Szkole Podstawowej 
w Bochotnicy. Nauczyciele i uczniowie szkoły zaprezento-
wali wiersze, które powstały na konkursach ekologicznych 
organizowanych przez tę placówkę.

Obchody Dnia Książki zakończył wieczór poezji Anny 
Magdaleny Filipiak. Młoda poetka z Puław zaprezentowała 
zbiór swoich wierszy z tomików poetyckich: „Mój ogród”, 
„Białe piórko” i „Po co tu bywam”. 

  
Anna Piłat

Kierownik MGBP w Kazimierzu Dolnym

Tydzień bibliotek 
– Nałęczowskie Faustynalia

W Nałęczowie po raz ósmy, 23 kwietnia, obchodzo-
ny był Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
W tym roku odbył się on pod hasłem – „Wydawnictwa Na-
łęczowskie”. Na kiermaszu można było zapoznać się z ofertą 
wydawniczą oraz zakupić publikacje osób piszących o Nałę-
czowie lub pochodzących z Nałęczowa. Były m.in. stoiska 
Lokalnej Organizacji Turystycznej, Towarzystwa Przyjaciół 
Nałęczowa, Prywatnej Szkoły Muzycznej. Można też było 
spotkać się z autorami m.in. Wiesławą Dobrowolską-Łusz-
czyńską, Anną Poniatowską, Agnieszką Strzyżyńską, Czesła-
wą Dąbrowską, Arturem Łysiem, Anną Wójtowicz. W tym 
dniu odbyła się także prezentacja albumu: „Piękno krzyży 
i kapliczek przydrożnych Nałęczowa i okolic”, autorstwa Je-
rzego Haca. Panie z Klubu Jesienni Entuzjaści, nawiązując do 
katalońskiego zwyczaju, według którego róża jest symbolem 
święta książki, obdarowywały każdego kto dokonał zakupu 
tym pięknym kwiatem.

Tydzień bibliotek 

Ukoronowaniem całorocznej pracy bibliotekarzy jest 
Tydzień Bibliotek, który odbywał się w dniach 8-15 maja. 
W tym roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w gma-
chu Biblioteki Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej 
zorganizowało Konferencję prasową inaugurującą Tydzień 
Bibliotek pod hasłem „Nowe oblicza bibliotek. Biblioteki 
gminne wobec wyzwań XXI w”. Na konferencji zaprezen-
towano 2 biblioteki gminne z Nałęczowa i Kadzidła. Nasza 
biblioteka wystąpiła z prezentacją multimedialną pt. „Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej 
w Nałęczowie wobec nowych wyzwań”. Tydzień Bibliotek 
w Nałęczowie upamiętnił patronkę naszej biblioteki – Fausty-
nę Morzycką. W tym czasie odbywały się imprezy dla dzieci 
i dorosłych pod wspólnym hasłem Faustynalia. Jednym ze 
stałych punktów imprezy było pasowanie sześciolatków na 
czytelników. Uroczystości towarzyszyło spotkanie z autorem 
bajek dla dzieci  – Robertem Karwatem. Dzieci z Przedszko-
la im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie w podziękowaniu 
obdarowały bibliotekarki pięknymi pracami plastycznymi 
i wierszem. Spotkanie z Literaturą Współczesną było atrak-
cją dla starszych czytelników biblioteki. Gościem specjalnym 
była pani Agnieszka Martinka  – pisarka, podróżniczka, au-
torka książki „Szybsza niż lew”. Spotkanie było poświęcone 
wyprawie rowerowej pani Agnieszki dookoła jeziora Wiktorii 
w Afryce. Barwnym opowieściom towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna, będących swoistą kroniką tej wyprawy. 
W ramach Faustynaliów, w cyklu „Czytamy dzieciom  – Czy-
tanie zbliża pokolenia”, zaprosiliśmy gości specjalnych, któ-
rzy czytali najmłodszym dzieciom. W tym roku do grona czy-
tających dołączyli: farmaceutka  – Monika Dorotiak, strażak  
– Bogdan Marczyński, ratownik WOPR  – Adam Musiał, bi-
bliotekarz  – Jolanta Błaszczyk. 

Tradycją biblioteki jest organizowanie konkursów pla-
stycznych. W tym roku, w 60 lecie Biblioteki, ogłoszony 
został konkurs pod hasłem: „Moje spotkanie z Biblioteką”. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłoszono aż 
193 prace plastyczne. Wybór był bardzo trudny, więc jury 
przyznało aż trzy równorzędne nagrody główne. 

Rok 2009 jest wyjątkowy dla naszej biblioteki – instytu-
cja kończy sześćdziesiąt lat. W ramach obchodów naszego 
jubileuszu pragniemy przypomnieć wszystkim czytelnikom 
historię i osiągnięcia MGBP w Nałęczowie. Do końca roku 
można oglądać wystawę pt. „Z kroniki Biblioteki”, która pre-
zentuje wybór zdjęć od 1949 r. Fotografi e pokazują m. in. 
byłe siedziby biblioteki, a także zmiany działania placówki na 
przestrzeni tych 60 lat. 

Katarzyna Wójcik
Dyrektor MGBP w Nałęczowie im. Faustyny Morzyckiej

Czytanie dzieciom
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Edukacja 
i sprawy społeczne

Edukacja – aktualności

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole oraz zacho-
waniom nagannym wychowanków to temat wiodący konfe-
rencji, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Puławach 21 kwietnia 2009 r. Została ona zorganizowana 
wspólnie przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Powiat Pu-
ławski, w ramach cyklu spotkań poświęconych tej problema-
tyce. Do udziału zostali  zaproszeni dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych, przewodniczący zespołów wychowawczych 
z terenu Powiatu Puławskiego i Opolskiego. 

Celem konferencji, która została zorganizowana po kilku 
głośnych przypadkach niewłaściwego zachowania uczniów, 
było podkreślenie roli nauczyciela w przeciwdziałaniu ta-
kim zjawiskom. Postawa, wiedza, autorytet i umiejętności 
prawidłowego reagowania na zło, to cechy pozwalające na 
radzenie sobie z problemami wychowawczymi. W swoim 
wystąpieniu, Anna Dudek-Janiszewska, wicekurator Kurato-
rium Oświaty w Lublinie, zwróciła uwagę słuchaczy na przy-
czyny występowania agresji i na sposoby pomagania uczniom 
w rozładowywaniu napięć. Jej zdaniem, często bagatelizuje-
my zjawiska prowadzące do agresji i w porę im nie zapobie-
gamy. O autorytecie nauczyciela, przeciwdziałaniu monotonii 
i nudzie na lekcjach mówiła Elżbieta Denejko, starszy wizy-
tator w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Usta-
wicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie. Ciekawy pogląd 
na zjawiska agresji i złe zachowania młodzieży przedstawił 
Dariusz Perszko, reprezentujący Młodzieżowy Ośrodek So-
cjoterapii i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Puła-
wach. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczę-
stunek przy pięknie nakrytym i udekorowanym stole, który 
przygotowali pracownicy Regionalnego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach.

Doradztwo zawodowe w kształceniu uczniów  

Rola doradztwa zawodowego w kształceniu uczniów to 
konferencja zorganizowana przez Powiat Puławski i Zespół 
Szkół Nr 3 w Puławach, która odbyła się 27 kwietnia 2009 r. 
To już druga inicjatywa Powiatu Puławskiego, dotycząca 
kształcenia zawodowego. W obliczu zmieniającej się gospo-
darki i zapotrzebowania na wysoko wykwalifi kowanych  fa-
chowców, kształcenie zawodowe i wczesne doradztwo stają 
przed  koniecznością sprostania tym wymogom. Konferen-
cję adresowano do doradców zawodowych oraz pedagogów 
i wychowawców zatrudnionych w gimnazjach na terenie Po-

wiatu Puławskiego i powiatów ościennych. Dobierając tema-
tykę konferencji oraz prelegentów,  zadbano o wszechstronną 
prezentację uwarunkowań dotyczących rozwoju poradnictwa 
i doradztwa zawodowego.

Praktyczne wykorzystanie teorii w doradztwie zawodo-
wym zaprezentowała Ilona Wrótniak Terlecka reprezentująca 
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Puławach.  Monito-
ring rynku pracy jako narzędzie wsparcia dla edukacji za-
wodowej to problematyka przedstawiona przez pracownika 
Powiatowego Urzędu Pracy Pawła Bielaka. Stan doradztwa 
metodycznego, z uwzględnieniem doradztwa zawodowego, 
w Powiecie Puławskim przedstawiła Anna Baracz, dyrektor 
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczy-
cieli. Zaproszonym na konferencję  nauczycielom  zaprezen-
towano ofertę kształcenia przygotowaną przez Powiat Puław-
ski wraz z informatorami.

Teresa Kot – sekretarz powiatu
Andrzej Wenerski 

Kierownik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Puławch

Konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu 
Jana Pawła II

Jak informuje dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, Katarzyna Teper,  22 maja 2009 r.  Mag-
dalena Żywicka, uczennica klasy 2c Liceum Ogólnokształcą-
cego, zajęła I miejsce w konkursie wiedzy o życiu i nauczaniu 
Jana Pawła II  „Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu”, organi-
zowanym przez Instytut Tertio Millennio.

Finał konkursu miał miejsce w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, w sali, w której w latach 1954-1978 ks. dr hab. 
Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II, pro-
wadził zajęcia z etyki.

Duchowy patronat Papieża, niezwykle silnie obecny pod-
czas zmagań pięciorga uczestników fi nału, to nie tylko inspi-
racja do pracy młodzieży i jej nauczycieli podczas trwania 
konkursu. To przede wszystkim stawianie czoła trudnym 
sytuacjom, jakie życie zsyła na młodego człowieka, inspiro-
wanie do dokonywania pięknych wyborów, którym Magda 
sprostała. Jest to Jej największy sukces. Gratulujemy!

Katarzyna Teper
Dyrektor ZS im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

Konkursy na stanowiska dyrektorów 
szkół i placówek

Powiat Puławski, jako organ prowadzący szkoły i placów-
ki oświatowe, ogłosił w roku bieżącym aż 6 konkursów na 
stanowiska dyrektorów. W wyniku zmagań konkursowych, 
kandydatami na stanowiska dyrektorów zostali:



Tu jest moje miejsce22

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego 
– Beata Trzcińska-Staszczyk.
Zespół Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej – Marek Maty-
janka.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – Marek Kawa-
lec.
Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowaw-
czych – Barbara Kryk.
Centrum Kształcenia Praktycznego – Mirosław Pustel-
nik.
Młodzieżowy Dom Kultury – Aleksandra Kozak.

Wyłonionych w konkursie kandydatów musi jeszcze 
zatwierdzić Lubelski Kurator Oświaty, aby mogli w pełni, 
zgodnie z obowiązującym prawem objąć stanowisko dyrek-
tora. Należy podkreślić, że na stanowiskach dyrektorów nie 
nastąpiły zmiany, wszyscy dotychczas urzędujący zostali wy-
łonieni w wyniku procedur konkursowych. 

Wszystkim wybranym dyrektorom składamy na łamach 
niniejszego czasopisma serdeczne gratulacje oraz życzenia 
aby sprawowana funkcja przyczyniła się do dobrego funk-
cjonowania placówek, z pożytkiem dla uczniów i wychowan-
ków!

Stanisław Widz
Kierownik Wydziału Edukacji

Wymiana polsko-belgijska 
w zespole szkół technicznych w Puławach 
– refl eksje uczestnika

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Cu-
rie w Puławach od 8 lat współpracuje z belgijską szkołą tech-
niczną VTI w Izegem. Wymiana uczniów odbywa się 2 razy 
w roku. Młodzież belgijska przyjeżdża do ZST w kwietniu, 
natomiast nasi uczniowie odwiedzają ich we wrześniu. W tym 
roku spotkanie odbyło się w dniach 22-29 kwietnia. Autorami 
programu wymiany a zarazem opiekunami akcji byli, jak co 
roku, nauczyciele języka angielskiego.

Jedna z uczestniczek wymiany zechciała podzielić się 
z nami swoimi refl eksjami.

21 kwietnia 2009 Dzień przed….

Siedzę nad książką i nie mogę skupić myśli. Zastanawiam 
się czy można nawiązać relację z mieszkańcem innego kraju, 
z kimś, kto wychował się w zupełnie odmiennych warunkach, 
innej kulturze, rodzinie niż ja? Skąd te pytania? Skąd niepo-
kój, który ujawnia się we mnie?

Chodzi oczywiście o dzień jutrzejszy… Już za 24 godziny 
będzie jasne to wszystko, co teraz jest tylko domysłem, nie-
wiadomą. Ja i moi koledzy z Zespołu Szkół Technicznych, 
biorący udział w wymianie polsko – belgijskiej, poznamy 
wreszcie naszych zagranicznych rówieśników. Nie wiemy, 
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jak to będzie. Przyznam jednak, iż ten dreszczyk emocji, jaki 
mi towarzyszy, jest dość przyjemny. Czuję, że czeka mnie coś 
nowego i ważnego. 

22 kwietnia 2009 To już dziś, Pierwsze wrażenia….

To był naprawdę pełen emocji dzień. Mogę powiedzieć, 
że rozpoczęła się właśnie niezwykła, pasjonująca przygoda. 
A ja mam szansę w niej uczestniczyć.

Dzisiaj, w środę, czternastoosobowa grupa uczniów na-
szej szkoły oraz opiekunowie, pp. Piotr Lewtak i Krzysztof 
Hawryluk, pojechali na lotnisko do Warszawy, by powitać 
gości – młodzież z Belgii. Każdy myślał, jak to będzie? Czy 
zdołamy porozumieć się z tymi ludźmi? Ja też byłam bardzo 
podekscytowana, bo naprawdę czekałam na to spotkanie. Jed-
nocześnie bałam się, że Belgom nie spodoba się u nas. Zdaję 
sobie sprawę, jak Polska różni się od bogatej, nowoczesnej 
Belgii. Wątpliwości szybko się rozwiały. Gdy nowi koledzy 
stanęli przed nami, równie oszołomieni i zaciekawieni, jak 
my, od razu poczułam, że się polubimy. Szczególnie miłe 
i zaskakujące wydało mi się powitanie. Uśmiechniętych 17. 
Belgów z imponującą otwartością podawało nam dłonie, ca-
łowało w policzek. To pozwoliło przełamać wzajemną obcość 
i zachęciło do nawiązania nowych znajomości. 

W godzinach popołudniowych, pokazaliśmy naszym goś-
ciom piękną, skąpaną w promieniach wiosennego słońca War-
szawę. Szczególnie podobały się im: Stare Miasto, Łazienki 
oraz Pałac Kultury i Nauki. Przyjemnie było pospacerować 
urokliwymi ulicami stolicy. 

Do Puław wróciliśmy wszyscy razem dopiero wieczorem. 
Okazało się, że moim gościem będzie Damian. Przyprowadzi-
łam go do domu i mam wrażenie, iż od początku czuje się on 
tu bardzo dobrze. Jest dość swobodny i chętnie rozmawia na 
różne tematy. W ciągu najbliższego tygodnia będzie miesz-
kał w pokoju mojego brata. Chciałabym, by nasza znajomość 
rozwijała się i pozytywnie układała.

23 kwietnia 2009 Promujemy Puławy

Dzisiejszy dzień spędziliśmy w Puławach. Zaczęliśmy od 
zwiedzania szkoły i pobliskich warsztatów. Belgowie z zain-
teresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą 
Polski, regionu a także historii ZST. Potem zaś mieli okazję 
skosztowania tradycyjnych, polskich potraw. Największym 
powodzeniem cieszyły się oczywiście bigos i chleb ze smal-
cem. Tuż po degustacji udaliśmy się do Parku Czartoryskich, 
którego zabytki wszyscy podziwiali, tym samym poznawali 
dzieje naszego miasta. 

26 kwietnia 2009 Poznajemy się

W ciągu ostatnich dni tyle się wydarzyło. W piątek poje-
chaliśmy do Kielc. Autokar stał się miejscem niesamowite-
go zetknięcia dwóch krajów i kultur. Zagraniczni przyjaciele 
śpiewali swoje ulubione piosenki, potem my zaprezentowa-
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liśmy im nasze hity. Było naprawdę wesoło. Okazuje się, że 
w miarę upływu czasu stajemy się sobie coraz bardziej bli-
scy. Mamy wiele wspólnych doświadczeń, chętnie dzielimy 
się wrażeniami z kolejnych podróży. Po Górach Świętokrzy-
skich, Jaskini Raj i Skansenie Tokarni przyszła kolej na Ka-
zimierz Dolny. Zachwycaliśmy się architekturą tego małego, 
magicznego miasteczka. Niewątpliwą atrakcją okazał się rejs 
statkiem po Wiśle, a uwieńczeniem wspaniałej wyprawy było 
ognisko w Janowcu. Dzisiejszy, niedzielny dzień młodzi go-
ście z Belgii spędzili z naszymi rodzinami. Mogli dokładniej 
przyjrzeć się środowisku, w jakim wychowaliśmy się a tym 
samym poznać nasze zwyczaje i tradycje. 

Niełatwo przełamywać to, co nowe i z pozoru niedo-
stępne. Wystarczy jednak trochę dobrej woli, pokonania 
wewnętrznych obaw, uprzedzeń, by móc się przekonać, iż 
wcześniejsze niepokoje były zupełnie nieuzasadnione. W tym 
czasie zrozumiałam, że w XXI wieku młodzi ludzie potrafi ą 
jednoczyć się, otwarcie rozmawiać o trudnych sprawach, po 
prostu – umieją być blisko drugiego człowieka. 

28 kwietnia 2009 Karta z historii regionu

Kolejnym miastem, które uwzględniono w planie wy-
miany polsko – belgijskiej był Lublin. Najpierw pojechali-
śmy zwiedzać Majdanek, miejsce masowej zagłady podczas 
II wojny światowej. Gdy weszliśmy do pierwszego baraku, 
na twarzach zagościła powaga. Najwięcej emocji wywołał 
widok krematorium, gdzie zabijano i palono ludzi. Trudno 
uwierzyć, że wyrządzono tam tyle zła. Po zwiedzeniu obozu 
udaliśmy się na lubelską Starówkę, gdzie zjedliśmy pyszny 
obiad. Wieczorem, po powrocie do Puław, świętowaliśmy 18. 
urodziny naszego, belgijskiego kolegi. Popularne „ Sto lat” 
odśpiewaliśmy w dwóch językach.

We wtorek rano udaliśmy się do Starostwa Powiatowego. 
Pan Starosta Sławomir Kamiński opowiadał o powiecie pu-
ławskim, o jego walorach i planowanych na najbliższe lata 
inwestycjach. Goście z Belgii bardzo chętnie dzielili się opi-
niami na temat życia w Polsce. 

Kolejny punkt programu to uczestnictwo w pokazie sztuki 
kowalskiej w Wojciechowie. Kowal Roman Czerniec tłuma-
czył, jak z gorącego żelaza wyrabia się różne przedmioty. To 
było fascynujące nie tylko dla uczniów, ale i dla dorosłych. Po 
wizycie w kuźni pojechaliśmy do Nałęczowa, gdzie wreszcie 
mogliśmy trochę odpocząć, pospacerować.

Niestety, nasza przygoda powoli dobiega końca. Już jutro 
rozstaniemy się z nowymi kolegami i koleżankami. 

29 kwietnia 2009 Pożegnanie

Jak szybko przeminęły te piękne dni! Jedno jest pewne: 
był to rzeczywiście niezwykły czas zarówno dla nas- gospo-
darzy, jak i dla gości – młodych Belgów. Wśród uczestników 
wymiany nawiązały się prawdziwe przyjaźnie. Trudno uwie-
rzyć, że w ciągu tygodnia mogły narodzić się tak autentyczne 
więzi. Opiekunowie grupy otoczyli nas troską i życzliwością. 
Sukces tej wymiany to w dużej mierze ich zasługa. 

Nie sposób wyrazić tego, co działo się podczas pożegna-
nia. Wystarczy powiedzieć, że wszyscy płakali, robili pamiąt-
kowe zdjęcia, wymieniali numery telefonów i adresy. Nikt nie 
stał obojętnie. Jest to chyba najlepszy dowód na to, iż takie 
inicjatywy są potrzebne. Poznajemy bowiem nie tylko obcy 
język, innych ludzi, ich kulturę, styl bycia, ale przede wszyst-
kim siebie i młodzieńczy potencjał, który możemy wykorzy-
stać w przyszłości. 

Mamy nadzieję, że kolejna tak udana wymiana czeka nas 
już za rok…..

Monika Wierzbicka, Maria Nobis
nauczycielki z ZST w Puławach

Wizyta Serbów z Veternika

W dniach od 23.05.09 do 26.05.09 Zespół Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach gościł 
grupę młodzieży wraz z opiekunami – z zaprzyjaźnionej pla-
cówki z Veternika w Serbii. Goście zostali zaproszeni przez 
dyrektora ZSOSW Panią Barbarę Kryk, która w maju ubie-
głego roku uczestniczyła w wizycie studyjnej w Serbii. Ce-
lem wizyty Pani Dyrektor Kryk było nawiązanie współpracy 
z instytucjami oświatowymi z Serbii.  

Goście przybyli z wizytą do naszej placówki zo-
stali zakwaterowani w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Kęble, położonym w pięknym, 
zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. Na bo-
gaty program wizyty złożyły się m. in: wizyta gości 
u Starosty  Puławskiego, wizyta u Wójta Gminy Wą-
wolnica, występ Pani M. Zagojskiej, dyrektorki Biura 
Koncertowego w Lublinie, sopranistki Teatru Muzycz-
nego w Lublinie, przedstawienie teatrzyku szkolnego 
„To i Owo”, zajęcia zorganizowane w pracowniach 
ZSOSW w Puławach (rehabilitacyjnej, multimedial-
nej, doświadczania świata, Thomatisa, ceramicznej, 
dogoterapii) oraz zajęcia hipoterapii, zwiedzanie za-
bytków Puław i  Kazimierza Dolnego z przewodni-
kiem, wyjazd do SPA w Nałęczowie, zabawy i zajęcia 
integracyjne oraz wspólna biesiada przy ognisku.

Najwięcej emocji wśród młodzieży wzbudziły za-
jęcia z dogoterapii, które w Serbii są mało znane oraz 
wspólny mecz koszykówki na nowo wybudowanych 
boiskach szkolnych. Opiekunowie z Serbii byli nato-
miast pod wielkim wrażeniem, jakie wywarły na nich 
nowocześnie wyposażone i urządzone pracownie re-
walidacyjne i rehabilitacyjne.

     Barbara Kryk
Dyrektor ZSOSW
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 Kursy i szkolenia z funduszy unijnych Co się kryje pod WPO-W?

W miejscu, gdzie od 50 lat istniał Dom Dziecka w Pu-
ławach, obecnie funkcjonuje Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza. Swoją nazwę zawdzięcza prze-
kształceniom, jakie w niej zaszły pod wpływem wchodzenia 
w życie kolejnych rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.

Placówka wielofunkcyjna zapewnia dziecku dzienną 
i całodobową opiekę i wychowanie. Nasza placówka realizuje 
zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego i pla-
cówki socjalizacyjnej, skierowane na dziecko i jego rodzinę.

 W ramach funkcji socjalizacyjnej zapewniamy dziecku 
pozbawionemu opieki rodzicielskiej całodobową opiekę 
i wychowanie oraz zaspokajamy jego niezbędne potrzeby na 
poziomie obowiązujących standardów. Stwarzamy warunki 
do fi zycznego, psychicznego i intelektualnego rozwoju dzieci 
i młodzieży. Zapewniamy naszym podopiecznym możliwość 
kształcenia zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozy-
cjami. Troszczymy się również o wyrównywanie opóźnień 
rozwojowych i szkolnych. W tym celu prowadzimy zajęcia 
wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 
terapeutyczne, a także korzystamy z usług instytucji w środowi-
sku lokalnym, aby jak najlepiej przygotować naszych wycho-
wanków do życia społecznego. Dbamy też o organizację czasu 
wolnego i wypoczynku. Korzystanie podopiecznych z tej for-
my opieki uważamy za przejściowe i w związku z tym podej-
mujemy działania w celu powrotu dziecka do rodziny natural-
nej lub znalezienia mu rodziny zastępczej, bądź też adopcyjnej. 
W naszej trudnej i odpowiedzialnej pracy chętnie korzystamy 
z pomocy stażystów skierowanych przez Urząd Pracy i wo-
lontariuszy. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
prowadzi również grupę usamodzielniania dla młodzieży po-
nadgimnazjalnej oraz mieszkania chronione dla usamodziel-
nionych wychowanków placówek socjalizacyjnych i rodzin 
zastępczych. Na terenie budynku znajduje się także hostel 
interwencji kryzysowej dla ofi ar przemocy domowej z terenu 
powiatu puławskiego.

Pracę naszej placówki wspierają liczni sponsorzy i dar-
czyńcy. Dzięki ich pomocy możemy uatrakcyjnić pobyt dzie-
ci i młodzieży oraz zorganizować ciekawe wyjazdy wakacyj-
ne. Korzystając z okazji chcemy w tym miejscu podziękować 
przychylnemu nam zawsze społeczeństwu Miasta Puławy 
oraz mieszkańcom okolicznych gmin. 

Mała galeria małych artystów

„Mała Galeria Małych Artystów” to tytuł wystawy prac 
plastycznych dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Puławach, corocznie organizowanej 
w POK Dom Chemika. Galeria powstała w 2004 r. dzięki 
inicjatywie Urszuli Żmudzińskiej – wychowawczyni i opie-

Atrakcyjny zawód to klucz do sukcesu na rynku 
pracy dlatego już dziś warto pomyśleć o zdobyciu no-
wych kwalifi kacji. Interesującą ofertę dla pracujących 
osób dorosłych, zamieszkałych na terenie wojewódz-
twa lubelskiego, które w wolnym czasie chcą podnosić 
swoje kwalifi kacje przygotowało Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Puławach, w postaci bezpłatnych kur-
sów zawodowych. Uczestnicy zdobywają umiejętności 
w zakresie obsługi wózka jezdniowego z napędem 
spalinowym i elektrycznym, obsługi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie, spawania metodą MAG lub 
TIG w stopniu podstawowym lub ponadpodstawo-
wym oraz projektowania komputerowego z wykorzy-
staniem programu AutoCad. 

Kursy prowadzone są w ramach projektu „Wykwalifi ko-
wany pracownik atutem Lubelszczyzny. Szkolenia zawodowe 
podnoszące kwalifi kacje pracowników” dzięki dofi nansowa-
niu otrzymanemu ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Ogółem zaplanowano przeprowadzenie 13 kur-
sów, w których udział weźmie 119 osób. Zajęcia odbywają 
się w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w week-
endy. 

W miesiącach listopad 2008 – luty 2009 zrealizowano 
pierwsze sześć kursów, na których swoje kwalifi kacje pod-
niosły 52 osoby w zawodach: operator wózka jezdniowego 
z napędem spalinowym i elektrycznym,  operator obrabiarek 
sterowanych numerycznie oraz spawacz w stopniu podstawo-
wym i ponadpodstawowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
świadectwa lub certyfi katy potwierdzające nabyte umiejętno-
ści. 

W marcu prowadzony był nabór na drugą, i ostatnią już 
turę kursów, w ramach których zaplanowane jest przeszkole-
nie 67 osób. Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu i maju, a trwać 
będą do lipca br. 

Zaproponowany zakres kursów dopasowany jest do po-
trzeb lokalnego rynku pracy i cieszy się bardzo dużą popu-
larnością. Zaś osoby, które zakończyły już udział w projekcie 
bardzo wysoko cenią sobie zarówno organizację, jak i zakres 
umiejętności, uzyskanych dzięki ukończonym szkoleniom.

Projekt jest dofi nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013.

Mirosław Pustelnik
Dyrektor CKP w Puławach



Celem podjętego programu jest:

Kształtowanie odpowiedzialnej postawy ucznia i wycho-
wanka w otaczającej go rzeczywistości.
Zwiększenie świadomości uczniów i wychowanków 
w zakresie: zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych 
skutków używania środków psychoaktywnych – narko-
tyki, „dopalacze”.
Wiedza na temat jak zidentyfi kować zagrożenie.
Przekazanie informacji dotyczących instytucji, służb 
i organizacji, które mogą pomóc w przypadkach zagro-
żenia.
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kunce koła plastycznego w wymienionej placówce. Reali-
zację jej pomysłu wsparła swoją życzliwością i fachową po-
mocą (reklama, aranżacja, druk zaproszeń, katalogu, montaż 
i wernisaż) Danuta Brajer – organizator wystaw oświato-
wych w POK Dom Chemika. W kolejnych latach wystawa 
została rozszerzona o prace uczestników zajęć prowadzonych 
w świetlicy terapeutycznej przez Annę Posłuszny, o prace 
wykonane techniką haftu krzyżykowego pod opieką Aliny 
Radko oraz techniką komputerową pod kierunkiem Anny Na-
stalskiej. 

Główny cel wystawy stanowi prezentacja talentów i do-
robku artystycznego podopiecznych placówki. Eksponowanie 
prac dzieci w środowisku w niezaprzeczalny sposób podnosi 
ich samoocenę, zwiększa wiarę w siebie i swoje zdolności. 
Sprawia, że czują się one dowartościowane i dumne. 

Nie bez znaczenia jest dzień, na który co roku przypada 
wernisaż wystawy. Jest to 1 czerwca – Dzień Dziecka. To 
szczególny dzień dla dzieci. W uroczystym otwarciu biorą 
udział autorzy prac, ich opiekunowie oraz goście. Nie brakuje 
słodkości, a także śpiewów i recytacji.

W tym roku jest to VI edycja wystawy – co świadczy 
o pozytywnym przyjęciu przedsięwzięcia zarówno przez or-
ganizatorów, jak i zwiedzających.

Już teraz zapraszamy na obejrzenie wystawy, która czyn-
na będzie od 1 czerwca do 31 września 2009 roku w POK 
Dom Chemika.

Dyrekcja, wychowawcy i wychowankowie

WPO-W w Puławach

Akcja profi laktyczna Powiatu Puławskiego 
„Na wakacje bez narkotyków”

Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, któ-
ry stanowi wyzwanie cywilizacyjne dla nas wszystkich. 
Z roku na rok obniża się wiek pierwszej inicjacji narkotykowej 
wśród dzieci i młodzieży. Swobodny dostęp do narkotyków 
mają już dzieci szkół podstawowych. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że co trzeci uczeń szkoły średniej i gimnazjum 
miał kontakt z narkotykami. Zjawisko to szczególnie nasila 
się w czasie wakacji, kiedy młodzież ma więcej wolnego cza-
su na relaks, nawiązywanie znajomości i poszukiwanie przy-
gód. Dodatkowo groźny jest powszechnie panujący, błędny 
pogląd, że krótkotrwałe, incydentalne zażywanie narkotyków 
nie jest szkodliwe.

Praca plastyczna wychowanki WPO-W w Puławach

Mając świadomość powagi sytuacji oraz poczucie 
obowiązku przygotowania młodzieży do samodziel-
nego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życio-
wych oraz świadomego dokonywania wyboru życia 
bez narkotyków, Powiat Puławski zainicjował akcje 
profi laktyczną „Na wakacje bez narkotyków”. Akcja 
ta jest skierowana do uczniów i wychowanków szkół 
i placówek dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Puławski.
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W realizacji akcji profi laktycznej Powiatu Puławskie-
go bierze udział Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Puławach wspierany przez:

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

Komendę Powiatową Policji,

MONAR,

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek.

Tematykę profi laktyki uzależnień będziemy kontynuować 
w  najbliższych numerach kwartalnika „Tu jest moje miej-
sce”.

Stanisław Widz
Kierownik Wydziału Edukacji

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Konkurs zimowy

Konkurs fotografi czny „Zimowe szaleństwo”, organi-

zowany przez  Ferio Galeria Zielona i Młodzieżowy Dom 

Kultury w Puławach

13 marca 2009 r., jury w składzie:
Aleksandra Kozak – artysta plastyk, dyrektor MDK Puła-
wy – przewodnicząca.

Marcin Fedorowicz – artysta plastyk, fotograf, pracow-
nik Teatru NN w Lublinie – członek jury.

Paweł Nocek – przedstawiciel „Galeria Zielona” i Sto-
warzyszenia „Nasze Puławy”.

Daniel Mróz – animator artystyczny, fotograf, instruktor 
w MDK Puławy.
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Spośród nadesłanych prac 38 autorów, do nagród wyty-
powano:

I nagroda

Adam Majsterek – za zdjęcie „Sopelek”
II nagroda

Kamil Górecki- za zdjęcie  „Lodowe oko”
II nagroda (ex aequo)

Magdalena Abramowicz – za zdjęcie „Zimowe szaleń-
stwo”
Jakub Śnieżek – za zdjęcie „Nieziemska szadź”

Wyróżnienia otrzymali:

Ewa Ziemska – za cykl  „Zimowe szaleństwo”
Tomasz Niemczuk – za zdjęcie „1”
Jacek Śnieżek –  za zdjęcie  „Wariacje na sople”
Klaudia Kretek – za zdjęcie  „Ślady”

Jury postawiło głównie na formę prac, a mniej na ich  
treść.

Wybrane prace to głównie abstrakcje, aczkolwiek jury do-
ceniło też dobrze uchwycone emocje.

Laureatem pierwszej nagrody został Adam Majsterek za 
abstrakcyjną fotografi ę pt. „Sopelek”, ale pomysłowością 
i dobrą techniką wykazał się również 9-letni Kamil Górecki 
za „Lodowe oko”, laureat II nagrody.

„Chcieliśmy, m.in. przy okazji tego konkursu pokazać  
inne spojrzenie na ujęcie tematu w fotografi i, udowodnić, że 
każdy  autor zdjęcia ma indywidualne podejście i nie koniecz-
nie musi to być dosłowne odzwierciedlenie podanego hasła 
tematu” – mówi jeden z członków jury, Daniel Mróz – fo-
tograf, animator artystyczny, instruktor zajęć fotografi cznych 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Klęska – 
powódź, czy huragan straż pożarna ci pomaga”

Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja konkursu pla-
stycznego zorganizowanego przez Komendę Główną Straży 
Pożarnej.

Etap powiatowy organizowało Starostwo Powiatowe 
w Puławach, a udział wzięło 12 placówek z całego powiatu.

Według jury konkursu poziom prac i zainteresowanie te-
matyką konkursu znacznie wzrasta, a pomysłowość twórcza 
dzieci i młodzieży czasem przekracza nasze wyobrażenia.

Dnia 15 kwietnia 2009 r., wyniki zmagań plastycznych 
ogłosiło jury w składzie:

Aleksandra Kozak – artysta plastyk, dyrektor MDK Puła-
wy – przewodnicząca.
Andrzej Mensik – kierownik Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego 
w Puławach. 
Ignacy Włodek – inspektor Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego 
w Puławach.
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Spośród nadesłanych 71 prac do eliminacji wojewódzkich 
wytypowano:

I grupa (6-8 lat)

Hubert Bednarski – SP Sadurki, Gmina Nałęczów
Julia Siwek – Młodzieżowy Dom Kultury Puławy
Julia Rybicka – Nałęczowski Ośrodek Kultury
Zuzanna Sarmacka – Młodzieżowy Dom Kultury 
w Puławach
Konrad Madej – SP Nr 4 w Puławach

II grupa (9-12 lat)

Paulina Gołda – SP Nr 6 w Puławach
Szczepan Bachanek – Młodzieżowy Dom Kultury w Pu-
ławach
Szymon Miazek – SP w Piotrowicach, Gmina Nałęczów
Adam Chadyma – Nałęczowski Ośrodek Kultury
Paweł Paprocki – SP w Markuszowie

III grupa (13-16 lat)

Mateusz Mazur – Gimnazjum w Markuszowie
Aneta Szymanek – Gimnazjum w Baranowie
Karolina Ostrach – Gimnazjum w Baranowie
Natalia Grzęda – Gimnazjum w Markuszowie
Kamila Cieślik – Gimnazjum w Sadurkach, Gmina Na-
łęczów

IV grupa (uczniowie niepełnosprawni)

Karolina Nowacka – SOSW Puławy
Sebastian Bartkowiak – SOSW Puławy
Piotr Szewczyk – SOSW Puławy
Sławomir Kluziak – SOSW Puławy
Piotr Parysek – SOSW Puławy

Laureatom serdecznie gratulujemy pomysłów i nagród 
i czekamy na wyniki etapu wojewódzkiego, gdzie nagrodzo-
ne prace reprezentowały nasz powiat w Lublinie.
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Festiwal taneczny

9 maja 2009 r. pod patronatem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty odbył się  po raz  dziesiąty Wojewódzki Festiwal 
Współczesnych Form Tanecznych, organizowany przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Puławach.

Impreza jest corocznym przeglądem zespołów, solistów 
i duetów tanecznych z placówek kulturalnych, oświatowych, 
wychowawczych całego województwa lubelskiego.

W tym roku rywalizowało ze sobą 85 zespołów, na sali 
widowiskowej POK „Dom Chemika”, w którym odbył się Fe-
stiwal, zawirowało w tańcu 867 uczestników.

Profesjonalne Jury, powołane przez MDK Puławy, przy-
znało w dwóch kategoriach wiekowych: do 13-tu lat i powy-
żej13-tu lat, po 3 nagrody oraz po kilka wyróżnień.

 Festiwal cieszy się co roku dużą frekwencją i popular-
nością. Jest także okazją do prezentacji zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych, promuje taniec, pozwala poszerzać współ-
pracę i kontakty placówek głownie w zakresie form tanecz-
nych. Jest obecnie jedynym tego rodzaju festiwalem dla dzie-
ci i młodzieży w naszym regionie.

 Poza konkursem mieliśmy okazję podziwiać pokazy ta-
neczne grupy studentek ze Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury z Kalisza z  układem „Studnia”, zespół „Pokus I” 
z POK „Dom Chemika” oraz grupę taneczną „More” w ukła-
dzie pt. „Ciało wprawione w ruch” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Puławach.

Więcej informacji podano na stronie internetowej: www.
mdkpulawy.info.pl

Aleksandra Kozak 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Jedna z nagrodzonych prac

Występ jednej z grup tanecznych
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Wizyta ukraińskich doradców rolniczych 
w Powiecie Puławskim
  

W dniach 2-4  czerwca 2009 r. w ramach realizowanego  
projektu „Nowy model ukraińskiego doradztwa rolniczego 
na rzecz reorientacji zawodowej rolników” fi nansowanego  
z  Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prze-
bywała na terenie naszego powiatu grupa doradców rolni-
czych z Ukrainy.

Celem strategicznym tego projektu jest stworzenie na 
Ukrainie instytucjonalnego mechanizmu doradztwa rolnego 
dla osób, które nie mogą utrzymać się z rolnictwa, transfer 
wiedzy w zakresie profesjonalnego doradztwa rolnikom, wy-
miana doświadczeń między polskimi i ukraińskimi doradcami 
rolniczymi oraz wykreowanie modelu współpracy transgra-
nicznej w tym obszarze. Partnerami  projektu  po stronie pol-
skiej jest Lubelska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z siedzibą Nowy Pożóg 98, a po stronie ukraińskiej Agencja 
Rozwoju Regionalnego „Trans - Trakt” z siedzibą w Zółkwi.

W  ramach wizyty studyjnej – drugiego etapu projektu, gru-
pa 12 doradców rolniczych z Ukrainy zapoznała się z zakre-
sem działalności  Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli oraz Gospodarstwa Szkółkarskiego Lucjana 
i Grzegorza Kurowskich. Ukraińcy odwiedzili również Sta-
rostwo Powiatowe w Puławach, gdzie zostali zapoznani z za-
sadami  funkcjonowania samorządów, inwestycjami gminny-
mi i powiatowymi oraz procedurami pozyskiwania środków 
zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy 
dostępnych w ramach programów UE. Podczas spotkania sa-
morząd powiatowy reprezentowali Wicestarosta Witold Po-
piołek, Sekretarz Powiatu Teresa Kot i Kierownik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski.

Trzeci – ostatni etap projektu, będzie realizowany na 
Ukrainie w czerwcu bieżącego roku. Projekt jest początkiem 
współpracy i kształtowania nowoczesnych kadr doradztwa 
rolniczego na Ukrainie. 

Andrzej Wenerski
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Wygrany przez PCDZN konkurs 
na szkolenia grantowe dla nauczycieli 
województwa lubelskiego

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczy-
cieli w Puławach, kierowane przez mgr Annę Baracz, przystą-
piło do przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia 
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wojewódz-
twa lubelskiego  w 2009 r., ogłoszonego przez Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, w efekcie wygrało cztery z ośmiu zadań 
będących celem przetargu.

Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie i prze-
prowadzenie w 2009 r. szkoleń dla 1100 nauczycieli z wo-
jewództwa lubelskiego, w formie kursów doskonalących, 
w następujących zakresach tematycznych:

Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu:
religii
przedmiotów matematyczno-fi zycznych,
przedmiotów humanistycznych, 
przedmiotów przyrodniczych, 
przedmiotów artystycznych, 
w kształceniu specjalnym.

Tworzenie stron internetowych szkoły/placówki.
Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w nadzorze peda-
gogicznym do dokonywania analiz i sprawozdawczości.
Programy profi laktyczne w zakresie przeciwdziałania 
agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i reali-
zacja zadań w szkole gimnazjalnej.
Programy profi laktyczne w zakresie przeciwdziałania 
agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i reali-
zacja zadań w szkole ponadgimnazjalnej.
Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową pod-
stawę programową wychowania przedszkolnego.
Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową pod-
stawę programową edukacji wczesnoszkolnej.

Po przeprowadzeniu postępowania Lubelski Kurator 
Oświaty za najkorzystniejsze z ofert wybrał aż 4 niżej wymie-
nione zadania, które będzie realizowało PCDZN w Puławach 
dla 470 nauczycieli szkół województwa lubelskiego: 

Programy profi laktyczne w zakresie przeciwdziałania 
agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i realiza-
cja zadań w szkole gimnazjalnej (dla 60 nauczycieli gim-
nazjalnych, w liczbie 40 godzin i grupach 25-30 osób).
Programy profi laktyczne w zakresie przeciwdziałania 
agresji i przemocy w pracy szkoły – planowanie i reali-
zacja zadań w szkole ponadgimnazjalnej (dla 60 nauczy-
cieli ponadgimnazjalnych, w liczbie 40 godzin i grupach 
25-30 osób.
Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową pod-
stawę programową wychowania przedszkolnego (dla 200 
nauczycieli wychowania przedszkolnego, w liczbie 35 
godzin i grupach 25-30 osób).
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Grupa ukraińskich doradców rolniczych z wizytą w Puławach
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Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową pod-
stawę programową edukacji wczesnoszkolnej (dla 150 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w liczbie 35 go-
dzin i grupach 25-30 osób).

W uzasadnieniu podkreślono, że przedstawiony program 
szkolenia w pełni oddaje treści zawarte w zadaniach, wyko-
nawca (PCDZN) posiada duże doświadczenie w przeprowa-
dzaniu szkoleń o tematyce identycznej lub zbliżonej z tema-
tami zadań. Kadra gwarantuje w ocenie komisji realizację na 
wysokim poziomie przyjętego programu szkolenia. Zrealizo-
wanie przyjętej oferty wpłynie na podwyższenie jakości pracy 
nauczycieli. Wykonawca posiada certyfi kat jakości – akredy-
tację Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wybrane oferty PCDZN 
uzyskały w ocenie komisji najwyższą liczbę punktów.

Wyżej wymienione zadania będą realizowane na terenie 
całego województwa lubelskiego w okresie od 17 września 
2009r. do 7 grudnia 2009 r. Szczegółowe informacje znajdą 
się w najbliższym czasie na stronie internetowej www.pcdzn.
edu.pl.

Anna Baracz
Dyrektor PCDZN w Puławach

LEADER w Powiecie Puławskim

LEADER jest jedną z osi Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) wdrażanego w latach 2007-2013 w na-
szym kraju. Celem LEADERA jest, przede wszystkim budo-
wanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkań-
ców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania 
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek pośredniego 
włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania da-
nym obszarem. Co do samej nazwy LEADER nie jest okre-
śleniem pochodzącym z języka angielskiego, ale francuskim 
akronimem – skrótem wyrażenia: Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale, co oznacza połącze-
nie działań na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiej-
skich.

Oś LEADER wdrażana jest wyłącznie przez Lokalne Gru-
py Działania (tzw. LGD) na podstawie opracowanej przez każ-
dą z nich Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która jest planem 
działań na danym obszarze fi nansowanych z PROW. LGD to 
przeważnie stowarzyszenia, które zrzeszają osoby fi zyczne 
i osoby prawne, np. samorządy, organizacje pozarządowe, 
podmioty gospodarcze. Województwo lubelskie w całości 
pokryte jest siecią 26 lokalnych grup działania. LGD może 
działać na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. 
i realizuje operacje wynikające z opracowanej LSR. Obszar 
objęty LSR musi być spójny i może obejmować gminy wiej-
skie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 
20 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. 

4. Na terenie powiatu puławskiego działa LGD „Zielony 
Pierścień”, która swym zasięgiem obejmuje 11 gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich z wyłączeniem miasta Puławy, któ-
re nie może być benefi cjentem PROW 2007-2013. Stowarzy-
szenie to zawiązało się 3 stycznia 2008 r. a wpisane zostało do 
Krajowego Rejestru Sądowego 3 marca 2008 r. Obecnie ma 
blisko 180 członków (a wśród nich: rolników, samorządow-
ców, przedsiębiorców, samorządy, organizacje pozarządowe) 
i pod tym względem jest najliczniejszą LGD w naszym wo-
jewództwie. Organizacją kieruje 11-osobowy Zarząd złożony 
z reprezentantów wszystkich gmin objętych LGD. Stowarzy-
szenie posiada 34-osobową Radę złożoną po 3 przedstawi-
cieli z każdej gminy i przedstawiciela Powiatu Puławskiego, 
do której wyłącznej kompetencji należy wybór wniosków 
o dofi nansowanie zadań proponowanych przez benefi cjentów 
LEADERA. 

Budżet naszej LSR na lata 2009-2013 wynosi w sumie 
15,2 mln zł. Z tego dofi nansowanie z PROW 10,8 mln zł. Po-
zostałe środki stanowić będą wkład własny wnioskodawców.  
Z kwoty dofi nansowania w wysokości 10,8 mln zł, 8,5 mln 
zł będzie przeznaczonych na wdrażania LSR, ponad 2 mln zł 
na funkcjonowanie LGD a 0,2 mln zł na projekty współpracy. 
Dla rolników na podjęcie pozarolniczej działalności zabez-
pieczono kwotę blisko 1 mln zł, dla mikroprzedsiębiorców 
blisko 0,9 mln zł na działalność gospodarczą, na projekty 
z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” – prawie 3,9 mln zł, a na 
małe granty blisko 2,8 mln zł.

Zarząd LGD przewiduje, że pierwszy nabór wniosków 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” odbędzie się naj-
później we wrześniu br.

LGD „Zielony Pierścień” poza LEADEREM podejmu-
je także szereg inicjatyw w celu pozyskania pieniędzy dla 
mieszkańców z naszego powiatu na rzecz podnoszenia ja-
kości życia na obszarach wiejskich. Wśród nich można wy-
mienić wspólne projekty składane do Polsko-Szwajcarskiego 
Funduszu Współpracy razem z Powiatem Puławskim jako 
liderem oraz partnerami: Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli i Lubelskim Ośrodkiem Samopo-
mocy w Lublinie. 

Więcej informacji o naszej organizacji i jej bieżącej dzia-
łalności a także pełny tekst naszej Lokalnej Strategii Rozwo-
ju, z której można dowiedzieć się na jakie działania można 
otrzymać wsparcie fi nansowe, znaleźć można na stronie in-
ternetowej: www.zielonypierscien.pl Kontakt mailowy: lgd@
zielonypierswcien.pl Wszystkich chętnych zapraszamy do 
współpracy. 

Zbigniew Pacholik
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”
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Dzień rodzicielstwa zastępczego 
i Jubileusz 10-lecia PCPR

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP 2009 r. – Ro-
kiem Rodzicielstwa Zastępczego, w dniu 28 maja 2009 r. 
w Sali Kongresowej IUNG w Puławach odbyła się uroczy-
stość związana z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
połączona z Jubileuszem 10-lecia Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Puławach. 

W uroczystości wzięły udział Rodziny Zastępcze z terenu 
powiatu puławskiego oraz m.in. przedstawiciele lokalnych 
władz, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz innych instytucji i organizacji działają-
cych w obszarze pomocy społecznej. Podczas spotkania oko-
licznościowe przemówienia wygłosili m.in. Witold Popiołek 
– Wicestarosta Puławski, Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka 
– Dyrektor PCPR w Puławach, Małgorzata Mądry – Dyrek-
tor ROPS w Lublinie, Tomasz Włodek – Dyrektor Wydzia-
łu Polityki Społecznej LUW, Ks. Kanonik Henryk Olech 
– Proboszcz Parafi i p.w. Św. Rodzinyw Puławach, Krzysztof 
Szulowski – Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego. 
Wszyscy mówcy podkreślili wyjątkową rolę rodzicielstwa 
zastępczego  i podziękowali Rodzinom Zastępczym za po-
święcenie i trud włożony w wychowanie i opiekę nad dziećmi 
pozbawionymi opieki własnych rodziców. Podczas obcho-
dów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Starosta Puławski uho-
norował obecne rodziny zastępcze dyplomami uznania oraz 
statuetki „Chrystusa Frasobliwego”.

Z okazji Jubileuszu 10-lecia PCPR w Puławach podzięko-
wano także pracownikom Centrum  za zaangażowanie w co-
dzienną pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy. Władze 
Powiatu Puławskiego w uznaniu trudnej i odpowiedzialnej 
pracy wyróżniły wszystkich pracowników PCPR  dyplomami 
i okolicznościowymi medalami wydanymi z okazji 10-lecia 
Powiatu Puławskiego.
       

Małgorzata Suszek-Zawadzka
Dyrektor PCPR w Puławach

Sport i turystyka

Powiatowe inwestycje sportowe 2009

Przy I Liceum Ogólnokształcącym w Puławach, Partyzan-
tów 16, w miejscu istniejących terenów sportowych, zapro-
jektowany został nowoczesny kompleks boisk sportowych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk spor-
towych, składającego się z boiska piłkarskiego o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, wymiarach pola gry 26 x 56 m (wymiar 
całkowity – 30 x 62 m), oraz boiska wielofunkcyjnego o wy-
miarach pola gier 15,1 x 28,1 m (wymiar całkowity – 19,1 x 
32,1 m) z nawierzchnią poliuretanową.

W zakresie inwestycji jest także wyposażenie boisk 
w sprzęt sportowy, wykonanie dojazdu – ciąg pieszo-jezdny 
z kostki betonowej, ogrodzenie oraz oświetlenie boisk. Za-
plecze sanitarne oraz szatniowe dla graczy korzystających 
z boisk będzie dostępne w istniejącym budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego. W 2009 r. pierwszy etap budowy obiek-
tów sportowych rozpoczyna się od budowy boiska w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik”, na które powiat uzyskał do-
fi nansowanie w programie.

Drugim obiektem, zaplanowanym do budowy w bieżą-
cym roku, jest boisko wielofunkcyjne, na które uzyskaliśmy 
dofi nansowanie w programie realizowanym przez Minister-
stwo Sportu pn. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych 
ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Boisko to zloka-
lizowane jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Puławach na uli-
cy Jaworowej 1. Zaplanowane obiekty w znakomity sposób 
wzbogacą bazę sportową powiatowych szkół i placówek, da-
jąc młodzieży możliwości uprawiania różnorodnych dyscy-
plin sportowych.

  Waldemar Mokrzycki
Kierownik Wydziału Rozwoju Inwestycji

Powiatowa Rada SportuSpotkanie rodzin zastępczych
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Powiatowa Rada Sportu

Zarząd Powiatu powołał Powiatową Radę Sportu. Jest to 
organ o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, które-
go celem jest wspieranie rozwoju sportu na terenie powiatu.

W skład Rady wchodzi 15 członków delegowanych przez 
samorządy gminne, Radę i Zarząd Powiatu. Do jej zadań na-
leży:

opiniowanie programów współpracy Powiatu Puławskie-
go z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na tere-
nie Powiatu Puławskiego w części dotyczącej kultury fi -
zycznej, 
propagowanie przedsięwzięć i organizowanych imprez 
sportowych oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw w 
zakresie kultury fi zycznej, 
inicjowanie działań służących tworzeniu warunków 
prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju 
kultury fi zycznej w powiecie puławskim, 

▪

▪

▪

opiniowanie planów imprez sportowych organizowanych 
lub dofi nansowywanych przez Powiat Puławski, 
opiniowanie przyznawania nagród Starosty w dziedzinie 
sportu. 

Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa w momencie zakoń-
czenia kadencji Rady Powiatu.

Rada na pierwsze posiedzenie zebrała się 28 maja. Na 
Przewodniczącego Rady został wybrany Krzysztof Marzec 
delegowany przez Radę Powiatu, a jego zastępcą Beata Anto-
lak reprezentująca gminę Końskowola.

Głównymi tematami obrad było przyjęcie planu pracy 
i omówienie Regulaminu przyznawania Nagród Starosty Pu-
ławskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2009 r. 

Teresa Kot – sekretarz powiatu
Andrzej Wenerski 

Kierownik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Puławach

▪

▪

Plan boisk sportowych
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Okiem specjalisty

Bezpieczne wakacje – porady 

III. Pole biwakowe

Nigdy nie zostawiaj cennych przedmiotów w namiocie.
Wybieraj tylko te pola, które mają swojego właściciela 
lub administratora, unikaj „dzikich” pól namiotowych.
W razie pojawienia się na polu namiotowym grupy po-
dejrzanych ludzi, zachowujących się głośno i agresywnie, 
a zwłaszcza jeśli są pijani, nigdy nie interweniuj sam(a) 
– wezwij Policję, informując jak liczna jest grupa.

IV. Prace polowe 

Zwracaj szczególną uwagę na dzieci, brak nadzoru ze 
strony zajętych pracami polowymi rodziców jest często 
przyczyną wypadku.
Zwracaj uwagę na zabezpieczenie maszyn i urządzeń 
rolniczych, zwłaszcza takich elementów jak pasy trans-
misyjne czy kosy kosiarki.
W czasie przejazdu maszynami rolniczymi drogami pub-
licznymi zadbaj o ich należyte oświetlenie.
Jadąc samochodem, w momencie zauważenia jadącej 
maszyny rolniczej czy człowieka pędzącego zwierzę-
ta, zwolnij – przestraszone zwierzę może zachować się 
w sposób zupełnie nieprzewidywalny.

V. Jak zachować się podczas wycieczek 

     zagranicznych?

Sprawdź rzetelność biura podróży w Polskiej Organizacji 
Turystycznej.
Zwróć szczególną uwagę na stan techniczny pojazdu, 
którym masz jechać, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwo-
ści zadzwoń na Policję – zawsze sprawdzimy autokar, 
którym masz wyruszyć w podróż.
Zwróć uwagę na to czy kierowca jest trzeźwy i wypoczę-
ty, czy ma zmiennika w przypadku podróży zagranicz-
nych.
W czasie podróży z wszelkimi pytaniami zwracaj się do 
przewodnika, do kierowcy tylko w czasie postoju.
Jeśli masz obawy związane ze zbyt szybką jazdą, 
zwróć się z tym do przewodnika, od punktualnego do-
tarcia do miejsca przeznaczenia ważniejsze jest Twoje 
bezpieczeństwo.
Sprawdź czy kraj, do którego jedziesz, podpisał między-
narodową konwencję nakładającą na hotelarzy odpowie-
dzialność za rzeczy pozostawione w pokojach, jeśli nie 
za każdym razem gdy opuszczasz pokój cenne rzeczy 
oddawaj do depozytu hotelowego.

VI. Praca sezonowa za granicą

Szukając sezonowej pracy za granicą unikaj bardzo ko-
rzystnych ofert, zawsze sprawdzaj wiarygodność oferty, 
szczególną czujność powinni budzić ci organizatorzy, 
którzy każą sobie płacić przed wyjazdem.
Nigdy nie oddawaj swoich dokumentów – dowodu oso-
bistego lub paszportu w jakikolwiek „depozyt”.
Poinformuj najbliższych o miejscu wyjazdu, persona-
liach osoby organizującej wyjazd, terminie powrotu, 
a także ustal regularne terminy kontaktów telefonicz-
nych.

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Wraz z weekendem majowym rozpoczyna się letni 
sezon turystyczny 2009. Już nie tylko świadczy o tym 
piękna pogoda, która daje nam o sobie znać od pew-
nego czasu, ale również zagrożenia jakie niesie ta pora 
roku. Aby bezpiecznie przeżyć  okres wakacji należy 
przeczytać poniższe rady i wdrożyć je w życie. 

I. Jak zabezpieczyć mieszkanie?

Wyjeżdżając na długie weekendy lub urlop poproś człon-
ków rodziny, sąsiadów, przyjaciół by przychodzili do 
Twojego mieszkania (najlepiej codziennie) i zapalali 
na parę godzin światło, można także kupić „symulatory 
obecności” które będą to robić automatycznie. Takie za-
chowanie da sygnał obserwującym mieszkanie, że ktoś 
nad nim czuwa.
Poproś o odbieranie poczty – zapchana skrzynka poczto-
wa jest dla włamywacza dowodem dłuższej nieobecności 
właściciela.
Poproś o zbieranie spod drzwi ulotek reklamowych.
Poinformuj zaufanych sąsiadów o terminie powrotu, 
wszystkie podejrzane hałasy pochodzące z naszego 
mieszkania przed tą datą powinny być dla nich sygnałem 
alarmowym.
Jeśli trzymasz w mieszkaniu bardzo cenne przedmioty 
złóż je do depozytu.
Rzeczy szczególnie cenne oznacz w sposób umożliwia-
jący ich późniejszą identyfi kację np. poprzez zrobienie 
zdjęcia, spisanie numeru seryjnego.
Przed wyjściem sprawdź bardzo dokładnie wszystkie 
drzwi i okna. Niezabezpieczone należycie ułatwiają do-
stęp włamywaczom do naszych mieszkań.

II. Jak zachować się na kąpielisku?

Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżo-
nych.
Jeśli są z Tobą dzieci, ani na chwilę nie spuszczaj ich 
z oka, dzieci nigdy nie powinny kąpać się same.
Idąc do wody ktoś musi pozostać przy ubraniach – po-
proszenie przygodnych znajomych o zwrócenie uwagi na 
nasze ubrania często kończy się zniknięciem i znajomych 
i naszych ubrań z portfelami, telefonami, itp.
Nie wchodź do wody po alkoholu! 
Po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli – szok 
termiczny może być przyczyną tragicznego w skutkach 
wypadku.
Nie skacz do wody przed zbadaniem dna - korzeń, ka-
mień czy jakikolwiek przedmiot może spowodować 
groźny uraz kręgosłupa.
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Przed wyjazdem zbierz informacje o adresach i telefo-
nach polskich palcówek dyplomatycznych, także o nu-
merze alarmowym miejscowej Policji. 

VII. Bezpieczny wyjazd i powrót samochodem 

        z wakacji

Wsiadaj za kierownicę samochodu tylko trzeźwy 
i wypoczęty.
Przed dłuższym wyjazdem dokonaj przeglądu samocho-
du.
Upewnij się czy masz wszystkie potrzebne dokumenty.
Nigdy nie opuszczaj samochodu zostawiając kluczyki 
w stacyjce.
Nie pozostawiaj wartościowych rzeczy np. aparatu foto-
grafi cznego w samochodzie na widocznym miejscu.
W czasie jazdy zamknij samochód od wewnątrz.
W przypadku zmęczenia czy senności nie walcz 
z nią pijąc kolejną kawę, lepiej porządnie wypocząć 
i kontynuować jazdę rano.
Upewnij się, że w samochodzie są wszystkie potrzebne 
rzeczy takie jak gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 
zapasowe żarówki do lamp, etc.
Planując zwiedzanie nieznanej okolicy zapytaj np. w re-
cepcji o ewentualne zagrożenia występujące na tym te-
renie.
Wyjeżdżając do innego kraju zapoznaj się, w niezbęd-
nym zakresie, z panującą tam tradycją i podstawowymi 
przepisami prawa.
Jeśli podróżują z Tobą małe dzieci - pamiętaj o samocho-
dowych fotelikach!
Jeżeli zabierasz ze sobą na urlop zwierzę, pamiętaj o od-
powiednim zabezpieczeniu go – zwierzę np. kot nie po-
winno móc w pełni swobodnie poruszać się po pojeździe, 
przestraszone może skoczyć na kierowcę, który straci pa-
nowanie nad kierownicą.

Temat sezonu – Quady

W ostatnim czasie na naszych drogach pojawiły się po-
jazdy czterokołowe określane jako „quady”. Puławska policja 
odnotowuje też coraz częściej zgłoszenia od osób fi zycznych 
oraz instytucji skargi dotyczące niewłaściwego użytkowania 
tych pojazdów. Mamy też coraz więcej pytań dotyczących 
przepisów legalnego ich użytkowania na drogach publicz-
nych. Co o tym mówi prawo?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych po-
jazdów samochodowych mających cztery koła oraz motoro-
werów, pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne 
stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba 
że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej.

Motocykl trójkołowy, to jest pojazd posiadający trzy koła 
umieszczone symetrycznie, wyposażone w silnik o pojemno-
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ści skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze 
spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości kon-
strukcyjnej większej niż 45 km/h. Poruszając się takim po-
jazdem należy spełniać wymagania techniczne oraz posiadać 
wyposażenie określone dla motocykli tj. np.: należy używać 
hełmów ochronnych.

Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być 
zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne 
ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien po-
siadać uprawnienia do kierowania.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. 
zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek za-
wrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 
z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Posiadacz po-
jazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC 
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu (art. 29 ust. 1 ustawy). 
W sytuacji, gdy pojazd nie jest zarejestrowany, posiadacz 
pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC 
przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Ustawodawca nie rozróżnia wprowadzenia pojazdu do 
ruchu na drodze publicznej i niepublicznej. Jako wprowadze-
nie pojazdu do ruchu rozumie się - wprowadzenie pojazdu 
na drogę, rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. Wszędzie tam, gdzie może dojść do szko-
dy materialnej i niematerialnej osoby trzeciej, tj. w miejscu 
ogólnodostępnym, posiadacz pojazdu ma obowiązek ubez-
pieczyć się od szkód powstałych w związku z ruchem tego 
pojazdu.

Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
w ust. 2 pkt. 4 określono, że do kierowania trójkołowym lub 
czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej 
nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla uprawnia 
prawo jazdy kategorii B1. Jest ona niższej rangi niż kat B, 
więc posiadanie kat. B uprawnia też do kierowania wspo-
mnianym pojazdem.

Jeżeli quad będzie zarejestrowany, jako motorower osoba 
pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat nie musi posia-
dać uprawnień do kierowania motorowerem, jednakże osoba 
w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowe-
rową.

Kierujący pojazdem samochodowym czterokołowym 
zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy będzie zmuszony do 
korzystania z tego pojazdu jak z typowego ciągnika rolni-
czego, z pełnymi konsekwencjami np. zakazu ruchu po dro-
dze ekspresowej, do konieczności doposażenia pojazdu, np.: 
w trójkątną tablicę wyróżniający pojazd wolny, dwa boczne 
lusterka, gaśnicę, itp.
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Ponadto zgodnie z art. 96. § 1 Kodeksu Wykroczeń właś-
ciciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:

Dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 
lub w strefi e zamieszkania osobę niemającą sprawności 
fi zycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym na-
leżyte prowadzenie pojazdu.
Dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 
osobę niemającą wymaganych uprawnień.
Dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 
lub w strefi e zamieszkania osobę znajdującą się w stanie 
po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
Dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomi-
mo braku wymaganych dokumentów stwierdzających 
dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomi-
mo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymaga-
ne urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się 
one do spełnienia swego przeznaczenia.
Dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego 
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega ka-
rze grzywny.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo 
karze nagany.
2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której 
nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega ka-
rze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni 
czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę 
do wysokości 1 tys. złotych.

§

§

Tak więc również na rodzicach ciąży obowiązek 
nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów przez 
ich pociechy.

Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej 
nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjąt-
kiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. 
Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kierowania 
pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zasto-
sować art. 1 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, 
który odnosi się do ruchu odbywającego się poza dro-
gami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że 
przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla unik-
nięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego 
ruchu. W przypadku dziecka kierowanie wymienio-
nym quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu 
i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest 
sprawne pod względem fi zycznym, ani psychicznym 
do kierowania takim pojazdem.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o lasach ruch po-
jazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie 
dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast dro-
gami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznako-
wane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. 
Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przy-
stosowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do powyż-
szych zasad skutkować może karą grzywny.

Ponadto zgodnie z art. 105 kodeksu wykroczeń: 
1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikają-
cych z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia 
przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę, 
jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wy-
kroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na 

§

W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realne-
go zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez 
kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub 
innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na 
odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Pamiętajmy też, że popełniamy przestępstwo po-
ruszając się guadem nie tylko po drogach publicznych 
znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
innego środka odurzającego. Za to przestępstwo grozi 
utrata prawa jazdy  oraz kara nawet do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Marcin Koper
Ofi cer Prasowy Komendy Powiatowej Policji  w Puławach

Pożar – to mnie nie dotyczy...???

Maj to już tradycyjnie od wielu lat okres, kiedy obchodzo-
ne są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Jest to również czas, 
kiedy strażacy w ramach „Dni Otwartych Strażnic” starają się 
przybliżyć swoją pracę i w namacalny sposób uczulić na po-
jawiające się zagrożenia.

Straż pożarna z racji ustawowych zadań jest formacją 
przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wprawdzie statystyki 
pokazują, że gaszenie pożarów stanowi niewiele ponad 30% 
wszystkich interwencji – to jednak pożary charakteryzują się 
dużą dynamiką i niosą za sobą wiele dramatów. Szczególnie 
dało się to odczuć podczas zdarzenia w Kamieniu Pomorskim, 
gdzie pożar pochłonął wiele ludzkich istnień. Tego nie da się 
już cofnąć, ale każdy może bardzo wiele zrobić aby sam nie 
stał się bezpośrednim uczestnikiem takiego zdarzenia.

Wiele osób z pewnością próbowało rozpalić kiedyś ogni-
sko i bardzo często okazywało się, iż nie jest to takie proste. 
Ale gdy się w końcu udało obserwowaliśmy spokojny pło-
mień obejmujący kolejne szczapy drewna. Doświadczenia 
strażaków wskazują jednak, iż kreślenie scenariusza pożaru 
w oparciu o doświadczenia z ogniskiem jest niedocenieniem 
żywiołu ognia. Pożary dzielą się na dwie grupy – pożary ze-
wnętrzne i wewnętrzne.

Pożar mieszkania to pożar wewnętrzny – występujący 
w zamkniętej objętości ograniczonej przegrodami budowla-
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nymi. Ograniczenie przestrzeni powoduje gromadzenie się 
w górnej części pomieszczenia gorących produktów rozkładu 
termicznego, powodując powiększanie się gorącej podsufi to-
wej warstwy gazów. Prowadzi to do zwiększenia strumienia 
energii zwróconej do materiałów palnych. Palne gazy i pary, 
wydzielające się ze wszystkich elementów wyeksponowa-
nych na działanie promieniowania cieplnego, mieszają się 
z powietrzem tworząc palną mieszaninę. Gdy temperatura 
gazów w strefi e podsufi towej osiągnie temperaturę ich samo-
zapłonu, wymieszane z powietrzem gazy zapalają się. Efekt 
ten ma początkowo miejsce tylko w małych objętościach, co 
objawia się obecnością języków ognia nazywanych „ognisty-
mi aniołami”. Pojawienie się ich stanowi ostatnie ostrzeżenie 
przed nadchodzącym rozgorzeniem. 

Płonąca strefa podsufi towa wypromieniowuje dużą por-
cję energii. Skutkiem tego promieniowania jest dalszy wzrost 
temperatury w pobliżu palnych elementów. Wzrost tempera-
tury do wartości temperatury zapłonu i zapalenie się wszyst-
kich palnych materiałów w pomieszczeniu powoduje, że 
przedmioty te zaczynają płonąć. Zjawisko takie nazywamy 
rozgorzeniem.

W momencie wystąpienia rozgorzenia dochodzi do zapa-
lenia wszystkich palnych materiałów w pomieszczeniu, co 
z kolei prowadzi do wzrostu temperatury nawet do 1100°C. 
Z faktem tym, związane jest podstawowe niebezpieczeństwo 
dla strażaka - narażenie na działanie wysokiej temperatury. 
W takiej sytuacji ucieczka z pomieszczenia, w którym doszło 
do rozgorzenia, jest praktycznie niemożliwa.

Szybkość rozwoju pożaru, zależy od bardzo wielu czynni-
ków, między innymi takich jak:

rodzaj i ilość materiałów palnych,
stopień rozdrobnienia materiałów palnych,
zdolność materiałów do wytwarzania palnych par i ga-
zów,
prędkość przepływu powietrza,
warunki atmosferyczne,
warunki budowlane,
czas trwania pożaru i podjęcia działań gaśniczych.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

fy gorących gazów podsufi towych, uniemożliwiając 
bezpieczną ewakuację z zagrożonych pomieszczeń. 
Innym elementem utrudniającym akcję ratowniczą są 
dodatkowe kraty jakimi mieszkańcy budynków wie-
lorodzinnych oddzielają części korytarzy. Spotyka się 
również instalowanie drugich drzwi do mieszkania 
lub krat w oknach. Daje to ludziom poczucie bezpie-
czeństwa przed intruzami z zewnątrz, ale powoduje 
równocześnie utrudnienia w dotarciu do zagrożo-
nych osób. Strażacy dysponują drabiną mechaniczną 
i mogą podjąć działania z zewnątrz, ale jeżeli sami 
mieszkańcy nie zapewnią bezpośredniego dojazdu do 
budynku – poprzez nie zastawianie drogi pożarowej 
– drabina ta będzie bezużyteczna.

Strażacy są w stanie dotrzeć do każdego miejsca 
i ugasić każdy pożar, ale każda przeszkoda powoduje 
stratę czasu, a bardzo często o skuteczności działań 
ratowniczo-gaśniczych decydują sekundy i minuty.

Dlatego warto zwrócić uwagę na własne otoczenie 
w kontekście przedstawionych wyżej czynników. Na 
wiele z nich nie mamy wpływu, ale niektóre można 
wyeliminować.

Do typowych czynników sprzyjających rozwo-
jowi pożaru, z którymi strażacy spotykają się na co 
dzień należy zaliczyć palny wystrój wnętrza – boa-
zerie, meble, dywany, kanapy. Należy pamiętać, że 
zapalenie się palnych materiałów nie musi być spo-
wodowane wyłącznie oddziaływaniem płomienia, 
ale wzrostem temperatury do wartości temperatury 
zapłonu tych materiałów. Dlatego bardzo ważne jest 
aby na drogach ewakuacyjnych nie umieszczać i nie 
składować palnych elementów, gdyż mogą one zostać 
zapalone wyłącznie w wyniku oddziaływania stre-

Grzegorz Podhajny
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Społeczna Straż Rybacka

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Puławach informuje, że Zarządze-
niem Nr 28/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. Starosta Puławski 
powołał Piotra Rusę na Komendanta Powiatowego Społecz-
nej Straży Rybackiej w Puławach. 

Powołanie nowego komendanta nastąpiło na wniosek Po-
wiatowej Komisji Porozumiewawczej Kół Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego, która wystawiła pozytywną rekomendację 
kandydatowi na tę funkcję.

Piotr Rusa jest emerytowanym podofi cerem Wojska Pol-
skiego, ma 37 lat, jest aktywnym członkiem PZW od roku 
1989, aktualnie jest członkiem zarządu Koła PZW „AZOTY” 
w Puławach. Podczas odbywania służby wojskowej nabył 
uprawnienia motorowodne sternika morskiego, uprawnienia 
płetwonurka. Będąc dowódcą jednostki pływającej, instrukto-
rem technik zwalczania terroryzmu na morzu – nabył odpor-
ność na stres, umiejętność organizowania pracy zespołowej, 
a więc cechy niezbędne do pełnienia powierzonej funkcji.  

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest kontrola prze-
strzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wy-
danych na jej podstawie oraz przepisów Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Terenem działania SSR są powierzchniowe 
wody śródlądowe na terenie Powiatu Puławskiego. SSR 
może współpracować z organami administracji państwowej, 
tj. policja, PSR, Straż Miejska, Straż Leśna i organizacjami 
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społecznymi działającymi na rzecz ochrony rybactwa, węd-
karstwa i środowiska naturalnego.

Znani, nieznani

Wywiad przeprowadzony przez uczniów  
I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach  
z Księżną Barbarą Czartoryską

Jesteśmy Szkołą sentymentalną. Sza-
nujemy i kultywujemy tradycję, przyjaź-
nimy się z ludźmi związanymi z naszą 
Szkołą. Jedną z osób od lat nam bliskich 
jest Barbara Księżna Czartoryska. Co-
rocznie odwiedza ona nas w Dzień Pa-
trona Szkoły, uświetniając tym samym 
naszą szkolną uroczystość. Towarzyszą 
Jej inni członkowie rodu Czartoryskich, 
co buduje między nami więź.

Księżna ma doskonały kontakt z naszą młodzieżą. Chęt-
nie opowiada o sobie i swojej Rodzinie. Mówi o pielęgnowa-
niu trudnych, uniwersalnych i najważniejszych dla każdego 
człowieka wartościach w życiu. Pragniemy zaprezentować 
wywiad z księżną Barbarą, który przeprowadzili uczniowie 
– członkowie Koła Medialnego: Katarzyna Sykut, Irmina 
Kurpiel i Karol Gawron.

K.S.: Którą z dziedzin działalności rodu uważa Pani za naj-
ważniejszą?

B.Cz.: Uważam, że z perspektywy historycznej to chyba naj-
ważniejsza była działalność kulturowa, bo działalność poli-
tyczna i tak była bardzo ważna w danym momencie. Na ogół 
to chyba największym politykiem był wówczas Wasz Patron  
Adam Jerzy, który był geniuszem politycznym ale w zasadzie 
wszystkie jego działania i idee polityczne, pragnienia poli-
tyczne przyniosły, może za mocno powiedziane, klęski ale 
w każdym razie nie zostały ziszczone. Natomiast ślady twór-
czości czy działalności kulturalnej mamy do dzisiaj w posta-
ci Muzeum w Krakowie, w postaci zbiorów gołuchowskich, 
które wprawdzie są rozproszone, ale jednak istnieją w posta-
ci dużej spuścizny literackiej, tej piśmienniczej. Myślę też, 
że najważniejsza była działalność literacka. Może również 
działalność na polu oświatowym, bo być może w jakiś  tam 
sposób ludzie kształtowani w kręgu, przede  wszystkim Ho-
telu Lambert mieli swój wkład w historię Polski.

K.S.: W jakich zakątkach świata możemy odnaleźć członków 
rodu?

B.Cz.: No stety albo niestety to w wielu. Większość jest 
w Polsce, większość jest nadal w Polsce. Ale członków 
Rodziny znajdziecie we Francji, i w Danii i w Anglii, 

Strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest upraw-
niony do:

Kontroli dokumentów uprawniających do po-
łowu u osób dokonujących połowu oraz doku-
mentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób 
przetwarzających lub wprowadzających ryby do 
obrotu.
Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych 
ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do ob-
rotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.
Zabezpieczania porzuconych ryb i przedmiotów 
służących do ich połowu w przypadku niemoż-
ności ustalenia ich posiadacza.
Żądanie wyjaśnień i wykonywanie czynno-
ści niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, 
a w przypadku uzasadnionego podejrzenia 
o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia 
odebranie za pokwitowaniem ryb i przedmiotów 
służących do ich połowu, z tym że ryby należy 
przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do 
rybactwa lub na cele charytatywne, a przedmio-
ty zabezpieczyć i przekazać do zarządu okręgu 
PZW w Lublinie w ciągu 30 dni.

1.

2.

3.

4.

Bronisław Kowal
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wędkowanie nad Wisłą pod Puławami

Herb Pogoń
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w Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii, chyba wszystko, na Wy-
spach Bahama  zdaje się chyba też. W Stanach Zjednoczo-
nych! Więcej grzechów nie pamiętam (śmiech).

K.S.: Do czego zobowiązuje nazwisko?

B.Cz.: Oh to jest pytanie, które na ogół przewija się we 
wszystkich naszych działaniach wychowawczych w stosunku 
do młodszego pokolenia. Zobowiązuje do większej odpowie-
dzialności za siebie, za rodzinę, no i za, nie lubię pompatycz-
nych słów, ale także i za Polskę. To jest to czego mnie uczono 
jako dziecko, ja też się staram przekazywać to młodszemu 
pokoleniu, że ty się musisz zachowywać lepiej, uczyć lepiej, 
co czasem jest trudne i czasem się młodzież buntuje, tym nie-
mniej jakoś tak jest. To są także takie drobne sprawy z tego, 
co nazywa się dobre wychowanie. To jest nie tyle i nie tylko, 
i nie wyłącznie zachowaniem pewnych norm, ale przejawem 
szacunku do drugiego człowieka. Każdego drugiego człowie-
ka, niezależnie od jego stanowiska, od jego pozycji społecz-
nej, od jego wieku. Dlatego ja tego wywiadu udzielam Wam 
z pełnym szacunkiem dla Was, mimo że czasem dowcipkuję 
i Was naciągam. Ale to nie umniejsza mojego szacunku do 
Was.

K.S.: Czy mogłaby podzielić się Pani z nami wspomnieniami 
z domu rodzinnego?

B.CZ.: Cóż, to jest tak, że tak na prawdę to ja nie mam wspo-
mnień z mojego domu rodzinnego.  Dlatego,że mój dom ro-
dzinny, gniazdo rodzinne, dom moich rodziców opuściłam 
w wieku lat czterech, co nie zapewnia bardzo dużej pamięci. 
Także raczej takie wspomnienia na prawdę z domu rodzinne-
go to mam z drugiej ręki od starszego rodzeństwa i od mojej 
matki. Natomiast moje własne wspomnienia z dzieciństwa to 
sytuacja wojenna i powojenna.

K.S.: Które pamiątki rodzinne mają dla Pani największą war-
tość?

B.Cz.: Po pierwsze to tych pamiątek z czasów rodzinnych 
nie było wiele w domu ze względu różnych kolei losu. Może 
krzyż z relikwiami z Drzewa Krzyża Świętego. Na pewno 
portret  mojego ojca, którego nie znałam. Chyba koniec.

K.S.: Jak wspomina Pani okres szkolny?

B.Cz.: Okres szkolny to ja  wspominam... Dziwne to były cza-
sy bo zaczynały się od tego, że do szkoły podstawowej musia-
no mnie przyjąć, bo był obowiązek szkolny. Zresztą pierwsze 

klasy szkoły podstawowej to przerabiałam w domu bo w cza-
sie okupacji, tuż po wojnie to nadrabiałam. Więc to było jakoś 
tak. A potem to do  żadnej szkoły nie chcieli mnie przyjąć, od 
tego się zaczynało. No jak wreszcie mnie przyjęto do którejś 
tam z kolei, do której się pukało to były  tylko błagania „ty  
się nie wychylaj i nie opowiadaj za dużo i tak dalej”. Wobec 
tego byłam świadoma tego, że muszę się dobrze uczyć. Na-
tomiast na pewno mam dobre wspomnienia zarówno z przy-
jaźni, z których z okresu szkoły podstawowej, szkoły średniej 
niewiele przetrwało, raczej ze studiów, jak i z  dobrych , tak 
się złożyło, że chodziłam do dobrych szkół.  A powiem wam 
jeszcze jedną ciekawostkę, że ja się zawsze chwalę, że byłam 
koleżanką szkolną Ojca Świętego Jana Pawła II. To nie jest 
oczywiście taką zupełną prawdą, dlatego że ja nie byłam jego 
koleżanką szkolną, tylko koleżanką z ławy szkolnej, a to dla-
tego, że chodziłam przez prawie rok do tego samego liceum 
w Wadowicach, do którego chodził Ojciec Święty i jeszcze 
mnie uczyli Jego nauczyciele o czym ja się dowiedziałam ileś 
lat później. I bardzo dobrze tę szkołę wspominam, ale przede 
wszystkim starych nauczycieli, niekoniecznie dyrekcję, do-
brze wspominam koleżanki, kolegów, dobrze wspominam też 
szkołę następną, do której chodziłam.

K.S.: Jakie uczucia i wspomnienia wywołuje u Pani przyjazd 
do Puław?

B.Cz.: Widzisz to jest tak, że tak naprawdę to moim związ-
kiem  z Puławami jesteście Wy. Bo co tu dużo gadać, ale 
przecież Puławy w rękach Rodziny były bardzo krótko, bar-
dzo dawno, a poza tym to ja jestem z drugiej linii powiedz-
my. Także moje związki z Puławami zaczęły się w zasadzie 
w czasie takiej konferencji, którą organizował tutaj ksiądz 
proboszcz Czyżewski z Kościoła „na Górce”, po waszemu 
mówiąc. To było moje pierwsze spotkanie z Puławami, na 
którym przekonałam się, że Rodzina jeszcze coś znaczy, że to 
nie jest zaprzeszła historia. I wtedy pan dyrektor Czeżyk za-
prosił mnie i naszą gromadę rodzinną do tego Liceum. Pierw-
szy raz zobaczyłam Waszych poprzedników. Od tamtej pory 
jestem tutaj zapraszana i co tu dużo gadać polubiłam Was!

K.S.: Jakie zmiany dostrzega Pani w naszej Szkole?

B.Cz.: Zmienia się grono nauczycielskie, zmieniają się Wa-
sze buzie. Szkoła pięknieje, to nie ulega wątpliwości. Nato-
miast wydaje mi się, że w jakiś sposób Duch Szkoły pozostaje 
ten sam i serdeczność z jaką tu jesteśmy przyjmowani jest ta 
sama, chociaż co roku jest to troszeczkę inaczej. Także ja mu-
szę przyznać, że to jest tak, przepraszam za porównanie, ale 
to tak jak matka ogląda swoje dziecko na co dzień to jej się 
wydaje, że ono w ogóle nie rośnie, tak samo ja mogę powie-
dzieć ponieważ ja Was widzę z roku na rok i jakoś nie widzę 
wielkich zmian.
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K.S.: Jakie wartości uważa Pani za najważniejsze w XXI wie-
ku.?

B.Cz.: Trudne pytania zadajecie... To jest pytanie do zasta-
nowienia się, ale mnie się wydaje, że nie zmieniają się że są 
zawsze te same. To jest: człowiek i relacja między ludźmi 
i relacja między człowiekiem a Panem Bogiem. I to są te 
wartości, których zmieniają się formy, zmieniają się sytua-
cje ale te najważniejsze wartości to znaczy człowiek i rozum 
człowieka, to znaczy rodzina jakkolwiek ona by się zmieniała 
i przekształcała, Ojczyzna i relacja z Panem Bogiem. Ja mó-
wię oczywiście nie w kolejności ważności, tylko w odległości 
powiedzmy od człowieka, ale to są wartości niezmienne, a 
to że w tym wieku XXI zmienia się troszkę świat bo się robi 
mniejszy, zmieniają się wobec tego relacje między państwa-
mi, między narodami. Ale te podstawowe aspekty wydaje mi 
się, że są niezmienne.

K.S.: Jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać naszej mło-
dzieży?

B.Cz.: Ja myślę, że w tym co ja powiedziałam to w jakiś spo-
sób się moje przesłanie mieści. A także to, że Wam życzę jak 
najlepiej i życzę Wam właśnie tego, żebyście przez te trzy 
lata swojego pobytu w Szkole rośli w mądrość, dobroć, w nie 
tylko umiejętności, nie tylko w wiedzę, ale rozwijali się jako 
ludzie, to tego Wam bardzo życzę.

K.S.: Dziękujemy bardzo za rozmowę.

B.Cz.: Dziękuję Wam też serdecznie!

Katarzyna Sykut, Irmina Kurpiel i Karol Gawron
uczniowie  I LO w Puławach

Obchody Dnia Pracownika Samorządowego 

17 czerwca samorządowcy z terenu powiatu puławskiego 
obchodzili swoje święto. Obchody Dnia Pracownika Samo-
rządowego, obok władz powiatu, zgromadziły włodarzy gmin, 
radnych, sołtysów oraz pracowników gmin i Starostwa. 

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Samorządowego 
nie mają długiej tradycji. Choć święto to zostało ustanowione 
przez Sejm w 2000 r. dla upamiętnienia pierwszych wyborów 
samorządowych do rad miast i gmin z 1990 r., to w powiecie 
uroczyście obchodzono je po raz pierwszy w ubiegłym roku. 
Wówczas jego głównymi bohaterami byli radni, tym razem 
zaś włodarze gmin, sołtysi i pracownicy samorządowi z po-

szczególnych gmin, którzy otrzymali listy gratulacyjne oraz 
okolicznościowe medale wydane z okazji 10-lecia powiatu.

Z okazji Święta wyróżnieni zostali również pracownicy 
Starostwa, zarówno obecni, jak i emerytowani, a także dyrek-
torzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Leszek Wojtowicz
p.o. rzecznika prasowego Starostwa

Andrzej Wenerski
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starosta Michał Godliński wręcza okolicznościowe 
dyplomy i medale Sołtysom z terenu Powiatu Puławskiego

Starosta Sławomir Kamiński i Wicestarosta Witold Popiołek
wręczają okolicznościowe dyplomy i medale 

pracownikom Samorządów Gminnych
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FOTORELACJA Z OBCHODÓW 
10-LECIA POWIATU PUŁAWSKIEGO

 



FOTORELACJA Z WIZYTY PREZYDENTA RP
LECHA KACZYŃSKIEGO

W POWIECIE PUŁAWSKIM


