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Szanowni Czytelnicy,

mam przyjemność zaprezento-
wać Państwu kolejny, wiosenny 
numer kwartalnika Powiatu 
Puławskiego. A w nim polecam 
lekturę artykułu na temat bu-
dżetu Powiatu Puławskiego na 
2019 rok oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej. Jest to kom-
pendium wiedzy z zakresu po-
dejmowanych przez nasz samorząd działań i zamierzeń. 
Uzupełnieniem tych informacji są artykuły o pracy Rady 
i Zarządu Powiatu.  Jak zwykle sporo miejsca poświęcili-
śmy prezentacji przedsięwzięć oraz projektów z obszaru 
edukacji, spraw społecznych i kultury. Polecam również  
reportaż na temat Jubileuszu 100-lecia Publicznych 
Służb Zatrudnienia. Wiele przydatnych informacji znaj-
dziecie Państwo w opracowaniu o nieodpłatnej pomocy 
prawnej i ostatnich zmianach w tej sferze. W publikacji 
zawarliśmy także wiele pozycji traktujących o wydarze-
niach i przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Puławskiego, które mają istotną 
wagę dla mieszkańców naszej małej ojczyzny. 

Dla zainteresowanych osób mamy zaproszenie na XV 
Targi Pracy i Edukacji, zaplanowane w pierwszy dzień 
wiosny – szczegóły na okładce. To nie jest jedyna uro-
czystość, na którą kierujemy do Państwa zaproszenie.  
W kwietniu odbędzie się gala, podczas której uhonoruje-
my wybitnych sportowców z naszego powiatu, natomiast  
31 maja zaplanowaliśmy uroczystości XX-lecia samo-
rządu powiatowego. W ramach planowanych obcho-
dów przygotowujemy okolicznościowe publikacje oraz 
film. Zwieńczeniem uroczystości będzie koncert Renaty 
Przemyk. Już dziś zachęcam do udziału w tych wydarze-
niach. Więcej informacji znajdziecie Państwo wkrótce na 
stronie internetowej powiatu oraz moich profilach spo-
łecznościowych. 

Życzę miłej lektury!
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Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Temat wydania

Budżet powiatu na 2019 rok oraz Wieloletnia 
Prognoza Finansowa 

W dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Puław-
skiego uchwaliła budżet Powiatu Puławskiego na 2019 rok. 
Za uchwaleniem głosowało 23 Radnych, przy braku głosów 
przeciw i wstrzymujących się od głosu. Dzięki temu, że bu-
dżet udało się uchwalić przed rozpoczęciem roku budżeto-
wego można  sprawnie przejść do jego realizacji.

Uchwalony budżet powiatu to prawie 134 miliony zło-
tych dochodów do zrealizowania i pozyskania oraz ponad 
134 miliony złotych  do wydania w ciągu roku. Najważniej-
szą a zarazem najbardziej kosztowną pozycją jest zadanie 
związane z funkcjonowaniem oświaty w powiecie. Niemalże 
połowa budżetu powiatu jest przeznaczona właśnie na za-
dania oświatowe. W 2019 roku czekają nas spore wyzwania 
do pokonania związane chociażby z podwójnym rocznikiem  
w naszych szkołach, w związku z ostateczną likwidacją gim-
nazjów, czy też reforma szkolnictwa zawodowego. 

W budżecie powiatu mamy zabezpieczone środki na kon-
tynuację projektu: „Nowoczesne centra edukacji zawodowej” 
–  w znacznej części na realizację tego projektu uzyskaliśmy 
jako powiat dofinansowanie ze środków unijnych. Jest to bar-
dzo ciekawy projekt, dzięki któremu zostaną zmodernizowa-
ne i wyposażone pracownie na potrzeby szkolnictwa zawodo-
wego, co znacznie zwiększy konkurencyjność naszych szkół 
i placówek oświatowych. Na ten cel zaplanowaliśmy w budże-
cie 2019 roku kwotę prawie trzech milionów złotych.

W 2019 roku planujemy przeprowadzić termomoderniza-
cję Zespołu Szkół nr 3 w Puławach za kwotę ponad dwa mi-
liony trzysta tysięcy złotych – na to zadanie również pozyska-
liśmy środki unijne. 

Jeśli chodzi o inne inwestycje oświatowe – zaplanowana 
została rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w Zespole 
Szkół nr 2 w Puławach oraz dostosowanie budynku SOSW  
w Kęble do wymogów przeciwpożarowych.

W 2019 roku będziemy kontynuować realizację projek-
tu unijnego „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”, w ra-

mach którego realizowane są kursy, szkolenia, dokształcanie 
nauczycieli i uczniów oraz dokonywane są zakupy pomocy 
dydaktycznych. Realizacja tego projektu jest dla powiatu nie-
zwykle istotna, bo z pieniędzy tylko powiatowych na pewno 
nie byłoby możliwe przeprowadzenie  tylu dodatkowych kur-
sów, szkoleń i zajęć specjalistycznych dla uczniów naszych 
szkół. Nie bylibyśmy też w stanie tak doskonale wyposażyć 
naszych pracowni przedmiotów zawodowych w sprzęt i po-
moce dydaktyczne. W ramach tego projektu realizujemy 
także współpracę szkół z pracodawcami – organizowane są 
praktyki i staże dla uczniów oraz współpraca szkół z uczel-
niami wyższymi poprzez organizację szkoleń i studiów pody-
plomowych dla nauczycieli.

Poza oświatą ważnym zadaniem jest również bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców, które realizujemy przy pomocy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ale również po-
przez zaplanowane inwestycje drogowe, które co do zasady, 
mają poprawić stan  bezpieczeństwa na  naszych drogach. 
Na przebudowę i modernizację dróg powiatowych w 2019 
roku zaplanowaliśmy kwotę 9.872.000 złotych – na część  
z nich uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa oraz 
pomoc finansową z gmin naszego powiatu. Na bieżąco za 
stan naszych dróg powiatowych odpowiedzialny jest Powia-
towy Zarząd Dróg, który tymi drogami zarządza i admini-
struje.

Tematy ważne, obok których nie można przejść obojętnie 
to problemy społeczne oraz problemy osób niepełnospraw-
nych. Zadanie to realizujemy poprzez nasze jednostki orga-
nizacyjne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówkę 
Opiekuńczo-Wychowawczą, Powiatowy Urząd Pracy oraz 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy. To w tych 
placówkach  realizowana jest wszelkiego rodzaju pomoc dla 
rodzin, dla rodzin zastępczych, dla osób niepełnosprawnych 
czy też  dla osób bezrobotnych.  

Bardzo ważne jest również dla nas wspieranie przedsię-
wzięć kulturalnych i sportowych naszego powiatu. Realizu-
jemy ten cel poprzez dofinansowywanie organizacji pożytku 
publicznego i wszelkiego rodzaju stowarzyszeń działających 
na terenie powiatu – w formie dotacji z budżetu powiatu. 
Na ten cel mamy zaplanowane kwoty 50.000 złotych na do-
tacje związane z wydarzeniami kulturalnymi, 65.000 zło-
tych na dotacje związane z rozwijaniem kultury fizycznej 
i 15.000 złotych na zadania związane z rozwojem turystyki. 
Oprócz tego planujemy środki na doroczny Powiatowy Dzień  Starosta Danuta Smaga przedstawia założenia budżetu

Prezydium Rady Powiatu Puławskiego 
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Kultury, który jest organizowany na jesieni i każdorazowo 
przyciąga bardzo wielu mieszkańców naszego powiatu. Nie-
zwykle popularne Dożynki Powiatowe, które tradycyjnie or-
ganizowane są pod koniec lata i cieszą się zawsze olbrzymim 
zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży jak i osób star-
szych. W tym roku Dożynki Powiatowe odbędą się w Kuro-
wie.

Dodatkowo, za osiągnięcia zarówno w dziedzinie kultury 
jak i osiągnięcia sportowe, co roku z naszego budżetu, fundo-
wane są nagrody zarówno rzeczowe jak i pieniężne.

Poza uchwałą budżetową Rada Powiatu przyjęła uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek jej 
sporządzenia został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych jako narzędziu umożli-
wiającym ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy 
poszczególnych kategorii określonych w art. 226 ww. usta-
wy, ocenić możliwości inwestycyjne jednostki samorządu 
terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredyto-
wych. Wieloletnia Prognoza Finansowa – to dokument plani-
styczny, wykraczający poza rok budżetowy, są w nim zawarte 
załączniki  zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz 
przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających 
poza rok budżetowy.

Anna Krzysztofik
Skarbnik Powiatu Puławskiego

fot. Andrzej Wenerski

Obrady Rady Powiatu Puławskiego

Przewodniczący Janusz Wawerski i starosta Danuta Smaga

Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Aktualności

Z pracy Rady Powiatu

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Po-
wiatu Puławskiego. Głównymi punktami sesji było podję-
cie uchwały budżetowej na rok 2019 oraz uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Założenia zawarte  
w uchwale budżetowej zaprezentowała Starosta Puławski 
Danuta Smaga. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że ta sesja 
jest jedną z ważniejszych w ciągu roku, ponieważ uchwalo-
ny budżet stanowi podstawę większości decyzji, jakie podej-
mowane są w następnym roku. Projekt budżetu powiatu oraz 
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przygotowa-
ny i przedstawiony również Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej, która wydała pozytywną opinię zarówno o projekcie bu-
dżetu, możliwości sfinansowania deficytu, jak i o wieloletniej 
prognozie finansowej. 

Kolejnym ważnym punktem w obradach było podjęcie 
decyzji w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrek-
tora I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. Procedura 
przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną Rady Po-
wiatu Puławskiego poprzedniej kadencji. Rada Powiatu, za-
poznała się z przygotowaną przez Komisję uchwałą oraz jej 
uzasadnieniem w wyniku czego podjęła decyzję o uznaniu 
skargi za zasadną.

W trakcie dalszych obrad Rada Powiatu podjęła następu-
jące uchwały:
▶ w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter cywil-
noprawny przypadający Powiatowi Puławskiemu oraz jego 
jednostkom organizacyjnym dla których nie stosuje się 
przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa,

▶ w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
▶ w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018. 
Przychylając się do wniosku społeczności szkolnej Zespo-

łu Szkół nr 2 w Nałęczowie podjęto uchwałę w sprawie nada-
nia imienia Technikum nr 1 w Nałęczowie. Z dniem 1 wrze-
śnia br. Technikum wchodzące w skład ZS nr 2 będzie nosiło 
imię Zygmunta Chmielewskiego.
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Kolejna, IV sesja Rady Powiatu odbyła się 30 stycznia 
2019 r. Ważnymi punktami obrad styczniowej sesji było po-
wołanie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. 

Przewodniczący Janusz Wawerski

Prezydium Rady Powiatu

Zarząd i radni Powiatu Puławskiego

Podczas tej sesji radni zatwierdzili plan pracy Rady Po-
wiatu Puławskiego na 2019 rok oraz plany pracy komisji 
Rady Powiatu Puławskiego tj.: Komisji Rewizyjnej, Komi-
sji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Edukacji Publicznej, Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Komisji Kultury, Sportu i Promocji, Komisji In-
frastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały:
▶ w sprawie delegowania radnych do działającej przy Staro-

ście Puławskim Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
▶ w sprawie przyjęcia w 2019 roku od Wojewody Lubelskiego 

zadania  publicznego z zakresu administracji rządowej,
▶ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
▶ w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Zarząd Powiatu Puławskiego

Ponadto podczas każdej sesji radni zapoznali się ze spra-
wozdaniami z pracy Zarządu Powiatu między sesjami oraz 
sprawozdaniami z wykonania uchwał Rady podjętych pod-
czas poprzedniej sesji. 

W trakcie sesji radni mają również możliwość zaprezen-
towania, składanych na piśmie do Przewodniczącego Rady 
Powiatu, interpelacji i zapytań kierowanych do Starosty  
w sprawach dotyczących Powiatu. Treść interpelacji i zapytań 
oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Monika Zych 
kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

fot. Andrzej Wenerski
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Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:
▶ wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy na świad-

czenie usług pod nazwą „Usuwanie pojazdów z dróg 
znajdujących się na terenie Powiatu Puławskiego oraz 
prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych po-
jazdów w roku 2019” w trybie art. 130a ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

▶ podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia monitoringu  
i powołania Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii 
Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspekty-
wą do 2030 roku,

▶ skierowania wniosku Komisji Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Rady Powiatu Puławskiego dot. wystąpienia do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w celu zwiększenia kontraktu 
dla SPZOZ w Puławach, w związku z zawieszeniem dzia-
łalności szpitala w Rykach do Wydziału Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Obywatelskich w celu wypracowania z Dy-
rektorem SPZOZ wspólnego stanowiska w przedmioto-
wej sprawie,

▶ ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej 
ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego  
w roku 2019 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie 
turystyki,

▶ zapoznania się z pozytywną opinią RIO w Lublinie dot. 
projektu uchwały budżetowej Powiatu Puławskiego  
na 2019 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej,

▶ rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rzą-
dowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie dzia-
łań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie 
Puławskim,

▶ zawarcia z Gminą Końskowola aneksu do umowy z dnia 
13 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania do realiza-
cji Gminie Końskowola zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2507L Końskowola – Sielce”,

▶ przesłania do Kuratorium Oświaty w Lublinie rozliczenia 
dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z realizacji 
zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
„Aktywna Tablica” na rok 2018,

▶ wszczęcia procedury mającej na celu podjęcie współpracy 
w zakresie brokerskiej obsługi ubezpieczenia mienia Po-
wiatu Puławskiego,

▶ skierowania do Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach 
wniosków Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Puławskiego dotyczących przy-
gotowania informacji obrazującej wydatkowanie środków 
finansowych na inwestycje drogowe w latach 2011-2018 
w poszczególnych gminach oraz przygotowania informa-
cji dotyczącej stanu technicznego dróg powiatowych we-
dług klas dróg,

▶ podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pt. 
„Krzywdzone dzieci – zranieni dorośli – jak pomoc w ro-
dzinie wpływa na funkcjonowanie dorosłego człowieka?”  
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciw-
działania przemocy w rodzinie” Edycja 2019 – w związku  
z ogłoszonym konkursem przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej,

▶ zawarcia umowy z adwokatami i radcami prawnymi wy-
znaczonymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  
w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie 
do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punk-
cie w Puławach al. Królewska 3 w 2019 r. Pomoc praw-
na świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierp-
nia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji  
prawnej,

▶ zawarcia umowy z organizacjami pozarządowymi 
wyłonionymi w otwartym konkursie ofert na pro-
wadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego oraz podejmowanie działań z za-
kresu edukacji prawnej w 2019 r. Pomoc świadczo-
na jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

▶ rozliczenia dotacji w wysokości 615 000 zł udzielo-
nej Gminie Końskowola na podstawie umowy z dnia  
13 kwietnia 2018 roku oraz aneksu z dnia 23 października  
i 14 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania do realiza-
cji Gminie Końskowola zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2507L Końskowola – Sielce”,

▶ realizacji wniosku Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
Rady Powiatu Puławskiego w sprawie skierowania pisma 
do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego zwięk-
szenia kontraktu dla SPZOZ w Puławach poprzez wystą-
pienie z wnioskiem do Lubelskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowej 
sprawie,

▶ zawarcia umowy z Polskim Radiem – Regionalna Rozgło-
śnia w Lublinie Radio Lublin S.A. w zakresie przygoto-
wania i wyemitowania na antenie „Radia Lublin” audycji 
„Powiśle – magazyn Ziemi Puławskiej”, 

▶ rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie re-
alizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożyt-
ku publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej,

Obrady Zarządu Powiatu Puławskiego
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▶ zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kar-
tograficznym „GEOPOL s.c. Marek Szelepa, Piotr Ożóg  
z siedzibą w Przeworsku na wykonanie prac geodezyj-
nych etap III część 113 – Gmina Żyrzyn w związku z re-
alizacją projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 
województwa lubelskiego”,

▶ przesłania do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lu-
blinie sprawozdania dotyczącego dotacji celowej udzielo-
nej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Pro-
gramu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2018,

▶ opinii RIO w Lublinie o prawidłowości planowanej kwoty 
długu Powiatu Puławskiego wynikającej z planowanych  
i zaciąganych zobowiązań oraz możliwością sfinansowa-
nia deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej Po-
wiatu Puławskiego na 2019 rok,

▶ wszczęcia procedury na zadanie „Zakup systemu do gło-
sowania i obsługi rady powiatu” w trybie publicznego 
ogłoszenia o zamówieniu,

▶ przyjęcia rozliczenia dotacji celowej udzielonej SPZOZ  
w Puławach na dofinansowanie wkładu własnego w pro-
jekcie pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Puławach”,

▶ zapoznania się z informacją zawierającą wykaz kontroli 
przeprowadzonych w 2018 roku w Starostwie Powiato-
wym w Puławach, w jednostkach organizacyjnych Po-
wiatu Puławskiego oraz w jednostkach dotowanych przez 
Powiat Puławski oraz kontroli zewnętrznych przeprowa-
dzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Puław-
skiego,

▶ wszczęcia 12 postępowań na zamówienia publiczne  
w ramach projektu „Mój powiat – uczy, dokształca, roz-
wija” współfinasowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 
Kształcenia zawodowe,

▶ wysłuchania informacji na temat wspólnej realizacji pro-
jektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa 
spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego po-
przez budowę i przebudowę dróg powiatowych uspraw-
niających dostępność komunikacyjną do regionalnych  
i subregionalnych centrów rozwoju,

▶ przeznaczenia do sprzedaży 16 nieruchomości grunto-
wych, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, poło-
żonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn,

▶ zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz z wyko-
nania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Puławach za rok 2018,

▶ podpisania umowy z Marcinem Kawką prowadzącym 
działalność gospodarcza pod nazwą MOOVIO Marcin 
Kawka z siedzibą w Puławach na wykonanie filmu pro-
mocyjnego pod roboczą nazwą „XX-lecie samorządu 
powiatowego” w związku z uroczystościami „XX-lecia sa-
morządu powiatowego” w dniu 31 maja 2019 r.,

▶ zawarcia umowy partnerskiej z Wojskowym Stowarzy-
szeniem Społeczno-Kulturalnym „SWAT” z siedzibą  
w Warszawie dotyczącą współorganizacji Wydarzenia  
Artystyczno-Lotniczego pn. „Skrzydła nad Kazimie-

rzem”, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r.  
w Kazimierzu Dolnym,

▶ podjęcia decyzji w sprawie podwyższenia wynagrodzenia 
dla ekspertów za udział w posiedzeniu komisji egzami-
nacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się  
o  awans na stopień awansu zawodowego – nauczyciel 
mianowany,

▶ zatwierdzenia rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzy-
manych z budżetu Powiatu Puławskiego przez publiczne  
i niepubliczne podmioty oświatowe za 2018 rok.

Waldemar Orkiszewski
Sekretarz Powiatu Puławskiego

fot. Andrzej Wenerski

Pod patronatem Starosty Puławskiego

Noworoczny koncert Charyta-
tywny „Podzielmy się miłością”
Miejsce: Wąwolnica
Termin: 25 stycznia 2019 r.

25 stycznia 2019 r. w Wąwolnicy odbył się Noworoczny Kon-
cert Charytatywny pn. „Podzielmy się miłością”, połączony 
z aukcją dzieł sztuki i rękodzieła. Salę gimnastyczną Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego wypełnili goście z całego powia-
tu puławskiego. Biletem wstępu był dobrowolny datek do 
puszki. Dochód z wydarzenia przeznaczony został na pomoc 
pięcioosobowej rodzinie Państwa Dysputów z Karmanowic, 
która została bez dachu nad głową. Ogień niemal doszczętnie 
strawił ich rodzinny dom. Pogorzelcy pozostają pod opieką 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy, pomoc zorgani-
zowali również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych  
z Łopatek, Rąblowa, Karmanowic oraz Celejowa.

Jubileusz 35-lecia Harcerskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Grześ”
Miejsce: Puławy
Termin: 2 marca 2019 r.
Z początkiem marca odbył się Jubileusz 
35-lecia istnienia Harcerskiego Zespołu 

Pieśni i Tańca „Grześ”. Został założony w 1984 r. pod egidą 
Hufca ZHP Puławy, a od 1987 r. działa przy Szkole Podsta-
wowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach. Uroczy-
stość okazała się fantastycznym wydarzeniem pokazującym 
przede wszystkim, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludo-
wych. Udało się to dzięki założycielowi zespołu Krzysztofowi 
Hawrylukowi, który od początków istnienia Zespołu „Grześ” 
stawiał sobie za cel pielęgnowanie polskości oraz świadomo-
ści kulturowej społeczeństwa.  

„BIEG  WILKÓW – Ku Pamię-
ci Żołnierzy Niezłomnych”
Miejsce: Puławy 
Termin: 3 marca 2019 r.

Wydarzenie zorganizowane z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” przypadającego na dzień 1 mar-
ca. Celem „Biegu Wilków” jest oddanie hołdu bohaterom 
powojennego antykomunistycznego podziemia. Wydarzenie 
promuje również bieganie i zdrowy styl życia oraz Ziemię 
Puławską jako przyjazną biegaczom.
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56. Naukowa Konferencja Pszczelarska
Miejsce: Kazimierz Dolny
Termin: 5-6 marca 2019 r.
Bogate tradycje puławskiego pszczelnic-

twa oraz potrzeba dalszego rozwoju przyczyniły się do zorga-
nizowania w pierwszych dniach marca 2019 r. w Kazimierzu 
Dolnym 56. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Doświad-
czeni pszczelarze – praktycy oraz pracownicy jednostek na-
ukowych z Polski i zagranicy dzięki bogatemu programowi 
sesji plenarnych przekazali informacje pomocne przy prowa-
dzeniu racjonalnej gospodarki pasiecznej. Uczestnicy dowie-
dzieli się o aktualnościach w zakresie gospodarki pasiecznej, 
sprzętu pasiecznego, biologii, hodowli i genetyki,  szkodni-
ków i zatruć  gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i ich le-
czenia, pożytków pszczelich oraz zapylania roślin.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Tańców 
Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”
Miejsce: Puławy
Termin: 8-10 marca 2019 r.
Już po raz osiemnasty odbyły się w Pu-
ławach Taneczne zmagania „O Pierścień 

Księżnej Izabeli”.  W dniach 8-10 marca 2019 r. na hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kilkadziesiąt par turnie-
jowych z całej Polski zatańczyło do najpiękniejszych melodii 
tańców narodowych, takich jak oberek, mazur czy kujawiak. 
Wszyscy uczestnicy wystąpili w strojach wieczorowych. Pod-
czas dwóch dni tegorocznej rywalizacji przed publicznością 
zaprezentowało się ponad 400 uczestników.  

„Znam przepisy ruchu drogowego”
Miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Puławach 
Termin: 14 marzec 2019 r.
14 marca 2019 r. odbyła się VI edycja kon-
kursu międzyszkolnego „Znam przepi-

sy ruchu drogowego”  Celem  konkursu była popularyzacja 
przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży oraz 
promowanie właściwego, bezpiecznego i kulturalnego zacho-
wania się w ruchu drogowym, pobudzanie i stymulowanie 
uczniów, przyszłych kierowców do poszerzania swojej wiedzy 
i umiejętności w procesie kształcenia oraz samokształcenia, 
jak również rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teore-
tycznej z praktycznym jej wykorzystaniem a najważniejsze to 
podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencja „Pro-Safe-Open”
Miejsce: Puławski Park Naukowo-
-Technologiczny
Termin: 15 marca 2019 r.

15 marca 2019 roku w Puławskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym odbyła się konferencja „Pro-Safe-Open” poświę-
cona profesjonalnemu wykorzystaniu i bezpieczeństwu na-
rzędzi informatycznych. Skierowana do sekcji IT administra-
cji lokalnej i biznesu, MSP, nauczycieli i uczniów oraz insty-
tucji badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych. Uczestnicy 
zapoznali się z metodami wykorzystania używanego sprzętu 
komputerowego bez naruszania zasad RODO, wysłuchali 
wykładów nt. programów edukacyjnych, zgłębili tajniki naj-
nowszych metod efektywnego zarządzania bazami danych 
oraz dowiedzieli się jak wykorzystać zintegrowaną platformę 

informatyczną do zarządzania pojedynczym przedsiębior-
stwem lub całą grupą produkcyjną. 

Mistrz Recyklingu „Maks 
porządkuje odpady”
Miejsce: Puławski Park Naukowo-
-Technologiczny
Termin: 15-30 marca 2019 r.

Konkurs skierowany do uczniów i młodzieży z klas III-VII 
szkół podstawowych, ma na celu ukierunkować świadomość 
młodego człowieka w zakresie recyklingu. Każdy powinien  
zrozumieć dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka od-
padów, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych roz-
wiązań dla recyklingu, i dlaczego coraz więcej przedmiotów 
projektuje się w  tzw. cyklu zamkniętym. Dla urozmaicenia 
pojawią się ciekawe gry edukacyjne oraz wirtualna rozgryw-
ka w recyklingu elektroodpadów – Liga Elektrorecyklingu. 
Eko-zespoły będą także wspólnie konstruować roboty z no-
woczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach. 

„Jestem świadomy – jestem 
bezpieczny”
Miejsce: Puławy
Termin: marzec/kwiecień 2019 r.

Na przełomie marca i kwietnia odbędzie się VII edycja kon-
kursu „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”. Celem kon-
kursu jest kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw 
i zachowań prozdrowotnych, usystematyzowanie wiedzy  
o HIV i AIDS, pogłębienie wiedzy na temat mechanizmu 
uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i niko-
tynie oraz wpływu używek na organizm człowieka. Konkurs 
również ma za zadanie zwrócenie uwagi na zachowania alter-
natywne dla spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

I Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski 
„Antoine Cierplikowski. Król Fryzjerów, 
Fryzjer Królów”.
Miejsce: Puławy 
Termin: 21 marca 2019 r.
W pierwszy dzień wiosny w Zespole Szkół 

nr 1 w Puławach odbędzie się Konkurs Fryzjerski, mający 
na celu wzmocnienie zainteresowania postacią wybitnego 
mistrza sztuki fryzjerskiej Antoniego Cierplikowskiego oraz 
rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu. Ucznio-
wie będą mogli wykazać się umiejętnościami praktycznymi 
w warunkach zbliżonych do warunków pracy zawodowej, 
jak również będą motywowani do podejmowania twórczych 
działań w zakresie nowych fryzur.

„Konkurs Recytatorski Poezji 
ekologicznej”
Miejsce: Skrudki 
Termin: 21 marca 2019 r.
Szlachetnym celem jaki przyświeca 

konkursowi jest skierowanie uwagi całej naszej społeczności 
na piękno i harmonię w przyrodzie oraz rolę człowieka jako 
kontynuatora doświadczeń i tradycji minionych pokoleń. In-
nym celem jest uwrażliwienie uczniów na rozsądne korzysta-
nie ze środowiska.
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Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mały 
Głos”
Miejsce: Miejskie Przedszkole nr 13
Termin: 27 marca 2019 r.

Miejskie Przedszkole nr 13 w Puławach zaprasza do udzia-
łu w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały 
Głos” 2019. Wojewódzki Konkurs Wokalny skierowany jest 
dla dzieci 5-6 letnich zamieszkujących lub uczęszczających 
do przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach pod-
stawowych na terenie całego kraju. Konkurs przeznaczony 
jest wyłącznie dla solistów, ma na celu wyłonienie talentów 
muzycznych oraz propagowanie edukacji muzycznej od naj-
młodszych lat wśród dzieci. 

Jubileusz 60-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół  Puław
Miejsce: Puławy 
Termin: wrzesień 2019 r.
Uznając dorobek najstarszego sto-
warzyszenia regionalnego w zakresie 

kultury i promocji stolicy naszego powiatu Starosta Danuta 
Smaga objęła Patronatem Honorowym Jubileusz 60-lecia To-
warzystwa Przyjaciół  Puław. Główne uroczystości odbędą się 
we wrześniu i będą wzbogacone posiedzeniem Sejmiku To-
warzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego. 

   Renata Niedochodowicz
   Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dotacje na zadania z zakresu kultury, sportu  
i turystyki w 2019 roku

Powiat Puławski od wielu lat aktywnie współpracuje  
z organizacjami pozarządowymi na niwie kultury, sportu 
i turystyki. Współdziałanie odbywa się m.in. na  podsta-
wie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, finan-
sach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Kierunki współpracy wyznacza corocz-
nie podejmowana przez Radę Powiatu uchwała w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puław-
skiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W tym roku Zarząd Powiatu Puławskiego przyznał  
120 tys. zł na wsparcie realizacji zadań powiatu o charak-
terze pożytku publicznego w zakresie kultury, wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki. W ra-
mach przyznanego dofinansowania w powiecie zostanie zre-
alizowanych wiele cennych projektów. Poniższe tabele przed-
stawiają wykaz przedsięwzięć dofinansowywanych przez sa-
morząd powiatowy.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Kultura

Lp. Podmiot realizujący 
zadanie publiczne Tytuł zadania Kwota 

dotacji (zł)

1 Towarzystwo Inicjatyw 
Własnych INSPIRACJE

IV Rajd Rowerowo-
Historyczny „Kontrofensywa 
Rowerowa 2019”

1 500,00 

2
Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 
„PROMYK” 

IX Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych  – Puławy 
2019

5 000,00 

3
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Potrzebujących 
„POGODNE ŻYCIE” 

Międzynarodowy Festiwal 
Tańców GODEL 2019 3 000,00 

4
Parafia Katolicka  
pw. Miłosierdzia Bożego  
w Puławach 

Koncert Wielkanocny – 
Stworzenie Świata 8 500,00 

5 Stowarzyszenie 
„RODZINA”

Jubileusz 10-lecia 
Stowarzyszenia Rodzina 1 000,00 

6 Stowarzyszenie 
„RODZINA” XIX Dzień Papieski 3 500,00 

7 Fundacja im. Wincentego 
i Franciszka Lesslów 

OPERA NA PROWINCJI 
„Straszny Dwór” 7 000,00 

8
Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Kraina 
Lessowych Wąwozów”

Przewodnik kulturowy po 
Krainie Lessowych Wąwozów 1 500,00 

9 Stowarzyszenie 
„Didjeridoo PL” Sonosfera III 2 500,00 

10 Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej 

„Wiatr Wolności” – spektakl 
dla młodzieży szkolnej 
powiatu puławskiego

3 500,00 

11 Stowarzyszenie 
„Przeszłość – Przyszłości” 

Koncert „Ku pamięci Boha-
terom” w ramach Puławskich 
obchodów 75. rocznicy  
Powstania Warszawskiego

1 000,00 

12

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy  
w Puławach  

Dzień Seniora – dniem 
promocji kultury  
i dziedzictwa Ziemi Puławskiej

2 000,00 

Suma 40 000,00      
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Sport

Lp. Podmiot realizujący 
zadanie publiczne Tytuł zadania Kwota  

dotacji (zł)

1
Puławska Fundacja Osób 
Niepełnosprawnych 
PA-KT

XVI Turniej Tenisa Stołowego 1 600,00 

2 Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy Andros 

Otwarte Mistrzostwa Puław 
dla Dzieci w Taekwondo 
Olimpijskim

3 000,00 

3
Puławskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej

Organizacja Ogólnodostępnych 
imprez i zawodów sportowo-
rekreacyjnych

3 000,00 

4 Klub Sportowy WISŁA Czwartki Lekkoatletyczne 2019 3 940,00 

5
Lubelska Organizacja 
Wojewódzka Ligi Obrony 
Kraju 

Powiatowe Zawody Strzeleckie 
Szkół Podstawowych  
z Oddziałami Gimnazjalnymi  
i Ponadpodstawowych 
w strzelaniu z broni 
pneumatycznej i kulowej

3 000,00 

6
Lubelska Organizacja 
Wojewódzka Ligi Obrony 
Kraju 

XVIII Integracyjne Zawody 
Strzeleckie Miast i Gmin 
Powiatu Puławskiego o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu i Starosty Puławskiego

3 960,00 

7
Miejsko Szkolny Klub 
Sportowy „Puławiak” 
Puławy 

Udział i organizacja XXV 
Memoriału Mieczysława 
Matyasa w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców Rocznika 
2009 pod Patronatem Starosty 
Powiatu Puławskiego

4 500,00 

8 Fundacja BezMiar Rajdy na dwa kije 2 000,00 
9 Fundacja BezMiar Zielona Puławska Piątka 2 000,00 

10
Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy  
w Puławach

Współzawodnictwo 
międzyszkolne: Igrzyska 
Dzieci, Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, Licealiada

36 500,00

11 Polski Związek Wędkarski  
Zarząd Okręgu w Lublinie 

II Nocne Zawody Wędkarskie  
o Puchar Starosty Puławskiego 1 500,00 

Suma  65 000,00      

Turystyka

Lp. Podmiot realizujący 
zadanie publiczne Tytuł zadania Kwota  

dotacji (zł)

1
Rejonowe Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunko-
we w Lublinie                  

Turystyka kajakowa – Krajo-
brazowe Spływy Wisłą 6 000,00 

2 Towarzystwo Inicjatyw 
Własnych Inspiracje 

„Spływ Kajakowy Wieprzem 
Dzień Flagi” 4 000,00 

3
Lokalna Organizacja 
Turystyczna Kraina Lesso-
wych Wąwozów 

Cykl audycji i reportaży pro-
mujących potencjał turystyczny 
Krainy Lessowych Wąwozów

5 000,00 

Suma  15 000,00      

Sportowe nagrody Starosty Puławskiego

31 marca 2019 roku upływa termin naboru wniosków 
w sprawie przyznania Nagród Starosty Puławskiego dla za-
wodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe 
wyniki sportowe w 2018 roku.
Nagrody Starosty Puławskiego są przyznawane: 

1) Zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sporto-
we w okresie minionego roku kalendarzowego, przez 
co rozumie się udział w finałach Igrzysk Olimpijskich  
i Paraolimpijskich, Mistrzostwa Świata, Mistrzostw 
Europy, Mistrzostw Polski w konkurencjach olimpij-
skich lub w konkurencjach nieolimpijskich zdobycie 
medali na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Euro-
py i zawodach im równoważnych, 

2) Trenerom – za osiągnięcie przez zawodników tre-
nowanych przez tego trenera wysokich wyników we 
współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1,

3) Innym osobom wyróżniającym się w działalności 
sportowej polegającej na: wybitnych osiągnięciach 
sportowych, pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury 
fizycznej, propagowaniu kultury fizycznej, organizacji 
zawodów sportowych, zamieszkałym na terenie Po-
wiatu Puławskiego lub reprezentujących, czy pracu-
jących na rzecz klubów sportowych lub innych pod-
miotów statutowo związanych z wykonywaniem zadań  
z dziedziny kultury fizycznej działających w Powiecie 
Puławskim.

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są następujące 
podmioty: kluby sportowe i inne stowarzyszenia lub podmio-
ty statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kul-
tury fizycznej, instytucje kultury fizycznej, dyrektorzy szkół, do 
których uczęszcza zawodnik, organy administracji państwowej 
i samorządu terytorialnego, Powiatowa Rada Sportu, Komisja 
Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Puławskiego.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie w Kan-
celarii Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 
19, 24-100 Puławy, pok. nr 100, wypełnionego formularza 
wniosku, stanowiącego Załącznik do Regulaminu  Przy-
znawania Nagród Starosty Puławskiego przyjętego Uchwałą  
Nr XXXVIII/332/2018 z 28 marca 2018 r. Rady Powiatu Puław-
skiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1989). Nagrody zostaną 
wręczone podczas uroczystej gali w kwietniu bieżącego roku.

                                                         Andrzej Wenerski
 kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. Magdalena Kobiałka
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Szpitalny Oddział Ratunkowy po generalnym 
remoncie, urolodzy będą szkolić specjalistów  
z całego świata!

Puławski szpital sukcesywnie modernizuje infrastruk-
turę i jednocześnie podnosi kwalifikacje swoich lekarzy, 
którzy uzyskaną wiedzą będę mogli dzielić się ze swoimi 
kolegami z różnych stron globu. 

Urolodzy jednymi z najlepszych w kraju
Jeśli chodzi o kwestie związaną z podnoszeniem kwalifi-

kacji, to do bardzo ważnego wydarzenia doszło w listopadzie 
ubiegłego roku. Wtedy to w Oddziale Urologii i Onkologii 
Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach, prze-
prowadzone zostały dwa kolejne zabiegi implantacji sztucz-
nego zwieracza cewki moczowej. Wyjątkowość tych operacji, 
związana była z uczestnictwem w nich lekarzy oraz menedże-
rów z Wielkiej Brytanii i Portugalii. Udział zagranicznych le-
karzy miał na celu zapoznanie się z techniką operacyjną oraz 
skorzystanie z bogatych doświadczeń puławskich urologów.

Umiejętności i doświadczenie puławskiego zespołu, zdo-
byte w trakcie szkoleń oraz dzięki wykonaniu 70. implantacji 
sztucznych zwieraczy cewki moczowej, zachęciło producenta, 
szwajcarską firmę Zephyr Surgical Implants do certyfikowa-
nia Puławskiego Oddziału Urologii jako Centrum Szkolenio-
wego w zakresie implantacji tych urządzeń u chorych męż-
czyzn. Jest to drugie takie Centrum Szkoleniowe w Europie, 
w którym będą kształcili się lekarze z Polski oraz Europy,  
a może i z całego Świata.

– Budujące jest to, że publikacje naszych lekarzy dostępne 
są na całym świecie, a nasz oddział urologiczny zyskuje roz-
głos i zbiera pozytywne recenzje w całym kraju. Naszym celem 
jest dalszy rozwój tego elementu działalności szpitala, a po-
wstałe centrum pokazuje, że obraliśmy właściwy kierunek na 
drodze do realizacji tego celu – wyjaśnia Piotr Rybak, dyrektor  
SP ZOZ w Puławach. Dowodem rosnącej popularności pu-
ławskiego centrum szkoleniowego może być kolejna wizyta 
studyjna na oddziale urologicznym, w której w styczniu bie-
żącego roku udział wzięli lekarze z Rosji. Operacje wszcze-
pienia sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn 
przeprowadzane są w Oddziale Urologii i Onkologii Urolo-
gicznej w Puławach od lipca 2013 roku.
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SOR jak nowy
Nowa rejestracja i poczekalnia dla pacjentów, nowe wę-

zły sanitarne z lepszą dostępnością dla osób niepełnospraw-
nych. Do tego nowa zabudowa meblowa, wymienione łóżka 
oraz wózki transportowe. Na wyposażeniu oddziału znalazł 
się nowoczesny sprzęt medyczny dostosowany do ratowania 
zdrowia i życia pacjentów. Podczas remontu zwrócono uwa-
gę również na efektywność energetyczną i w związku z tym 
m.in. wymieniono drzwi prowadzące do wszystkich pomiesz-
czeń znajdujących się na oddziale. Dodatkowo wymieniona 
została również wiata pod którą wjeżdżają karetki przywo-
żące pacjentów. Jak podkreśla, Piotr Rybak, dyrektor puław-
skiego szpitala sprzęt medyczny to zaledwie pierwszy krok do 
poprawy sytuacji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

– Równie ważnym jeśli nie najważniejszym elementem 
jest personel, który będziemy przeszkalać, aby poprawić or-
ganizację pracy, która ma prowadzić do realizacji jednego  
z kluczowych zadań jakie przed sobą postawili, a mianowicie 
skrócenia kolejek na oddziale – dodaje dyrektor Rybak.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest kolejnym, który  
w ostatnim czasie przeszedł gruntowny remont. Bardzo do-
bre recenzje wśród pacjentek zbiera oddział ginekologiczno-
-położniczy. A na oddziale neurologicznym prace moderni-
zacyjne są już na ostatniej prostej.

Magdalena Tarczyńska
SP ZOZ w Puławach

współpraca i fot. Wojciech Antosz

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2016 r. działa na terenie Powiatu Puław-
skiego pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w któ-
rych profesjonaliści, tj. adwokaci, radcy  prawni i doradcy 
prawni, świadczą pomoc prawną. Jest to zadanie z zakresu 
administracji rządowej zlecone przez wojewodę do wyko-
nywania przez powiat i finansowane z przekazanej dotacji.

Co roku ponad 2000 uprawnionych osób korzystało  
z pomocy prawnika. Od tego roku liczba ta zapewne wzro-
śnie ponieważ ustawodawca rozszerzył krąg osób, którym 
przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej po-
trzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dużym udogodnieniem dla mieszkańców powiatu jest to, 
że w wyniku współpracy z gminami punkty pomocy prawnej 
znajdują się w każdej gminie, która wyraziła wolę współpra-
cy. Dzięki wójtom (Końskowoli, Kurowa, Markuszowa, Bara-
nowa, Gminy Puławy, Janowca) i burmistrzom (Kazimierza  
i Nałęczowa) w gminach zostały udostępnione pomieszcze-
nia na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Zmianą, która na pewno usprawni pracę w punktach 
jest możliwość wcześniejszego umówienia terminu wizyty 
pod nr tel. kom. 609 009 469. Wprowadzone zostały wizyty  
w miejscu zamieszkania interesanta oraz udzielanie porad za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Ta szczególna sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy 
osoba, która ze względu na swój stan zdrowia nie jest w sta-
nie przybyć osobiście na wizytę w punkcie.

Nowością jest również integracja nieodpłatnej pomo-
cy prawnej z innymi formami bezpłatnego poradnictwa. Na 
prawniku ciąży obowiązek przekierowania osoby uprawnio-
nej poprzez przekazanie oferty jednostki poradnictwa spe-
cjalistycznego ujętej na liście nieodpłatnego poradnictwa 
specjalistycznego.  Lista ta jest prowadzona, aktualizowana  
i publikowana przez starostę w BIP Starostwa i na stronie in-
ternetowej Powiatu Puławskiego.

Od stycznia bieżącego roku świadczone jest nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie przez doradców obywatel-
skich. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje róż-
norodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, 
sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych. W razie potrzeby, podczas porady może być 
sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia  
z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 

W ramach tego systemu w  bieżącym roku będą również 
podejmowane działania z zakresu edukacji prawnej: wykła-
dy i spotkania z młodzieżą w szkołach, opracowywane i pu-
blikowane artykuły o tematyce najczęściej pojawiającej się  
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Tak jak do tej 
pory będą się one pojawiały na naszej stronie internetowej  
i w Kwartalniku Powiatowym.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej w 2019 r.:

• Punkt I – Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-12.00 – punkt prowadzony 
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przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Ad-
wokacką w Lublinie.

• Punkt II – Puławy, al. Królewska 3, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 12.00-16.00 - punkt prowadzo-
ny przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

• Punkt III – Nałęczów, ul. Głębocznica 23 a, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 - punkt pro-
wadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z Lublina.

• Punkt IV – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-12.00 – punkt prowadzony przez Lubelski Ośrodek 
Samopomocy z Lublina:
– poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu 

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

go Ośrodka Kultury),
– środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gmi-

ny), 
– czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska polskiego 1 (sie-

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

go Ośrodka Kultury).
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego:
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 
– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z War-
szawy: 

– poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedzi-
ba Urzędu Gminy),

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

– środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gmi-
ny),

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

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

Justyna Śmich
kierownik Oddziału ds. Zarządzania Dokumentami

Jubileusz 100-lecia Publicznych Służb 
Zatrudnienia w Puławach

W dniu 25 stycznia 2019 
roku w Sali Pompejańskiej 
Starostwa Powiatowego w Pu-
ławach odbyła się uroczystość  
z okazji 100-lecia Publicznych 
Służb Zatrudnienia połączona 
z obchodami Dnia Pracowni-

ka Publicznych Służb Zatrudnienia, który zgodnie z ustawą 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został 
ustanowiony 27 stycznia. Organizatorem przedsięwzięcia 
była Danuta Smaga – Starosta Puławski. W uroczystościach 

wzięli udział: poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, 
pełnomocnik Wojewody Lubelskiego radny Powiatu Pu-
ławskiego Mariusz Wicik, przewodnicząca oraz członkowie 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach, wójtowie, dy-
rektorzy szkół oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  
w Puławach.

Starosta Puławski Danuta Smaga złożyła gratulacje pra-
cownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach oraz wrę-
czyła podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców Powiatu 
Puławskiego. Ponadto podczas spotkania miała miejsce pro-
jekcja filmu przygotowanego z tej okazji przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem „100 lat 
Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce”. Całość obchodów 
uświetnił występ młodych artystów z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Puławach. 

Przy tej okazji warto wspomnieć o historii Publicznych 
Służb Zatrudnienia. Początki kształtowania się polityki ryn-
ku pracy w Europie przypadły na czas, w którym Polska była 
pod zaborami, a system prawny funkcjonujący na jej obsza-
rze, był uzależniony od systemu obowiązującego u danego 
zaborcy oraz poziomu jego rozwoju gospodarczego. Podsta-
wę publicznych służb zatrudnienia w zaborze pruskim sta-
nowiły miejskie urzędy pracy, których głównym celem było 
dostarczanie określonej liczby pracowników do rozwijające-
go się bardzo dynamicznie przemysłu. W pozostałych dwóch 
zaborach nie funkcjonowały publiczne służby zatrudnienia.  
W zaborze austriackim pośrednictwo oparte było głównie 
na prywatnych przedsiębiorcach. Ich uzupełnieniem były 
społeczne biura pośrednictwa pracy, które miały jednak cha-
rakter lokalny. W zaborze rosyjskim także nie istniał zorga-
nizowany system pośrednictwa pracy. W praktyce funkcjo-
nowało, w bardzo niewielkim stopniu, prywatne pośrednic-
two pracy. 

Starosta Puławski Danuta Smaga
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Z chwilą odzyskania państwowości po 123 latach polskie 
władze stanęły przed ogromnym wyzwaniem radzenia sobie 
z powojennym bezrobociem. W celu łagodzenia jego spo-
łecznych skutków już w grudniu 1918 r. powołano Komitety 
Niesienia Pomocy Bezrobotnym, których celem była pomoc 
doraźna dla bezrobotnych poprzez zapewnienie podstawo-
wych środków niezbędnych do przeżycia w postaci zapomóg 
pieniężnych i darowizn żywnościowych. Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1919 
roku zniesiono część Komitetów Niesienia Pomocy Bezrobot-
nym powołując w ich miejsce 14 Powiatowych Komisji Po-
mocy dla Bezrobotnych, utworzonych we wskazanych mia-
stach powiatowych. 

Państwo biorąc na siebie dużą część odpowiedzialności 
za pomoc bezrobotnym, na mocy dekretu Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 roku powołało 
Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wy-
chodźcami jako podstawowe instytucje rynku pracy. 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisuje dekret o organizacji 
Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy i Opieki nad 

Wychodźcami – 27 stycznia 1919 r.

Głównym celem ich funkcjonowania było: rejestrowa-
nie bezrobotnych, prowadzenie pośrednictwa pracy dla 
wszelkich kategorii pracowników – poszukujących zarobku  
w kraju i za granicą, prowadzenie pośrednictwa zawodowe-
go, udzielanie informacji o krajowych i zagranicznych „sto-
sunkach zarobkowych”, kontrola treści umów zawieranych  
z pracownikami przez przedsiębiorstwa zagraniczne, zbie-
ranie i prowadzenie informacji statystycznych dotyczących 
rynku pracy. Dostęp do publicznych służb zatrudnienia był 
dla obywateli bezpłatny. Dopuszczano jednak pobieranie 
opłat od pracodawców w wysokości ustalanej przez Minister-
stwo Pracy i Opieki Społecznej. 

Uzupełnieniem publicznych służb zatrudnienia były pry-
watne i społeczne pośrednictwa pracy. Prywatne pośrednic-
two dotyczyło głównie tych kategorii pracowników, na któ-
rych istniało wówczas duże zapotrzebowanie. Pośrednictwo 
społeczne skierowane było natomiast przede wszystkim do 
osób, które opuszczały tereny wiejskie i poszukiwały pracy  
w dużych miastach. Najważniejszym aktem prawnym wy-
danym w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości,  
w którym znalazł się zapis dotyczący problematyki rynku pra-

Poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Gumieniak
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cy była Konstytucja Marcowa, uchwalona 17 marca 1921 r.  
W artykule 102 ustanawiała prawo każdego obywatela do 
opieki państwa nad jego pracą, a w razie jej braku – prawo do 
zasiłku.

Dwudziestolecie międzywojenne to czas bardzo wysokie-
go bezrobocia oraz poszukiwania nowych metod radzenia 
sobie z tym problemem. Cechą charakterystyczną ówczesne-
go polskiego rynku pracy było przeludnienie na wsi i poszu-
kiwanie zatrudnienia w miastach, co potęgowało problemy 
bezrobocia, szczególnie w regionach przemysłowych. Ma-
sowe bezrobocie postawiło urzędy pracy przed olbrzymim 
wyzwaniem nie tylko w kontekście pośrednictwa pracy, ale 
przede wszystkim zapewnienia bezrobotnym środków do 
życia. Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia wymuszał 
stałe poszukiwanie źródeł finansowania polityki rynku pracy. 

Pod wpływem załamania gospodarczego w 1924 r., które 
spowodowało znaczny wzrost bezrobocia, wprowadzono nową 
formę łagodzenia jego skutków w postaci ustawowego zabez-
pieczenia na wypadek utraty pracy i w tym celu powołano 
Fundusz Bezrobocia, który dysponował środkami na ustawo-
we zabezpieczenie w przypadku utraty pracy przez pracowni-

ków fizycznych. Pracownikami umysłowymi od 1927 r. miał 
zajmować się Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. 
Wprowadzano liczne przepisy prawne mające pomóc w roz-
wiązywaniu problemów bezrobocia oraz powoływano kolejne 
instytucje, które z reguły po krótkim okresie funkcjonowania 
przekształcano w inne (komitety, komisje, fundusze). 

W 1931 r. przy Radzie Ministrów powołano nową insty-
tucję pod nazwą Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia, 
który był zobowiązany także do działań na rzecz zatrudnia-
nia bezrobotnych, ale w rzeczywistości zajmował się głów-
nie organizowaniem pomocy doraźnej ze środków pozyski-
wanych dzięki ofiarności społeczeństwa. W czerwcu 1932 r.  
w miejsce Komitetu powołano Komisję Międzyministerialną 
do Spraw Bezrobocia. 

We wrześniu utworzono Fundusz Pomocy Bezrobot-
nym, który po roku istnienia zlikwidowano. 

Bardzo ważnym wydarzeniem, z punktu widzenia polity-
ki rynku pracy, było powołanie w 1933 roku Funduszu Pra-
cy. Jego głównym zadaniem było finansowanie robót publicz-
nych oraz pomocy żywnościowej dla bezrobotnych, którzy 
nie mieli prawa do zasiłków. 

Z dniem 1 kwietnia 1935 r. doszło do połączenia Fundu-
szu Pracy z Funduszem Bezrobocia. Bezpośredni nadzór nad 
nim sprawował Minister Pracy i Opieki Społecznej. Zadania 
Funduszu w zakresie pomocy bezrobotnym były realizowa-
ne przez Wojewódzkie Biura Pracy. W początkowym okresie 
skupiano się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa socjal-
nego a pośrednictwo pracy miało marginalny charakter. 

Najbardziej powszechnym instrumentem aktywizacji bez-
robotnych, oferowanym przez urzędy pracy były roboty pu-
bliczne. Na przełomie lat 20. i 30. ich organizowaniem zaj-
mowało się nawet specjalnie powołane Ministerstwo Robót 
Publicznych. W kolejnych latach rola robót publicznych da-
lej rosła. W drugiej połowie lat 30-tych stały się one jednym  
z głównych elementów tzw. ogólnopaństwowego programu 
inwestycyjnego. Niestety roboty publiczne jedynie w niewiel-
kim stopniu przyczyniały się do realnej poprawy sytuacji na 
rynku pracy. Po ich zakończeniu większość uczestników po-
nownie rejestrowała się jako bezrobotni. 

Na poziom bezrobocia w latach trzydziestych decydują-
cy wpływ miało nałożenie się dwóch procesów: powojenne-
go wyżu demograficznego zasobów siły roboczej i wielkiego 
kryzysu ekonomicznego, szczególnie dotkliwego w warun-
kach zacofanej struktury gospodarczej. Bezrobocie miało 

Starosta Danuta Smaga składa gratulacje pracownikom PUP

Pamiątkowy dyplom od Starosty Puławskiego
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charakter strukturalny i masowy, a klęska braku pracy nę-
kała kilkusettysięczną rzeszę bezrobotnych w miastach oraz  
w postaci utajonej – kilkumilionowe masy zbędnej siły robo-
czej w gospodarstwach chłopskich. 

Publiczne służby zatrudnienia II Rzeczpospolitej działały 
w specyficznych warunkach tworzącej się dopiero państwo-
wości, na terenie obejmującym trzy byłe zabory bardzo zróżni-
cowane pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego,  
a wysokie bezrobocie było w tamtych latach stałym elemen-
tem polskiej rzeczywistości. Dziś struktura służb zatrudnienia 
obejmuje ponad 350 urzędów, które obsługują 16 województw 
i 379 powiatów. Od 2004 roku wchodzą one w skład Europej-
skich Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wspierać mo-
bilność pracowników na europejskim rynku pracy. 

Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Puławach na dzień 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia 
w Powiecie Puławskim kształtowała się na poziomie 6,1%, 
gdzie liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie wy-
niosła 3071 osób.

Krzysztof Gumieniak
dyrektor PUP w Puławach

fot. Julia Dunia

„W królestwie bajek Ewy Szelburg-Zarembiny” 
– konkurs plastyczny  

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach z okazji 
120. rocznicy urodzin Ewy Szelburg-Zarembiny ogłosi-
ła powiatowy konkurs plastyczny na projekt okoliczno-
ściowej zakładki do książki pt. „W królestwie bajek Ewy 
Szelburg-Zarembiny”. W konkursie wziąć mogą udział 
uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI) z terenu powiatu 
puławskiego. Głównym zadaniem tego plastycznego wyzwa-
nia jest wykonanie jednej zakładki w dowolnym formacie  

Kultura

i w dowolnie wybranej technice. Tematyka zakładki powinna 
nawiązywać do twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny, pisarki, 
której biografia nierozerwalnie związana jest z powiatem pu-
ławskim. Termin składania prac do 30 kwietnia 2019 roku. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać pocz-
tą tradycyjną (ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy), albo złożyć  
w swojej bibliotece gminnej. Na odwrocie pracy należy umie-
ścić: imię i nazwisko, wiek autora, dane kontaktowe: adres  
i telefon.

Zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia wyzwania, 
na zwycięzców czekają nagrody – bony prezentowe do salo-
nów sieci Empik. 

Więcej szczegółów i regulamin na stronie internetowej 
bibliotek powiatu puławskiego (www.bib.pulawy.powiat.pl). 
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 
81 886 14 74 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pbpulawy@onet.pl.

Katarzyna Adamowska-Kane
PBP Puławy 

„Maria Kuncewiczowa literacką wizytówką 
Kazimierza Dolnego” – konkurs plastyczny  

Z okazji 30. rocznicy śmierci Marii Kuncewiczowej Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach ogłosiła kon-
kurs plastyczny pt. „Maria Kuncewiczowa literacką wizy-
tówką Kazimierza Dolnego”. Podejmij wyzwanie i wkom-
ponuj Marię Kuncewiczową w pejzaż Kazimierza Dolnego. 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych (klasy VII-VIII), gimnazjalnych, licealnych oraz do 
wszystkich zainteresowanych osób dorosłych.

Każdy chętny uczestnik, aby dołączyć do konkursu, musi 
wykonać jedną pracę w dowolnie wybranej technice w for-
macie nieprzekraczającym A3. Termin składania prac do  
30 kwietnia 2019 r. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Puławach osobiście lub wysłać pocz-
tą tradycyjną (ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy), albo złożyć  
w swojej bibliotece gminnej. Na odwrocie pracy należy umie-
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ścić: imię i nazwisko, wiek autora, dane kontaktowe: adres  
i telefon.

Warto dołączyć do konkursu, biblioteka przewidzia-
ła atrakcyjne nagrody – bony prezentowe do sieci salonów  
Empik. 

Więcej szczegółów i regulamin na stronie internetowej 
bibliotek powiatu puławskiego (www.bib.pulawy.powiat.pl). 
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 
81 886 14 74 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pbpulawy@onet.pl.

Katarzyna Adamowska-Kane
PBP Puławy

Ludowe barwy Lubelszczyzny – projekt 
kazimierskiej biblioteki  

Miło jest nam poinformować, że projekt „Ludowe bar-
wy Lubelszczyzny” zgłoszony przez Kazimierski Ośro-
dek Kultury, Promocji i Turystyki – Bibliotekę Publiczną  
w Kazimierzu Dolnym uzyskał dofinansowanie w XI edy-
cji konkursu grantowego „Na dobry Początek!” organi-
zowanego przez Fundację BGK. Z wszystkich złożonych 
wniosków zarząd fundacji wybrał 50 projektów. Kazimierska 
biblioteka otrzymała 9 966,00 złotych. Projekt realizowany 
będzie w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. Warsz-
taty skierowane są do dwóch grup wiekowych: przedszkola-
ków z IV grupy i uczniów klasy III szkoły podstawowej. Do 
współpracy przy realizacji projektu zaproszeni zostali na-
stępujący partnerzy: Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 
Dolnym, Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Kazimie-
rzu Dolnym, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, 
Stowarzyszenie Klubu Twórców Ludowych i Rękodzieła 
Artystycznego w Kazimierzu Dolnym, Małgorzata Urban  
– właścicielka Siedliska Małgorzaty, oraz Małgorzata Knap 
– instruktor z zespołu „Powiśle”. Głównym celem projek-
tu jest promocja i krzewienie wartości kultury ludowej 
wśród najmłodszych. Uczestnicy warsztatów będą mieli 
okazję odkryć różne oblicza sztuki ludowej. Projekt, two-
rząc warunki do szerszego poznania dziedzictwa folklo-
rystycznego regionu, pomoże w rozwijaniu pasji i talen-
tów wśród młodych ludzi. Powyższy projekt ma nie tylko 
inspirować dzieci do twórczej aktywności, oryginalnego 
myślenia oraz kreatywnego poszukiwania własnej dro-
gi życiowej, ale również rozwijać umiejętność komunikacji  
i współpracy w grupie. 

W ramach projektu odbędzie się 6 warsztatów  
tematycznych:

1. Kultura ludowa w codzienności – luty
2. Stroje i tańce ludowe naszego regionu – marzec
3. Tradycyjne zwyczaje i obrzędy wielkanocne – kwiecień 

(warsztaty wyjazdowe)
4.  Zabawy dawniej, a dziś – maj
5. „Róbmy swoją ludowość” – czerwiec
6. Tradycyjna pisanka ludowa – warsztaty dla dorosłych
Dodatkowo na potrzeby projektu kazimierska biblio-

teka przeistoczyła się w wiejską izbę. Eksponaty na wy-
stawę przynieśli sami mieszkańcy, którzy chętnie po-

dzielili się rodzinnymi pamiątkami. Nowe wnętrze ka-
zimierskiej biblioteki można oglądać do końca marca  
w godzinach od poniedziałku do piątku 9.00-17.00, w sobotę 
10.00-15.00.

Anna Piłat 
kierownik BP w Kazimierzu Dolnym

fot. Urszula Soleniec – BP Kazimierz Dolny

Wielkie książkobranie w Zespole Szkół 
Technicznych  im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa…”
W. Szymborska

Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa jest wie-
loletnim rządowym progra-
mem ustanowionym w celu 
poprawy stanu czytelnictwa 
w Polsce. Priorytet 3 tego 

projektu jest dedykowany bibliotekom szkolnym – poprzez 
dofinansowanie zakupu nowości książkowych ma wspierać 
i rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży. 

W październiku 2017 roku dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych w Puławach złożył wniosek o dotację w ra-
mach NPRC. Decyzja o jej przyznaniu zapadła wiosną 2018 
roku,  umowa o przystąpieniu do projektu została podpisana  
w czerwcu tego samego roku. Kwota przyznanego wsparcia 
finansowego wyniosła 12.000 zł, przy wkładzie własnym or-
ganu prowadzącego wynoszącym 3.000 zł, co oznaczało, że 
szkoła dysponowała kwotą 15.000 zł na realizację zakupu no-
wości książkowych.



Tu jest moje miejsce

18

Decyzja o tym, jakie książki ostatecznie wzbogacą zbiory 
biblioteki szkolnej ZST została podjęta przede wszystkim na 
podstawie wyników ankiety badającej preferencje i upodo-
bania czytelnicze uczniów oraz indywidualnych propozycji. 
Nauczyciele bibliotekarze spędzili wiele godzin na poszuki-
waniu ciekawych oraz przydatnych pozycji wydawniczych, 
tak aby były one jak najbardziej atrakcyjne, zróżnicowane 
i pozwalające zaspokoić różne gusty czytelnicze. Ostatecz-
na lista książek została pozytywnie przyjęta przez Samorząd 
Uczniowski i Radę Rodziców. Przeprowadzono także konsul-
tacje z pracownikami Miejskiej Biblioteki w Puławach doty-
czące planowanych zakupów oraz sposobów wymiany infor-
macji bibliograficznych. 

Nabycie książek, ich opracowanie finansowe i rzeczowe,  
a także niezbędne ofoliowanie, trwało do końca listopa-
da 2018 roku. W grudniu społeczność szkolna ZST mogła 
wreszcie zapoznać się z nowymi książkami. Zostały one wy-
eksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej, a podczas 
Mikołajkowego zebrania z nową ofertą czytelniczą zaznajo-
mili się również rodzice.

Wśród niespełna tysiąca egzemplarzy książek najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się pozycje literatury mło-
dzieżowej, takich autorów jak: B. Fitzpatrick, C. Clare,  
F. Moccia czy M. Stiefvater, kupione pojedynczo lub w pakie-
tach. Nie zabrakło też takich bestsellerów, jak np. „Cudow-
ny chłopak”, „13 powodów” czy „Tatuażysta z Auschwitz”. 
Do zbiorów biblioteki trafiły wreszcie, oczekiwane przez 
młodzież serie J. Flanagana, J. Dashnera.  Literaturę fantasy  
i science-fiction  reprezentowały książki m.in.: T. Pratchetta, 
A. Ziemiańskiego i D. Glukhovskiego. Dla ambitnych i wy-
magających czytelników, poszukujących literatury popular-
no-naukowej kupiono m.in.: „Biologię molekularną”, „Che-
mię leków”, „Mechanikę kwantową”, a także ciekawe pozycje 
dotyczące świadomego stylu życia: „Słodziutki. Biografia 
cukru”, „Jak zerwać z plastikiem”, „Zbrodnie roślin”, „Oso-
bowość na talerzu” i inne. Zasoby biblioteki wzbogaciły się 
także o wartościową literaturę faktu, reportaże W. Tochmana,  
A. Stasiuka, ale też biografie: monumentalne o Herbercie, 
Gombrowiczu, czy też, poszukiwane przez melomanów, 
książki o życiu takich gwiazd jak Freddie Mercury, Kora czy 
Slash. Do cieszących się niesłabnącym powodzeniem krymi-
nałów thrillerów dołączyły książki autorstwa m.in.: R. Mro-
za, K. Bondy, T. Gerritsen, S. Kinga oraz klasyków gatunku  
A. Christie i R. Chandler.

Dzięki dofinansowaniu kupiono też wiele egzemplarzy 
lektur, zwracając szczególną uwagę na tytuły niezbędne do 

realizacji  przyszłej podstawy programowej. W trosce o roz-
wój kompetencji społecznych młodzieży na półki biblioteki 
trafiły takie książki jak: „Balsam dla duszy nastolatka”, „Chcę 
być kimś”, „7 nawyków skutecznego działania”, „Toksyczni lu-
dzie”, „Ekonomia dla bystrzaków” i wiele innych.

Elementem wspierania czytelnictwa w Zespole Szkół 
Technicznych jest możliwość udostępniania książek na czas 
ferii i wakacji oraz indywidualne podejście do potrzeb każ-
dego użytkownika biblioteki. Efektem udziału w Narodo-
wym Programie Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie 
księgozbioru, co przekłada się na poprawienie funkcjonowa-
nia i oddziaływania  biblioteki szkolnej. We współczesnym 
świecie, pełnym natłoku przeróżnych informacji i znaczeń, 
czytanie książek jest źródłem wiedzy, rozwija inteligencję, 
wyobraźnię i empatię, poprawia pamięć i nastrój, wzbogaca 
słownictwo, ale przede wszystkim pozwala człowiekowi zro-
zumieć innych i odnaleźć siebie, odnaleźć sens istnienia.

Małgorzata Bednarska
 nauczyciel – bibliotekarz ZST w Puławach

fot. j.w.

Wspomnienia o Henryku Skirgajło

W dniu 2 stycznia 2019 roku odszedł do wieczności 
śp. Henryk Skirgajło – Sybirak, wieloletni prezes Zarządu 
Związku Sybiraków Oddziału Rejonowego w Puławach.

Urodził się 7 kwietnia 1935 roku w Augustowie w woje-
wództwie białostockim w rodzinie robotniczej. W czerwcu 
1941 roku mając sześć lat wraz z rodzina został deportowa-
ny na Syberię do Krasnojarskiego Kraju w rejon Chakazji. Na 
nieludzkiej ziemi spędził pięć lat. Do Polski wrócił z mamą  
i dwoma braćmi w 1946 roku. Ukończył studia  na UMCS  
w Lublinie na wydziale Geografii Fizycznej. Swoje życie zwią-
zał z zawodową służbą wojskową w Dęblinie. Na emeryturę 
przeszedł w stopniu podpułkownika. Będąc w rezerwie za-
jął się działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie i w Związku Sybiraków  
w Puławach. Z Jego inicjatywy na cmentarzu komunalnym  
w Dęblinie powstał obelisk poświęcony „Wiecznej Pamię-

Historia, ludzie regionu, 
wspomnienia
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ci Zesłańcom Sybiru”, a jedno z rond w Puławach nazwano 
rondem Sybiraka Mariana Jonkajtysa autora „Hymnu Sybira-
ka”. Henryk Skirgajło chętnie spotykał się z młodzieżą szkol-
ną. Podczas prelekcji przybliżał słuchaczom rys historyczny 
Polski i Sybiru za czasów Rosji Carskiej i okresu sowieckiego,  
nawiązując przy tym do losów swojej rodziny. Jest autorem 
książki „Moje syberyjskie zielone lata” i wielu artykułów o te-
matyce syberyjskiej.

W osobie śp. Henryka Skirgajło, społeczność straciła 
człowieka oddanego sprawom Związku,  przyjaciela, wielkie-
go patriotę obdarzonego szacunkiem nie tylko w środowisku 
Sybiraków.

Za swoją działalność został odznaczony „Krzyżem Ze-
słańców Sybiru”, Odznaką Honorową Sybiraka, złotą odznaką 
„Zasłużony dla Związku Sybiraków”, medalem „PRO ME-
MORIA” i medalem „PRO PATRIA”.

Halina Ścibior  
Sekretarz Związku Sybiraków

Oddziału Rejonowego w Puławach
fot. Jerzy Jabłonka

Andrzej Jackiewicz (1930-2019)

6 stycznia 2019 r. zmarł  
w Puławach Andrzej Ruzgis-
-Jackiewicz, lekkoatleta, czło-
nek kadry narodowej, nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
szkół puławskich, działacz Soli-
darności Nauczycielskiej.

Urodził się 11 września 1930 r. 
w Puławach. Jego ojciec Franci-
szek był pracownikiem technicz-
nym w Państwowym Instytucie 
Naukowym Gospodarstwa Wiej-
skiego. W czasie okupacji nie-
mieckiej aktywnie działa w ruchu oporu za co zostaje aresz-
towany w 1943 r. przez Niemców na oczach syna Andrzeja.  
Opisał to w swoich wspomnieniach: „Po obu stronach drogi 
wznosiły się nasypy ziemi porośnięte trawą. Na ich końcu 
syn mój, dwunastoletni Andrzej, pasł krowę. Zamieniłem 
z nim kilka słów i wyszedłem zza wałów na otwartą prze-
strzeń. Spojrzałem przed siebie  struchlałem, na drodze stał 
samochód osobowy, a w moją stronę szło dwóch osobników 
z rękami w kieszeniach. Pierwsza myśl, to: gestapo, i zaraz 
następna: uciekać z powrotem między wały, tam nie dosię-
gną cię kule. Ale jednocześnie refleks: nie możesz uciekać, bo 
przecież Andrzej, stojący w polu rażenia, może być pierwszą 
ofiarą tej ucieczki. Powoli, noga za nogą, zbliżyłem się w stro-
nę auta”  (Franciszek Jackiewicz, Byłem więźniem Majdanka, 
Lublin 1967). Gestapowcy wsadzili Franciszka do samocho-
du i razem z innymi aresztowanymi tego dnia mieszkańcami 
Puław wywieźli ich na Zamek Lubelski. Po kilku miesiącach 
przesłuchań znalazł się w obozie koncentracyjnym na Maj-
danku. Kolejne etapy jego obozowych wędrówek to: Natzwe-
iler, Dachau, Melk, Mathausen. W maju 1945 r. Franciszek 
Jackiewicz wraca do rodzinnych Puław. 

Pozbawiony na kilka lat ojca, Andrzej wychowywany jest 
przez matkę. W tym  czasie ukończył szkołę podstawową 
oraz zaczął kurs klasy gimnazjalnej na kompletach tajnego 

nauczania u prof. Włodzimierza Zinkiewicza. Po zakończe-
niu wojny, w latach 1946-1951 uczy się w Liceum Ogólno-
kształcącym w Puławach. 

Kolejny etap edukacji to studia, które odbył w latach 
1951-1954 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie, specjalizacja – lekkoatletyka. Dyplom ukończenia stu-
diów I stopnia otrzymał 11 października 1954 r. Wykształce-
nie swoje uzupełnił już w trakcie pracy zawodowej uzyskując 

Spotkanie z młodzieżą przed świętami Bożego Narodzenia –  
ZSZ nr 1 1989 r.

Andrzej Jackiewicz przemawia do młodzieży w czasie akademii 
upamiętniającej Konstytucję 3 Maja – ZSZ nr 1 1981 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – ZSZ nr 1 1984 r. 
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27 kwietnia 1976 r. na macierzystej uczelni tytuł magistra 
wychowania fizycznego.

Pierwszą pracę w roli nauczyciela rozpoczyna Jackiewicz 
w roku szkolnym 1954/1955 w Technikum Hodowlanym  
w Okszowie (powiat chełmski). Uczy  wychowania fizycz-
nego i przysposobienia wojskowego – z tymi przedmiotami 
będzie związany przez cały okres swojej pracy zawodowej. 
Po roku udaje mu się przenieść do Puław i rozpoczyna pracę  
w Technikum Weterynaryjnym. 

W 1959 r. zapadła decyzja o likwidacji Technikum We-
terynaryjnego. W tej sytuacji Jackiewicz mając niepełny wy-
miar godzin przez dwa lata pracował równocześnie w Liceum 
Ogólnokształcącym im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach.

Od 1 września 1961 r. kolejne miejsce pracy A. Jackiewicza 
to Technikum Gospodarcze, które z czasem stanie się częścią 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Puławach. W sumie w ZSZ 
nr 1 Jackiewicz przepracował 24 lata. Odszedł na emeryturę 
w 1985 r., ale nie stracił kontaktu ze swoją szkołą. Pracował  
z młodzieżą jeszcze przez 11 lat, ucząc w niepełnym wymia-
rze godzin. Przez cały ten czas miał dwie pasje nierozerwalnie 
związane z młodzieżą: sport i wychowanie patriotyczne.

Efektem sportowej pasji było powstanie  Międzyszkolne-
go Klubu Sportowego, który kierowany przez Jackiewicza sta-
je się prawdziwą kuźnią talentów lekkoatletycznych.

Przyszedł rok 1980. A. Jackiewicz z całą właściwą sobie 
energią, zaangażował się w tworzenie nauczycielskiej „Soli-
darności”. Z ramienia oświaty wchodzi do Zarządu Oddziału 
NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska i zostaje wiceprzewod-
niczącym ds. kultury, oświaty i informacji. Daje się wtedy po-
znać jako sprawny organizator dwóch akcji patriotycznych: 
wmurowania tablicy upamiętniającej Krystynę Krahelską 
oraz odbudowy zniszczonych pomników niepodległości we 
Włostowicach.

11 czerwca 1981 r. w Sali Rycerskiej Pałacu Czartory-
skich „Solidarność” IUNG zorganizowała okolicznościową 
wieczornicę poświęconą Krystynie Krahelskiej. W trakcie 
spotkania uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zapre-
zentowali program artystyczny przygotowany pod kierun-
kiem Marii Legieć i Marii Wójcik. Z inicjatywy samorzut-
nie powstałego komitetu organizacyjnego 31 lipca 1981 r.  
w ścianę pałacu została wmurowana i uroczyście odsłonię-
ta pamiątkowa tablica ku czci poetki. W okolicznościowym 
przemówieniu  Andrzej Jackiewicz podkreślił, że „Puławy są 
miejscem, w którym żyli i przebywali znani polscy wodzowie 
i pisarze, w którym pomyślano o ratowaniu nauki, kultury 
 i sztuki upadającej ojczyzny”. Jackiewicz zaapelował także do 
młodzieży „o pogłębienie wiedzy o losach Polski i Polaków 
na przestrzeni dziejów, o godne zastępowanie swoich ojców”. 

Stan wojenny nie przerywa jego zaangażowania w pracę 
związkową. Mimo wizyt SB w mieszkaniu, działa dalej.

26 stycznia 1989 r. w sali katechetycznej kościoła Wniebo-
wzięcia NMP zbiera się grupa ponad 40 działaczy „Solidar-
ności” środowiska oświatowego. Zapada decyzja o utworze-
niu Komitetu Organizacyjnego, który ma przygotować reak-
tywowanie działalności NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi Puławskiej. W skład komitetu 
weszło 11 nauczycieli, a wśród nich Andrzej Jackiewicz.

W nowej rzeczywistości politycznej swoją działalność pa-
triotyczną  kontynuuje  w Puławskim Towarzystwie Tradycji 
Narodowych, którego członkiem zostaje w 1994 r. Działal-

ność ta owocuje kilkunastoma artykułami opublikowanymi 
przez Jackiewicza w Kwartalniku Społeczno-Historycznym 
PTTN. W większości są to osobiste wspomnienia związane  
z różnymi wydarzeniami w Puławach.

Zwieńczeniem działalności społecznej A. Jackiewicza była 
jego praca w Radzie Miasta I i II kadencji. 

Andrzej Jackiewicz pochowany został w rodzinnym gro-
bie na cmentarzu przy ul. Piaskowej w Puławach. 

Robert Och
dyrektor ZS nr 1 w Puławach

fot. z archiwum ZS nr 1

Edukacja

Rozwijanie kompetencji kluczowych  
uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST  
w woj. lubelskim

Powiat Puławski bierze udział w projekcie pn. „Rozwi-
janie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i do-
radztwo dla JST w woj. lubelskim”. Projekt jest realizowany 
w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświa-
ty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020.

Instytucją nadzorującą wdrożenie projektu jest Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Projekt adresowany jest do ze-
społów delegowanych przez JST. Powiat Puławski reprezen-
tuje czterech przedstawicieli. Założeniem przedsięwzięcia są 
szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania oświatą i pod-
noszenia jakości usług oświatowych. Kluczowym zadaniem 
projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze w stworzeniu  
w powiecie lokalnego planu podnoszenia jakości usług 
oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kom-
petencji kluczowych uczniów. W ramach udziału Powiatu 
Puławskiego w projekcie powstał: Plan rozwoju oświaty 
Powiatu Puławskiego oraz wspomagania szkół/placówek 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Stwo-
rzenie takiego planu pozwoli na wzrost jakości usług oświa-
towych oraz wykorzystanie narzędzi usprawniających zarzą-
dzanie i wspomaganie szkół.

Po analizie SWOT, analizie opracowań wykonanych 
przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach 
i czterech odbytych spotkaniach dialogowych, debacie,  jako 
najistotniejszy obszar interwencji wskazano: poprawę sku-
teczności działań w zakresie kompetencji kluczowych: Umie-
jętność uczenia się. Istnieje wyraźna potrzeba do tworzenie 
warunków i wsparcie uczniów w przygotowaniu ich do dal-
szej edukacji i zawodu. Powyższe ustalenia wpisują się w:  Cel 
operacyjny II.1. „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości 
oferty edukacyjnej” i są zgodne w kontekście pierwszego  wy-
magania państwa, tj. „Procesy edukacyjne są zorganizowane 
w sposób sprzyjający uczeniu się” zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 
roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1611) oraz podstawowymi  kierunkami realiza-
cji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: 
„Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogól-
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nego”, tu: kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność 
i innowacyjność uczniów,  kształcenie zawodowe oparte na 
ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwój doradztwa 
zawodowego. Wspomaganiem procesowym (działania ukie-
runkowane na doskonalenie nauczycieli w celu wspierania 
rozwoju kompetencji kluczowych uczniów) zostały obję-
te trzy szkoły  na terenie Powiatu Puławskiego do końca cy-
klu szkolnego 2018/2021. Ponadto zaplanowano stworzenie 
warunków i wsparcie uczniów klas pierwszych w co najmniej 
4. szkołach do końca cyklu szkolnego 2018/2021 w przygoto-
waniu ich do dalszej edukacji i zawodu poprzez poprawę sku-
teczności działań w zakresie kompetencji kluczowych: Umie-
jętność uczenia się. 

Małgorzata Noskowska 
kierownik Wydziału Edukacji 

Starostwo Powiatowe w Puławach

Dzień Kariery Zawodowej w ZST

„Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka 
zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. 

Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami
  postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo 

szybko osiągnie niespodziewany sukces”
Walden Thoreau

Praca towarzyszy w życiu niemalże każdego człowie-
ka. Może być ona źródłem satysfakcji albo frustracji, może 
przynosić człowiekowi szczęście lub niezadowolenie.  
W dużej mierze nastawienie ludzi względem pracy, którą 
wykonują zależy od tego, jaka ona jest – czy odpowiada ich 
oczekiwaniom i zainteresowaniom. Planowanie kariery za-
wodowej polega na ustaleniu celów, poszukiwaniu rozwiązań 
i podejmowaniu decyzji w odniesieniu do pracy, jaką chcemy 
wykonywać, czy też szkoły, którą zamierzamy wybrać. Trzeba 
pamiętać, że to my sami odpowiadamy za to, jak ukształtuje się 
nasza kariera zawodowa, co będziemy robić, gdzie się uczyć, 
pracować. Wychodząc naprzeciw tej problematyce, 6 grudnia 
2018 r. Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Urzędem 
Pracy i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP po raz kolejny 
zorganizował Dzień Kariery Zawodowej. Przedsięwzięcie zo-
stało objęte Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego, 
Prezydenta Miasta Puławy, Komendanta Lubelskiej Woje-
wódzkiej Komendy OHP oraz Patronatem Medialnym przez 
Radio Puławy 24.

Uroczystego otwarcia Dnia Kariery Zawodowej dokonali: 
wicestarosta Leszek Gorgol, wiceprezydent Miasta Puławy Ta-
deusz Kocoń, Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawrysz-
czak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach Krzysz-
tof Gumieniak, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Andrzej Wenerski, dyrektor Centrum Edukacji  
i Pracy Młodzieży w Lublinie Tomasz Kopyciński, Agnieszka 
Zamojska z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta oraz dy-
rektor Zespołu Szkół Technicznych Henryk Głos.

  Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie uczniom, 
nauczycielom, rodzicom oraz przybyłym gościom ofert 
uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku pra-
cy, pracodawców, fundacji, banków. Młodzież, biorąc udział  
w wykładach, spotkaniach, prelekcjach, szukała swojego po-
mysłu na życie i karierę zawodową. 
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W wydarzeniu udział wzięło 31 podmiotów: 2 Lubelska 
Brygada Obrony Terytorialnej JW 5444, PKO BP, Centrum 
Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Puławach, Credit Agricole Bank Polska S.A., 
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., In Temporis Polska 
– agencja pośrednictwa pracy, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, Krzaczek Stanisław – Zakład Produkcyjno-Handlowy, 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puła-
wach, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Medyczne 
Studium Zawodowe w Puławach, Lubelska Wojewódzka Ko-
menda OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery, Mostostal Pu-
ławy S.A., Mezap Sp. z o.o., Nestle Waters Polska S.A. Zakład 
Produkcyjny Nałęczowianka, Politechnika Lubelska, Polsko-
-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławski Park Nauko-
wo-Technologiczny, Sulej – Ośrodek Szkolenia Kierowców, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojsko-
wa Akademia Techniczna w Warszawie, Wojskowa Komen-
da Uzupełnień w Puławach, Wydział Zamiejscowy UMCS  
w Puławach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubli-
nie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lu-
blinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincente-
go Pola w Lublinie.    

Podczas Dnia Kariery Zawodowej został również podsu-
mowany międzyszkolny konkurs zawodoznawczy WIEDZA 
REKRUTACJA KARIERA, którego zwycięzcy otrzymali na-
grody ufundowane przez Lubelską Wojewódzką Komendę 
OHP, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Puławy. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się:

I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
II miejsce – Zespół Szkół Technicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
III miejsce – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Puławach

Wyróżnienia otrzymali: 
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach 
oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Puławach.             
Dla Zespołu Szkół Technicznych 6 grudnia 2018 r. to tak-

że dzień podpisania umowy o współpracy z Zakładem Budo-
wy Aparatury i Remontów Specjalistycznych Mezap Sp. z o.o.

Jadwiga Kozak, Sylwia Wójtowicz
Zespół Szkół Technicznych  

im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Puławach
fot. z archiwum szkoły

Za sto dni matura…

Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.

Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi;
Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi.

                                    Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 
W sobotni wieczór 9 lutego 2019 r. maturzyści  

z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 
wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali długo oczeki-
wane wydarzenie – bal maturalny. Tradycyjna studniów-
ka została zorganizowana w Domu Weselnym „U Jaku-
ba” w Sosnowie przez uczniów klas: 4 agt, 4 ct, 4 dt oraz  
4 it, którzy zaprosili do wspólnej zabawy dyrektora szko-
ły pana Krzysztofa Szabelskiego, wychowawców pp: Annę 
Winiarską, Gabrielę Sieprawską, Monikę Wójciak, Pio-
tra Toczka oraz całe grono pedagogiczne i przedstawi-
cieli rodziców. Na wstępie młodzież w pięknych słowach 
podziękowała za trud pedagogów, którym wręczono sym-
boliczne bukiety kwiatów, a dyrektor Krzysztof Szabel-
ski życzył przyszłym abiturientom szampańskiej zabawy  
i pomyślnego zdania zbliżających się egzaminów.

W pięknym, tradycyjnym polonezie można było podzi-
wiać czterdzieści par. Po uroczystym rozpoczęciu, nadszedł 
czas na wspólną zabawę. Jak stwierdza jednak z maturzy-
stek, Karolina, noc studniówkowa będzie należała do nieza-
pomnianych, a organizatorzy zadbali o atrakcje – na wesoło: 
„Na czas tego uroczystego i jedynego w swoim rodzaju balu, 
wszystkim udało się odrzucić zmartwienia i całkowicie zanu-



23

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

rzyć się w dobrej zabawie. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się wspólne zabawy, takie jak: kankan, belgijka czy pociąg.  
W trakcie uroczystości niespodziewanie przybył szympans  
z pobliskiego Zoo, aby także świętować zbliżającą się maturę. 
Swoją obecnością zaszczyciło maturzystów także dwoje gości 
specjalnych: siostra Anastazja, która przyjechała swoim BMW, 
a zaraz za nią, na rowerze dojechał Ojciec Mateusz, który po-
święcił maturzystów w tak ważnym dla nich dniu”. Jak przysta-
ło na bal abiturientów, wspólne harce trwały do białego rana.

Wszystko co dobre, szybko się kończy – cytując znane 
słowa: „Minęła Studniówka z wielkim hukiem. Czas ucieka  
i matura coraz bliżej...”. Naszym czwartoklasistom życzymy, 
aby jak najlepiej wykorzystali dni dzielące ich od egzaminu 
maturalnego. Mamy nadzieję, że zabawa studniówkowa po-
zostanie na zawsze w Waszej pamięci, jako jeden z najpięk-
niejszych bali oraz wspomnienie szkolnych przyjaźni, a zara-
zem kolejny krok w stronę dorosłości. 

Agnieszka Gawinek 
fot. Sławomir Ciupa
ZS nr 2 w Puławach

Świętujemy Stulecie Niepodległości – przez 
cały rok!

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski  
w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji pa-
triotycznej oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na 
plakat o tematyce związanej z jubileuszem. Konkurs recy-
tacji odbył się w czytelni, co pozwoliło stworzyć sprzyjającą 
i kameralną atmosferę. Jury w sposób szczególny wyróżniło 
Andżelikę Kowalczyk, która zaprezentowała wiersz W. Szym-
borskiej pt. „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”, przyznając 
Andżelice I miejsce, II miejsce za recytację wiersza J. Tuwima 
pt. „Sztandar” zdobyła Karolina Stylska.

W konkursie plastycznym największe uznanie jury zy-
skały prace Karoliny Stylskiej i Karoliny Michalik. Autorki 
wykazały się pomysłowością na interpretację tematu i wyko-
nały prace łącząc różne techniki plastyczne. Pokonkursową 
ekspozycję plakatów można obejrzeć w bibliotece. Uczestnicy 
konkursów otrzymali dyplomy i podziękowania. Zwycięzcom 
gratulujemy.

Agnieszka Malinowska
ZS nr 2 w Puławach

XV Konkurs Dzień Bezpiecznego Komputera

W wyniku przeprowadzonych w szkole eliminacji do XV 
Konkursu Informatycznego: „Dzień Bezpiecznego Kompute-
ra” na zawodach regionalnych Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego w Puławach reprezentowali: Bartłomiej Patkowski 
- 3igt, Bartłomiej Kruk - 3igt, Patryk Kowalczyk - 2it.

Konkurs corocznie organizowany jest w Zespole Szkół 
Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lu-
blinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Ku-
ratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Pol-
skiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Lubelski i Mi-
crosoft Polska.

W tym roku wyróżnienie zdobył Bartłomiej Patkowski – 
serdeczne gratulacje.

Marek Klepko 
Zs nr 2 w Puławach

fot. zsen.lublin.pl
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Co nowego w Zespole Szkół nr 2  
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach?  
Rozmowa z dyrektorem placówki  
Krzysztofem Szabelskim

– Panie Dyrektorze, Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkow-
skiego w Puławach nieustannie się rozwija i podąża za no-
woczesnymi technologiami. W najbliższym czasie grupa 
uczniów oraz nauczycieli będzie mogła podnieść swoje kwa-
lifikacje – uczestnicząc w kursie sterowania dronami. Proszę 
o przybliżenie tego projektu. 

– W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpi-
ła do projektu pn. „Zawodowcy” – program doskonalenia 
zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Puławach w ramach tej inicjatywy pięć-
dziesięcioosobowa grupa uczniów oraz dziesięciu nauczycieli 
przedmiotów zawodowych będzie mogło odbyć kurs przy-
gotowujący do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora 
bezzałogowego statku powietrznego. Działanie to ma na celu 
zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania operacji lotni-
czych w zasięgu wzroku zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, przybliżenie informacji na temat przestrzeni powietrznej 
– gdzie i na jakich warunkach można latać, jak uzyskać zgo-
dy i pozwolenia, wskazania formy wypełniania niezbędnych 
dokumentów przy tworzeniu stref lotniczych. Uczestnicy 
projektu otrzymają specjalne certyfikaty, wymagane wobec 
osób wykonujących loty komercyjne, np. przygotowywanie 
zdjęć lub filmów z powietrza, fotogrametria, ochrona mienia 
itp. Myślę, że zajęcia tego typu będą ciekawe, a przy tym za-
pewnią kwalifikacje adekwatne do zapotrzebowania na ryku 
pracy. 

– Dzięki współpracy z Powiatem Puławskim nasi ucznio-
wie będą mogli doskonalić się w ramach przedmiotów zawo-
dowych. Na czym polega ta inicjatywa?

– Powiat Puławski kontynuuje realizację projektu pn. 
„Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Weźmie w nim udział 550 uczniów z powiatu puławskiego, 
m.in. reprezentanci Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskie-
go w Puławach, a szkolenia zostaną sfinalizowane przed koń-
cem września 2019 r. W ramach projektu przewidziano za-
kup wyposażenia dla szkół zawodowych, dzięki czemu otrzy-

maliśmy tablety graficzne oraz aparaty fotograficzne. Ponadto 
uczniowie w ramach kursów będą mogli uzyskać dodatkowe 
uprawienia, chociażby spawacza MIG – MAG oraz TIG, pra-
wo jazdy kategorii B, operatora wózka widłowego, a także od-
być staże i praktyki, za które otrzymają wynagrodzenie. Ka-
dra kształcąca w zakresie przedmiotów zawodowych również 
będzie mogła podnieść swoje kwalifikacje. Niedawno została 
zakończona rekrutacja osób zainteresowanych w ramach za-
wodów: technik mechanik, technik budownictwa oraz tech-
nik informatyk. Zajęcia będą się odbywały po obowiązko-
wych godzinach lekcyjnych, w budynku naszej szkoły. Udział 
w projekcie z pewnością przyniesie uczestnikom liczne pro-
fity. 

– Poza nowościami związanymi z ofertą edukacyjną 
szkoły, wkrótce rozpoczną się prace modernizacyjne budyn-
ku, na czym będzie polegała rozbudowa obiektu? 

– W ramach projektu „Rozbudowa pracowni i sal dy-
daktycznych” zostało zaplanowane utworzenie nowych kla-
sopracowni, wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji 
programów nauczania z zakresu budownictwa, geodezji oraz 
mechaniki samochodowej. Na parterze naszej szkoły plano-
wane jest utworzenie laboratorium samochodowego, gdzie 
uczniowie będą zgłębiać tajniki: elektrotechniki i elektryki, 
elektronicznego i elektrycznego wyposażenia pojazdów sa-
mochodowych, silników pojazdów samochodowych oraz ich 
podwozi i nadwozi. Na pierwszym piętrze powstaną trzy sale, 
dostosowane do potrzeb nauczania przedmiotów takich jak: 
technologia robót konstrukcyjno-budowlanych, ćwiczenia 
obliczeniowe i kartograficzne, geodezja inżynieryjna, kosz-
torysowanie konstrukcyjno-budowlane, geomatyka i inne. 
Wszystkie klasopracownie zostaną wyposażone w nowocze-
sne pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim – specjalistycz-
ny sprzęt. Sfinalizowanie projektu znacznie przyczyni się do 
poprawy jakości nauczania, zapewni uczniom optymalne 
warunki do nauki oraz możliwość zapoznania się z nowocze-
snymi przyrządami wykorzystywanym na co dzień w danym 
zawodzie. Ponadto placówka zostanie wzbogacona o kolejne 
sale dydaktyczne, co jest nie bez znaczenia wobec przyszło-
rocznej liczby uczniów rozpoczynających edukację w szko-
łach średnich. Natomiast na chwilę obecną – za sprawą pro-
jektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powie-
cie Puławskim” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi prioryte-
towej 13: Infrastruktura Społeczna – uzyskaliśmy dodatkowe 
wyposażenie pracowni geodezyjnych, mechanicznych, infor-
matycznych, budowlanych w postaci niezbędnego sprzętu, za 
który jesteśmy bardzo wdzięczni. 

– Jaką ofertę dydaktyczną przygotował Zespół Szkół nr 2 
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach dla tegorocznych absol-
wentów szkół podstawowych oraz gimnazjów?

– Planujemy utworzenie klas, które rokrocznie cieszą się 
powodzeniem oraz zaproponujemy nowe kierunki kształ-
cenia. W technikum planujemy kształcenie w zawodach: 
technik pojazdów samochodowych, technik mechanik z ele-
mentami pożarnictwa, technik budownictwa z elementami 
pożarnictwa, technik informatyk, technik geodeta oraz po 
raz pierwszy – technik robót wykończeniowych w budow-
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nictwie. Obserwując aktualną sytuację rynku pracy, dostrze-
gam zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników 
specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz 
oraz wszelkich pracach wykonywanych na ostatnim etapie 
realizowania inwestycji budowlanej. Technik robót wykoń-
czeniowych w budownictwie pracuje na zmiennych stanowi-
skach, wykonując prace: tynkarskie, glazurnicze, posadzkar-
skie, malarsko-tapeciarskie, suche zabudowy oraz organizuje 
i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
budowy. Ponadto wykonuje, montuje, użytkuje i demontuje 
rusztowania stosowane podczas wykonywania robót wykoń-
czeniowych; koordynuje prace związane z wykonywaniem 
budowlanych robót wykończeniowych; organizuje i kon-
troluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach bu-
dowlanych; sporządza kosztorysy na roboty wykończeniowe  
w budownictwie. Myślę, że jest to przyszłościowy kierunek  
i będzie się cieszył popularnością wśród młodzieży. Nato-
miast w ramach profili kształcenia szkoły branżowej pierw-
szego stopnia niezmiennie zapraszamy do klas: mechanik 
pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów 
samochodowych. Nowością w ofercie w tym przypadku bę-
dzie kierunek kierowca mechanik, przygotowujący do wyko-
nywania zadań zawodowych takich jak: prowadzenie pojaz-
dów samochodowych, wykonywanie prac związanych z prze-
wozem drogowym rzeczy oraz obsługą środków transportu 
drogowego, prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu 
drogowego rzeczy, oceniania stanu technicznego oraz napra-
wa środków transportu drogowego. Jestem przekonany, że 
absolwenci tego profilu doskonale odnajdą się na ryku pracy. 

– Jakie wydarzenia będą miały miejsce w Zespole Szkół 
nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w najbliższym czasie?

– Wkrótce zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, który 
rokrocznie organizowany jest 21 marca. Przy tej okazji osoby 
zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje 
na temat oferty dydaktycznej ZS nr 2 w Puławach, obejrzeć 
klasopracownie, porozmawiać z pedagogami oraz poznać 
społeczność uczniowską. Dzień Otwarty niezmiennie cieszy 
się popularnością wśród młodzieży, co nas bardzo cieszy. 
Wybór szkoły średniej to dla młodych ludzi trudna decyzja, 
dlatego dokładamy wszelkich starań, aby udzielając wyczer-
pujących informacji oraz prezentując różne aspekty życia 
szkoły – pomóc w obraniu właściwej drogi kształcenia. Na-
tomiast 14 marca 2019 r. odbędzie się coroczny „Konkurs 

wiedzy o ruchu drogowym”, organizowany we współpracy  
z Władzami Powiatu Puławskiego oraz przy wsparciu sponso-
rów. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz 
gimnazjów, a na uczestników rywalizacji czekają cenne nagro-
dy. Serdeczne zapraszam i zachęcam do udziału w konkursie. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Agnieszka Gawinek
ZS nr 2 w Puławach

fot. z archiwum szkoły

Przeszczep darem życia

„Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych,
szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje  

braterskiej miłości,
której wyrazem może być decyzja o darowaniu organów”

Jan Paweł II
W dniu 5 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. ks. A. J. Czartoryskiego gościliśmy Małgorzatę Borow-
ską – koordynatora transplantacyjnego z Kliniki Chirurgii 
Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Leczenia żywieniowego 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pani koordynator 
przeprowadziła wykład na temat idei transplantacji, sposobu 
przeprowadzania przeszczepów, powodów, które kwalifiku-
ją pacjenta do przeszczepu. Prelekcja dotyczyła tak ważnych 
kwestii jak definicja śmierci, zasada zgody domniemanej 
na pobranie narządów czy też postawy społecznej wobec 
transplantacji. 

Transplantacja, inaczej przeszczep narządów, to bezpiecz-
na, skuteczna i czasem jedyna metoda leczenia, pozwalająca 
na uratowanie ludzi ze skrajną niewydolnością narządów 
(serca, wątroby, płuc, nerek, trzustki). Metoda ta polega na 
wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od 
innego człowieka. W Polsce większość narządów i tkanek do 
przeszczepienia pobiera się od osób zmarłych, wobec których 
wyczerpano wszystkie możliwości ratunku, u których stwier-
dzono śmierć mózgową. Niektóre organy (takie jak nerka 
czy część wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można pobierać 
od osób żywych – pod warunkiem, że dawca wyrazi zgodę  
a przeszczep nie spowoduje zagrożenia jego życia i zdrowia. 

Dawcą narządów może zostać człowiek, u którego komi-
sja lekarska, złożona z trzech lekarzy, nie związanych z po-
bieraniem narządów, w tym co najmniej z jednego specjalisty  
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz specja-



Tu jest moje miejsce

26

listy w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii, po przepro-
wadzeniu serii bardzo szczegółowych badań stwierdzi śmierć 
mózgu. Śmierć mózgu to stan, w którym wskutek zatrzyma-
nia krążenia krwi doszło do nieodwracalnego uszkodzenia 
mózgu. Na tym etapie żadna forma leczenia nie może już 
pomóc; nie można przywrócić już życia takiej osobie. Pobra-
nie narządów do przeszczepienia jest operacją chirurgiczną,  
w czasie której ciało dawcy traktowane jest z należytym sza-
cunkiem.

Mimo obowiązującej w kraju zgody domniemanej, le-
karze w Polsce zawsze pytają bliskich o zdanie zmarłego na 
temat pobierania narządów. Rodzina jednak często nie zna 
woli zmarłego na temat dawstwa. O tak trudnych kwestiach, 
jeśli nie ma takiej potrzeby, zwykle na co dzień się nie rozma-
wia. W konsekwencji, w obliczu osobistego dramatu rodzina 
zmarłego – odmawia zgody na pobranie jego narządów.

Liczba przeszczepów w Polsce jest nieproporcjonalnie 
niska w porównaniu do zapotrzebowania. Niestety ponad 
połowa chorych oczekujących na przeszczep umiera nie do-
czekawszy się zabiegu. Liczbę wykonywanych transplantacji 
ogranicza brak potencjalnych dawców oraz częsty sprzeciw 
najbliższej rodziny zmarłego na pobranie narządów. Wiedza 
społeczeństwa o tym jaką wartość dla setek śmiertelnie cho-
rych ma przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca. 
Sytuację można zmienić w dużym stopniu już choćby po-
przez wypełnienie oświadczenia woli oraz rozmowy w gronie 
najbliższych na temat transplantacji. Jeśli za życia zadeklaru-
jemy chęć oddania swoich narządów może to ułatwić podję-
cie decyzji naszym bliskim oraz uszanowanie naszej woli po 
śmierci. Opory społeczne wynikają często z błędnych przeko-
nań i stereotypów. Rzetelna wiedza to najlepsze lekarstwo na 
strach. 

Znakomita większość, bo 90% transplantacji narządów 
kończy się sukcesem. Osoby po transplantacji żyją średnio do 
20 – 30 lat po zabiegu. Dzięki operacji dostają szansę na po-
wrót do zdrowia, na dalsze lata aktywnego życia. Szacuje się, 
że w Polsce, dzięki transplantacji, można byłoby uratować ok. 
1 – 1,5 tys. osób rocznie.

Monika Cios 
nauczyciel I LO w Puławach

Turniej Piekarski i Cukierniczy – etap 
wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju  
w zawodzie cukiernik i piekarz 2019 r.

23 stycznia 2019 roku po raz kolejny w Zespole Szkół 
Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Francisz-
ka  Kleeberga w Lublinie przeprowadzono etap wojewódzki 
turniejów  w zawodzie cukiernik i piekarz, który jak co roku 
zgromadził najlepszych uczniów z województwa lubelskie-
go. „Rzemiosło – nasza przyszłość”– to temat przewodni tego-
rocznych zmagań cukierników i piekarzy. Turnieje odbyły się 
przy udziale i wsparciu wielu zaprzyjaźnionych pracodawców  
z branży cukierniczej i piekarskiej.

Celem Turnieju było zaprezentowanie przez uczniów 
umiejętności nabytych podczas kształcenia zawodowego. 
Umiejętności te dotyczyły zarówno wyrobów tradycyjnych 
jak również wykonania eksponatu artystyczno-wystawienni-

czego. Dało to możliwość podniesienia rangi zawodu, nawią-
zania współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami, 
szkołami i zakładami.

W rywalizacji cukierników wystartowało 15 uczniów  
z dziewięciu szkół województwa lubelskiego, a w kategorii 
piekarzy do rywalizacji przystąpiło 11 uczestników.

Uczniowie  Zespołu Szkół nr 1 w Puławach  Łukasz Mia-
zga i Jan Sławiński z klasy III azw  wystartowali w etapie wo-
jewódzkim XXIV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego 
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Ucznia w Zawodzie Piekarz oraz XXII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Piekarskiego im. Anny Butki.

Karol Miazga i Mateusz Miazga uczniowie z klasy III 
azw wystartowali w etapie wojewódzkim XXIV Ogólno-
polskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cu-
kiernik i XXII Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego 
im. Wojciecha Kandulskiego.

Uczniowie najpierw sprawdzali swoją wiedzę teoretyczną 
rozwiązując test, a następnie przystąpili do części praktycz-
nej. Każdy uczestnik – piekarz, podczas konkursu musiał 
zaprezentować swoje umiejętności w uformowaniu i przygo-
towaniu do wypieku: bułek kajzerek, bułek plecionek, chałek, 
rogali, drożdżówek oraz udekorować chleb „ciastem mar-
twym” o tematyce „Rzemiosło – nasza przyszłość”. 

Do zadań cukierników należało: złożenie i udekorowanie 
tortu, wykonanie ciastek bankietówek, wykonanie figurek 
marcepanowych, napisu okolicznościowego z czekolady oraz 
prezentacja wykonanych zadań. 

Poziom wykonanych zadań przez uczestników konkursu 
był bardzo wysoki. Zawody odbyły się zgodnie z regulaminem, 
a rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. 

 Jan Sławiński z Zespołu  Szkół nr 1 im. Stefanii Sempo-
łowskiej   w Puławach zajął 2 miejsce w etapie wojewódzkim 
XXIV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia  
w Zawodzie Piekarz.

Laureaci turniejów zostali uhonorowani pucharami oraz  
nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali dyplomy i upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju!
Do turniejów uczniów przygotowała Urszula Kociuba 

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Puławach oraz firmy,  
w których uczniowie odbywają praktykę zawodową: Piekar-
nia & Cukiernia Abramowicz i Rejonowa Spółdzielnia Za-
opatrzenia i Zbytu „Zgoda” w Kazimierzu Dolnym.

Urszula Kociuba
nauczyciel przedmiotów gastronomicznych 

ZS nr 1 w Puławach
fot. j.w.

Wieści z Zespołu Szkół nr 3

Spotkanie z himalaistą – Piotrem Tomalą
27 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej szkole  

Piotra Tomalę – himalaistę, Prezesa Polskiego Himalaizmu  
Zimowego, uczestnika Narodowej Zimowej wyprawy na 
K2 oraz akcji ratunkowej na Nanga Parbat. W trakcie spo-
tkania uczniowie mogli obejrzeć niezwykle interesujący film  
o wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. Poznali też zasady 
treningu przedwspinaczkowego, aklimatyzacji oraz zapozna-
li się z przebiegiem wypraw wysokogórskich. Piotr Tomala 
opowiadał o swojej pasji, wielkiej miłości do gór, zaufaniu do 
partnera wspinaczkowego, które jest niezbędne w tym spo-
rcie. Mówił też o szyciu rozbitego nosa Adama Bieleckiego  
i decyzji Denisa Urubki o samotnym ataku na szczyt. Podczas 
spotkania usłyszeliśmy o kulisach wyprawy, które nie zawsze 
przedostają się do mediów. W trakcie spotkania himalaista od-

powiedział na wiele pytań uczniów. Taka niecodzienna lekcja 
była niezwykle inspirująca, poprowadzona w ciekawy i dyna-
miczny sposób z dużą dawką humoru. Po zakończonej prelek-
cji uczniowie nie kryli zachwytu:
– ,,W tak piękny i barwny sposób usłyszeliśmy niezwykłą histo-
rię o rozwijaniu własnych pasji’’ – Mateusz I f, 
– ,,Słuchając opowieści, uświadomiliśmy sobie ile wysiłku, zaan-
gażowania wymaga ten sport’’ – Klaudia II a,
– ,,Filmy i zdjęcia wywołały zachwyt w moich oczach” – Ola I f,
– ,,Jesteśmy pełni podziwu dla tego silnego człowieka’’ – Gabrysia II a.

Barbara Skwarek 
ZS nr 3 w Puławach

fot. z archiwum szkoły
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WARSZTATY GROOMERSKIE
Grooming to czynności pielęgnacyjne wykonywane  

w stosunku do zwierząt: psów, koni, owiec i innych. Pole-
gają one na czesaniu, strzyżeniu oraz usuwaniu martwej sier-

ści. Uczniowie naszego technikum, podczas zajęć praktycz-
nych, poznają podstawowe techniki pielęgnacyjne, niezbędny 
sprzęt oraz uczą się, jak skłonić zwierzę do współpracy. 14 li-
stopada br. już kolejny raz gościliśmy na zajęciach groomera 
Marlenę Komorek, która podzieliła się z nami swoją wiedzą. 
Przeprowadziła pokazowe strzyżenie spanielki Elzy oraz od-
powiedziała na liczne pytania uczniów. Grooming to dzie-
dzina bardzo szybko rozwijająca się, rosną także wymagania 
klientów w tej branży. Dlatego też nasze zajęcia cieszą się du-
żym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Hanna Buczyńska
ZS nr 3 w Puławach

fot. z archiwum szkoły

Pomysłowi mundurowi
Tradycyjnie przed świętami, kiedy jesteśmy zabiegani  

i wszędzie spóźnieni, a zakupy jeszcze nie są zrobione, 
kadeci z klas mundurowych pomagają w pakowaniu spra-

wunków w puławskich marketach „Biedronka” i „Stokrot-
ka”.

– Ta akcja ma na celu pomóc młodzieży w sfinansowaniu 
wyjazdów szkoleniowych oraz nauczyć ich szacunku do pracy 
i wartości pieniądza – mówi nauczycielka i opiekunka klas 
mundurowych.

– Młodzież naszej szkoły jest bardzo zaangażowana  
w wiele imprez, jakie dzieją się w mieście. Dzięki tej akcji 
uczniowie mogą sfinansować wyjazdy w Bieszczady, na Roz-
tocze czy do innych ośrodków szkoleniowych. Za zebrane pie-
niądze robią kursy: pierwszej pomocy, spadochronowe czy też 
strzeleckie – dodaje.

– Ja zawsze pomagam – mówi p. Dorota, klientka sklepu 
– a ta akcja jest bardzo fajna. Młodzież może sobie zarobić,  
a my krócej stoimy w kolejkach, bo zanim zapłacimy za zaku-
py, to te są już spakowane. Uważam, że to też dobra nauka, 
bo młodzież nie tylko wyciąga pieniądze od rodziców, ale sama 
chce coś zarobić.

– A co na naszą akcję mówią pracownicy marketów?
– Młodzież już kolejny raz przed świętami jest w naszym 

sklepie. Dzięki ich obecności, widoczne są mniejsze kolejki przy 
kasach oraz (co w tym czasie powinno być najważniejsze) zde-
nerwowanie śpieszących się z zakupami klientów. Uważam, że 
ta akcja ma wiele dobrych cech – mówi pani Monika, kasjerka 
w jednym ze sklepów.

Ta akcja jest dla nas ważna i bardzo dziękujemy sieciom 
sklepów „BIEDRONKA” i „STOKROTKA”, które bez proble-
mów i z wielką życzliwością przyjęły naszą propozycję pako-
wania zakupów w te przedświąteczne dni. Wierzymy, że ko-
rzyści z tego typu akcji są po obydwu stronach i nasza współ-
praca będzie trwała i coraz lepsza.

Mariusz Marek
ZS nr 3 w Puławach

fot. z archiwum szkoły

POSADZENIE „DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI”
15  listopada 2018 roku, w ramach uczczenia 100. rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na szkolnym 
placu posadzono Dąb Niepodległości.

W ceremonii udział wzięła cała społeczność szkolna. 
Uroczystość rozpoczął  dyrektor Marek Matyjanka, któ-
ry przypomniał o symbolicznym znaczeniu tego drze-
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wa, jako pomnika wdzięczności dla naszych przodków.  
Ogólnopolska akcja sadzenia „Dębów Niepodległości”, do 
której włączyła się nasza szkoła, nawiązuje do spontanicznej 
inicjatywy społeczeństwa polskiego, które w latach 1918–
1928 chcąc uczcić odzyskanie przez Polskę suwerenności, 
przystąpiło do sadzenia drzew – głównie dębów. Były one 
uosobieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamię-
ci. Wiele z tych drzew przetrwało do dzisiaj, stając się niejako 
świadkami tamtych ważnych wydarzeń.

Mikołajki dla Młodzieży ze Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego

13 grudnia 2018 r. tradycyjnie w naszej szkole odbyły 
się Mikołajki, na które co roku zapraszamy młodzież ze 
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Klary Stasz-
czak w Puławach. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla nas 
– uczniów klas pedagogicznych ponieważ uczy nas pracy  
z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Na zwieńczenie dnia odbyła się długo wyczekiwana przez 
wszystkich dyskoteka, przy najlepszych hitach muzycznych. 
Zakończyła ona nasze miłe, coroczne spotkanie, a uśmiech 
jeszcze długo nie znikał nam z twarzy.

Dzięki takim imprezom możemy sprawdzić swoje umie-
jętności w pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami. Jest 
to dla nas cenne doświadczenie, które może nam się przydać w 
dalszym życiu. Mam nadzieję, że za rok również będziemy mieli 
szansę wywołać uśmiech na twarzach naszych miłych gości.

Agata Wieczorkiewicz
ZS nr 3 w Puławach

fot. z archiwum szkoły
Podziel się cząstką siebie
8 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 3 odbyła się już VIII 

zbiórka krwi. Organizatorzy zapewnili super atmosferę, 
pyszne domowe ciasto, kawę, herbatę.

Przygotowywania do tego dnia zaczynamy dużo wcze-
śniej, aby wszystko wyszło idealnie: część artystyczną, deko-
racje, mnóstwo zabaw, przy których nasi goście miło spędzą 
czas… Po różnych konkurencjach i zabawach, zaprosiliśmy 
na skromny poczęstunek, przygotowany przez uczniów i ich 
rodziców.

Jakie znaczenie miałby ten dzień, gdyby nie odwiedził nas 
wyjątkowy gość w czerwonym stroju, z workiem pełnym pre-
zentów?... Co odważniejsi siadali na kolanach Mikołaja, śpie-
wali lub recytowali.

Przypomnijmy tylko, że podczas wcześniejszych zbiórek 
udało się pozyskać aż 180 litrów krwi! Kapitalny wynik.

Dawid Noworolnik
ZS nr 3 w Puławach

Projekt „Edukacja Przyszłości” w Zespole Szkół 
nr 2 w Nałęczowie

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie w bieżącym roku szkol-
nym przystąpił do realizacji projektu „Edukacja przyszło-
ści w Nałęczowie RPO WL 2014-2020”. W ramach tego 
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przedsięwzięcia nawiązano współpracę z Puławskim Parkiem 
Naukowo-Technologicznym. Dzięki porozumieniu Szkoły  
z tą placówką edukacyjno-naukową, grupa 20 uczniów Tech-
nikum Informatycznego ma okazję uczestniczyć w niezwykle 
ciekawych i inspirujących warsztatach.

Odbyło się już kilka spotkań w siedzibie puławskiej in-
stytucji i planowane są następne. Przyszli informatycy 
 z nałęczowskiego Technikum uczestniczyli w wykła-
dach interaktywnych na temat „Rewolucji technologicz-
nej” oraz ,,Designu”. Dużą gratką dla uczniów był udział 
w atrakcyjnych  warsztatach, prowadzonych przez grupę 
edukatorów Edukacja 3.0. Zajęcia poświęcone były  zagad-
nieniom związanym z robotyką i programowaniem. Mło-
dzi adepci informatyki mieli okazję poznać przykłady roz-
wiązań Lego Education Mindstorm EV 3 i  Lofi Edubox. 
Przedstawiono im również kwestie dotyczące  elektroniki 
w kontekście platformy Arduino. Kolejne równie atrakcyj-
ne i można powiedzieć nowatorskie warsztaty poświęcone 
były możliwościom wykorzystania drukarki 3D. Ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie  mogli zmierzyć się  
z modelowaniem trójwymiarowym. Dużym wyzwaniem dla 
nich było projektowanie z klocków Lego infrastruktury Na-
łęczowa z uwzględnieniem nie tylko sztuki designu, ale rów-
nież dostosowania jej do różnych potrzeb wszystkich miesz-
kańców, kuracjuszy i turystów.

Przeprowadzone spotkania wzbogaciły uczniów o nowy 
zasób wiedzy, którą mogli wykorzystać w praktyce w cza-
sie wykonywania zadań  warsztatowych.  Zajęcia, w których 
uczestniczyli nasi wychowankowie to mariaż nauki z eduka-
cyjną przygodą, nic więc dziwnego, że w czasie ich trwania 
uczniowie świetnie się bawili oraz  pracowali z wielkim zaan-
gażowaniem i pasją.

Uczniowie naszej szkoły nie mogą doczekać się kolejnych 
spotkań w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. 

Anna Doroszewska 
nauczyciel przedmiotów informatycznych

w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie
fot. Anna Doroszewska i Jolanta Bogusz Pecio

Projekt CEMS Chance

Agata Dados uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczo-
wie, wyróżniona Nagrodą Starosty Puławskiego „Być Naj-
lepszym”  wzięła  udział w Projekcie CEMS Chance czyli 
Daj Sobie Szansę. 

 Zacznijmy od tego czym właściwie jest ta inicjatywa. 
CEMS Chance to ogólnopolski projekt, którego organizato-
rem jest CEMS Club Warszawa, organizacja non-profit dzia-
łająca przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydarzenie, w którym uczestniczyła nasza uczennica 
obejmowało czterodniowy cykl warsztatów. Uczestniczenie  
w nich było dla każdego młodego człowieka nieocenionym  
doświadczeniem. Głównym celem projektu jest inspiracja 
młodzieży, obudzenie w nich pewności siebie i dodanie siły 
do osiągania zamierzonych celów.

W ciągu trwania projektu odbywały się ciekawe spotkania 
z ludźmi, którzy już osiągnęli wielki sukces, ze znanymi oso-
bami ze świata sportu czy mediów, przedstawicielami firm m. 
in. z Piotrem Cieszewskim – zdobywcą Mount Everest, profe-
sjonalnym mówcą czy z Michałem Zawadką – autorem ksią-
żek, trenerem personalnym. To właśnie oni, tak jak uczestni-
cy CEMS Chance, kiedyś stali przed trudnym wyborem, jed-
nak odważyli się podjąć wyzwanie i spełniać marzenia. Ich 
opowieści o pełnej zakrętów ścieżce kariery, pokazują, że nie 
ma rzeczy niemożliwych oraz poszerzają horyzonty i moty-
wują do działania.

Uczestnicy projektu

Zajęcia integracyjne
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Warsztaty kreatywnego myślenia

W czasie tych czterech dni nie było czasu na nudę. Gra-
fik przepełniony był atrakcjami. Liczne panele dyskusyj-
ne, meetingi, wycieczki, spacery, zajęcia integracyjne, nowe 
znajomości ze wspaniałymi ludźmi dały naszej uczennicy 
niezwykłą motywację do samorealizacji i podnoszenia sobie 
poprzeczki we wszystkich aspektach życia. Agata bardzo miło 
wspomina liczne zajęcia warsztatowe, m. in. warsztaty desing  
thinking  czyli kreatywnego myślenia. Wypowiedź Agaty Da-
dos na temat jej udziału w projekcie: 

– Swój udział w XIV już edycji przedsięwzięcia wspomi-
nam z uśmiechem na ustach. Poznałam wielu wspaniałych lu-
dzi, z którymi na pewno utrzymam kontakt. Zobaczyłam War-
szawę od tej „nieznanej” strony (w końcu mentorzy to rodowi-
ci Warszawiacy), a najważniejsze, że lepiej poznałam siebie. 
Zrozumiałam co jest dla mnie ważne i nauczyłam się dążyć do 
tego. Cems Chance to wspaniała inicjatywa dla nas – młodych 
ludzi, którzy stoją przed wyborem ścieżki życiowej.

Bożena Kursa
LO im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie 

  fot. Agata Dados

Projekty unijne w Centrum Kształcenia 
Zawodowego

Projekt „Mój Powiat uczy, dokształca, rozwija” 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach konty-

nuuje realizację Projektu „Mój Powiat – uczy, dokształca, 
rozwija”. Projekt jest realizowany przez Powiat Puławski jed-
nak Centrum Kształcenia jest jednym z głównych wykonaw-
ców. Obecnie prowadzony jest bezpłatny kurs operatora wóz-
ka jezdniowego oraz kurs spawania metoda MAG dla:

• 12 uczniów z Technikum nr 2  ZS nr 2, 
• 12 uczniów z ZSZ nr 2 z ZS nr 2.
W ramach tego projektu przeszkolonych w sumie zosta-

nie 114 uczniów: 78 osób w kursie operator wózka jezdnio-
wego oraz 36 osób w kursie na spawanie w metodach MAG 
i TIG. 
Projekt „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej”

Obecnie odbywa się realizacja Projektu twardego 13.6  
w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej” 

w Powiecie Puławskim. Za kwotę ok. 600 000 tys. zł finan-
sowane będzie wyposażenie do pracowni mieszczących się  
w Centrum Kształcenia Zawodowego tj.:

– pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali, 
– pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń, 
– pracownia mechatroniki samochodowej, 
– warsztatów szkoleniowych, 
– pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej. 

Dla zawodów:
– Elektromechanika pojazdów samochodowych,
– Mechanika pojazdów samochodowych,
– Technika pojazdów samochodowych.
Dostarczony do nas został już sprzęt i wyposażenie dla 

Elektromechanika pojazdów samochodowych i Mechanika 
pojazdów samochodowych. Czekamy jeszcze na dostawę po-
zostałych zamówień, dzięki którym dostosujemy ofertę szkol-
nictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez popra-
wę jakości i efektywności kształcenia zawodowego.
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Projekt „Erasmus + Zagraniczne Staże Zawodowe” 
W terminie 10 luty – 2 marca 2019 r. w ramach Progra-

mu Erasmus +  16 wyróżniających się uczniów Branżowej 
Szkoły I Stopnia nr 8 w CKZ w Puławach, kształcących się  
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elek-
tryk naszej szkoły odbyło 3-tygodniowe praktyki zawodo-
we we włoskich przedsiębiorstwach. Grupie towarzyszyło 
dwóch opiekunów – pracowników CKZ w Puławach.

Oprócz doświadczenia zawodowego uczniowie w wolnej 
chwili odbyli także wycieczkę do Watykanu i Rzymu oraz 
okolicznych malowniczych zakątków Włoch.

 Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu na-
uczania w naszej szkole, równoznaczne z wyposażeniem ab-
solwentów w szerszą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz 
ogólne. Do tego celu głównego doprowadzą cele pośrednie: 
ułatwienie uczestnikom podniesienia ich kwalifikacji zawo-
dowych (dostosowanych do potrzeb szybko zmieniającego 
się rynku pracy) i językowych, a także kompetencji osobi-
stych.

Projekt będzie kontynuowany również w roku szkolnym 
2019/2020, w którym także odbędzie się bezpłatny wyjazd 
dla 16. najlepszych uczniów naszej szkoły.

 Olga Skałban
CKZ w Puławach

fot. j.w.
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Projekt rządowy „Za życiem”  
realizowany w Specjalnym Ośrodku  
Szkolno-Wychowawczym  
im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach 

W roku 2017 Ministerstwo Edukacji Narodowej wpro-
wadziło Program Rządowy „Za życiem”, którego priory-
tetem jest kompleksowe wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci z trudnościami rozwojowymi. W ramach porozu-
mienia Ministerstwa Edukacji Narodowej ze Starostwem 
Powiatowym w Puławach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach został 
wyznaczony do pełnienia na terenie powiatu puławskiego 
funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyj-
no-Opiekuńczego. 

W listopadzie 2017 roku podpisano porozumienie po-
między Starostwem Powiatowym w Puławach a Minister-
stwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej normujące zasady 
realizacji programowych zadań zawartych w Rozporządzeniu 
MEN z dnia 5 września 2017 roku – w sprawie szczegóło-
wych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilita-
cyjno-opiekuńczych.

Kompleksowy program „Za życiem” został zaplanowany 
na lata 2017-2021. Celem programu  jest zapewnienie dziec-
ku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze 
strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji doty-
czącej trudności rozwojowych dzieci  oraz sposobów, technik 
i metod ich korygowania. 

Realizacja zadań rozpoczęła się w grudniu 2017 r. i obję-
ła dzieci, uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Puławach. Na udział w programie zdecydowało się 32. ro-
dziców. Dzieci zostały objęte zajęciami: logopedycznymi (20 
dzieci), terapią integracji sensorycznej (21 dzieci), zajęciami 
ogólnorozwojowymi (19 dzieci). Korzystały z usług fizjote-
rapeuty (7) oraz specjalisty komunikacji alternatywnej AAC 
(7).  Zajęcia prowadziło 12. terapeutów, którzy  w grudniu 
2017 roku przeprowadzili łącznie 225 godzin terapii – śred-
nio 3 godziny zajęć tygodniowo  z jednym dzieckiem.

W ramach porozumienia Ośrodek otrzymał dofinanso-
wanie w kwocie 15 000 zł, które zostało wykorzystane na za-
kup pomocy dydaktycznych i sprzętu do terapii (m.in. terapii 
integracji sensorycznej oraz fizjoterapii). 

W kolejnym 2018 roku, dodatkowymi zajęciami wczesnego 
wspomagania rozwoju zostało objętych 39 dzieci. W zależności 
od potrzeb, prowadzone były zajęcia specjalistyczne z fizjotera-
peutą, psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, surdo-
pedagogiem, specjalistą AAC oraz inne. Dla każdego dziecka 
zespół terapeutów opracował wielospecjalistyczną diagnozę 
funkcjonalną jego  umiejętności w poszczególnych sferach roz-
woju oraz indywidualny program terapeutyczny. 

  Zajęcia prowadzone były na terenie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej  
w Puławach, który dysponuje specjalistycznymi salami oraz 
gabinetami: salą doświadczania świata, salami integracji sen-
sorycznej, gabinetami logopedycznymi, gabinetem fizjote-
rapii, psychologa oraz gabinetem do pracy metodami AAC. 
Łącznie zrealizowano 2340 godzin terapii.
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Ponadto rodzicom udzielano specjalistycznych informa-
cji, dotyczących problemów rozwojowych dziecka. Nauczy-
ciele i specjaliści prowadzili konsultacje i rozmowy instrukta-
żowe z rodzicami,  podnosząc ich  kompetencje rodzicielskie 
i wychowawcze.
Podejmowane były również działania skierowane do rodziców:

• prowadzenie przez surdopedagoga spotkań szkolenio-
wych dla rodziców dzieci niekomunikujących się wer-
balnie, zdecydowanych posługiwać się w komunikacji  
z dzieckiem językiem  migowym,

• organizowanie spotkań i konsultacji w celu pogłębienia  
wiedzy rodziców na temat problemów rozwojowych 
dzieci oraz możliwości wsparcia i udzielania im kom-
pleksowej pomocy,

• przeprowadzenie konsultacji ze specjalistami i psycholo-
giem w ramach obchodzonego w ośrodku dnia autyzmu,

• umożliwienie rodzicom udziału w bezpłatnych warszta-
tów Child`Space i Feldenkreisa, które prezentowały no-
watorską formę stymulacji rozwoju dzieci z różnorodny-
mi dysfunkcjami ruchowymi i neurologicznymi, pole-
gającą na delikatnym, przyjemnym i świadomym ruchu 
wyzwalającym potencjał psychofizyczny organizmu,

• zorganizowanie spotkania rodziców z pracownikiem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, na 
którym można było pozyskać wiedzę dotyczącą  przy-
sługujących świadczeń i dodatków z tytułu opieki nad 
dzieckiem niepełnosprawnym.

Realizacja programu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym   w Puławach ma charakter progre-
sywny. Nauczyciele i specjaliści starają się sprostać potrze-
bom i oczekiwaniom rodziców, nieustannie poszukując no-
wych form i metod terapii oraz możliwości pomocy dziecku  
i jego rodzinie.  

Kolejny nabór do programu odbędzie się w grudniu 2019 
roku. Informacje dotyczące pracy Ośrodka Koordynacyjno-
-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego można znaleźć w zakład-
ce  „Za życiem” na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka 
SzkolnoWychowawczego w Puławach http://sosw.pulawy.pl/”. 

Monika Gasior-Kuflewska
SOSW w Puławach

fot. z archiwum ośrodka

„Pięknie żyj” 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii w Puławach od czterech lat biorą udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Pięknie żyj” organizowa-
nym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Za 
każdym razem odnoszą w nim sukcesy, zdobywając nagrody 
bądź wyróżnienia. W tym roku nagroda przypadła dwóm 
chłopcom uczącym się w klasie VIII w Szkole Podstawowej nr 
14 w naszym ośrodku, Mateuszowi Osiakowi i Jakubowi Mo-
niuszko, którzy wspólnie wykonali pracę w technice kolażu.

Tematyka prac jest każdego roku inna, chociaż zawsze 
mieści się w ramach głównego hasła tj. „Pięknie żyj”. Pierw-
sza edycja konkursu odbyła się w roku 2015 i dotyczyła te-
matu „Moje magiczne miejsce”, druga w 2016 r. – tematu 

„Podróż moich marzeń”, zaś trzecia w 2017 r. – tematu „Mi-
łość…”. W roku 2018 przyszedł czas na czwartą edycję kon-
kursu. Tym razem zadanie konkursowe polegało na przygo-
towaniu pracy plastycznej w dowolnej technice na płaszczyź-
nie (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż itp.), zaś tematyką 
konkursu była interpretacja słów Ireny Sendlerowej „Moc 
jednego człowieka może zmienić świat” lub hasła „Jesteśmy 
przyszłością świata”. Prace oceniane były w dwóch katego-
riach wiekowych: 13-15 lat i 16-19 lat.

Dzięki ciekawej tematyce, konkurs ma dużo walorów 
wychowawczych, m.in. kształtuje postawy prospołeczne  
i właściwą hierarchię wartości, promuje i upowszechnia po-
zytywne wzorce rówieśnicze, inspiruje kreatywność młodzie-
ży w procesie zdobywania pozytywnych umiejętności życio-
wych, zachęca uczestników do promocji własnych przedsię-
wzięć artystycznych, rozwija wyobraźnię wizualną, kształtuje 
wrażliwość emocjonalną, a także promuje młodych talentów 
plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości 
uczestników konkursu szerszemu kręgowi.

Dorota Koc
wychowawca MOS Puławy

fot. z archiwum ośrodka

Niezwykłe spotkanie pod hasłem  
„Skazany na wolność”

Na zaproszenie wicedyrektora  ds. wychowawczych 
Roberta Pluty i opiekuna Samorządu Wychowanków MOW 
w Puławach – wychowawczyni Anny Nikodemskiej w dniu 
14 grudnia 2018 roku gościliśmy w naszym ośrodku reali-
zatorów projektu profilaktycznego „Skazany na wolność”.

To przedsięwzięcie nazywane „projektem profilaktycz-
nym” jest realizowane przez Fundację Edukacji i Wspierania 
Rodziny „Brama” w Opolu i skierowane do osób przebywa-
jących w zakładach karnych, schroniskach i zakładach po-
prawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy 
placówkach terapeutycznych.

Co istotne  – realizują go osoby, które same borykały się 
z problemami uzależnienia (narkotyki, alkohol, hazard, agre-
sja) i odbyły karę pozbawienia wolności przebywając w ZK,  
a teraz już jako wolni ludzie mają nowe życie i „przez słowo  
i muzykę” niosą pomoc innym.



Tu jest moje miejsce

36

Hasłem przewodnim projektu „Skazany na wolność” są 
słowa:
„Każdy zasługuje na DRUGĄ SZANSĘ!
NIE WAŻNE ILE RAZY UPADASZ – WAŻNE ILE RAZY 
SIĘ PODNOSISZ!”

Podczas spotkania  mieliśmy możliwość poznania świa-
dectw osób, które wygrały walkę z nałogami oraz odrodziły 
się na nowo po doświadczeniu pobytu w ZK.

Charakterystycznym elementem spotkania były także wy-
stępy muzyczne („nuty” hip-hopowe i rap bardzo bliskie nam 
gatunki muzyki) oparte na autorskich interpretacjach tema-
tów przeżywanych problemów i osobistych doświadczeniach 
wyrażanych jako teksty utworów muzycznych (m.in. raper 
Augustyn, który opowiadał o swojej burzliwej narkotyko-
wej  przeszłości). Nie tylko wsłuchiwaliśmy się w teksty mu-
zyki i przekaz naszych gości. Z ogromną przyjemnością włą-
czyliśmy się w rozmowy, dyskusję, dzielenie się osobistymi 
wrażeniami i emocjami. Pytaniom nie było końca. Zostali-
śmy także obdarowani  płytami CD z muzyką, autografami  
i fantastycznymi książkami. 

  To było niezwykle emocjonujące spotkanie. Projekt nie-
sie ze sobą  mocną siłę przekazu i pozytywną energię. Nie 
tylko muzyka, ale przede wszystkim usłyszane historie ży-
cia bardzo nas poruszyły i skłoniły do refleksji nad własnym 
życiem, a przede wszystkim zmusiły do myślenia o swojej 

przyszłości (jak przewartościować swoje postawy i zachowa-
nia, co to znaczy praca nad sobą, co znaczy odpowiedzial-
ność za decyzje i wybory). Myśleliśmy o konieczności bu-
dowania swoich relacji w oparciu o zinternalizowane normy 
społeczne, prawne i kulturowe, o samorealizacji, o motywacji 
do zmian, na które nigdy nie jest za późno,  i o jakości swego 
życia po opuszczeniu ośrodka.

 Usłyszeliśmy obietnicę, że to w prawdzie pierwsze, ale na 
pewno nie ostatnie nasze spotkanie. DZIĘKUJEMY i CZE-
KAMY!!!

Anna Nikodemska
wychowawca MOW w Puławach

fot. z archiwum ośrodka

Sprawy społeczne

Nowość w ofercie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej

Pragnę Państwa poinformować o poszerzeniu oferty 
poradni w zakresie nowych warsztatów. Otóż w bieżącym 
roku szkolnym odbyły się już dwie edycje warsztatów: 
„Szczęśliwa mama. Warsztaty dla matek, które chcą od-
kryć w sobie pokłady do wychowania szczęśliwych dzie-
ci”. Warsztaty zostały zainicjowane przez pedagog Monikę  
Tusińską, a inspiracją dla niej było ukończenie kursu szlifu 
trenerskiego u Iwony Majewskiej-Opiełki – twórczyni mode-
lu rozwoju człowieka – logodydaktyki. 

„Szczęśliwa mama” to warsztaty, które są skierowane, jak 
się okazuje, nie tylko do matek. Bowiem na  warsztatach wa-
kacyjnych, które również miały miejsce w naszej Poradni, 
uczestnikami byli także mężczyźni. Warsztaty uczą jak odna-
leźć szczęście w codzienności, pokazują jak być szczęśliwym 
człowiekiem. Intensywność, ich zindywidualizowany charak-
ter oraz skuteczność sprawia, iż warsztaty mają bardzo prak-
tyczny charakter.
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Jedynie szczęśliwy rodzic może wychować szczęśliwe 
dziecko. Warto więc zadbać o swoje szczęście patrząc przez 
pryzmat nie tylko swój osobisty, ale również przez wzgląd na 
kształtowanie młodego człowieka, jakim jest dziecko.

Co więcej, mogę śmiało stwierdzić, iż efekt warsztatów 
jest długofalowy. Potwierdziło to spotkanie z absolwentami 
warsztatów po upływie dwóch miesięcy po zakończeniu cyklu 
spotkań. Warsztaty dla nich były zaczątkiem do nowych zna-
jomości i przyjaźni. Kontynuują spotkania we własnym gro-
nie, przekazują sobie nowe treści, a nawet zadają prace domo-
we, które wpływają pozytywnie na poczucie dobrostanu.
Program warsztatów obejmuje zagadnienia takie jak: 
• poczucie własnej wartości,
• poczucie spójności wewnętrznej,
• proaktywność,
• pozytywne myślenie,
• poczucie obfitości.

Warsztaty są realizowane w czasie sześciu cotygodnio-
wych spotkań w godzinach popołudniowych. Realizatorki 
warsztatów to Monika Tusińska i Edyta Furtak. Szczegóło-
we informacje i zapisy w sekretariacie poradni lub pod nr  
tel. 81 886 47 96. Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych!

Edyta Furtak
pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

im. prof. K. Dąbrowskiego w Puławach
fot. j.w.

Październik – miesiąc walki  z rakiem piersi

Październik od wielu lat jest 
Miesiącem Świadomości Raka  
Piersi. W 2008 roku Europejska 
Koalicja do Walki z Rakiem Pier-
si ustanowiła 15 października Eu-
ropejskim Dniem Walki z Rakiem 

Piersi, który ma przypominać kobietom w Europie o istot-
nym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszło-
ści, o  możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka 
piersi oraz znaczenia wczesnego wykrywania choroby.

O skuteczności leczenia decyduje przede wszystkim 
wczesne wykrycie nowotworu. Jest to możliwe dzięki regular-

nemu poddawaniu się badaniom piersi poprzez samokontro-
lę a specjalistyczne badania kontrolne powinny kobiety wy-
konywać co najmniej co dwa lata.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Puławach wraz z Zespołem Szkół nr 1 przy 
ul. Polnej 18 w Puławach i Puławskim Stowarzyszeniem 
Amazonek w dniu 17.10.2018 r. zorganizował marsz ulicami 
Puław „RAK TO NIE WYROK”.

Inicjatywa ta miała na celu przybliżenie społeczności lo-
kalnej problematyki związanej z profilaktyką raka piersi,  
a szczególnie jak ważne są badania profilaktyczne. Ponadto 
marsz organizowany był w ramach programu profilaktycz-
nego Wybierz Życie – Pierwszy Krok, który jest realizowany 
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przez nauczycieli i uczniów szkół średnich powiatu puław-
skiego.

W marszu wzięło  udział około 250 uczniów z puławskich 
szkół wraz z opiekunami. Użyte podczas marszu symbo-
le i hasła związane z profilaktyką raka piersi miały zachęcać 
kobiety do poddawania się badaniom mammograficznym. 
Młodzież aktywnie uczestniczyła w marszu również poprzez 
rozdawanie ulotek i broszur związanych z profilaktyką nowo-
tworową. Wszystkim zaangażowanym w organizację marszu 
oraz Policji puławskiej, która czuwała nad jego bezpieczeń-
stwem składamy podziękowania i zapraszamy w październi-
ku 2019 r.

Dorota Czekirda
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach

fot. z archiwum stacji

Zimowa impreza integracyjna dla dzieci  
z rodzin zastępczych z Powiatu Puławskiego

22 lutego 2019 r.  na zakończenie 
ferii zimowych Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Puławach zorgani-
zowało na Lodowisku w Puławach in-

tegracyjną zabawę dla dzieci z rodzin zastępczych oraz ich 
opiekunów.

Główną atrakcją imprezy była wspólna jazda na łyżwach, 
a dodatkową niespodzianką  pyszne słodkie wypieki oraz na-
poje dla uczestników spotkania. Mroźna, ale słoneczna pogo-
da sprzyjała aktywnej zabawie na lodzie, a w czasie przerw na 
poczęstunek dzieci i dorośli mieli okazję pogłębić wzajemne 
relacje i przyjaźnie. Radosna atmosfera imprezy sprawiła, że 
na twarzach dzieci nie gasły uśmiechy. 

Marzanna Jarska
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Puławach

fot. z archiwum PCPR

Sport, turystyka, rekreacja

Ferie zimowe w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Puławach

Od dobrych kilku lat nasze, puławskie schronisko sta-
ło się miejscem organizacji zimowisk przez harcerską 
brać z całej Polski. W tym roku również wraz z nadejściem  
26 stycznia zatętniło życiem, kiedy to młodzież z 423 Szczepu 
WDHiGZ „Dąbrowa” im. prof. hm. Aleksandra Kamińskie-
go przekroczyła nasze, gościnne progi. Od pierwszych chwil 
pobytu, organizatorzy zadbali by był on pełen wrażeń i do-
starczył uczestnikom mnóstwa atrakcji. Realizowany w cza-
sie zimowiska program  był bardzo rozległy i skonstruowany 
tak, aby uczył poprzez przygotowywanie projektów, poko-
nywanie własnych słabości oraz gry i zabawy. Te kilka dni  
u nas upłynęło młodzieży bardzo szybko za sprawą ogromnej 
aktywności i kreatywności, które nie pozwoliły jej na nudę.  
W podziękowaniu za miły pobyt w schronisku, własnoręcz-
nie przygotowała ona przepiękny upominek dla wszystkich 
pracowników, za który bardzo serdecznie dziękujemy. 

Koniec pobytu warszawskiej grupy, nie oznaczał dla nas 
jeszcze końca tegorocznych zimowisk. Zaledwie kilka dni 
później zawitali do nas kolejni harcerze – z Rzeszowa i nasze-
go rodzimego Lublina. Podczas pobytu u nas poszerzali oni 
swoją wiedzę w bardzo wielu dziedzinach. Uczyli się samo-
dzielności,   przygotowywali posiłki i dzielnie znosili wszel-
kie trudy dnia codziennego. Nie zabrakło miejsca na musztrę, 
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alarmy i zajęcia z samarytanki, podczas których zdobywali 
wiedzę i umiejętności, jak radzić sobie w ekstremalnych wa-
runkach. Obowiązkowymi punktami programu były zajęcia 
integracyjne, dyskoteka, wieczorne seansy filmowe, zajęcia pla-
styczne, gra w podchody oraz rozgrywki sportowe. Mimo bra-
ku śniegu harcerze spędzili u nas czas przyjemnie i aktywnie.

Magdalena Jerzyna 
SSM w Puławach

fot. j.w.

Narty biegowe – z kębelskiego parku  
do „Siwej Doliny”

Biegi narciarskie zdobywają coraz większą liczbę zwo-
lenników i jest to bardzo dobre zjawisko. Szkoda tylko, że 
sezon narciarski jest u nas tak krótki.

Jeszcze nie tak dawno opady śniegu nie były zjawiskiem 
wyjątkowym. Gdy tylko biały puch pokrył park wokół szkoły 
w Kęble, uczniowie zakładali narty biegowe i nie rozstawali 
się z nimi do końca lutego. Sprzyjające warunki terenowe po-
zwalały biegać na nartach po naszym parku oraz robi wielo-
godzinne  wyprawy narciarskie do okolicznych lasów. To były 
czasy, gdy śnieg zalegał w polu i  biegowy „ślad” założony  
w grudniu utrzymywał się do marca.

Dziś wraz z uczniami SOSW w Kęble niecierpliwie 
wyglądamy pierwszego śniegu, by rozpocząć intensyw-
ne treningi biegowe, bo trzeba korzystać z  każdej chwili.  
Ta  dyscyplina sportu cieszy się olbrzymim zainteresowaniem 
i niesłabnącą popularnością wśród uczniów,  ale wymaga du-
żego zaangażowania i wytrwałości.

Nauka kroków na biegówkach jest trudna, ale tylko  
w niewielu przypadkach pierwsze niepowodzenia gaszą po-

czątkowy entuzjazm. Pierwsze upadki i pierwsze drobne stłu-
czenia nie odstraszają uczniów z Kębła, bo na najwytrwal-
szych biegaczy czeka nagroda. Jest nią wyjazd na zawody 
regionalne i możliwość reprezentowania szkoły wśród najlep-
szych biegaczy z województwa. 

Każdy kto zetknął się z narciarstwem biegowym wie  
z czym kojarzy się „Siwa Dolina” w Tomaszowie Lubelskim. 
Jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w regionie co-
rocznie organizuje zawody dla sportowców spod znaku 
„Olimpiad Specjalnych”. Gościnni gospodarze i wspaniale 
przygotowane trasy to wizytówka tomaszowskiej imprezy. 

Dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble „Siwa Doli-
na” kojarzy się bardzo dobrze. Tam właśnie kilkoro naszych 
sportowców zdobywało kwalifikacje do zawodów rozgrywa-
nych w Wiśle Kubalonce podczas Ogólnopolskich Mityngów 
„Olimpiad Specjalnych w Narciarstwie Biegowym”, na któ-
rych wielokrotnie zdobywali medale.

 Tegoroczny  Regionalny Mityng „Olimpiad Specjalnych” 
w Narciarstwie Biegowym (31.01.2019) przyniósł kilka świet-
nych występów naszych zawodników uwieńczonych medala-
mi. Zabrakło złota lecz sukcesem był sam udział w zawodach 
takiej rangi. 

Zgodnie ze słowami roty przysięgi olimpijskiej, któ-
ra brzmi: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwy-
ciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” można po-
wiedzieć, że wszyscy nasi uczniowie byli dzielni. I Karol 
Rosołowski, który z poświęceniem upadł na linii mety 
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zdobywając rzutem na taśmę czwarta lokatę i Czarek Urba-
nek, który mimo niefortunnego upadku podczas star-
tu zdołał dobiec do mety i wywalczyć brązowy medal, 
i nasi debiutanci Wiktor Sikora i Szymon Sikora, którzy 
mimo bardzo krótkiego okresu przygotowawczego nie prze-
lękli się współzawodnictwa zdobywając czwarte i trzecie 
miejsce. O prawdziwym pechu może mówić Damian Wój-
cik, który zasugerował się obecnością aparatury pomiarowej  
w połowie dystansu i zatrzymał się sądząc, że to koniec biegu. 
Na szczęście wyprzedzany przez rywali zareagował i zdołał 
dogonić stawkę, zajmując drugie miejsce. W ostatnim biegu 
srebrny medal zdobył Sebastian Myka, a Dawid Skwarek wy-
walczył czwarte miejsce.

Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Narciarstwie 
Biegowym w Tomaszowie Lubelskim zaliczymy do udanych. 
Zawodnicy oprócz medali zdobyli nowe doświadczenia, sa-
tysfakcję z przełamywanego lęku i ogromną radość a trener 
zyskał moc powodów do dumy. 

Jarosław Lipnicki
 nauczyciel SOSW  im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

fot. j.w.

Turystyka konna w powiecie puławskim

Jazda konna to doskonała forma spędzania wolne-
go czasu, niezależnie od wieku. Jeździectwo oferuje wiele 
dyscyplin, które można uprawiać dla czystej przyjemno-
ści, bądź wyczynowo, amatorsko lub nawet profesjonalnie. 
Kontakt z przyrodą, rekreacja i pozytywny wpływ na sa-
mopoczucie, to tylko niektóre wspaniałe właściwości jakie 
niesie ze sobą uprawianie jazdy konnej. 
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Na terenie powiatu puławskiego są czynne stajnie oraz 
rodzinne gospodarstwa agroturystyczne, w ofercie których 
znajdują się: nauka jazdy konnej na dużych koniach i na ku-
cach, przejażdżki w teren, pensjonat dla koni, profesjonalny 
trening jeźdźców i koni oraz przygotowanie do zawodów. Po-
nadto noclegi, lokalna, smaczna kuchnia, inne oferty: week-
end z koniem, majówka w siodle, obozy jeździeckie, ferie  
w siodle, itp. 

Na koniu nie siedzi się tak jak na rowerze, inaczej mó-
wiąc nie można zapominać, że wierzchowiec jest żywą istotą, 
posłuszną lub krnąbrną. Sprowadzenie konia z wybiegu, wy-
czyszczenie, osiodłanie, wsiadanie, a później przyjęcie pozy-
cji w siodle, to cały proces składający się na jazdę konną. Jeź-
dziec musi mieć właściwe podejście do wierzchowca, którego 
nie należy ani urazić, ani zestresować. Obcowanie z koniem 
wycisza, oddziałuje korzystnie na równowagę emocjonalną, 
relaksuje i odpręża. 

Najmłodsze dzieci mogą skorzystać z oprowadzanek. 
Pierwszy pozytywny kontakt z koniem sprawia, że dzieci 
nabierają odwagi i samodzielności. Właściwa nauka jazdy 
rozpoczyna się na lonży. Podczas tego szkolenia wykonywa-
ne są różne ćwiczenia, które pozwalają na przyswojenie po-
prawnych nawyków jeździeckich, prawidłowej postawy na 
koniu, kontroli jego chodu oraz bezpiecznej jazdy. Czas lekcji 
na lonży to zazwyczaj 30 min. Po opanowaniu niezbędnych 
podstaw można spróbować jazdy samodzielnej prowadzo-
nej przez doświadczonego instruktora. Lekcja kształtowania  
i doskonalenia dosiadu jeźdźca i panowania nad koniem 
podczas jazdy samodzielnej na ujeżdżalni trwa ok. 1 godziny. 



Tu jest moje miejsce
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Dla jeźdźców, których nużą techniczne ćwiczenia i do-
skonalenie sztuki jeździeckiej na placu maneżowym, świetną 
przygodą jest wyjazd w teren. Wymaga to jednak opanowa-
nia pewnych umiejętności, gdyż jeździectwo klasyfikowane 
jest jako sport wysokiego ryzyka.

Powiat puławski to bogactwo różnorodnych krajobrazów 
obejmujące urozmaiconą rzeźbę terenu, urokliwe rezerwaty 
i pomniki przyrody, miejsca widokowe i wyjątkowe zabyt-

ki. Kraina Lessowych Wąwozów, która obejmuje północno-
-zachodnią część Lubelszczyzny jest jednym z najatrakcyj-
niejszych rejonów turystycznych w kraju. Miłośnicy jazdy 
konnej znajdą tu zarówno ciekawe trasy, prowadzące wśród 
rozległych pól i zielonych lasów poprzecinanych lessowy-
mi wąwozami, jak i gościnne stanice. Łączna długość szla-
ków konnych w formie pętli oraz łączników wynosi ponad 
300 km! Kilkugodzinna wycieczka po okolicznych polach  
i lasach, na dobrym wierzchowcu, niezależnie od pory roku 
dostarczy niezapomnianych wrażeń. Sprawia przyjemność 
zarówno jeźdźcom jak i koniom. Sieć szlaków dostosowana 
jest do możliwości każdego jeźdźca (od łatwych w gminach 
Janowiec, Puławy do trudnych i wymagających w gminach 
Wąwolnica, Kazimierz Dolny) i oznakowana zgodnie z in-
strukcją znakarską szlaków konnych PTTK.

                                                                                                     
 Julia Dunia

stażystka Projektu „Zintegrowany UMCS”
w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. z archiwum autora



43

Kwartalnik Powiatu Puławskiego

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2019 roku:

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

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

• punkt III: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a,  
czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-12.00; dodatkowe informacje  
tel. 81 710 46 30; punkt prowadzony jest przez 
Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Roz-
woju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie,

• punkt IV: o charakterze mobilnym, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00;  
w punkcie może być świadczona nieodpłatna 
mediacja, dodatkowe informacje:  
tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest przez 
Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgod-
nie z harmonogramem:
– poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 

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

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

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

Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki 
Publicznej),

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

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczę-
cia tej działalności.
Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona 
każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadcze-
nie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod 
nr 609 009 469.

Punkt o charakterze mobilnym, czynny  
od poniedziałku do piątku w godz.  
8.00-12.00; dodatkowe informacje  
tel. 504 859 152; punkt prowadzony jest 
przez Fundację Honeste Vivere, zgodnie  
z harmonogramem: 

• poniedziałek: Markuszów,  
ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu 
Gminy), 

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

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

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

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

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obej-
muje rozpoznanie problemu i udzielenie po-
rady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 
osoby korzystającej z porady. Osoba korzy-
stająca jest informowana o przysługujących 
jej prawach oraz spoczywających na niej 
obowiązkach. 
W razie potrzeby, podczas porady może być 
sporządzony wspólnie z osobą zainteresowa-
ną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzie-
lona pomoc w jego realizacji 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obej-
muje różnorodne dziedziny, w tym między 
innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszka-
niowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych. 

Pomoc będzie mogła zostać udzielona każ-
demu, kto jej potrzebuje i złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie 
pod nr 609 009 469.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.




