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Szanowni Państwo,
to już trzeci, tegoroczny numer 
Kwartalnika Powiatu Puław-
skiego. Zebraliśmy w nim szereg 
interesujących informacji doty-
czących działalności samorzą-
du powiatowego na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Miniony czas 
to okres wzmożonej pracy Po-
wiatowego Zarządu Dróg (efekty 
przedstawiamy w artykule stano-
wiącym temat wydania). Uwadze Czytelników szczegól-
nie polecam artykuły o kolejnych osobach uhonorowa-
nych odznakami Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego. 
Dzięki takim ludziom nasza „mała ojczyzna” stale roz-
wija się i wzrasta. Dlatego Zarząd Powiatu Puławskiego, 
przyznając odznaczenia, wyraża dla nich wdzięczność  
i uznanie. Wiele ważnych wiadomości znajduje się w re-
lacjach z pracy Rady oraz Zarządu Powiatu Puławskie-
go, w których określamy jakimi zadaniami zajmowali-
śmy się w minionym okresie. Koniec lata to czas dożynek, 
w tym roku świętowaliśmy zakończenie żniw w Gołębiu, 
a w naszym kwartalniku przedstawiamy obszerną rela-
cję z tego wydarzenia. Zachęcam także do zapoznania 
się z opisem zawodów sportowo-pożarniczych w Górze 
Puławskiej, które były rozgrywane przy okazji tegorocz-
nego święta plonów. Z dumą prezentujemy nagrodę, któ-
rą nasz samorząd otrzymał za przeprowadzenie moder-
nizacji elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Pu-
ławach. Wielkie znaczenia ma dla nas również Puchar 
od Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Jest to dla nas wyraz uznania 
za realizowane na rzecz seniorów zadania oraz prowa-
dzoną dotychczas współpracę. W publikacji zawarliśmy 
także wiele pozycji traktujących o wydarzeniach i przed-
sięwzięciach realizowanych przez jednostki organizacyj-
ne Powiatu Puławskiego, które mają istotne znaczenie 
dla mieszkańców Powiatu, na przykład dotyczące sfery 
medycznej czy oświatowej. Na uwagę zasługują też ar-
tykuły o wydarzeniach historycznych, kulturalnych, czy 
prezentacja wybitnych jednostek, których życie i twór-
czość mocno splatają się z naszym regionem. Jest rów-
nież dla Państwa ZAPROSZENIE. W dniu 24 listopada 
organizujemy 17. edycję Powiatowego Dnia Kultury. 
Miejscem uroczystości będzie budynek Starostwa Powia-
towego w Puławach (Sala Pompejańska, godz. 16.00). 
Głównym punktem programu obchodów będzie wręcze-
nie „Dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzi-
nie kultury”. Uroczystość uświetnią występy młodzieży  
z Państwowej Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego Domu 
Kultury w Puławach oraz recital krakowskiej artystki 
Jagi Wrońskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich zainte-
resowanych Czytelników do udziału w tegorocznym po-
wiatowym święcie kultury.
Życzę miłej lektury

Starosta Puławski
Witold Popiołek
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Informacje o realizacji robót na drogach  
powiatowych w 2017 roku

Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L w miejscowo-
ści Borysów na odcinku od km 1+952,00 do km 2+372,00
Koszt zadania: 183 084,05 zł, w tym udział Gminy Żyrzyn 
– 91 542,03 zł 
Zakres robót obejmował: 
• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szero-

kości 5,5 m (do km 2+318,00) i 6,0 m (od km 2+318,00) na 
całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie 
warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, następnie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na 2 skrzyżowa-
niach asfaltowych;

• wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego 
na szerokości 1,0 m po prawej stronie jezdni. 

Temat wydania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica 
– Poniatowa na odcinku od km 3+165,00 do km 3+665,00
Koszt zadania: 200 000,00 zł, w całości ze środków Gminy 
Wąwolnica. 
Zakres robót obejmował: 
• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szero-

kości 5,5 m na całym odcinku objętym opracowaniem po-
przez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfalto-
wego, następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 
na zdegradowanych krawędziach jezdni; 

• wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego 
na szerokości 0,75 m wraz z uprzednim uzupełnieniem za-
niżonych poboczy gruntem. 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2534L w miejscowości 
Klementowice odcinku od km 4+930,00 do km 5+372,00 
Koszt zadania: 204 737,52 zł, w tym udział Gminy Kurów 
– 104 738,00 zł. 

Zakres robót obejmował: 
• lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni przy istniejącym 

lewostronnym chodniku z kostki betonowej, zatoce auto-
busowej oraz na obiekcie mostowym;

•  wzmocnienie prawej krawędzi jezdni na długości łuku ko-
łowego od km 5+102,00 do km 5+282,00 poprzez wbudo-
wanie krawężnika betonowego wtopionego na ławie beto-
nowej; 

• wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 
na zdegradowanej prawej stronie jezdni asfaltowej;
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• wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 
5,5 m (lokalnie na łuku 6,0 m) na całym odcinku objętym 
opracowaniem poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, 
a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• wykonanie nawierzchni asfaltowej na 2 skrzyżowaniach as-
faltowych;

• wykonanie peronu przystankowego o długości 7,0 m  
z kostki brukowej; 

• wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego 
na szerokości 0,75 m wraz z uprzednim uzupełnieniem za-
niżonych poboczy gruntem. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2517L w miejscowo-
ści Kłoda na odcinku od km 0+458,00 do km 1+016,00
Koszt zadania: 205 541,35 zł, w tym udział Gminy Kurów 
– 105 542,00 zł. 
Zakres robót obejmował: 
• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o sze-

rokości 5,0 m na odcinku objętym opracowaniem poprzez 
wykonanie warstwy wyrównawczej, następnie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych na 
szerokości 0,75 m wraz z wykonaniem utwardzonych po-
boczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka-Chrząchó-
wek od km 2+283,00 do km 4+841,00 

Koszt zadania: 993 852,89 zł. 
Zakres robót obejmował: 
• wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  

o szer. 5,6 m, 
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego szero-

kości 5,5 m (lokalnie do 6,2 m na łuku poziomym) na dro-
dze powiatowej i skrzyżowaniach oraz zjazdach, 

• regulację wysokościową istniejących zjazdów z kostki bru-
kowej,
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• ustawienie nowych krawężników betonowych i wykona-
nie nowej warstwy ścieralnej na zatoce autobusowej w km 
4+100,25, 

• wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego  
o szer. 1,0 m, 

• plantowanie i obrobienie poboczy na szer. 0,5 m za utwar-
dzonym poboczem. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny 

Obecnie przebudowano odcinek od km 2+430 do km 2+935 
za kwotę 272 469,44 zł. 
Zakres robót obejmował: 
• wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczo–wzmac-

niającej z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm na 
szerokości istniejącej jezdni 5,7 m;

• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szero-
kości 5,5 m poprzez wykonanie warstwy wiążącej, następ-
nie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• uzupełnienie gruntem istniejących poboczy ziemnych 
wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej przez wykona-
niem poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m;

• wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego 
na szerokości 0,75 m. 
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Ponadto informujemy, że w bieżącym roku zostanie przebu-
dowany jeszcze odcinek tej drogi od km 2+230 do km 2+430 
oraz od km 0+635 do km 1+300 za kwotę ok. 403 000,00 zł. 
Łączny koszt zadania: 676 294,06 zł, w tym udział Gminy Ży-
rzyn – 250 000,00 zł, środki budżetu państwa – 268 377,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L w m. Drzewce 
od km 7+757,00 do km 8+290,00

Koszt zadania: 222 222,46 zł. 
Zakres robót obejmował: 
• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o sze-

rokości 5,5 m poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej,  
a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 

• mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych na 
szerokości 0,75 m wraz z wykonaniem utwardzonych po-
boczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź na 
długości 400 m 

Trwają roboty budowlane. 
Koszt zadania: 275 977,00 zł, przy udziale Gminy Żyrzyn – 
137 988,00 zł. 
Zakres robót obejmuje: 
• konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z AC11 S - 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza z AC16W – grubość zmienna, 

• konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu: 
- warstwa ścieralna z AC11 S - 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza z AC16W – grubość zmienna, 
- podbudowa z chudego betonu C 6/9 – 30 cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem  

o Rm=5,0 MPa – 20 cm, 
• konstrukcja pobocza: 

- kruszywo łamane 0-32 – 8 cm. 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L Choszczów - 
Marianka - Glinnik - dr. pow. 1524L na długości 400 m

Trwają roboty budowlane. 
Koszt zadania: 242 403,87 zł, przy udziale Gminy Kurów 
– 120 000,00 zł. 
Zakres robót obejmuje: 
• konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z AC11 S - 4 cm, 
- warstwa wyrównawcza z AC16W – grubość zmienna, 

• konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu: 
- warstwa ścieralna z AC11 S - 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z AC16W – grubość zmienna, 
- podbudowa z chudego betonu C 6/9 – 30 cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem  

o Rm=5,0 MPa – 20 cm, 
• konstrukcja pobocza: 

- kruszywo łamane 0-32 – 8 cm.

Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i nr 2547L  
w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kol. 
Rzeczyca 

Trwają roboty budowlane. 
Koszt zadania: 1 838 258,65 zł, w tym udział Gminy Kazi-
mierz Dolny – 937 511,91 zł. 
DP 2529L: odcinek od km 6+433,00 do km 8+500,00 
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2529L obej-
mował: wykonanie 2067 m nawierzchni asfaltowej, przebu-
dowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2547L, wykonanie 
6 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej, wykona-
nie poboczy o szerokości 1 metra ulepszonych kruszywem ła-
manym po obu stronach jezdni, wymianę istniejących barier 
energochłonnych, wykonanie ścieku skarpowego, umocnie-
nie skarpy rowu płytami ażurowymi oraz ustawienie nowego 
oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania 
poziomego. 

DP 2547L: odcinek od km 0+102,55 do km 1+692,82 
Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej nr 2547L obej-
muje: wykonanie 1590 m nawierzchni asfaltowej, wykonanie 
2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej, wykona-
nie poboczy o szerokości 1 metra ulepszonych kruszywem 
łamanym po obu stronach jezdni, ustawienie nowego ozna-
kowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania po-
ziomego. 
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Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 
nr 1516L w miejscowości Gródek wraz z rozebraniem ist-
niejącego mostu. 

Trwają roboty budowlane: termin wykonania  
do 10.11.2017 r. 
Planowany koszt zadania 1 240 846,46 zł przy udziale środ-
ków z budżetu państwa w kwocie 620 423,00 zł. 
Zakres robót drogowych obejmuje: frezowanie nawierzchni 
na odcinkach dojazdowych do mostu, rozebranie całej kon-
strukcji nawierzchni na odcinkach dojazdowych, wykonanie 
poszerzenia konstrukcji nawierzchni drogowej na długości 
robót nawierzchniowych do szerokości jezdni 6,0 m, wyko-
nanie nowej nawierzchni przed i za mostem, wykonanie pro-
filacji skarpy, wykonanie chodnika z kostki brukowej przed 
i za mostem, ustawienie barier drogowych przed i za mo-
stem, wykonanie przepustu z kręgów żelbetowych pod drogą 
powiatową, wykonanie przepustu z kręgów żelbetowych pod 
zjazdem, wykonanie umocnienia skarp przy wlocie i wylocie 
przepustów. 
Zakres robót mostowych obejmuje: rozebranie istniejącego 
mostu, a następnie wykonanie podpór żelbetowych, montaż 
powłokowej konstrukcji stalowej mostu, wykonanie wieńców 
żelbetowych, wykonanie izolacji bitumicznej powierzchni be-
tonowych przewidzianych do przykrycia ziemią, wykonanie 
zasypki z mieszanki piaskowo – żwirowej, wykonanie izola-
cji – uszczelnienia nad obiektem, montaż barieroporęczy nad 
obiektem, wykonanie umocnienia skarp przy wlocie i wylocie 
obiektu kamieniem polnym na zaprawie cementowej. 

 

Budowa chodnika w m. Kębło o długości 200 m 
Koszt zadania: 48 435,86 zł, w tym udział Gminy Wąwolnica 
– 5 000,00 zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L w miejscowo-
ści Góra Puławska i Klikawa na odcinku 625 m

Koszt zadania: 257 166,10 zł, w tym udział Gminy Puławy 
– 128 583,05 zł. 
Zakres inwestycji obejmował następujący asortyment robót: 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szeroko-
ści 5,5 m, następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 
mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych na sze-
rokości 0,75 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy  
z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku 
droga wojewódzka nr 738 – Bronowice – Dobrosławów 
– dawna droga krajowa nr 12 długości 5,946 km 

Koszt zadania: 2 823 678,87 zł, w tym udział Gminy Puławy 
– 720 038,34 zł, środki z budżetu państwa – 1 411 839,00 zł. 
Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni as-
faltowej na długości 5946,20 m, przebudowę 3 szt. skrzyżo-
wań z drogami gminnymi, wykonanie 15 szt. nowych pero-
nów przystankowych z kostki brukowej, wykonanie opornika 
z kruszywa łamanego o szerokości 0,3 m obustronnie wzdłuż 
całej jezdni, wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m ulepszo-
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Dodatkowe informacje: 
Powiat Puławski we wrześniu 2017 r. złożył dwa wnioski 

o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa celem ich
realizacji w 2018 r., dotyczące następujących zadań: 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L na łącznej dł. 

13,320 km na terenie gmin: Baranów, Żyrzyn, Kurów. 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1519L na dł. 3,325 km. 

Informacja o tym, czy przedmiotowe zadania będą dofi-
nansowane zapadnie być może pod koniec 2017 roku.

tekst i fot. Anna Nizioł 
dyrektor PZD w Puławach

Aktualności

Z pracy Rady Powiatu

XXXII sesja odbyła się 30 sierpnia 2017 roku. Głów-
nymi punktami sierpniowej sesji było sprawozdanie z wy-
konania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2017 roku
oraz sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Ko-
misję Rewizyjną w I półroczu 2017 roku. Następnie Rada 
Powiatu Puławskiego podjęła dwie uchwały dotyczące pu-
ławskiego szpitala, a mianowicie: w sprawie oceny sytuacji  
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXIX/235/2017 Rady Powiatu Puławskiego  
z dnia 26 kwietnia 2017 r., w sprawie udzielenia dotacji ce-
lowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej w Puławach na dofinansowanie doposażenia Oddzia-
łu Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. 

Następnie Rada podjęła pakiet uchwał dotyczących spraw 
oświatowych. Były to uchwały w następujących sprawach: 

• nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Spe-
cjalnej w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Puławach;

• utworzenia Przedszkola Specjalnego w Kęble;
• włączenia Przedszkola Specjalnego w Kęble do Specjalne-

go Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Franciszka 
z Asyżu w Kęble;

• zmiany uchwały nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Pu-
ławskiego z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powia-
towe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”;

• zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych ra-
chunków dochodów samorządowych jednostek budże-
towych prowadzących działalność określoną w ustawie  
z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty.

W dalszej części obrad Rada podjęła pakiet uchwał dotyczący 
spraw drogowych. Były to uchwały:

• wspólnej realizacji projektu: „Wygodniej, szybciej, bez-
pieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej wojewódz-

nych kruszywem łamanym po obu stronach jezdni, regulację 
istniejących zjazdów z kostki brukowej, wymianę istniejących 
barier energochłonnych, ustawienie nowego oznakowania 
pionowego i poziomego. 

Obrady Rady Powiatu Puławskiego
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twa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg po-
wiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną 
do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Prioryteto-
wa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Dzia-
łanie 8.2 Lokalny układ transportowy;

• udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąwolnica 
w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi gminnej nr 107857L w miejscowości Zarzeka, Gmi-
na Wąwolnica”;

• pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2546L od drogi 
wojewódzkiej nr 824 do drogi powiatowej nr 2545L Cele-
jów – Witoszyn – Kolonia kategorii drogi powiatowej.

Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące: 
• zmiany uchwały nr XXVIII/225/2017 Rady Powiatu Pu-

ławskiego z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadają-
ce według algorytmu w 2017 r., dla Powiatu Puławskiego;

• wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, poło-
żonej w obrębie Wąwolnica, Gmina Wąwolnica, oznaczo-
nej jako działki o numerach ewidencyjnych: 33/3 o pow. 
0,0072 ha oraz 33/4 o pow. 0,0048 ha, w trybie bezprze-
targowym, na poprawę warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 31/4, poło-
żonej w obrębie Wąwolnica, Gmina Wąwolnica;

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

Kolejna sesja – XXXIII, odbyła się 27 września 2017 roku. 
W pierwszej kolejności radni przyjęli informację o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za pierwsze półro-
cze 2017 roku. Sprawozdanie to było omawiane na posiedze-
niu Komisji Budżetu i Finansów.

Następnie Rada podjęła pakiet uchwał dotyczących spraw in-
frastrukturalnych i drogowych. Były to uchwały obejmujące: 

• ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi  
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wy-
sokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wy-
konania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku;

• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych przystanków;

• pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 
801 od ronda na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12  
w km 119+186 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
824 (ul. Zieloną) w km 122+770 w Puławach. 

Ważnym punktem tej sesji było podjęcie uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu
na usuwanie skutków nawałnicy. Zarząd Powiatu Tuchol-
skiego zwrócił się z prośba o pomoc finansową na usuwanie
skutków nawałnicy, która przeszła na ternie powiatu w nocy 
z 11 na 12 sierpnia. Kwota udzielonej pomocy finansowej to
20 tys. złotych. 

Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie: 

• zmiany uchwały nr XXVII/218/2017 Rady Powiatu Pu-
ławskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwier-
dzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pu-
ławskiego na rok 2017;

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

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

 Waldemar Orkiszewski 
kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu podjęte w ostatnim okresie doty-
czyły m.in.:
▶ powołania Zespołu roboczego do realizacji projektu „Mój 

powiat – uczy, dokształca, rozwija” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  
2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe;

▶ zlecenia opracowania dokumentacji projektowej oraz stu-
dium wykonalności dla projektu „Kompleksowa rewitali-
zacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację spo-
łeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonal-
nej placówek publicznych Powiatu Puławskiego w ramach 
zadania: Rewaloryzacja powiatowych obiektów wsparcia 
procesu rewitalizacji Miasta Puławy”;

▶ wykonania studium wykonalności projektu „Termo-
modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach  
w celu zwiększenia efektywności energetycznej”. Oś prio-
rytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-
emisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora 
publicznego;

▶ wykonania studium wykonalności dla projektu „Rewita-
lizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację 
budynku MOS w Puławach wraz z jego otoczeniem”.  Stu-
dium jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata
2014–2020;

Obrady Zarządu Powiatu Puławskiego
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▶ wyłonienia wykonawcy  projektu „Nowoczesne centra 
edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”, który ma 
na celu dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do 
potrzeb rynku pracy poprzez między innymi poprawę ja-
kości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie 
Puławskim;

▶ podjęcia działań zmierzających do utworzenia Powia-
towego Środowiskowego Domu Samopomocy, który na 
mocy umowy zawartej z Parafią Rzymskokatolicką pw.
św. Wojciecha z siedzibą w Górze Puławskiej nadal będzie 
prowadzony w miejscowości Góra Puławska; 

▶ przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami
Powiatu Puławskiego realizowanymi na rzecz osób nie-
pełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku;

▶ zlecenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach 
remontu pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzie-
żowym w Puławach w celu utworzenia mieszkania chro-
nionego;

▶ stałej analizy potrzeb i sytuacji finansowej jednostek orga-
nizacyjnych powiatu, w wyniku której Zarząd wprowadzał 
do  projektu budżetu w sprawie zmian w budżecie powiatu 
propozycje zwiększenia planów finansowych  poszczegól-
nych jednostek w szczególności placówek oświatowych;

▶ pozyskania środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie na wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej w sprzęt niezbędny w realizacji zadań przez 
pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz na dofinansowa-
nie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego 
programu „Aktywna tablica” na lata 2017–2019;

▶ przyznania ZS nr 3 w Puławach środków finansowych 
w wysokości 22 000 zł z przeznaczeniem na remont pod-
łóg drewnianych w małej sali gimnastycznej, która decy-
zją sanepidu została zamknięta;

▶ zatwierdzenia aneksy Arkuszy Organizacyjnych na rok 
szkolny 2017/2018 powiatowych placówek oświatowych;

▶ przyjęcia „Sprawozdania z realizacji planu pracy Powia-
towego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  
w Puławach za rok szkolny 2016/2017”;

▶ zapewnienia dodatkowej nauki języka polskiego, w wy-
miarze 3 godzin tygodniowo przez okres 9 miesięcy, dla 
uczniów z zagranicy uczęszczających do szkół powiato-
wych, którzy znają język polski na poziomie niewystar-
czającym;

▶ przyznania dorocznych nagród Starosty Puławskiego  
w dziedzinie kultury, które zostaną wręczone podczas  
Powiatowego Dnia Kultury;

▶ udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Przyjaciół Wą-
wolnicy wsparcia w kwocie 6 000 zł na realizację zadania 
publicznego pn. „Wąwolnica 2 maja 1946. Relacje, doku-
menty”;

▶ przygotowania i złożenia 2 wniosków o dofinansowanie
zadań polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 
1519L (Żyrzyn–Kotliny–Dębiny) od km 2+190 do km 5 
+515 oraz drogi powiatowej nr 2515L (Baranów–Kotliny 

- dr.pow.1514L) od km 0+266 do km 12+104,35 oraz od 
km 14+508 do km 15+990 w ramach „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 - 2019”;

▶ aneksowania umów zawartych z Gminą Żyrzyn w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2511L w miejscowości Żerdź” oraz „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2506L w miejscowości Osiny”;

▶ zawarcia ugody z przedsiębiorcą w sprawie odbudowy 
odcinka drogi powiatowej nr 1518L Markuszów – Wolica 
– Zagóźdź – Blizocin zawalonej w wyniku katastrofy bu-
dowlanej w maju 2017 roku;

▶ wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia dróg 
położonych na terenie Gminy Baranów w miejscowości 
Łukawka do kategorii dróg gminnych;

▶ skierowania do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Lublinie wniosku o wypłatę w 2017 roku dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2519L na odcinku droga 
woj. 738 – Bronowice – Dobrosławów dawna droga kraj. 
12”, realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

▶ złożenia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 
informacji o przebiegu realizacji zadań drogowych dofi-
nansowanych z rezerwy subwencji ogólnej pn. „Budowa 
obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1516L 
w miejscowości Gródek wraz z rozebraniem istniejącego” 
oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w miejsco-
wości Osiny”;

▶ przychylenia się do wniosku Komendanta Powiatowej Po-
licji w Puławach i ujęcia w projekcie budżetu powiatu na 
2018 rok środków finansowych w kwocie 15 000 zł z prze-
znaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Policji 
w Puławach. W roku bieżącym Powiat Puławski przeka-
zał KPP w Puławach środki w kwocie 10 000 zł na remont  
i rozbudowę kojców dla psów służbowych;

▶ uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Miasto Puławy „Ceglana” oraz 
Jednostka Bilansowa „A” – część I;

▶ zawarcia z gminami: Baranów, Janowiec, Końskowola, 
Kurów, Kazimierz Dolny, Markuszów, Nałęczów, Puławy 
porozumień dotyczących udostępnienia lokalu biurowego 
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
i edukacji prawnej. W 2018 r. pomoc prawna świadczona 
będzie w tych samych lokalizacjach;

▶ podjęcia inicjatywy udzielenia pomocy finansowanej Po-
wiatowi Tucholskiemu w kwocie 20 000 zł z przeznacze-
niem na usuwanie skutków nawałnicy. Stosowną uchwałę 
o udzieleniu pomocy finansowej podjęła Rada Powiatu.

Monika Zych
Sekretarz Powiatu Puławskiego

fot. Andrzej Wenerski
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Pod patronatem Starosty Puławskiego

Festyn Rodzinny Tradycja 
i Kultura Pieczenia Chle-
ba na Ziemi Puławskiej
Miejsce: Sielce
Termin: 23 lipca 2017 r.

23 lipca 2017 r. w Sielcach odbył się Festyn Rodzinny Trady-
cja i Kultura Pieczenia Chleba na Ziemi Puławskiej. Wyda-
rzenie miało zasięg regionalny i było pierwszym tego typu 
przedsięwzięciem w naszym Powiecie. Projekt został dofi-
nansowany z budżetu Powiatu Puławskiego w ramach wspar-
cia zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego  
w dziedzinie kultury. 

VIII Puławskie Międzyna-
rodowe Warsztaty GOSPEL 
Miejsce: Kościół pw. Miło-
sierdzia Bożego w Puławach 
Termin: 22–24 września 2017 r.

Warsztaty GOSPEL o randze międzynarodowej co roku sku-
piają coraz większą liczbę osób nie tylko z Puław, lecz z ca-
łego Powiatu Puławskiego, a nawet województwa lubelskiego. 
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Rodzina”. 
Zarząd Powiatu Puławskiego dofinansował projekt w ramach
wsparcia zadań o charakterze pożytku publicznego z dziedzi-
ny kultury. Warsztaty poprowadzili charyzmatyczni instruk-
torzy: Agnieszka „Baca” Górska-Tomaszewska z Poznania 
oraz David Daniel z Wielkiej Brytanii. Podczas warsztatów 
uczestnicy poznali historię i tradycję muzyki gospel. 

Narodowe Czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego 
Miejsce: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy  
im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Termin: 7 października 2017 r.
7 października 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble odbyło się 
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 

XVII Dzień Papieski
Miejsce: Puławy
Termin: 6 do 27 października 2017 r.
Stowarzyszenie „Rodzina” zorganizo-

wało obchody XVII Dnia Papieskiego w Puławach pod ha-
słem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.  Podczas obchodów odbyły 
się liczne konkursy, warsztaty, koncerty oraz inne wydarzenia.  
W Puławach XVII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – 
Idźmy naprzód z nadzieją” zakończył się spotkaniem z ks. abp 
Mieczysławem Mokrzyckim, Metropolitą Lwowskim, sekreta-
rzem dwóch papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI: 27 X 
2017 w Parafii Matki Bożej Różańcowej. Projekt był współfi-
nansowany przez Powiat Puławski w ramach wsparcia zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego.

Konferencja połączona z debatą 
pt.: „Rozwiązać konflikt, zatrzy-
mać przemoc?”
Miejsce: Puławy

Termin: 19 października 2017 r.
Uczestnikami konferencji połączonej z debatą pt.: „Rozwią-
zać konflikt, zatrzymać przemoc?” byli przedstawiciele in-
stytucji i jednostek z terenu Powiatu Puławskiego pracujący  
w obszarze przemocy w rodzinie. 

I Puławski Bieg dla Niepodległej
Miejsce: Stadion Miejski w Puławach
Termin: 11 listopada 2017 r.
Bieg odbędzie się 11 listopada br. Jest to pierwsza tego typu 
impreza w regionie. Zawodnicy pobiegną na 3 dystansach:  
3 km, symbolicznym 1918 m oraz 400m – dzieci. Organiza-
torem I Puławskiego Biegu dla Niepodległej jest Tygodnik 
Powiśla. 

Eliminacje Powiatowe 21. Jesiennego  
Konkursu Recytatorskiego 
Miejsce: Puławski Ośrodek Kultury  
„Dom Chemika”

Termin: 15 listopada 2017 r.
Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie. Puławski Ośrodek 
Kultury „Dom Chemika” odpowiedzialny jest za przeprowa-
dzenie eliminacji powiatowych.

VII Wojewódzki Konkurs Antynikotytowy: 
„Nikotynie Nie!” 
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sem-
połowskiej w Puławach
Termin: 16 listopada 2017 r.

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach od 
15 lat realizuje program antynikotynowy NIKOTYNIE NIE!  
Konkurs jest częścią działań prozdrowotnych realizowanych 
w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia w ramach Programu 
Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na 
lata 2014 – 2018. Celem tej edycji Programu jest ograniczenie 
narażenia na dym papierosowy wśród Polaków. W ramach 
Wojewódzkiego Konkursu Antynikotynowego, zaangażowane 
są szkoły województwa lubelskiego. Konkurs obejmuje cztery 
kategorie: wiedza, utwór literacki (wiersz), forma teatralna, 
plakat. Sojusznikami akcji są: Lubelski Kurator Oświaty, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Puławach oraz 
instytucje administracyjne. 

VI Festiwal Hymnów Szkolnych 
Miejsce: Puławy
Termin: 17 – 18 listopada 2017 r.
Wydarzenie jest przeglądem hym-

nów szkolnych z placówek z  terenu Powiatu Puławskiego  
i okolic. Jest imprezą cykliczną.

VII  Edycja Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Polsce: „Sławni Polacy”
Miejsce: Szkoła Podstawowa  
w Leokadiowie
Termin: 23 listopada 2017 r.
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Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
powiatu puławskiego. Ma on na celu kształtowanie postaw 
szacunku i miłości do Ojczyzny oraz pogłębienia wiedzy  
o historii, tradycji i kulturze naszego narodu. Ideą konkursu: 
„Sławni Polacy” jest propagowanie ludzi z pasją, Polaków,  
z których możemy być dumni. Tych, których nazwiska i osią-
gnięcia znane są nie tylko lokalnie lecz również na całym 
świecie. Postacie wybrane do konkursu są przedstawicielami 
najróżniejszych dziedzin. Są to zarówno podróżnicy, odkryw-
cy, pisarze, malarze, muzycy jak i naukowcy, sportowcy oraz 
duchowni. Dla organizatorów ważne jest również, by pokazać 
ludzi z pasją i udowodnić uczniom, że mając pasję można re-
alizować w życiu wszystkie swoje cele i jednocześnie zapisać 
swoje nazwisko na kartach historii. 

Dzień Kariery Zawodowej
Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół 
Technicznych w Puławach
Termin: 8 grudnia 2017 r.

Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie rodzicom  
i uczniom powiatu puławskiego ofert uczelni wyższych, szkół 
policealnych, instytucji rynku pracy, pracodawców, fundacji, 
banków. Młodzież będzie mogła uzyskać pomoc w podej-
mowaniu przyszłych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
uzyskać informacje dotyczące m.in.: edukacji i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, rynku pracy, zakładania oraz pro-
wadzenia działalności gospodarczej, metod poszukiwania 
pracy, badania predyspozycji zawodowych.

 „Orszak Trzech Króli”
Miejsce: Puławy
Termin: 6 stycznia 2018 r.
6 stycznia 2018 r. ulicami Puław  przejdzie 

Orszak Trzech Króli. To ogólnopolskie wydarzenie, któremu 
co roku przybywa nowych odbiorców i uczestników. Puła-
wy już po raz szósty chcą uczestniczyć w tych ulicznych ja-
sełkach organizowanych z okazji Święta Trzech Króli. Dzięki 
takim wydarzeniom mieszkańcy naszego Powiatu mają oka-
zję poczuć się jedną wspólnotą.  Orszak Trzech Króli na stałe 
wpisał się w kalendarz imprez religijnych organizowanych na 
terenie Powiatu Puławskiego.

Magdalena Kobiałka 
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Puławski szpital, placówką z potencjałem

Od 1 października w całym kraju ruszyła tzw. sieć szpitali. 
W województwie lubelskim w sieci znalazło się 37 placówek 
w tym również szpital w Puławach. Jest to niewątpliwa nobi-
litacja dla puławskiego SP ZOZ, szczególnie, że jest on jedy-
nym szpitalem powiatowym w naszym województwie, któ-
ry znalazł się na III poziomie referencyjności i dzięki temu 
m.in. nie będzie musiał stawać do konkursów związanych  
z finansowaniem leczenia. We wrześniu na terenie całego wo-
jewództwa odbyły się spotkania informacyjne organizowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a których celem było wy-
jaśnienie pacjentom na czym mają polegać korzyści związane 
z pojawieniem się sieci szpitali. W puławskim szpitalu takie 
spotkanie odbyło się 20 września, a udział w nim wziął m.in. 

Karol Tarkowski, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ  
w Lublinie, który przy okazji wizyty w Puławach w towarzy-
stwie starosty puławskiego Witolda Popiołka i dyrektora Pio-
tra Rybaka obejrzał z bliska szpitalne oddziały.
– Uważam, ze wizyta w SP ZOZ w Puławach, była bardzo 
owocna i oceniam ją bardzo pozytywnie. Miałem okazję zo-
baczyć jak funkcjonuje Szpital, w jakich warunkach leczeni 
są pacjenci, jak zorganizowana jest opieka w szczególności 
nad tymi najmłodszymi, którzy w SP ZOZ witają się ze świa-
tem. Dobrze zorganizowany i świetnie wyposażony jest od-
dział kardiologiczny. Liczę, że w oparciu o posiadany poten-
cjał szpital będzie ubiegał się o umowę z Lubelskim OW NFZ  
w zakresie świadczeń kompleksowej opieki nad pacjentem po 
zawale mięśnia sercowego – wyjaśnia dyrektor Tarkowski  
i dodaje: – Ciekawie zorganizowane jest centrum pediatrycz-
ne skupiające oddział pediatryczny, chirurgii dziecięcej i cho-
rób zakaźnych dla dzieci, zapewniające już teraz komplekso-
wą opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami Puław i okolic.  
Widzę ogromny potencjał rozwoju oddziału neurologicznego,  
w szczególności w części dotyczącej leczenia udarów. Chciał-
bym zaznaczyć, że wydałem pozytywną opinię odnośnie celo-
wości inwestycji w systemie IOWISZ w zakresie pracowni re-
zonansu magnetycznego, która będzie wspierała m.in. proces 
diagnostyki neurologicznej – tłumaczy szef lubelskiego NFZ, 
który odwiedził również oddziały przeznaczone dla przy-
szłych mam.

Od lewej dyr. Wojewódzkiego Oddziału NFZ K. Tarkowski, starosta 
W. Popiołek, dyr. SPZOZ P. Rybak, pracownicy SPZOZ

Od lewej dyr. Wojewódzkiego Oddziału NFZ K. Tarkowski,  
starosta W. Popiołek, dyr. SPZOZ P. Rybak
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–  Wrażenie na mnie zrobiły również warunki udzielania 
świadczeń w oddziale położniczo-ginekologicznym i noworod-
kowym, gdzie od kilku miesięcy realizowana jest kompleksowa 
opieka nad kobietami w ciąży.

Dyrektor Tarkowski podziękował również za wspólne 
przygotowanie akcji informacyjnej dla pacjentów. – Chciał-
bym na ręce Piotra Rybaka Dyrektora SP ZOZ w Puławach 
złożyć serdeczne podziękowania za współpracę w organizacji 
stoiska informacyjnego NFZ w zakresie sieci szpitali, które zo-
stało przygotowane 20 września w puławskim szpitalu. Akcja 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców 
miasta. Odwiedziło nas w tym dniu ponad 130 osób. Akcja od-
niosła duży sukces dzięki świetnej organizacji i zaangażowaniu 
załogi szpitala.

Swojego zadowolenia z coraz większego znaczenia pu-
ławskiego szpitala, nie krył również Starosta Puławski Witold  
Popiołek.
– Mamy świadomość, że szpital wymaga jeszcze wielu na-
kładów, ale cieszymy się, że placówka została doceniona i to  
w skali całego województwa. Jest to na pewno zasługa zna-
komitych specjalistów, lekarzy, pielęgniarek, całego personelu 
oraz wszystkich podmiotów, które wspierają rozwój szpitala dla 
wspólnego dobra – podsumował starosta.

                                                          Wojciech Antosz
   SP ZOZ w Puławach

Kazimierz Kotliński - Zasłużony dla Powiatu 
Puławskiego

Kazimierz Kotliński – malarz artysta, pisarz, poeta, 
pedagog, pierwszy dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  
w Puławach, został uhonorowany przez Zarząd Powiatu Pu-
ławskiego Odznaką Honorową „Zasłużonego dla Powiatu 
Puławskiego”. Odznaczenie wręczył Starosta Puławski Witold 
Popiołek podczas Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Puławach. 

Serdecznie gratulujemy!

Kazimierz Kotliński to były nauczyciel pasjonat, arty-
sta przełamujący bariery i stereotypowe myślenie. Człowiek, 
który w trudnych czasach stworzył nowoczesną szkołę, wy-

rastającą ponad przeciętność i znakomicie funkcjonującą  
w ramach obecnego systemu oświaty. Kazimierz Kotliński jest 
również autorem publikacji branżowych, historycznych oraz 
literackich. Pomimo zaawansowanego wieku, nadal aktyw-
nie tworzy, czego dowodem jest przeprowadzony we wrze-
śniu wernisaż jego prac malarskich: „Reminiscencje uczuć”. 
W swojej twórczości Kazimierz Kotliński zawsze pokazywał 
związki z Ziemią Puławską podkreślając jej walory historycz-
ne, przyrodnicze i kulturalne.

Urodził się w Piaskach k. Lublina w 1927 r. Żołnierz AK, 
represjonowany w czasie okupacji (więzień Majdanka), pod-
czas akcji Burza przebywał w oddziale partyzanckim łączno-
ści pd. kpt. Leona Rembarza Dołęgi. Świadectwo maturalne 
otrzymał w Lublinie. Najpierw rozpoczął studia ekonomiczne 
na KUL-u, później ukończył Politechnikę w Krakowie. Tam 
też przebiegała jego edukacja plastyczna pod kierunkiem ma-
larza i witrażysty Adama Bunscha. Zasłużony dla wielu insty-
tucji, m.in. dla UMCS w Lublinie. Prowadził zajęcia na wyż-
szych uczelniach.

Kazimierz Kotliński został wyróżniony wysokimi od-
znaczeniami państwowymi, w tym kombatanckimi. Nale-
ży do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest zdobywcą 
licznych nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych.  
W swojej pracy artystycznej podejmuje różną tematykę. Ma-
luje kwiaty, pejzaże, symboliczne kompozycje figuralne, czy
kompozycje abstrakcyjne. Podejmuje się również ilustrowa-
nia książek. Jest autorem wielu wystąpień prasowych i kata-

Starosta W. Popiołek i członek zarządu L. Gorgol wręczają  
K. Kotlińskiemu odznakę „Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego” 

K. Kotliński w czasie wystąpienia na Jubileuszu 50-lecia ZST

Jubileusz 50-lecia ZST w Puławach
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logowych, wspomnień, powieści, poematów, utworów dra-
matycznych i rozpraw naukowych. Spod jego pióra wyszły 
wspomnienia: Przełomy (1994), Puławskie wejrzenia (1996), 
Szkoła twórczych poszukiwań (1997), powieść Jonatan 
(1996), Natchnione dziedzictwo – Dziuńka (2005) i Justyna 
(2005), książka Puławscy Żołnierze AK (1999), Refleksje po-
etyckie (2001), wiersze okolicznościowe W źrenicach duszy 
(2003), Imaginacje (2005), utwory sceniczne: Sybilińska paję-
czyna (2002), Dylemat Herostrata (2005), Zbuntowane Ery-
nie (2006).  

„Reminiscencje natchnień” Kazimierza Kotlińskiego
Od 15 września do 8 października 2017 roku można było 

obejrzeć w Puławskiej Galerii Sztuki  Puławskiego Ośrod-
ka Kultury „Dom Chemika” wystawę malarstwa Kazimierza 
Kotlińskiego „Reminiscencje natchnień”. Była to 23. wysta-
wa indywidualna artysty, na której zaprezentował 39 swoich 
prac. Były to przede wszystkim abstrakcje oraz symboliczne 
kompozycje figuralne. Choć można było również odnaleźć
pejzaże, czy studia kwiatowe. Wszystko  zostało wykonane  
w technikach klasycznych bądź własnych.

W swoich obrazach symbolicznych Kazimierz Kotliński 
często mówi o świecie nas otaczającym poprzez odwołania 
do treści biblijnych, mitologicznych i historycznych. Jako hu-

manista sięga do różnych źródeł inspiracji. Tworzy świat wła-
snej symboliki. W jego pracach pojawia się motyw puławskiej 
Świątyni Sybilli jako symbolu przywiązania do antycznych 
wartości, jak również naszego lokalnego puławskiego patrio-
tyzmu. Ważnym zabiegiem jest stosowanie ruchliwej linii 
podkreślającej dynamizm kompozycji. Jego obrazy malowane 
z dużym rozmachem i wrażliwością kolorystyczną, przywołu-
ją sztukę epoki modernizmu i okresu międzywojennego. Za-
prezentowane na wystawie prace abstrakcyjne należą głównie 
do kręgu abstrakcji geometrycznej. Świadczą o ciągłej potrze-
bie poszukiwania formy, by w sposób jak najbardziej synte-
tyczny przedstawić przemyślenia, przywołać reminiscencje 
natchnień. Malarstwo Kazimierza Kotlińskiego jawi się jako 
wynik refleksji nad tajemnicą świata. Poprzez zestawienia
różnych form artysta pragnie mówić o idei prawdy i piękna, 
wyrażać najgłębsze emocje. Tajemnica wyrażona poprzez 
symbol, kolor, linię i figurę - to siła malarstwa Kazimierza
Kotlińskiego.

Kamila Salwowska-Duk
Puławska Galeria Sztuki POK „Dom Chemika”

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. Izabela Ochal, archiwum POK „Dom Chemika” w Puławach 

Tadeusz Dworski - Zasłużony dla Powiatu 
Puławskiego

Tadeusz Dworski, prezes „SPOŁEM” Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców „POMOC” w Puławach, został uhonoro-
wany przez Zarząd Powiatu Puławskiego Odznaką Honorową 
„Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego”. Odznaczenie wrę-
czył Wicestarosta Puławski Michał Godliński podczas Jubile-
uszu 110-lecia Spółdzielni.

Tadeusz Dworski jest związany z ruchem spółdzielczym 
od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Aktyw-
nie pracował w organach samorządowych spółdzielczości 
społemowskiej. W roku 1991 był w grupie 21 osób, które  
w związku z likwidacją ówczesnego Centralnego Związku 
Spożywców „Społem”  – w obronie przed zawłaszczeniem 
spółdzielczego majątku – w miejsce byłego ośrodka doskona-
lenia kadr, założyły Spółdzielnię Oświatową „Społem” w Kon-

Wernisaż prac K. Kotlińskiego
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stancinie-Jeziornej, a w latach 1992 - 1999 był Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej tej Spółdzielni. Dzięki Jego działaniom 
udało się utrzymać i zabezpieczyć stałe miejsca pracy dla 
ponad 15 osób oraz bazę szkoleniową dla dużej rzeszy spo-
łemowskich pracowników i działaczy spółdzielczych z całej 
polski. W latach 2003 - 2011 (przez dwie kadencje) pracował 
aktywnie jako członek Rady Nadzorczej „Społem” Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców w Warszawie. 
W tym okresie działał aktywnie na rzecz podniesienia jakości 
usług oraz konkurencyjności sklepów z szyldem „Społem” na 
handlowym rynku w Polsce, poprawiając wizerunek handlu 
społemowskiego w oczach klientów. Efekt podejmowanych 
działań widać coraz bardziej na co dzień w wielu miastach 
naszego kraju, jak również w samym mieście Puławy. Był de-
legatem na kilka Zjazdów Delegatów KZRSS „Społem” oraz 
delegatem na Kongres Spółdzielczości Polskiej w 2004 r. Za 
swoją działalność w radach nadzorczych nie pobierał żadne-
go wynagrodzenia. W ostatnim okresie intensywnie działał 
na rzecz wprowadzenia nowego programu lojalnościowego  
w Spółdzielni (jako jedna z pierwszych Spółdzielni „Społem”  
w kraju). Na ostatnim zjeździe KZRSS otrzymał dla kiero-
wanej przez Siebie Spółdzielni statuetkę za podjęcie działań 
kreujących nowoczesny wizerunek Spółdzielni „Społem”.  
W swoim mieście Puławy chętnie włącza się we wszelkiego 
rodzaju akcje o charakterze społecznym. Od kilku lat udziela 
wsparcia rzeczowego (w postaci pomocy w dostawie wszel-
kiego rodzaju ryb i pieczywa) przy organizacji tradycyjnych 
już w naszym mieście Wigilii Miejskich dla wszystkich miesz-
kańców miasta, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po-
mocy finansowej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kazno-
wie (na budowę placu zabaw). Podkreślić należy również, że 
dzięki Jego działaniom Spółdzielnia została bezpiecznie prze-
prowadzona przez trudny okres transformacji ustrojowej.

oprac. Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

(na podst. informacji „Społem” PSS „POMOC”)
Fot. Magdalena Kobiałka

Nagroda dla Powiatu Puławskiego  
w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym 
„Modernizacja Roku 2016”

24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie Starosta 
Puławski Witold Popiołek odebrał nagrody dla Powiatu Pu-
ławskiego w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Moder-
nizacja Roku 2016”. Nasz samorząd zdobył I miejsce w ogól-
nopolskim głosowaniu internetowym na najpopularniejsze 
modernizacje w Polsce w kategorii „Użyteczność publiczna” 

Wicestarosta M. Godliński wręcza T. Dworskiemu odznakę  
„Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego” 

Starosta W. Popiołek odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego Kapituły

Starosta W. Popiołek z dyplomem „Modernizacja roku 2016”
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za „Renowację elewacji budynku Starostwa Powiatowego  
w Puławach przy al. Królewskiej 19”. Za wspomniane przed-
sięwzięcie zostaliśmy także nagrodzeni przez Związek Powia-
tów Polskich. Serdecznie dziękujemy internautom i organiza-
torom konkursu!

To była już XXI edycja konkursu. Do zmagań przystąpi-
ły 462 podmioty. Powiat Puławski znalazł się w zaszczytnym 
gronie 60. finalistów konkursu. Organizatorem konkursu jest
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, a wśród 
honorowych patronów  znaleźli się m.in.: Ministerstwo Infra-
struktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środo-
wiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Przewod-
niczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP. 

Wręczający poszczególne nagrody podkreślali fakt dbało-
ści uczestników konkursu o zachowanie polskiego dziedzic-
twa materialnego. Przeprowadzona modernizacja budynku 
puławskiego Starostwa pozytywnie wpłynęła na wizerunek 
naszego miasta.

tekst i fot. Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Puchar Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów dla Zarządu  
Powiatu Puławskiego

W piątek 13 października Zarząd Powiatu Puławskiego 
otrzymał z rąk przewodniczącej puławskiego oddziału Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Ewy Do-
braczyńskiej puchar z okazji 150-lecia Powiatu Puławskiego 
z podziękowaniem za dotychczasową współpracę i wsparcie 
działalności Związku.

Prezes Związku Powiatów Polskich składa gratulacje staroście W. Popiołkowi

Gala wręczenia nagród – Zamek Królewski w Warszawie

Uczestnicy uroczystości „Dnia Seniora”

Międzygminny chór „Pokolenie”
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Podziękowanie odebrali Starosta Puławski – Witold Po-
piołek oraz Członek Zarządu – Leszek Gorgol w trakcie uro-
czystości Dnia Seniora, która miała miejsce w Pałacu Czarto-
ryskich w Puławach. Związek skierował także podziękowania 
do współpracujących z nim samorządów miast i gmin. Wyda-
rzenie było okazją do pokazania aktywności seniorów na ni-
wie kultury. Swoją twórczość artystyczną zaprezentowały ze-
społy: Pokolenie, Puławianki, Kabaret pod Wydrwigroszem, 
Panie z Bochotnicy. 

Starosta Puławski - Witold Popiołek dziękując za otrzy-
mane wyróżnienie podkreślił ogromną rolę i znaczenie dzia-
łalności Związku dla Ziemi Puławskiej. Powiedział, że przy-
znane uhonorowanie, jest nagrodą dla wszystkich samorzą-
dowców naszego powiatu. Jednocześnie zadeklarował wolę 
dalszej współpracy w zakresie realizacji projektów służących 
lokalnej społeczności.

Andrzej Wenerski
 kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. Magdalena Kobiałka

Kultura

Wspomnienia z Dożynek Powiatowych  
Gołąb 2017

Za oknem jesień, a my wspominamy Dożynki Powiatowe, 
które odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia. Tym razem go-
spodarzem powiatowego święta plonów był Gołąb w gminie 
Puławy. Dożynki rozpoczęły się mszą św. w renesansowym 
kościele pw. św. Floriana i św. Katarzyny. Modlitwie przewod-
niczył Proboszcz miejscowej parafii ks. Jerzy Węzka, a towa-
rzyszyli mu Ksiądz Dziekan Dekanatu Puławskiego Piotr Tre-
la wraz z Księdzem Wicedziekanem Aleksandrem Zeniem. 
Po mszy barwny korowód gości i delegacji wieńcowych z po-
szczególnych gmin przeszedł przez centrum Gołębia na plac 
dożynkowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.  Tam uro-
czystości otworzyli wspólnie Starosta Puławski Witold Popio-
łek oraz Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński.

Starosta podziękował rolnikom za codzienny trud, umi-
łowanie ziemi, polską gościnność i wierność tradycji. Do po-
dziękowań dołączył się również Wójt oraz Poseł – Krzysztof 
Szulowski.

Starostowie dożynek, Agnieszka Matysiak z Leokadiowa 
i Tadeusz Osiak z Gołębia przekazując Staroście Witoldo-
wi Popiołkowi i Wójtowi Krzysztofowi Brzezińskiemu chleb 
dożynkowy powiedzieli: „Przynieśliśmy od Ołtarza chleb, 
owoc ziemi i pracy rąk ludzkich – symbol życia. Ofiarowując 
go pragniemy wyrazić wdzięczność za szczęśliwy zbiór zbóż.  
My rolnicy, chcemy podzielić się chlebem ze wszystkimi  
rodakami, a przy sprawiedliwym dzieleniu wystarczy go dla 
wszystkich”.

Na scenie uhonorowano wyróżniających się rolników Zie-
mi Puławskiej. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, odzna-
czenia zasłużonych dla rolnictwa oraz nagrody rzeczowe.

Starosta W. Popiołek

Prezes E. Dobraczyńska wręcza puchar dla Zarządu  
Powiatu Puławskiego

Członek zarządu L. Gorgol, prezes Związku E. Dobraczyńska  
i starosta W. Popiołek

Uhonorowani odznakami za zasługi dla Związku
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Odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali:
Krzysztof Parzyszek, Krzysztof Sójka, Mariusz Paciejewski, 
Dariusz Cybula, Robert Kacperek, Piotr Borkowski, Krystyna 
Kozak, Monika Dorosz, Mirosław Rusek, Henryk Winsztal.

Nagrody Starosty Puławskiego zostały przyznane następu-
jącym rolnikom z poszczególnych gmin naszego powiatu:

Adam Durak, Anna  i Sławomir Maliszewscy, Jacek Borucki, 
Marek Pękala, Paweł Duński, Stefan Wójtowicz, Tomasz 
Chabros, Grzegorz Koza, Wiesław Rusinek, Sławomir Chabros.

Wokół placu dożynkowego znajdowały się stoiska, przy-
gotowane przez poszczególne gminy, sołectwa i organizacje. 
Prezentacje zachwycały pomysłowością i dbałością o naj-
drobniejsze szczegóły. Oczy cieszyły tradycyjne dekoracje 
ze zbóż, ziół, kwiatów i innych darów ziemi, a także rozma-
ite wytwory rękodzieła artystycznego. Napotkać można było 
także na dawne narzędzia i urządzenia, stosowane niegdyś  
w gospodarstwach, jak m.in. kołowrotki, cepy i sierpy. Na go-
ści spragnionych kulinarnych wrażeń czekały liczne wyroby 
kuchni tradycyjnej, domowe wypieki i przetwory.

Mieszkańcy i goście, którzy odwiedzili Gołąb mogli zapo-
znać się z kulturą ludową prezentowaną przez lokalne zespoły 
muzyczne i śpiewacze oraz  obejrzeć stoiska z lokalnymi spe-
cjałami oraz twórczością artystyczną.

Wśród grup zespołów występujących na dożynkach zna-
leźli się: „Aplauz” z Gołębia, Kapela Nałęczowska, Kazimier-
ska Kapela „Zgoda”, ,,ARIADNY’’ z Wąwolnicy, „Żyrzynia-
czek Ci ja”, Końskowolska Kapela Ludowa, artyści z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Puławach, Gminny Chór „Jubilat”  
z Baranowa, Kabaret „Wydrwigrosz” z Markuszowa, „Promie-
nie” oraz „Rosa” z Janowca”, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”, 
Weronika Kubiś z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji 
i Turystyki, „Śpiewające Seniorki” z Gołębia.

Szczególną popularnością cieszyły się przeprowadzone 
konkursy: wieńców, stoisk, twórczości ludowej, plastyczny. 
Wiele emocji dostarczył konkurs na najsprawniejszego soł-
tysa, rozegrany na środku dożynkowego placu. W tegorocz-
nych konkurencjach uczestnicy musieli wykazać się szybko-
ścią, precyzją, a także zdolnościami manualnymi. Zadania 
polegały na rozpaleniu ognia, zbudowaniu drabiny i wiązaniu 
węzłów. 

Imprezę zwieńczył koncert Przemka Radziszewskiego  
z zespołem. Artysta był finalistą programów „Must be the
Music” i „The Voice of Poland”, a talent wokalny – jak sam
wspomina – rozwinął podczas służby w wojsku. Podczas fi-
nałowego koncertu w Gołębiu wystąpił w repertuarze polskiej 
muzyki rockowej takich zespołów jak m.in. Perfect, Lady 
Pank, Dżem, Kombi, Ira i Lombard.

Dożynki objął patronatem honorowym Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Do organizacji wydarzenia przyłączyli się 
znakomici sponsorzy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puła-
wy” S. A., Lasy Państwowe Nadleśnictwo Puławy, Prezydent 
Miasta Puławy, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach.

Laureaci konkursów dożynkowych:
Konkurs wieńców dożynkowych, kategoria wieniec 
tradycyjny:

1. KGW Zagrody – gmina Żyrzyn
2. KGW Bronisławka – gmina Kurów
3. KGW Skoki – gmina Puławy
Wyróżnienie: KGW Wojszyn – gmina Janowiec

Konkurs wieńców dożynkowych, kategoria wieniec 
nowoczesny:

1. Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” – gmina Baranów
2. Stowarzyszenie „Kobiety Razem” Klementowice – gmi-

na Kurów
3. KGW Matygi – gmina Puławy
Wyróżnienie: KGW Zagóźdź – gmina Baranów

Konkurs chleba, kategoria chleb zwykły:
1. KGW Drzewce – gmina Nałęczów
2. KGW Zagóźdź – gmina Baranów
3. KGW Wojszyn – gmina Janowiec

Konkurs chleba, kategoria chleb razowy:
1. Olena Suworowa – gmina Kazimierz Dolny
2. KGW Wojszyn – gmina Janowiec
3. KGW Baranów – gmina Baranów

Konkurs chleba, kategoria chleb z dodatkami:
1. Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” – gmina Baranów
2. Grażyna Kowa – „Kobiety z pasją” Borowa, Skoki – 

gmina Puławy
3. KGW Bronisławka – gmina Kurów

Konkurs na najładniejsze stoisko:
1. Sołectwo Zagrody – gmina Żyrzyn
2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów
3. Gmina Puławy
Wyróżnienie: Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu

 Konkurs twórczości ludowej, kategoria tkanina:
1. ex aequo: Ambrożek Barbara, Monika Matuła-Wetzlich
2. ex aequo: Teodora Dębska, Zofia Stalęga
3. ex aequo: Krystyna Furtak, Lidia Szałas

Konkurs twórczości ludowej, kategoria plecionkarstwo  
i wikliniarstwo:

1. Barbara Rułka
2. Maria Popis
3. Urszula Wojtalik-Sarnecka

Konkurs twórczości ludowej, kategoria sztuka użytkowa:
1. Krystyna Koter
2. Teresa Mizura
3. Krystyna Tarka

Konkurs twórczości ludowej, kategoria plastyka 
obrzędowa:

1. Małgorzta Miller
2. Halina Fijałkowska
3. Walentyna Nowak

Konkurs twórczości ludowej, kategoria malarstwo:
1. Renata Sałęga
2. Katarzyna Błażejczyk
3. Olena Suwarowa
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Konkurs na najsprawniejszego sołtysa:
1. Jadwiga Jóźwicka, Henryk Adamczyk – gmina 

Końskowola
2. Teresa Ścibior, Robert Kałdonek – gmina Wąwolnica
3. Teresa Kusińska, Robert Bełczyk – gmina Janowiec
Ulubieńcy publiczności: Beata Nowicka, Waldemar 
Ścibior – gmina Puławy

Konkurs plastyczny dla dzieci „Jak widzę pracę rolnika”, 
kategoria 6 - 9 lat:

1. Krzysztof Legieć
2. Paweł Legieć
3. Filip Polak

Konkurs plastyczny dla dzieci „Jak widzę pracę rolnika”, 
kategoria 10 - 12 lat:

1. Julia Wetzlich
2. Zuzanna Jędrak
3. Weronika Szewczak

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

Starostwo Powiatowe w Puławach
Kamil Lewandowski

samodzielne stanowisko do spraw promocji, kultury, sportu 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

Urząd Gminy Puławy
fot. Daniel Mróz, Magdalena Kobiałka, Izabela Ochal, 

archiwum KGW Zagrody i ZŚ „Śniadowianki”
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Tak powstawał wieniec z Zagród – zdobywca I miejsca w konkursie wieńców 
dożynkowych, kategoria wieniec tradycyjny

Tak powstawał wieniec ze Śniadówki – zdobywca I miejsca w konkursie wieńców 
dożynkowych, kategoria wieniec nowoczesny
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Narodowe Czytanie Wesela 2017     

„Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”
                 Stanisław Wyspiański „Wesele” akt I sc.1

28 września w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych 
odbyło się wyjątkowe wesele. Specjalnie w tym celu zaaran-
żowana stodoła była świadkiem święta słowa, muzyki i tańca. 
Pretekstem do zorganizowania wydarzenia było Narodowe 
Czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt.: „Wesele”, 
objęte Honorowym Patronatem przez parę prezydencką Aga-
tę Kornhauser-Dudę i Andrzeja Dudę. 

Grupy Medialnej LPU; Mariusz Oleśkiewicz – dyrektor MDK  
w Puławach; Agata Panek – dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych w Puławach; Dariusz Perszko – dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej; Katarzyna Rodzoch – nauczy-
ciel Miejskiego Przedszkola nr 8 w Puławach; Piotr Rodzoch 
– dziennikarz telewizji LPU Puławy; Maciej Saran – radio 
Puławy24;  Renata Siedlaczek – wieloletni dyrektor POK 
„Dom Chemika”; Danuta Smaga – przewodnicząca Rady Po-
wiatu Puławskiego; Danuta Szlendak – dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Puławach; Bogumiła Wartacz – ko-
ordynator Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie;  Jarosław 
Wartacz – członek Rady Rodziców MDK;  Janusz Wawerski 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach po raz kolejny 
zaprosił do udziału w tym projekcie przedstawicieli władz 
samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, in-
struktorów kultury, pracowników oświatowych oraz  lokalne 
media. Zgromadzona licznie publiczność m.in. z Zespołu 
Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego była świadkiem 
próby przeniesienia ważkich tematów z dramatu, którego 
premiera miała miejsce w 1901 roku, do obecnej rzeczywisto-
ści. Odświętnie ubrani weselnicy tańczyli i rozmawiali przy 
suto zastawionym stole, a na pierwszym planie padały słowa  
o miłości, o naszych narodowych cechach, o Polsce. Insceni-
zacja wybranych fragmentów „Wesela”, wyreżyserowana przez  
Huberta Domańskiego – to swoisty hołd złożony wielkiemu 
artyście jakim był Stanisław Wyspiański. 
W projekcie udział wzięli: 

Renata Bany – nauczyciel j. polskiego ZSO im KEN  
w Puławach; Alicja Bielawska – kierownik oddziału ds. ob-
sługi gospodarczej Starostwa Powiatowego; Andrzej Czar-
necki – dyrektor SOSW w Puławach; Łukasz Grabczak  – Ra-
dio Lublin; Katarzyna Grudzień – instruktor teatralny POK 
„Dom Chemika”; Ewa Rejn-Kozak – rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji; Halina Mazurek – oddziałowa SP ZOZ  
w Puławach; Andrzej Mitruczuk – radny Powiatu Puławskiego; 
Małgorzata Noskowska – kierownik Wydziału Edukacji Sta-
rostwa Powiatowego; Paweł Nowosadzki – redaktor naczelny 

– przewodniczący Komisji Edukacji Starostwa Powiatowego; 
Andrzej Wenerski – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki; Stanisław Widz – dyrektor Powiatowego 
Centrum Rozliczeniowo-Księgowego; Małgorzata Ziemnicka 
– dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach; Monika 
Zych – sekretarz Powiatu Puławskiego. W adaptacji i realizacji 
fragmentów dramatu brali również udział pracownicy Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Puławach oraz Bartosz Pytlak 
– wychowanek Mariusza Oleśkiewicza – dyrektora MDK.

Małgorzata Klinkosh
fot. Daniel Mróz 

MDK w Puławach

„Wesele” na kazimierskim Zamku    

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego było lekturą tego-
rocznego Narodowego Czytania. Czytali je także uczniowie 
Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu 
Dolnym wraz z mieszkańcami Miasteczka.

Już po raz drugi młodzież Zespołu Szkół im. Jana Kosz-
czyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym na zaproszenie Ka-
zimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki włączyła 
się w akcję Narodowego Czytania. Po ubiegłorocznej prezen-
tacji „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza przyszedł czas na 
dramat Stanisława Wyspiańskiego. W przedstawieniu I aktu 
„Wesela” uczniowie z Koszczyca połączyli swe siły z miesz-
kańcami Kazimierza. Rolę bronowickiego dworku odegrał 
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kazimierski Zamek. Zresztą całość utworu – zarówno stroje 
jak i język – przeniesiona została w realia lubelskie. 

Kazimierskie „Wesele” rozpoczynał barwny korowód, któ-
ry przeszedł przez całe Miasteczko. Na koniec przewidziano 
chocholi taniec symbolizujący wciąż obecną w narodzie nie-
możność nawiązania porozumienia i rozwiązania ważnych 
spraw politycznych. Jednak zaprezentowana na koniec lubel-
ska piosenka ludowa „W moim ogródecku” w wykonaniu ze-
społu Rokiczanki sprawiła, że ten błędny krąg nabrał tempa  
i ruszył żwawo, a radośnie w rytm muzyki. Koncept narodo-
wy gaśnie – martwił się Dziennikarz w „Weselu”. Może nie jest  
z nami aż tak źle?..

Przed publicznością w barwnych strojach lubelskich  
i inteligenckich z początku XX wieku zaprezentowali się: 
Patrycja Podsiadła jako Panna Młoda, Zbigniew Rak – Pan 
Młody, Marcin Pisula jako Ksiądz, Andrzej Cięszczyk – Go-
spodarz, Beata Rosłoniec jako Radczyni, Wiktoria Wrótniak 
– Zosia, Karolina Opoka – Haneczka,  Stanisław Lenart jako 
Dziennikarza, Ewa Wolna – Klimina, Jarosław Bartoszek 
– Poeta, Danuta Borzecka – Boryna, Izabela Lenart – Rache-
la, Piotr Kruk – Kasper, Bartosz Tyszko – Jasiek, Marta Zając 
jako zjawiskowy Chochoł. W roli głównego weselnego muzy-
kanta wystąpił Sławomir Doraczyński. Za scenariusz i reżyse-
rię odpowiadały Ewa Wolna i Anna Ewa Soria, za oprawę pla-
styczną i sceniczną: Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji  
i Turystyki, który był organizatorem wydarzenia. 

tekst i fot. Anna Ewa Soria
ZS im. J. Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Z archiwum pracowni muzealnej przy 
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  
w Puławach    

We wrześniu w plecakach czy torbach na kółkach ucznio-
wie znaleźli nowe podręczniki. Zwłaszcza ten pierwszy naj-
ważniejszy czyli elementarz, zawsze budził i budzi największe 
emocje.

Pierwsze druki uważane za elementarze, tzw. abecedariu-
sze pojawiły się w XVI wieku. Najstarszy zachowany polski 
elementarz, wydany w Królewcu, zatytułowany Nauka krótka 
ku czytaniu pisma polskiego, pochodzi z 1570 r. Miał on, po-
dobnie jak późniejsze, charakter religijny.

Termin „elementarz” upowszechnił się w XVIII wieku. 

Wówczas też pojawiły się w elementarzu teksty świeckie. Wy-
dany w 1785 r. przez Komisję Edukacji Narodowej Elemen-
tarz dla szkół parafialnych narodowych, opracowany przez  
O. Kopczyńskiego zawierał Katechizm, Naukę obyczajową  
i Naukę rachunków.

Późniejsze najbardziej znane polskie elementarze to:  
K. Wolskiego Nauka początkowego czytania, pisania i rachun-
ków (1811), E. Estkowskiego Elementarzyk ułożony wedle me-
tody pisania i czytania (1851) i K. Prószyńskiego (Promyka) 
Elementarz dla samouków (1879).

W historii polskiej edukacji najbardziej popularny okazał 
się podręcznik Mariana Falskiego pod tytułem Elementarz. 
Pierwsze wydanie pt. Nauka czytania i pisania dla dzieci uka-
zało się w roku 1910, ilustrowane przez znanego malarza Jana 
Rembowskiego; obok wyrazów, tekstów do czytania i ilustra-
cji, pojawiły się w nim wzory liter pisanych. Ukazanie się tego 
podręcznika było wydarzeniem o historycznym znaczeniu  
w literaturze polskiej i światowej. Na międzynarodowej wy-

Wiersz A. Słonimskiego „Zegar na wieży”
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stawie podręczników dla dzieci w Brukseli podręcznik Fal-
skiego został uznany za jeden z najlepszych na świecie.

W okresie międzywojennym ukazywały się kolejne wer-
sje elementarza dla dzieci, aktualizowane zgodnie z duchem 

Wiersz A. Fredry „Paweł i Gaweł” 

czasu. Z powodu opóźnień edukacyjnych dotyczących, sporej 
części ludności, w 1920 r. M. Falski opracował na zamówienie 
władz dwie wersje Elementarza powiastkowego dla dorosłych 
analfabetów oraz dla osób odbywających zasadniczą służbę 
wojskową.

Autor elementarza wciąż udoskonalał swój podręcznik.
I tak w pierwszym powojennym wydaniu z 1945 r. poja-

wiły się opowiadania o zburzonej stolicy i powrotach ludzi 
do domów. W 1949 r. ukazała się nowa, ujednolicona wer-
sja elementarza dla dzieci ze szkół miejskich i wiejskich. Ten 
elementarz stał się obowiązującym w całym kraju podręcz-
nikiem szkolnym. Kolejna wersja podręcznika ukazała się  
w roku szkolnym 1957/58. Autor wprowadził nowe słownic-
two, a podręcznik zyskał ulepszone, kolorowe ilustracje Janu-
sza Grabiańskiego.

 W tym wydaniu znalazły się również wiersze: J. Tuwima, 
A. Fredry, A. Słonimskiego. Uzupełnieniem Elementarza były 
Ćwiczenia elementarzowe. Następna wersja elementarza zo-
stała wydana w 1975 r., w rok po śmierci M. Falskiego.

Dziś nie ma go już na listach szkolnych podręczników. 
Jest za to w księgarniach i co ważne… cały czas znajduje na-
bywców.

Różne wydania tego podręcznika można również zoba-
czyć na wystawie zaprezentowanej w budynku muzealnym 
przy ul. Włostowickiej 27. 

Serdecznie zapraszamy!
Danuta Kaliszczuk

SSM w Puławach 

III Lokalne Forum Bibliotekarzy    

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pu-
ławach we współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Górze Puławskiej zorganizo-
wała 30 maja 2017 roku III Lokalne Forum 
Bibliotekarzy. Forum zorganizowano w ra-

mach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 i Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, który obchodzony jest w miesiącu maju. 
Forum honorowym patronatem objął Wójt Gminy Puławy 
Krzysztof Brzeziński, który przywitał gości zapoznając z wa-
lorami turystycznymi Gminy Puławy, rzeką Wisłą i wiślany-
mi mostami. Spotkanie odbyło się w nowo otwartej Bibliote-
ce w Górze Puławskiej. Na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedzieli licznie przybyli bibliotekarze Powiatu Opolskiego  

Przemawia wójt K. Brzeziński
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z Panią Elżbietą Żyszkiewicz – Dyrektor PBP w Opolu Lu-
belskim oraz Powiatu Ryckiego z Wojciechem Niedziółką 
– Dyrektorem PBP w Rykach. Najliczniejszą grupę stanowi-
li dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych Powiatu 
Puławskiego oraz nauczyciele-bibliotekarze Gminy Puławy. 
Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Ło-
pacińskiego reprezentowała Marzena Targońska, a Starostę 
Puławskiego Andrzej Wenerski – kierownik Wydziału Pro-
mocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 
w Puławach. Lokalne Forum poprowadziła dyrektor PBP  
w Puławach – Danuta Szlendak i dyrektor GBP w Górze Pu-
ławskiej – Zofia Małek. Głównym celem konferencji było
przypomnienie, że tempo zmian zachodzących we współ-
czesnym świecie nie zwalnia bibliotekarzy od promowania 
lokalnego dziedzictwa kulturowego. Biblioteki pełnią ważną 
funkcję dokumentującą dziedzictwo kulturowe naszych ma-
łych ojczyzn. Są to miejsca nie tylko do czytania i kontaktu  
z książką, ale także do zdobywania wszelkiej potrzebnej in-
formacji, ciekawego spędzania czasu, do twórczej inspiracji. 
Forum rozpoczęło się od zaprezentowania nowego lokalu, 
który otwiera przed pracownikami placówki nowe możliwo-
ści, nowe inicjatywy kulturalne i czytelnicze. Pierwszą pre-
zentację a jednocześnie promocję książki regionalnej „Do-
póki płynie” dokonał autor Jacek Śnieżek. Publikacja została 
wydana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach  
z okazji Roku Rzeki Wisły i 150-lecia powstania Powiatu Pu-
ławskiego. Autor omówił siedem rozdziałów książki i wyemi-
tował prezentację multimedialną zawierającą ok. 80 slajdów. 
Kolejne wystąpienie pt. „Dziedzictwo przyrodnicze Małopol-
skiego przełomu Wisły” zaprezentowała Joanna Szkuat, kie-
rownik Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego 

w Kazimierzu Dolnym. Celem było zapoznanie z różnorod-
nością ekosystemu Wisły, który został włączony do obszaru 
Natura 2000.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali obdarowani pu-
blikacjami Gminy Puławy i książką „Dopóki płynie”. Uro-
czystość zwieńczył panel dyskusyjny w kuluarach. Frekwen-
cja dowiodła, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne, 
to doskonała okazja do integracji środowisk bibliotekarskich  
i współpracy z sąsiadującymi powiatami. To również ciekawa 
forma wymiany doświadczeń i podnoszenia jakości pracy.

Danuta Szlendak
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Łukasz Fedorowicz – fotografie z wydarzeń
muzycznych    

Już od kilku lat wykonuję fotoreportaże. W sekcji foto-
graficzno-reporterskiej prowadzonej przez Daniela Mroza 
w czasie Warsztatów Bluesowych w Puławach otrzymywali-
śmy zadania sfotografowania zajęć w poszczególnych klasach 
instrumentalnych i wokalnych  oraz prób i koncertów. To 
były początki. Pierwszy duży materiał fotografii z koncertu
wykonałem już wcześniej podczas występu reaktywowanego 
zespołu jazzowego Laboratorium. To na czym się skupiam to 
światło i ruch. Światło tworzy fotografię, a ruch jest elemen-
tem fotografii artystycznej. Utrudnienia związane z rodza-
jem oświetlenia scenicznego pozwalają jednocześnie uzyskać 
ciekawe efekty wizualne. Interesuje mnie atmosfera panująca 
podczas koncertu i możliwość pokazania jej na zdjęciach. 
Fotografując występy artystyczne trzeba uważać, żeby nie 
przeszkadzać wykonawcom i publiczności. Nie wszystko i nie 
wszędzie można fotografować. Należy przestrzegać uzgod-
nień z wykonawcami lub ich menadżerami. Gdy jest lepszy 
kontakt z wykonawcą, daje to możliwość wykonania ciekaw-
szego zdjęcia. Wówczas można też uczestniczyć w próbach 
i przygotowaniach do koncertu. Fotografie z tych sesji mają
niepowtarzalny klimat.

Uczestnicząc w koncertach od Festiwalu Organowego, 
poprzez Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Warsztaty Blu-
esowe, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych oraz Fe-
stiwal Wszystkie Strony Świata doceniam różnorodność tej 
dziedziny sztuki i kunszt wykonawców. Wciąż pozostaję fa-
nem szeroko rozumianej muzyki rockowej. Poza tym staram 
się wszystko jak najlepiej utrwalić, ponieważ są to znaczące 
wydarzenia kulturalne w życiu Puław – mojego miasta. Fo-
tografie mojego autorstwa były prezentowane na wystawach
indywidualnych i zbiorowych, w FOTOGALERII na stronie 
internetowej Domu Chemika, na różnych stronach Facebo-
oka, a także były wykorzystywane na plakatach imprez mu-
zycznych. 

Poniżej prezentuję fotografie ilustrujące sierpniowe  
i wrześniowe  wydarzenia muzyczne:

• Koncert Magdy Piskorczyk w czasie trwania 
Puławskiego Lata Bluesowego 18 sierpnia 2017 r.

• 47. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w dniach  
6 – 16 lipca 2017 r., uczestnicy i wykładowcy z Polski,  

Prezentacja publikacji „Dopóki płynie”

Przemawia dyrektor PBP D. Szlendak
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i ze świata, m.in.: Janusz Szprot, Dante Luciani,  
Russ Spiegel, Mariusz Bogdanowicz, inni.

• Koncert Oddziału Zamkniętego  17 września 2017 r., 
na zakończenie działalności Domu Chemika przed 
remontem.

tekst i fot. Łukasz Fedorowicz

Historia i tradycja regionu

Odsłonięcie pomnika poświęconego  
por. Kazimierzowi Gasztołd Bukrabie     

21 maja 2017 roku, w 73. rocznicę obławy przez Niem-
ców dworu w Rąblowie, miało miejsce odsłonięcie pomnika 
poświęconego por. Kazimierzowi Gasztołd Bukrabie, komen-
dantowi X Rejonu Podobwodu B Armii Krajowej Puławy  
w czasie II Wojny Światowej, zamordowanemu  przez okupan-
tów niemieckich na Zamku Lubelskim 22 lipca 1944 r., jak też 
upamiętniającym działalność konspiracyjną ZWZ-AK,  a tak-
że BCH na tym terenie. W Rąblowie działała podchorążówka 
szkoląca partyzantów do walki z okupantami, prężnie działa-
ło dowództwo organizujące przyjmowanie zrzutów broni i in-
nych środków walki.  Pomysłodawcą i inicjatorem odsłonię-
cia pomnika był Andrzej Pentek, który dokonał umieszczenia 
aktu erekcyjnego u jego podstawy. Obok postawiono maszt  
z flagą biało-czerwoną jako symbol istnienia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Pomnik stanął tuż przy nieistniejącym 
już dziś dworze, którego ostatnim dzierżawcą był Kazimierz 
Gasztołd Bukraba. Na pomniku wyryto napis:  NA TEJ ZIE-
MI ZA TRAKTEM W LATACH 1800 –  1945  ZNAJDOWAŁ 
SIĘ DWÓR SZLACHECKI W LATACH OKUPACJI NIE-
MIECKIEJ 1939 – 1944 PRĘŻNIE DZIAŁAŁ TU OŚRODEK 
KONSPIRACJI ARMII KRAJOWEJ. OSTATNIM DZIER-
ŻAWCĄ BYŁ KAZIMIERZ GASZTOŁD BUKRABA POR. 
WOJSKA POLSKIEGO KOMENDANT X REJONU PODO-
BWODU B ARMI KRAJOWEJ PUŁAWY ZAMORDOWA-
NY PRZEZ NIEMCÓW 22 LIPCA 1944 R. NA ZAMKU 
LUBELSKIM. W uroczystości wzięły udział poczty sztanda-
rowe OSP z Rąblowa, Wąwolnicy, Witoszyna i Karmanowic. 
Także poczty sztandarowe Puławskiego Towarzystwa Tra-
dycji Narodowych z Janem Krukiem –  wiceprezesem orga-
nizacji kombatanckiej na czele, z gen. bryg. rezerwy Wojska 
Polskiego –  Janem Rybakiem.  Przybyli licznie mieszkańcy 
Rąblowa, Grabówek i okolicznych miejscowości. Odsłonięcia 
pomnika dokonali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej –  Krzysz-

Odsłonięcie pomnika



41

Kwartalnik  Powiatu  Puławskiego

tof Szulowski i wnuk por. Kazimierza Gasztołda Bukraby 
– Witold Ołpiński. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii
w Grabówkach ks. kan. Michał Walkowski, kazanie wygłosił 
ks. kan. Ryszard Jurak –  budowniczy kościoła parafialnego 
w Grabówkach i pierwszy jej proboszcz, Mszę Świętą celebro-
wał ks. infułat Tomasz Lewniewski – proboszcz kazimierski. 
Samorząd powiatowy reprezentowali wicestarosta puławski 
–  Michał Godliński i Leszek Gorgol – członek zarządu po-
wiatu puławskiego. Radę Powiatu reprezentował – Zbigniew 
Wójciak. W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Wąwol-
nica – Marcin Łaguna i radna gminy – Anna Piotrowska, 
Anna i Kazimierz Antoń – mieszkańcy Rąblowa, rodzina por. 
Bukraby, wspomniany wyżej jego wnuk – Witold Ołpiński  
z żoną Marią, rodziną i grupą przyjaciół, Beata Kondlewska 
– wnuczka por. Hieronima Opitza, jej córka – Monika Ele-
onora Kosińska z mężem Mieczysławem, Hanna Ilewicz, 
Barbara Kowalczyk i Joanna Bartel – wnuczki H. Opitza. 
Przybyła także dyrektor szkoły podstawowej w Rąblowie 
– Genowefa Wiejak z grupą młodzieży odczytującej biogra-
my oficerów aresztowanych podczas obławy dworu, zamor-
dowanych na Zamku Lubelskim i Owczarni. Wnuk Kazimie-
rza Bukraby otrzymał z rąk autora zawiasy z okiennic nieist-
niejącego dworu w Rąblowie, jako symbol domu utraconego 
jego dziadków – Ireny i Kazimierza Bukrabów. Uczestnictwo 

Poświęcenie pomnika

Poseł na Sejm RP, władze powiatu i gminy podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika

w uroczystościach rodzin oficerów z okresu konspiracji było
lekcją historii i patriotyzmu. Otwarto wystawę fotografii cza-
sów okresu międzywojennego  autorstwa Andrzeja Pentka: 
„Był taki Rąblów… były takie okolice”… Mecenasem wy-
stawy jest Beata Kondlewska – wnuczka Hieronima Opitza, 
człowieka wielu talentów, architekta, oficera konspiracyjnego
Wojska Polskiego, współwydawcy z por. Kazimierzem Bu-
krabą pisma konspiracyjnego: NA CZUJCE, autora szere-
gu karykatur z czasów okupacji. Wystawa jest eksponowana  
w Szkole Podstawowej w Rąblowie. Nad przebiegiem uro-
czystości czuwał Robert Och – prezes Puławskiego Towa-
rzystwa Tradycji Narodowych. Złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów, a żołnierze rezerwy Wojska Polskiego oddali salwę 
honorową. Przywołując pamięcią tamten czas, bombardowa-
nia niemieckiego z 14 maja 1944 r., budynek dworku został 
uszkodzony, podmuch wybuchającej bomby zrzuconej z sa-
molotu niemieckiego zerwał jego dachówkę, budynek pozo-
stał w całości, spaleniu uległa stodoła i część obory dworskiej. 
Dwór rozebrali miejscowi fornale przeznaczając modrzewio-
we bale na domy mieszkalne, bombardowanie dworu, jak też 
wsi Grabówki, było efektem bitwy partyzanckiej stoczonej 14 
maja 1944 roku. Wieś Grabówki została doszczętnie spalona, 
ocalało kilka chałup dzięki zapobiegliwości jej mieszkańców. 
Dla oddania tragedii, jaka rozegrała się 12 maja 1944 r. przy-
toczyć należy relacje naocznych świadków tamtych zdarzeń.                                                                                            

Oto relacja Zofii Sosik z domu Turek, mieszkanki Grabó-
wek: „12  maja 1944 roku od godzin porannych dało się za-
uważyć wzmożony ruch wozów konnych, w okolicy pojawiał 
się także na koniu Kazimierz Bukraba, około południa poszła 
wieść po wsi, że w lesie zawadzkim na końcu wsi Grabówki zje-
chali żołnierze niemieccy w sile kilkunastu samochodów. Kilku 
z nich pojawiło się w zabudowaniach Jana Chabory, którego 
gospodarstwo znajdowało się tuż przy tym lesie, mówili po nie-
miecku, ale także po rosyjsku, nakazali gospodarzowi przygo-
tować dwa komplety cywilnych ubrań zniszczonych, takich 
łachmanów, dwaj żołnierze przebrawszy się w te łachy wyru-
szyli przez wieś w nieznanym wówczas Janowi Chaborze kie-
runku. Jako żołnierz konspiracji AK, pewnie kierując się zasa-
dami łączności w obliczu zagrożenia, poszedł pieszo w kierun-
ku wsi, po czym pobiegł do gospodarza Tarachy zamieszkałego 
na Łysych Górach, by ten powiadomił dowódcę AK Kazimierza 
Bukrabę o koncentracji Wehrmachtu w tym terenie, ten z kolei 
powiadomił Bronisława Sosika – żołnierza konspiracji  
akowskiej, mieszkańca Rąblowa, bliskiego współpracownika 
komendanta Bukraby, aby przekazał o zagrożeniu ze strony 
Niemców. Bronisław Sosik poszedł do dworu wypełniając swoje 
zadanie do końca”.  Helena Gaweł, z domu Tusińska, tak za-
pamiętała dzień 12 maja 1944 roku: „Mieszkałam z rodzicami, 
siostrą Zofią i bratem Stanisławem w folwarku Rąblów, mieli-
śmy  swoją chałupę, byłam służącą we dworze, tak jak moja 
starsza siostra. W godzinach rannych i południowych zajmo-
wałam się swoimi obowiązkami. Po południu wzięłam wiadro 
i szłam do dworu na popołudniowy udój krów, za furtką ogro-
dzenia dworu spotkałam siostrę Zofię wracającą do domu. Po-
prosiłam, aby poszła ze mną do dworu i pomogła mi w dojeniu 
krów. Szłyśmy przez park otaczający pałac, bo tak nazywali-
śmy budynek dworu, widziałam jak wokół klombu przed pała-
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cem leżą na ziemi partyzanci, mieli przy sobie karabiny maszy-
nowe, było ich kilkudziesięciu. Nawiązała się między nami 
żartobliwa rozmowa, nie znałam jednak żadnego z nich ani z 
imienia, nazwiska, czy też pseudonimu, dalej znajdowały się 
furmanki konne pilnowane przez partyzantów. Pozostawiłyśmy 
grupę partyzancką przed pałacem i poszłyśmy do swoich zajęć. 
Zeszło nam trochę czasu z obrządkiem inwentarza, gdy wraca-
łyśmy do domu partyzantów już nie było we dworze. Było do-
brze po południu, koło godziny szesnastej. Wracając do domu 
w furtce pomiędzy remizą strażacką a chałupą wuja naszego 
Turka, spotkałyśmy dwóch mężczyzn ubranych w jakieś łachy, 
zapytali nas po rusku czy jest mieścik, po chwili zapytali po 
polsku czy jest dziedzic we dworze, powiedziałyśmy, że jest, pa-
trzyłyśmy na tych dwóch podejrzliwie. W tym czasie obok pro-
wadził konia Władysław Nowak, który miał sklep opodal dwo-
ru, i z zaciekawieniem pytał nas kto to taki. Gdy przyszłyśmy 
do domu opowiedziałyśmy o tym wszystkim ojcu, zastanawia-
liśmy się wspólnie kto szedł i po co. Po upływie pół godziny 
obok naszej chałupy wracali ci dwaj ruscy, jeden niósł pod pa-
chą bochenek chleba, drugi trzymał kawał boczku. Poszli wą-
wozem w kierunku zabudowań Teofila Piątka. Po upływie oko-
ło godziny, kiedy dał się słyszeć szum, zauważyłam jak wąwo-
zem od strony Teofila Piątka jak i drugim wąwozem od strony
Władysława Nowaka biegną żołnierze niemieccy, byli uzbroje-
ni po zęby. Było ich wszędzie pełno, biegli polami w kierunku 
pałacu. Cały dwór został otoczony. Było jeszcze widno, jak wy-
glądając przez okno zobaczyłam jak ta zgraja niemiecka pro-
wadzi Kazimierza Bukrabę – oficera konspiracyjnego Wojska
Polskiego, dziedzica majątku  w Rąblowie, por. Hieronima 
Opitza - także oficera konspiracji AK, Rudolfa Pelczarskiego -
oficera konspiracji AK, Bronisława Sosika – także żołnierza 
AK. Prowadzili ich związanych sznurami po dwóch, obok szli 
Niemcy po czterech, albo może i było ich po pięciu obok aresz-
towanych, cała kolumna poszła wąwozem w kierunku zabudo-
wań Teofila Piątka. W czasie obławy dworu był tam Janek Su-
łek poszukiwany przez Niemców jako zbieg z przymusowych 
robót przy budowie kolei. Jeden z Niemców przydusił go kara-
binem w żywopłot obok dworu, i w ten sposób ocalił życie”. 
Aresztowanych przewieziono do więzienia gestapo Pod Zega-
rem w Lublinie, tam w celi gdzie przetrzymywano por. Kazi-
mierza Bukrabę, zachował się napis na ścianie wykonany jego 
ręką: – PRZEZ KREW I CIERPIENIE DO WOLNEJ POLSKI 
Wszyscy aresztowani byli torturowani. Zostali zamordowani 
na Zamku Lubelskim i w obozie koncentracyjnym na Maj-
danku. To oni tworzyli konspirację w Rąblowie i okolicach. 
To oni szkolili żołnierzy Armii Krajowej do walki z okupacją, 
to oni tworzyli struktury podziemnego Państwa Polskiego  
w  rąblowskim dworze, w walce tej wspomagał ich por. Fran-
ciszek Kamiński - oficer odpowiedzialny za organizację przyj-
mowania zrzutów broni dla oddziałów AK, który poległ  
4 maja 1944 r., w walce z oddziałem „Cienia” w Owczarni, 
mjr Batalionów Chłopskich - Stanisław Konarski, także nie-
strudzony konspirator, kierownik szkoły powszechnej w Rą-
blowie, wykładowca w podchorążówce w Rąblowie, więzień  
NKWD w Wąwolnicy, następnie w Lublinie, skazany na karę 
śmierci. Uratowany dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczno-
ści, wcielony do II Armii Wojska Polskiego, przeszedł cały jej 
szlak bojowy. Zdemobilizowany powrócił do zawodu nauczy-

ciela. Zmarł w latach 90-tych. Odsłonięty pomnik  to także 
hołd złożony wszystkim żołnierzom Armii Krajowej i Bata-
lionów Chłopskich z terenu Rąblowa i okolic, którzy przez 
cały okres okupacji z oddaniem wykonywali zadania konspi-
racyjne na rzecz niepodległości Polski. Odsłonięcie w listopa-
dzie 2011 roku tablic na ścianie kościoła parafialnego w Gra-
bówkach upamiętniających mieszkańców Grabówek,  Rąblo-
wa i okolic pomordowanych i poległych za wolność i niepod-
ległość Polski w latach 1914 – 1950 jest zachowaniem pamięci 
za walkę na frontach I wojny światowej,   żołnierzom Polskie-
go Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Wid-
nieją tam nazwiska oficerów konspiracji ZWZ-AK Hieroni-
ma Opitza, Rudofla Pelczarskiego, Franciszka Kamińskiego,
jak też podoficera Bronisława Sosika. Odsłonięty pomnik 21
maja 2017 roku spina klamrą historyczną wydarzenia z okre-
su walk o zachowanie tradycji narodowych, trwanie i prężną 
działalność  Armii Krajowej i jej dowódcę podobwodu B por. 
Kazimierza Gasztołda Bukrabę. Pielęgnowanie pamięci prze-
kazujemy młodzieży Szkoły Podstawowej w Rąblowie, w mu-
rach której znajduje się wystawa zdjęć dawnego Rąblowa, 
Grabówek, Celejowa, Zawady, a przede wszystkim zdjęcia 
żołnierzy konspiracji z lat okupacji 1939 – 1945, by mogli 
przekazywać ją przyszłym pokoleniom. Jak pokazało życie hi-
storia ta została zapomniana, przywrócona na nowo do życia 
powinna pozostać wśród nas. Dziękuję Posłowi Krzysztofowi 
Szulowskiemu za udział w odsłonięciu pomnika, jak też wy-
głoszenie mowy okolicznościowej. Składam tą drogą podzię-
kowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili 
się do jego odsłonięcia, szczególnie Michałowi Godlińskiemu 
–  wicestaroście puławskiemu, a także Leszkowi Gorgolowi – 
członkowi zarządu powiatu puławskiego, Zbigniewowi Wój-
ciakowi – radnemu powiatowemu z grupą radnych, zarządo-
wi Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych z Janem 
Krukiem – wiceprezesem, który nie szczędząc czasu i wysiłku 
wspierał powstanie pomnika, wójtowi gminy Wąwolnica – 
Marcinowi Łagunie z grupą radnych za wsparcie budowy po-
mnika, Mariuszowi Rodzikowi - prezesowi OSP w Rąblowie, 
Marcinowi Turkowi – naczelnikowi OSP w Rąblowie, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Rąblowie – Genowefie Wiejak
wraz z młodzieżą, sołtys wsi Rąblów – Annie Piłat, Annie 
Piotrowskiej – radnej gminy Wąwolnica. Dziękuję  zacnym 
mieszkańcom Rąblowa, jak też parafianom z parafii w Gra-
bówkach  za okazane wsparcie. Podziękowania kieruję także 
do Grzegorza Bednarczyka – prezesa Banku Spółdzielczego  
w Nałęczowie, za pomoc w realizacji budowy pomnika. Dzię-
kuję  ks. Michałowi Walkowskiemu, proboszczowi parafii 
w Grabówkach, ks. Ryszardowi Jurakowi, ks. Tomaszowi 
Lewniewskiemu za celebrację uroczystości. Słowa podzięko-
wania kieruję do Roberta Ocha – prezesa Puławskiego Towa-
rzystwa Tradycji Narodowych za koordynację działań zmie-
rzających do realizacji uroczystości. Kieruję też słowa pamię-
ci Mikołaja Spóza – regionalisty puławskiego, kiedy kilka lat 
temu, na spotkaniu, wyjawiłem mu ideę postawienia pomni-
ka w Rąblowie, przyjął to z radością i przystąpił do jego pro-
jektowania. Zaangażowany był w postęp prac w tym zakresie 
do końca swoich dni, dając do zrozumienia, że jest to ostatnie 
dzieło jego życia.

Andrzej  Pentek – inicjator budowy pomnika 
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Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie 
Puławskim: Czy znasz historię swojej  
małej ojczyzny?     

W dniu 10 października br., już po raz siódmy w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Puławach odbył  się finał Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim. Kon-
kurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Wcze-
śniej, bo w czerwcu odbywają się pisemne eliminacje, po 
których uczestnicy z największą liczbą punktów spotykają się 
w październiku  biorąc udział w turnieju wiedzy. W tegorocz-
nym finale 16. uczestników odpowiadało na pytania w czte-
rech rundach, co dawało możliwość wykazania się większą 
wiedzą.

W pierwszej rundzie były zestawy zawierające po trzy py-
tania m.in. z zakresu geografii naszego regionu, czy dotyczą-
ce jednej z siedzib gmin powiatu puławskiego. Runda druga 
przebiegająca pod hasłem „Jaka to ulica?”, wbrew pozorom 
nie była wcale łatwa. Należało wskazać nazwę ulicy, przy 
której znajduje się dany obiekt. W trzeciej rundzie należało 
wskazać nazwy budynków przedstawionych na czarno-białej 
fotografii.

Ostatnia runda „ABC” polegała na wybraniu z kafeterii 
odpowiedzi właściwej na czytane pytanie. Uczestnicy odpo-
wiadali jednocześnie poprzez podnoszenie odpowiedniej 
litery przygotowanej przez organizatorów. Tradycyjnie każ-
dy uczestnik za zdobyty punkt otrzymywał cukierka. Zatem  

jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, każdy mógł
policzyć otrzymane punkty. Jury obradowało w składzie: Ma-
riusz Karolak – Centrum Informacji Turystycznej w Puła-
wach; Mariola Błazik – nauczyciel MDK Puławy; Magdalena 
Cencek – nauczyciel MDK Puławy. 
Wyniki: 

I miejsce: Krzysztof Ptasiński – SP nr 3 w Puławach
II miejsce: Anna Konieczna – SP nr 3 w Puławach
ex aequo - Natalia Lisowska – SP nr 3 w Puławach
ex aequo - Julia Mazurek – SP nr 3 w Puławach
III miejsce: Dominik Giza – SP nr 10 w Puławach 
wyróżnienie – Aleksandra Wójcicka – SP nr 10 
w Puławach
Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe Puławy. 

Centrum Informacji Turystycznej przygotowało dla wszyst-

kich uczestników foldery o tematyce konkursu. Otrzymały je 
za zachęcenie i przygotowanie uczniów do konkursu: Maria 
Płaza ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Ewa Górska ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Puławach. 

Małgorzata Klinkosch
MDK w Puławach

„Dopóki płynie” – spotkanie z książką 
regionalną   

„Dopóki płynie” - to już dziewiąta z kolei 
regionalna publikacja Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Puławach, dokumentująca 
dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn. Wy-
dana przez Bibliotekę Powiatową w związku  

z przypadającym w 2017 r. – Rokiem Rzeki Wisły i 150-leciem 
powstania Powiatu Puławskiego 1867 – 2017. Autorem książ-
ki jest Jacek Śnieżek – znany regionalista Ziemi Puławskiej. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły 
w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłosił rok 2017 Rokiem 
Rzeki Wisły. Rada Powiatu Puławskiego, uznając znaczenie 
historyczno-kulturowe, a także współczesną rolę Królowej 
Polskich Rzek również włączyła się w Ogólnopolskie Obchody 
Roku Rzeki Wisły. Historia zauważyła, że 550 lat temu zaczęło 
się coś bardzo ważnego na rzece Wiśle. W 1467 roku, w wy-
niku postanowień traktatu II pokoju toruńskiego Polska od-
zyskała panowanie nad całą żeglowną Wisłą, zapoczątkowa-
ło to najwspanialsze lata historii Wisły. Żyjemy i mieszkamy  

w powiecie, który rzeka łączy i integruje. Cztery jednostki 
samorządowe Powiatu Puławskiego (Miasto Puławy, Gmina 
Puławy, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny) położone 
są wzdłuż Wisły, jej najpiękniejszego odcinka – Małopolskie-
go Przełomu Wisły. Książka „Dopóki płynie” to kolejny pi-
śmienny wkład biblioteki w promocję regionu. Wydawnictwo 
zawarte jest w siedmiu rozdziałach, wzbogacone 80. zdjęcia-
mi ze zbiorów Jacka Śnieżka i obejmuje teren Wisły Powia-
tu Puławskiego. Tytuł tego opracowania jest nawiązaniem do 
ostatniej zwrotki popularnej pieśni patriotycznej pt. „Płynie 
Wisła, płynie”. W czasach zaborów, okupacji i zniewolenia 
komunistycznego odegrała ona wielką rolę wychowawczą 
wśród polskiej młodzieży. Zatem, „a dopóki płynie, Polska 
nie zaginie!”.
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Nagrody Starosty dla nauczycieli 2017  

W Dniu Edukacji Narodowej uświadamiamy sobie isto-
tę, rolę i znaczenie oświaty jako jednej z zasadniczych dzie-
dzin życia społecznego, mającej wpływ na życie indywidu-
alne każdego człowieka oraz na rozwój narodów i państw.
 „Aby przekazać treść wystarczy komputer, aby zrozumieć jak 
kochać, jakie są wartości, co tworzy zgodę w społeczeństwie, 
potrzebny jest dobry nauczyciel”. 

Papież Franciszek
W dniu 16 października 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Pom-

pejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach tradycyjnie 
odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości Starosta Puławski podziękował 
wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom 
Oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność 
w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. Dziękując za trud 
wychowawczych działań podejmowanych w duchu posza-
nowania uniwersalnych wartości - prawdy, dobra i piękna, 
Starosta życzył m.in., aby zawód nauczyciela cieszył się po-
wszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał 
jak najwięcej powodów do satysfakcji.

Podczas spotkania poinformowano o przyznaniu nagród 
nauczycielom  zasłużonym dla polskiej oświaty, odznaczo-
nych przez Premiera  i Ministra Edukacji Narodowej Meda-
lami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz nagrodzonych przez Lubelskiego Kuratora. Wy-
kaz nagrodzonych osób znajduje się na stronie internetowej 
Kuratorium Oswiaty w Lublinie.

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

Edukacja

Uroczystość uświetnił program  artystyczny  zaprezento-
wany przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  
w Puławach.
Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący nauczy-
ciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Puławski:

1) Alina Gomółka – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie
2) Danuta Ogłoza – dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble

3) Teodor Józefacki – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

• z I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach:
1) Agnieszka Bodeńko
2) Jolanta Kuś-Radowiecka
3)  Marzanna Piekoś

• z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie:
1) Bożena Kursa
2) Barbara Witkowska

• z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach:
1) Barbara Bińczak
2) Anna Cieślik
3) Małgorzata Karczmarzyk
4) Joanna Wiśniewska

• z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 
Puławach:
1) Grzegorz Borucz
2) Marcin Krawiec

• z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach:
1) Grzegorz Jabłoński
2) Mariusz Marek
3) Dariusz Piechota

• z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza  
w Kazimierzu Dolnym:
1) Anna Ewa Soria 

• ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
Marii Grzegorzewskiej w Puławach:
1) Agnieszka Cieniuch
2) Małgorzata Gąsior
3) Elżbieta Szczygieł

Prezentacja i promocja książki odbyła się 19 kwietnia 
2017 roku, w czasie spotkania ze słuchaczami Puławskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach Powiatowego Klu-
bu Książki. Po raz drugi w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Górze Puławskiej, 30 maja 2017 roku, w trakcie III Lo-
kalnego Forum Bibliotekarzy. Również podczas obchodów 
Jubileuszu 150-lecia Powiatu Puławskiego, promocję publi-
kacji i rolę rzeki, i jej wpływ na rozwój powiatu przedstawi-
ła dr Jolanta Rodzoś – Prodziekan Wydziału Nauki o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej. Książka „Dopóki płynie” została 
przekazana do bibliotek i instytucji kultury Powiatu Puław-
skiego, Opolskiego, Ryckiego. Każda zainteresowana osoba 
może zapoznać się z treścią w/w książki w Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Puławach z siedzibą przy ulicy 6 Sierpnia 5, 
tel. (81) 886 14 74. 

Danuta Szlendak
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach

Kierownik M. Noskowska i starosta W. Popiołek
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• ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble:
1) Mariola Bartoszcze
2) Renata Kruk
3) Małgorzata Ostrowska

• z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach:
1) Łukasz Pluta
2) Robert Pluta

• z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach:
1) Dorota Koc

• z Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach:
1) Andrzej Ptasiński

• z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. prof. 
Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach:
1) Monika Mariola Tusińska

W związku z obchodami Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół 
Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, 
wnioski o nagrodę dla 4 nauczycieli tj.:  

1) Anny Gosek
2) Joanny Leszek
3) Sylwii Wójtowicz
4) Adama Nogowskiego
oraz dyrektora szkoły – Henryka Głosa, zostały 
rozpatrzone, a nagrody przyznane i wręczone we 
wcześniejszym terminie – 22 września podczas 
uroczystości.

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali sto-
pień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany otrzy-
mali okolicznościowe dyplomy:
• z I Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach:
1) Dariusz Łysiak
2) Grzegorz Paciorek  

• z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach: 
1) Beata Kwiatek-Wawrzycka 

• z Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach:
1) Anna Błaszczak
2) Dariusz Piechota

• z Zespołu Szkół im. J. Koszyca Witkiewicza w Kazimierzu 
Dolnym: 
1) Agnieszka Małecka 

• ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. M. Grzegorzewskiej w Puławach:
1) Beata Biss
2) Izabela Joanna Sońta

• ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im. św. 
Franciszka z Asyżu w Kęble: 
1) Agata Grzelak 
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• z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach:
1) Małgorzata Cywka
2) Łukasz Pluta
3) Tomasz Teodorowicz
4) Jolanta Zeprzałka

• z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie obecnie zatrudniona 
w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Puławach 
1) Marzena Mitura

• z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach:
1) Roman Olszak
2) Jarosław Klamann

• z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
im. prof. K. Dąbrowskiego w Puławach:
1) Anna Agnieszka Korpysa,
2) Anna Małgorzata Szałas.

Okolicznościowe dyplomy otrzymali również nauczyciele, 
którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali stopień awansu 
zawodowego – nauczyciel mianowany, a byli to:
• z Zespołu  Szkół nr 2  im. E. Kwiatkowskiego w Puławach:

1) Anna Wąsala
• z Zespołu  Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach:

1) Barbara Skwarek 
• z Zespołu Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Puławach:

1) Jacek Dariusz Osiak 
2) Krzysztof Ruciński 
3) Krzysztof Zdzisław Furtak

• ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. M. Grzegorzewskiej w Puławach:
1) Paulina Sylwia Bąkała  

• ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. 
Franciszka z Asyżu w Kęble:
1) Monika Jońska
2) Anna Sylwia Wolińska 

Małgorzata Noskowska
kierownik Wydziału Edukacji

fot. Magdalena Kobiałka

„Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”

Powiat Puławski rozpoczął realizację projektu pn. „Mój 
powiat – uczy, dokształca, rozwija” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształce-
nia zawodowego uczniów z Powiatu Puławskiego do wyma-
gań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w 10. 
szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Puławski  
w terminie do 30 września 2019 r. Weźmie w nim udział 550. 
uczniów i 17. nauczycieli. Projekt zakłada również zwiększe-
nie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, pod-
niesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów,
umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, poprawa wa-
runków nauczania w szkołach Powiatu Puławskiego. Założo-
ne cele będą realizowane poprzez dodatkowe zajęcia specja-
listyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe 
uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem ze szko-
łami wyższymi w zakresie studiów podyplomowych, współ-
pracę szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie 
organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażenie 
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pracowni szkolnych w nowoczesny, dostosowany do potrzeb 
rynku pracy sprzęt i wyposażenie. 

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele nastę-
pujących szkół zawodowych:
1. Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1  

w Zespole Szkół nr 1 w Puławach, 
2. Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  

w Zespole Szkół nr 2 w Puławach,
3. Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Puławach,
4. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych  

w Puławach,
5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Puławach,
6. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 5 w Młodzieżo-

wym Ośrodku Wychowawczym w  Puławach, 
7. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 6  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w  Puławach, 
8. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 7 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach. 
Projekt będzie realizowany w terminie od września  

2017 r. do września 2019 r. Wartość projektu wynosi  
1 565 961,18 zł, w tym dofinansowanie 1 409 353,05 zł.
Pierwsze zajęcia dla uczniów odbędą się w październiku br.

Agnieszka Łojek-Mokrzycka
Starostwo Powiatowe w Puławach

Powiat Puławski realizuje projekt pn. 
„Nowoczesne centra edukacji zawodowej  
w Powiecie Puławskim” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie Osi 
priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.6 
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Okres realizacji projektu: od 11.03.2011 r. do 30. 11. 2018 r.
Wartość Projektu: 3 552 818,57 zł.
Dofinansowanie UE: 3 000 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Puławskiego: 552 818,57 zł.

Celem głównym projektu pn. „Nowoczesne centra eduka-
cji zawodowej w Powiecie Puławskim” jest dostosowanie oferty 
szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Powiecie 
Puławskim. Uzupełnia go cel pomocniczy: poprawa jakości  
i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim. 

Realizacja celów projektu Nowoczesne centra edukacji 
zawodowej w Powiecie Puławskim przyczyni się do zwięk-
szenia zdawalności egzaminów zawodowych i wzrostu liczby 
wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na
lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost 
popytu na szkolnictwo zawodowe na tym obszarze. 

Wskaźnik produktu to 8 wspartych obiektów, wyposażo-
nych w 299 sztuk sprzętu i potencjał wspartej infrastruktury 
obejmujący 1258 uczniów. Bezpośrednią grupą docelową są 
uczniowie, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali 
przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Powiatu Puławskie-
go, nauczyciele i mieszkańcy.

Podstawowym efektem realizacji projektu będzie wzmoc-
niona współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, wzmoc-
nienie kształcenia zawodowego oraz większa popularyzacja 
szkolnictwa zawodowego. Dzięki projektowi zwiększy się 
liczba wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożąda-
nych na lokalnym rynku pracy.

Małgorzata Lachtara 
Starostwo Powiatowe w Puławach

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

W roku szkolnym 2017/2018   
w Centrum Kształcenia Zawodowe-

go w Puławach kontyunowana jest  realizacja projektu „Na 
staże do Włoch” (nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-024603), 
który uzyskał całkowite dofinansowanie z Programu Era-
smus Plus. Akcja 1.: Mobilność osób uczących się i kadry  
w ramach kształcenia zawodowego. Budżet projektu wynosi 
73 320,00 euro. Koordynatorem projektu jest wicedyrektor 
CKZ Andrzej Ptasiński.

W ramach Programu Erasmus Plus zostaną zorganizo-
wane w marcu  2018 r. 3-tygodniowe praktyki zawodowe we 
włoskich przedsiębiorstwach w Spoleto dla szesnastu wy-
różniających się uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 8  
w CKZ w Puławach, kształcących się w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych. Grupie będzie towarzyszyło 
dwóch opiekunów – pracowników CKZ w Puławach.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu naucza-
nia w zasadniczej szkole zawodowej, równoznaczne z wypo-
sażeniem absolwentów w szerszą wiedzę i umiejętności zawo-
dowe oraz ogólne. Do tego celu głównego doprowadzą cele 
pośrednie: ułatwienie uczestnikom podniesienia ich kwalifi-
kacji zawodowych (dostosowanych do potrzeb szybko zmie-
niającego się rynku pracy) i językowych, a także kompetencji 
osobistych.
W czasie wolnym od pracy, zaplanowano dla uczestników 
zwiedzanie Rzymu, Watykanu oraz Perugi.
Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na staż do 
Włoch weźmie udział w:

1. 30 godzinach zajęć przygotowawczych z języka włoskiego 
w zakresie podstawowym, 

2. 10 godzinach zajęć kulturowych, 
3. 6 godzinach przygotowania pedagogicznego,
4. 6 godzinach kursu udzielania pierwszej pomocy,
5. 2 godzinnym spotkaniu z przedstawicielem policji na te-

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

Po zakończeniu mobilności uczestnicy otrzymają certyfikaty:
• odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego,
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• ukończenia kursu językowego, 
• odbycia stażu – wystawiany przez włoską organizację 

partnerską,
• unijny dokument Europass Mobilność – potwierdzający 

nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie
Unii Europejskiej.

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

Ponadto Centrum Kształcenia Zawodowego w Puła-
wach w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczyna czynny udział  
w Projekcie: „Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija”. Projekt 
będzie  realizowany przez Powiat Puławski, jednak Centrum 
Kształcenia będzie jednym z głównych wykonawców. W ra-
mach projektu przeszkolonych  będzie w sumie 114 uczniów: 

• 78 osób w kursie Operator wózka jezdniowego 
•  36 osób w kursie na spawanie w metodach MAG i TIG
Uczestnikami będą uczniowie z następujących szkół:
• Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puła-

wach
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 i Branżowa Szkoła  

I Stopnia nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Puławach

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

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

tekst i fot. Andrzej Ptasiński
wicedyrektor CKZ w Puławach

50 lat minęło jak jeden dzień…

Trzydniowe obchody jubileuszu Zespołu Szkół Tech-
nicznych (dawniej Chemicznych) rozpoczęliśmy 22 wrze-
śnia 2017 r. Po uroczystej Mszy Świętej  w Parafii M.B. Ró-
żańcowej poczet  sztandarowy Szkoły, dyrekcja, nauczyciele 
i młodzież udali się do budynku szkoły, gdzie miało miejsce 
poświęcenie i odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiąt-
kowej, przy której złożyli kwiaty – w obecności znakomitych 
gości – przedstawiciele fundatorów: absolwentów i społecz-
ności szkolnej.

Część oficjalna uroczystości odbywała się w hali sporto-
wej ZST, która zgromadziła wielu przybyłych na nasze zapro-
szenie gości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:  
Poseł – Krzysztof Szulowski, Członek Zarządu Województwa 
Lubelskiego – Paweł Nakonieczny, Wicekurator – Ryszard 
Golec. Wojewodę Lubelskiego (Przemysława Czarnka) repre-
zentował – Janusz Wawerski, Radę Powiatu reprezentowała – 
Danuta Smaga. Obecni byli również: Starosta Puławski – Wi-
told Popiołek, Prezydent Puław – Janusz Grobel, Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta – Ryszard Ścibior, a  także Prezesi 
Spółek, dyrektorzy instytutów naukowych, szkół i placówek 
oraz byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy ZST. Z tej oka-
zji otrzymaliśmy upominki, pamiątkowe grawertony, usły-
szeliśmy dużo dobrych słów o szkole, a także życzeń dalszego 

Starosta W. Popiołek sklada gratulacje na ręce dyr. H. Głosa
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rozwoju. Wspominaliśmy 50-letnią historię naszej szkoły, jej 
pracowników i uczniów, także tych, którzy odeszli na zawsze. 
Dyrektor Henryk Głos szczególnie uroczyście uhonorował 
nauczyciela – Witolda Sętowskiego, który z Zespołem Szkół 
Technicznych związany był przez całe pięćdziesiąt lat jego ist-
nienia. 

Ważnym punktem Jubileuszu było podpisanie nowej 
umowy patronackiej przez Dyrektora ZST – Henryka Głosa 
oraz Zarząd Grupy Azoty Puławy w osobach: Prezesa – Jac-
ka Janiszka i Członka Zarządu – Andrzeja Skwarka. Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w sformalizowany 
sposób współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych od  
1 września 2011 r., kiedy to podpisana została pierwsza umo-
wa patronacka.

Opieka puławskiego kombinatu nad szkołą to nie tylko 
doposażenie pracowni oraz fundowanie  stypendiów i na-
gród dla uczniów biorących udział w konkursach, ale przede 
wszystkim oferta dla absolwentów ZST: świetna perspekty-
wa pracy w renomowanej firmie – największego pracodawcy 
w regionie. To wszystko przekłada się  na dobry nabór mło-
dzieży w rekrutacji, na poziom kształcenia oraz wysoką pozy-
cję szkoły w rankingach techników województwa lubelskiego. 
My w zamian oferujemy Partnerowi  dobrze przygotowanych 
pracowników.

Wicestarosta M. Godliński sklada gratulacje na ręce dyr. H. Głosa

Starosta W. Popiołek odznacza byłego dyrektora K. Kotlińskiego

Starosta W. Popiołek i kierownik M. Noskowska

Sygnatariusze umowy patronackiej z Grupą Azoty Puławy S.A.

Przewodnicząca Rady Powiatu D. Smaga

Podziękowania od młodzieży dla K. Kotlińskiego
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Oficjalną część obchodów 50-lecia uświetniła widowi-
skowa część artystyczna, która dostarczyła wielu wzruszeń  
i refleksji, a także uśmiechu wszystkim widzom. W piątkowe
popołudnie miało miejsce rewelacyjne muzyczne przeży-
cie – koncert w hali sportowej ZST, w którym wzięły udział 
cztery formacje muzyczne: Jadwiga Malinowska & Amade-
usz Górski & Michał Głos, A Touching Display, Face Reverse  
i UNDERBAND. Oprócz post-punku, post-rocka, folku, 
black metalu, a nawet muzyki XX-wieku, mogliśmy posłu-
chać aranżacji i nowych interpretacji znanych utworów pol-
skich i zagranicznych artystów. Profesjonalna oprawa wizual-
na i dźwiękowa dodała temu wydarzeniu ogromnego uroku. 
Wrażenia były rzeczywiście wyjątkowe i niezapomniane.

23 września odbyło się także uroczyste ślubowanie i przy-
jęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych  
w obecności ponad 300. byłych uczniów – zgromadzonych  
w szkole z okazji VIII Zjazdu Absolwentów.  Szkoła z tej 
okazji wyglądała wyjątkowo: przygotowane ekspozycje  
w pracowniach, galeria prac pierwszego dyrektora – Kazi-
mierza Kotlińskiego, wystawy kronik szkolnych i klasowych,  
a wszystko to w oprawie roślin, których kompozycje stanowiły 
piękną dekorację szkoły. Absolwenci z ogromną nostalgią oglą-
dali szkołę, która w czasach ich młodości wyglądała inaczej…

W niedzielne przedpołudnie byliśmy uczestnikami  spor-
towego wydarzenia uświetniającego  50-lecie ZST – Biegu 
Sznurowadeł, w którym wzięli udział (na różnych dystan-
sach, w miarę możliwości uczestników) również nauczyciele  
i uczniowie ZST. Puchary i okolicznościowe medale uroczy-
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ście wręczali w hali ZST organizatorzy: Fundacja Bezmiar, 
dyrekcja ZST oraz była uczennica naszej Szkoły Malwina Ko-
pron – brązowa medalistka (Mistrzostw Świata w Londynie 
w rzucie młotem), a także Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Ryszard Ścibior i przedstawiciel sponsora – Grupy Azoty Za-
kłady Azotowe „Puławy” S.A.

Przez trzy dni wydarzyło się naprawdę wiele i z całą pew-
nością był to czas, którego aura będzie nam towarzyszyła 
przez cały jubileuszowy rok. Dziś możemy powiedzieć, że  
50 lat minęło jak jeden dzień…, ale Zespół Szkół Technicz-
nych nadal będzie pracował nad swoją marką tak dobrze jak 
dotychczas, a może nawet lepiej…

Agata Panek
wicedyrektor ZST w Puławach

100% na maturze w I LO  
im. ks. A. J. Czartoryskiego - historia lubi się 
powtarzać

We wrześniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Kra-
kowie podała do publicznej wiadomości wyniki matur  
2016/2017. Na tę chwilę czekały z niecierpliwością wszystkie 
szkoły.

W powiecie puławskim I LO im. ks. A. J. Czartoryskie-
go jako jedna z nielicznych szkół osiągnęła wynik 100%, co 
oznacza, że wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny. Ko-
lejny rok szkolny dla uczniów i nauczycieli liceum okazał się 
sukcesem. To już kolejna matura z wynikiem 100% w I LO. 
To ogromny sukces uczniów i nauczycieli, którzy nie szczę-
dzili trudu i czasu, żeby osiągnąć tak wysokie noty. Stu pro-
centowa zdawalność to ogromny sukces, ale bardzo ważne są 
także wyniki z poszczególnych przedmiotów. W roku szkol-
nym 2016/2017  najlepsze średnie wyniki z języka polskiego 
i matematyki osiągnęli uczniowie „Czartoryskiego”. Byli oni 
bezkonkurencyjni w porównaniu z pozostałymi szkołami 
powiatowymi i miejskimi. Dużo wyższe wyniki z matury 
osiągnęli uczniowie I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w po-
równaniu z innymi szkołami biorąc pod uwagę przedmioty 
rozszerzone.

I LO potwierdziło tym samym wysoki poziom kształce-
nia, a absolwentom życzymy powodzenia na studiach.

Alicja Wawer-Lis
nauczyciel I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
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Po 20 godzinach  jazdy autokarem, w poniedziałek po po-
łudniu, dotarliśmy do Brukseli. Zostaliśmy zakwaterowani  
w Hotelu Agenda Luise i już pierwszego dnia po pysznej ko-
lacji w restauracji rozpoczęliśmy piesze zwiedzanie Starego 
Miasta. Głównym celem naszego spaceru był rynek Grand 
Place, gdzie mogliśmy w miłej atmosferze spędzić wolny czas.  

We wtorek rano wyruszyliśmy na całodniową wycieczkę 
do Brugii. Spacerując starymi uliczkami miasta, zobaczyliśmy 
wiele zabytków: Grote Markt i dzwonnicę Belfort, rynek Burg 

Zapiski z podróży

Razem z uczniami klasy 2J z Zespołu Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach – Karolem Cał-
ką, Marcelem Maruszakiem i Wiktorem Kazanowskim – rok 
szkolny rozpoczęliśmy od wycieczki edukacyjnej do Belgii. 
Wzięło w niej udział 45 osób z województwa lubelskiego. 
Była to nagroda w konkursie: „Twoje europejskie wyzwanie” 
organizowanym przez posła do Parlamentu Europejskiego 
Krzysztofa Hetmana. Film, który nagrali uczniowie, pokazu-
jący wpływ funduszy europejskich na rozwój Puław, zebrał 
największą ilość głosów w Powiecie Puławskim podczas gło-
sowania na Facebooku.   

i Bazylikę Świętej Krwi. Skorzystaliśmy również z okazji, żeby 
chwilę odpocząć na łodzi podczas rejsu po kanałach w Brugii. 
Wracając do Brukselii wstąpiliśmy do restauracji na kolację, 
której gospodarzem był Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Krzysztof Hetman. Wieczór minął w miłej atmosferze na roz-
mowach o pracy i życiu europosła w Brukseli.

Do hotelu dotarliśmy zmęczeni i ciekawi następnego dnia. 
W środę udaliśmy się na kilkugodzinną wycieczkę po Bruk-
seli, podczas której usłyszeliśmy wiele ciekawych historii  

Nauczyciel i uczniowie ZST z posłem K. Hetmanem

Spotkanie z posłem K. Hetmanem w budynku Parlamentu Europejskiego
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o różnych dzielnicach europejskiego miasta. Przewodnik opo-
wiedział nam między innymi kilka ciekawostek o samej stolicy 
Belgii i znanym na całym świecie symbolu miasta Manneken 
Pis, czyli figurce „siusiającego chłopca” z 1619 roku.

Punktem kulminacyjnym wyjazdu było zwiedzanie Parla-
mentu Europejskiego. Dzięki panu posłowi poznaliśmy struk-
turę Komisji Europejskiej, a także mieliśmy okazję zwiedzić 
główną salę obrad. Naszą wizytę w Brukseli zakończyliśmy 
wspólnym obiadem, a następnie Krzysztof Hetman odpro-
wadził nas do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
domu.

Mariusz Iwanicki – nauczyciel fizyki
 w  Zespole Szkół Technicznych w Puławach

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

Młodzież mieszkająca w Internacie I LO od wielu lat anga-
żuje się w różne formy wolontariatu. 

Jedną z form jest współpraca z Internatem Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach. W Inter-
nacie SOSW przebywają dziewczęta upośledzone umysłowo  
w różnych stopniach, posiadające wielką potrzebę przebywa-
nia z innymi osobami spoza swojej placówki, wykazują wiel-
ką radość i zainteresowanie nowymi osobami oraz ciekawymi 
formami spędzania czasu wolnego. Celem zajęć integracyjnych 
jest przede wszystkim nawiązanie kontaktu emocjonalnego, 
rozwijanie różnych umiejętności, wspieranie, uspołecznianie, 
podarowanie chwil radości, zabawy i uśmiechu. Dla wolon-
tariuszy to okazja do kształtowania charakterów, rozwijania 
empatii, czerpania satysfakcji z pomocy innym. Największą co-
roczną imprezą organizowaną przez wychowanków Internatu 
I LO są „Mikołajki”. Młodzież organizuje zbiórkę funduszy na 
paczki mikołajkowe, przygotowuje paczki, konkursy, zabawy  
i piosenki.

Od kilku lat w Internacie I LO „zagościła” Szlachetna Pacz-
ka Stowarzyszenia WIOSNA. Jest to ogólnopolski projekt, któ-
rego głównym celem jest idea przekazywania bezpośredniej 
pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W Szla-
chetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby 
osób najuboższych. O potrzebach tych dowiadują się wolon-
tariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują ro-
dzin dotkniętych biedą, odwiedzają je, pytają o to, czego im 
najbardziej brakuje.

W Internacie młodzież przygotowuje magazyn, w którym 
darczyńcy spotykają się z wolontariuszami i przekazują paczki, 
które dostarczane są do potrzebujących rodzin.

Inną formą wolontariatu, w którą od wielu lat angażuje się 
młodzież mieszkająca w Internacie I LO jest przygotowanie 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Puławach, 
praca w Miejskim Sztabie oraz kwesta uliczna. Wychowanko-
wie chętnie włączają się w prace przygotowawcze, wychodzą  
z puszkami na ulice miasta, pomagają w imprezach odbywają-
cych się podczas finału i rozliczaniu innych wolontariuszy.

Od 2011 r. w czerwcu w I Liceum Ogólnokształcącym 
im ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach goszczą uczniowie ze 
Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach na 
Białorusi.  Wizyta ma na celu pogłębianie wiedzy o polskiej 
kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu oraz integrację mło-
dzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych wspólnie 
z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego oraz poznawanie hi-
storii, zabytków i  tradycji Powiatu Puławskiego. Wolontariusze 
z internatu pomagają w znalezieniu sponsorów, są bezpośred-
nio odpowiedzialni za przebieg wizyty, opiekę nad gośćmi. 

Prowadzona w Internacie I LO działalność przygotowuje 
wychowanków do życia społecznego poprzez uwrażliwianie 
na potrzeby i pomoc innym, uczy odpowiedzialności za po-
wierzone zadania. Młodzież chętnie angażuje się we wszystkie 
akcje. 

Jolanta Kuś-Radowiecka
I LO w Puławach

Projekt matematyczny GALERIA  
MAT-POMYSŁÓW

I Liceum Ogólnokształcące wy-
chodząc naprzeciw potrzebom swo-
ich uczniów, którzy z rosnącym za-
interesowaniem i zaangażowaniem 
zgłębiają wiedzę z przedmiotów 
ścisłych zorganizowało dodatkowe 
zajęcia z matematyki.

Od września 2017 roku w I LO realizowany jest projekt ma-
tematyczny „Galeria Mat-Pomysłów”. Szkoła uzyskała dofinan-
sowanie w ramach programu grantowego „mPotęga” z Funda-
cji mBanku. Głównym celem proponowanych rozwiązań jest 
rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów. Zadania 
realizowane w ramach projektu to warsztaty i konkursy ma-
tematyczne tworzone przez uczniów, pozalekcyjna pomoc  
w nauce, zajęcia w Puławskim Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym. 

Matematyka jest jednym z trudniejszych przedmiotów 
nauczanych w szkole, a jednocześnie jednym z ważniejszych, 
który daje szereg możliwości rozwoju. Bardzo ważna jest sys-
tematyczność, umiejętność logicznego myślenia, konstruk-
tywne wyciąganie wniosków w rozumieniu tej nauki. Dlatego 
tak ważne jest zastosowane nowoczesnych metod edukacji 
matematycznej mających charakter innowacyjny i polegający 
na uczeniu się poprzez doświadczenie, przekaz wizualny oraz 
współpracę. 
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Twórcy wniosku postawili na dobrą zabawę, motywowanie do 
nauki matematyki oraz na promocję matematyki. 

Wszystkim odbiorcom i grupie projektowej życzymy owoc-
nej nauki i udanej zabawy matematyką!

Iwona Stępień-Moskalik, I LO w Puławach

Projekt WŁĄCZ SIĘ…  MŁODZI I MEDIA  
w LO im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

W ramach realizowanego programu Włącz się... Młodzi 
i Media – uczniowie poznawali język mediów. Wyszukiwali 
i analizowali przekazy w Internecie, prasie, radiu i telewizji. 
Uczyli się krytycznego i świadomego odbioru treści. Próbo-
wali odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na porta-
lach społecznościowych, a wreszcie tworzyć własne media.

Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kilku dzia-
łaniach, podczas których rozwijali swoje kompetencje  
medialne.

Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie uczestniczy-
li w webinarium. To innowacyjna forma edukacji z użyciem 
sieci internetowej, bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi.  
Temat zajęć brzmiał: Nakręć, by nakręcać. Podstawy tworze-
nia filmów reklamowych w dobie socjal mediów.

Uczestnicy z całej Polski brali udział w wykładzie i mogli 
jednocześnie śledzić filmy i prezentacje. Przy pomocy czatu
mogli aktywnie komunikować się z prowadzącą oraz innymi 

Autorzy zbioru opowiadań pt. „Oniriada”

uczestnikami webinarium. Mogli śledzić również dyskusje 
pomiędzy innymi uczestnikami spotkania.

Wykład, w którym braliśmy udział prowadziła Aleksan-
dra Górecka - absolwentka reżyserii warszawskiej Akademii 
Filmu i Telewizji z doświadczeniem w pracy scenarzysty, 
reżysera, copiwritera, autorka tekstów piosenek i reklam.  
W czasie godzinnego spotkania przybliżyła nam zasady two-
rzenia i funkcjonowania reklam we współczesnych mediach. 
Wszystko było okraszone przykładami z aktualnych reklam 
np. świątecznej reklamy Allegro, którą wszyscy zapewne koja-
rzycie.

Grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach dziennikar-
skich w TVP 3 Lublin, które prowadzone były przez dzien-
nikarzy z naszych lokalnych mediów – Radia Lublin, Kuriera 
Lubelskiego i TVP Lublin, a także yutuberów (Wojciech Drew-
niak, Tomasz Okoń).

Zespół uczniów o zainteresowaniach literackich realizo-
wał projekt pt. Misja – Książka w ramach Ogólnopolskiego 
Turnieju Literackiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Inicja-
torami akcji byli: Fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT 
Publishing. Efektem działań w ramach projektu jest książka, 
przygotowana w całości i samodzielnie przez uczniów, po-
cząwszy od stworzenia treści, aż po techniczne przygotowa-
nie zbioru opowiadań do profesjonalnego opublikowania  
w formie elektronicznej. Każdy uczestnik napisał swoje opo-
wiadanie. W efekcie finalnym powstał zbiór tych opowiadań
pod wspólnym tytułem Oniriada. Udział w projekcie dał 

Okładka zbioru opowiadań pt. „Oniriada”
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możliwość, zainteresowanym osobom, stworzenia wspólnego 
zbioru opowiadań, który powstawał od pierwszej do ostat-
niej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero. 
Młodzi twórcy mogli wykazać się kreatywnością i talentami 
pisarskimi, plastycznymi (tworzenie ilustracji, okładki i sza-
ty graficznej zbioru), edytorskimi oraz umiejętnościami pra-
cy zespołowej. Uczestnicy projektu mogli przekonać się, że 
dzięki nowoczesnej technologii komputerowej, pisanie, czy-
tanie i wspólne tworzenie znacznie wykracza poza schemat 
kartki i długopisu oraz daje im narzędzie do przekazania wła-
snego punktu widzenia oraz dzielenia się swoimi uczuciami 
i emocjami z bardzo szerokim audytorium. 

Możliwość podzielenia się swoją twórczością z innymi 
pobudza ich i motywuje do doskonalenia warsztatu i po-
szukiwań środków wyrazu. Książka (zbiór opowiadań pt.  
Oniriada) zamieszczona jest na stronie www. Ridero.eu.  

W zespołach klasowych odbywały się zajęcia z wykorzy-
staniem materiałów edukacyjnych, pozyskanych dzięki przy-
stąpieniu do projektu Włącz się... Młodzi i Media, które miały 
na celu przede wszystkim kształtowanie postawy krytyczne-
go i świadomego odbioru przekazów medialnych. Zrealizo-
wano następujące tematy: „O prywatności  i bezpieczeństwie  
w sieci”, „Otwarte zasoby w Internecie”, „Czy media mogą zmie-
niać świat?” Młodzież miała okazję obejrzeć filmy edukacyjne 
i prezentacje multimedialne, ilustrujące omawiane zagadnie-
nia. 

Grupa licealistów uczestniczyła w spotkaniu autor-
skim z Anną Mentlewicz, które miało miejsce w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Faustyny Morzyckiej  
w Nałęczowie. To bardzo ciekawa, barwna i wielowymia-
rowa postać. Jest dziennikarką, autorką książek, sztuk te-
atralnych i słuchowisk radiowych. Wszystkie te aktywno-
ści twórcze traktuje bardzo poważnie, jak swego rodzaju 
misje. Każda jej działalność ma przede wszystkim służyć 
ludziom i sprawiać, aby świat był lepszy i ciekawszy. W Te-
atrze Polskiego Radia zrealizowała siedem autorskich słu-
chowisk. W TVP tworzyła programy społeczno-publicy-
styczne, m. in.: Sprawa dla reportera, Świat się kręci, Rower 
Błażeja, Mur, Luz. Jej sztuki były wystawiane w warszaw-
skim Teatrze Dramatycznym. Ostatnia jej książka nosi ty-
tuł: „Pewna pani z telewizji”. W swojej pracy twórczej kie-
ruje się następującą dewizą: „Moje programy telewizyjne 
mają być mądre i potrzebne, książki mają dawać wytchnienie  
i wskazówki życiowe, a sztuki i słuchowiska powinny wywoły-
wać całą paletę przeżyć i emocji”. To było bardzo inspirujące 
spotkanie z osobą, która cały czas poszukuje, tworzy, dosko-
nali się i pomaga innym.

W ramach akcji: „Powitaj Wiosnę z Żeromem” w szkole 
odbyły się warsztaty dziennikarskie, w których oprócz naszej 
młodzieży, uczestniczyli również gimnazjaliści z kilku pobli-
skich szkół. Zajęcia podzielone były na dwie części. Pierwsza 
dotyczyła fenomenu newsa, druga poświęcona była fotogra-
fii i przybliżała tajniki robienia efektownych zdjęć na portale
społecznościowe. Warsztaty prowadziła Anna Małoszewska  
– absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
UMCS oraz Mistrzowskiej Szkoły Felietonu Daniela Passen-
ta. Od 2010 roku zajmuje się dziennikarstwem internetowym 

 – prowadzi serwisy newsowe. Specjalizuje się również  
w dziennikarstwie muzycznym na portalu Tuba.pl.

Barbara Grabowska, Bożena Kursa
LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Licealiści z LO im. Stefana Żeromskiego  
w Nałęczowie z wizytą w TVP 3 Lublin

Grupa licealistów z Żeroma skorzystała z możliwości 
uczestniczenia w XVI Młodzieżowych Warsztatach Dzienni-
karskich. Udział uczniów z Żeroma w tym przedsięwzięciu 
stał się już tradycją. Korzystamy z zaproszenia organizatorów 
– III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lu-
blinie od początku tego projektu. Tegorocznym spotkaniom 
towarzyszyło hasło „Media Przyszłości”. W czasie zajęć dużo 
uwagi poświęcano zagadnieniu transformacji mediów. Po-
ruszano problematykę nowych form konsumpcji mediów: 
radia z wizją, interaktywnych audycji radiowych, papiero-
wej prasy połączonej z rzeczywistością poszerzoną, telewi-

zji w Internecie, cyfrowych gazet. Młodzi adepci dzienni- 
karstwa, jak co roku, gościli w siedzibie TVP 3 Lublin. Każdy  
z trzech dni zajęć obfitował w ciekawe wydarzenia – wykłady,
dyskusje, prezentacje, zajęcia typowo warsztatowe. Uczestni-
cy mieli okazję poznać, słuchać, rozmawiać i wspólnie pra-
cować z prawdziwymi osobowościami ze świata mass me-
diów, m. in. z: Tomaszem Kowalewiczem z Radia Centrum, 
Katarzyną Michalak z Radia Lublin, Pawłem Typiakiem  
z Radia Free, Anną Dąbrowską i Łukaszem Borkowskim  
z TVP 3 Lublin. Prawdziwą gratką dla młodych uczestników 
warsztatów było spotkanie z charyzmatycznymi: Wojcie-
chem Drewniakiem i Tomaszem Okoniem – twórcami bar-
dzo popularnego cyklu filmów internetowych „Historia bez 
cenzury”. Chętni mogli wykazać się w praktycznym działa-
niu i przygotować konkretny materiał, pracując w grupach 
warsztatowych: reportera radiowego, reportera telewizyj-
nego, w warsztatach multimedialnych czy operatorskich. 
Najodważniejsi mogli spróbować swoich sił, uczestnicząc  
w zaimprowizowanym castingu na prezenterów radiowych  
i telewizyjnych. Tegoroczne Młodzieżowe Warsztaty Dzien-
nikarskie, tak jak i poprzednie, zgromadziły liczną grupę 
młodzieży z województwa lubelskiego o zainteresowaniach 
humanistycznych, chętną do podejmowania nowych wyzwań 

Licealistki z Żeroma na warsztatach dziennikarskich w TVP 3 Lublin
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Cisowiec pismo młodzieży i nauczycieli LO im. S. Żeromskiego  
w Nałęczowie

i dodatkowych aktywności. W tym gronie nie mogło zabrak-
nąć naszych licealistów, którzy wrócili z warsztatów bogatsi  
o nowe doświadczenia i umiejętności. Uczestnicy warszta-
tów zdobytą wiedzę i nowe warsztatowe wskazówki mogli 
wykorzystać w pracy nad tworzeniem kolejnego numeru 
„Cisowca”. „Cisowiec” – to tytuł szkolnego czasopisma. Pi-
smo młodzieży i wychowawców Liceum Ogólnokształcącego  
im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie powstało w 1989 r. 
Od początku swojego istnienia figuruje w Ogólnopolskim Ka-
talogu Czasopism i posiada swój własny numer ISSN. Stało 
się tak, ponieważ Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego docenił wysoki poziom merytoryczny 
i artystyczny pisma. „Cisowiec” stanowi forum do dyskusji 
dla młodzieży i wychowawców. Skupia uczniów ambitnych, 
kreatywnych, poszukujących. Praca nad kolejnym numerem 
czasopisma stwarza uczniom warunki i okazje do rozwijania 
pasji dziennikarskich, plastycznych, literackich, edytorskich. 
W tym roku szkolnym ukazał się kolejny numer (już 28) na-
szego szkolnego czasopisma. Jak zawsze na efekt finalny zło-
żyła się praca młodzieży i nauczycieli, którzy zechcieli się po-
dzielić na łamach pisma swoimi przemyśleniami, poglądami, 
spostrzeżeniami w różnych kwestiach. W pierwszym dziale  
pn. „Z Życia Szkoły” zamieszczone zostały artykuły, opisują-
ce szkolne wydarzenia i przedsięwzięcia. Jest to barwna i cie-
kawa kronika, tego co działo się w Żeromie w roku szkolnym 
2016/2017. Świat i My – w tym dziale młodzież w esejach  
i felietonach mogła wypowiedzieć się na różne, nurtujące ją 
tematy. W Kąciku Twórczości pojawiły się prace plastyczne 
i literackie autorstwa naszych licealistów. Wszyscy, którzy 
przyczynili się do wydania tegorocznego numeru „Cisow-
ca” mogą czuć się zadowoleni i usatysfakcjonowani swoim 
dodatkowym działaniem. Będzie im miło, jeśli sięgniecie po 
pismo i zapoznacie się z jego treścią. Zapraszamy i zachęca-
my wszystkich do lektury na stronie www naszej szkoły.

                                                                       Bożena Kursa
LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Aktywny udział młodzieży z nałęczowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego  
im. Stefana Żeromskiego w przedsięwzięciach 
środowiskowych

Grupa uczniów z Żeroma aktywnie włączyła się w przy-
gotowania specjalnego programu dla odwiedzających:  
Chatę – Muzeum Stefana Żeromskiego, patrona Liceum, w ra-
mach Nocy Muzeów.  To co się zadziało wieczorem 20 maja 
br. na posesji wokół obiektu, podporządkowane było my-
śli przewodniej przedsięwzięcia – Stefan Żeromski i Patroni 
Roku 2017. 

Spotkanie rozpoczęło się od czytania „Wisy”, utworu Ste-
fana Żeromskiego. Jest to  poemat napisany prozą. Autor opi-
suje w nim bieg rzeki od źródeł aż do ujścia. Jak w większości 
dzieł Żeromskiego, przyroda jest tylko i aż  tłem do snucia 
refleksji, tak i w tym przypadku, rzeka jest pretekstem do
rozważań natury filozoficzno–historycznej, moralnej i patrio-
tycznej. Pisarz przywołuje najważniejsze wydarzenia i posta-
cie z dziejów narodu polskiego. Wśród czytających świetnie 
wypadli nasi licealiści: Dominika i Justyna Pszczoła, Justy-
na Żaba i Hubert Bednarski, który jest laureatem Konkursu 

Licealiści przed Chatą Żeromskiego

Recytatorskiego Prozy Stefana Żeromskiego „O Złotą Różę”  
z 2016 roku. Do zaprezentowania publiczności przypadł im 
w udziale trzeci, ostatni rozdział poematu, w którym autor 
„Przedwiośnia” roztacza wizję bogatej, zasobnej Polski, na te-
renie której krzyżują się najważniejsze szlaki komunikacyjne 
Europy. Dyskretne dźwięki gitary świetnie komponowały się  
z czytanymi tekstami.

Po wysłuchaniu pięknej prozy, zwiedzający zostali za-
proszeni do obejrzenia filmu pt. „Małopolski przełom Wi-
sły”. Przygotowana została również specjalna ekspozycja  
i prezentacja pt. „Żeromski i Patroni”, ilustrująca związki pi-
sarza z patronami roku 2017: Józefem Korzeniowskim, Józefem 
Piłsudskim, Adamem Chmielowskim i Józefem Hallerem oraz 
ślady tych relacji w listach, wspomnieniach i fragmentach 
utworów autora „Popiołów”. 

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć organizatorów 
przedsięwzięcia i włączyć się w przygotowania tak ciekawego, 
edukacyjnego wydarzenia.
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Żerom na Majówce z Prusem
W dniu 28 maja 2017 r. grupa licealistów z Żeroma ak-

tywnie włączyła się w zorganizowanie XVII Majówki z Pru-
sem. Wydarzenie miało miejsce na placu przed Nałęczow-
skim Ośrodkiem Kultury. Nasza Szkoła zaznaczyła tam 
swoją obecność, przygotowując kilka propozycji dla uczest-
ników imprezy. Zorganizowaliśmy trzy strefy. W strefie bez-
troski z klimatyczną czytelnią pod chmurką na leżakach i na 
kocach przysiadały całe rodziny i sięgały po czasopisma  
i książki, udostępnione przez szkolną bibliotekę i Inter-
nacki Zakątek Literacki. Teren czytelni wyznaczały sznurki  
z wyeksponowanymi tekstami poetyckimi. Kolejna strefa 
zapraszała do aktywności twórczej i zabawy słowem. Każdy 
mógł stworzyć własny wiersz haiku, wybierając i zestawia-
jąc gotowe wersy. Ułożone teksty wywieszane były na spe-
cjalnej tablicy. Strefa, do której najczęściej zaglądały dzieci  
(dorośli również) to antystresowe kolorowanie. Na zakończe-
nie Majówki, spośród osób – autorów wierszy haiku wyloso-
wane zostały dwa zestawy nagród. Wszystkie nasze propozy-
cje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób w róż-
nym wieku. Dziękujemy naszym wspaniałym wolontariusz-
kom za pomoc: Martynie Barszczewskiej, Irynie Fesovets, Ani 
Mazurek, Dominice i Justynie Pszczole.

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

fot. Marek Bartkowiak

Twórcze animacje

Czytelnia pod chmurką

Zawodowcy na 100% !  

Z dumą informujemy o wynikach egzaminów z kwalifika-
cji zawodowych uzyskanych przez młodzież z naszej szkoły  
w sesji letniej 2016/2017.

Do egzaminów w poszczególnych specjalnościach, które 
sumarycznie stanowią o uzyskaniu przez zdającego tytułu za-
wodowego, przystąpili uczniowie Technikum oraz Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkow-
skiego w Puławach. Spośród dziewięciu zdawanych kwalifika-
cji aż siedem zawodów uzyskało 100% zdawalności!

W sesji czerwiec – lipiec 2017 uczniowie 3ct (technik bu-
downictwa) zmierzyli się z kwalifikacją B.33 „Organizacja 
i kontrolowanie robót budowlanych”, 3it (technik informatyk) 
zdawali E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami”, natomiast technicy pojazdów 
samochodowych z klasy 3dt  musieli udowodnić swoje kom-
petencje w ramach kwalifikacji M.12 „Diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojaz-

dów samochodowych”. W każdej z tych specjalności wszyscy 
uczniowie naszej szkoły uzyskali pozytywne wyniki, znacznie 
przewyższając średnią  zdawalność w  województwie.

Spośród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej  egza-
min zdawali: monterzy zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie z klasy 2wz – kwalifikacja B.05 „Montaż sys-
temów suchej zabudowy”, z klasy 3wz tego samego zawodu - 
kwalifikacja B.07 „Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzi-
nowych”, elektromechanicy pojazdów samochodowych z klasy 
3ez – kwalifikacja M.12 oraz mechanicy pojazdów samocho-
dowych z klasy 3az – kwalifikacja M.18 „Diagnozowanie i na-
prawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”. 

Egzaminy zdało 100% zdających, osiągając tym samym 
znacznie lepsze rezultaty niż uczniowie wszystkich innych 
szkół z terenu Lubelszczyzny. Warto nadmienić, że poprzed-
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Pomoc dla hospicjum w Puławach

Od marca 2017 r. hospicjum bł. Matki Teresy w Puławach 
prowadziło na szeroką skalę akcję zbierania korków. Dzięki 
powstałej akcji każdy mógł pomóc pacjentom hospicjum. Za 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną zakupione 

Wspomnienia z Ustki 

Szum fal, piasek pod gołymi stopami i podmuch letnie-
go wiatru we włosy – tak młodzież ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kę-
ble rozpoczęła nowy rok szkolny 2017/2018. Stało się już  tra-
dycją, że wychowankowie naszego Ośrodka każdego roku we 
wrześniu wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny. 

W tym roku turnus odbył się w dniach 4 – 17 września  
w  malowniczej Ustce, w  Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabi-
litacyjnym „Przylesie”. W turnusie wzięło udział 25 wycho-
wanków i 7 opiekunów. 

Uczestnicy turnusu objęci byli różnego rodzaju zabiegami 
rehabilitacyjnymi. Korzystali z hydromasaży i masaży ręcz-
nych, ćwiczeń na siłowni, lamp rozgrzewających, ultradź-
więków, pola magnetycznego, inhalacji i gimnastyki ogólno-
rozwojowej. W szerokim zakresie prowadzona była również, 
rehabilitacja społeczna i edukacja regionalna.

 „Spacerując po plaży brzegiem morza czynnie korzystali-
śmy z klimatoterapii. Bogate powietrze w jod sprawiło, że nasze 
organizmy wzmocniły się i poprawiły odporność”. 

Ale pobyt na turnusie to także ogrom atrakcji turystycz-
nych. Wiele frajdy wychowankom przysporzyła kolejka na 

nie egzaminy także przynosiły imponujące rezultaty. W  se-
sji zimowej 2017 technicy budownictwa, technicy pojazdów 
samochodowych oraz  technicy mechanicy również zdawali 
odpowiednie kwalifikacje w 100 %, a wszystkie wyniki osią-
gnięte przez naszych uczniów znacznie przewyższały średnie 
wojewódzkie.

Warunkiem zdania organizowanych przez CKE egzami-
nów jest, w przypadku każdej z kwalifikacji, zdobycie 50%
punktów z części pisemnej i 75% z części praktycznej. 

Sukcesem zakończyły się również ubiegłoroczne egzami-
ny maturalne. Uczniowie technikum osiągnęli zdawalność 
86,67% podczas, gdy średni wynik w okręgu krakowskiej 
OKE to 74 %.

Serdecznie gratulujemy uczniom, życząc kolejnych równie 
imponujących rezultatów.

Marek Klepko
ZS nr 2 w Puławach

leki i materiały medyczne. Jest nam niezmiernie miło poin-
formować, że swoją cegiełkę w tak znakomitej sprawie mogli 
dołożyć podopieczni naszej placówki. Pozostający w ośrod-
ku w czasie wakacji wychowankowie wraz z wychowawcami  
i dyrektorem Markiem Kawalcem czynnie pomagali przy 
przenoszeniu i załadunku korków w myśl motta Matki  
Teresy:

„Nie liczy się ani co robimy,
Ani ile robimy, lecz to,

Ile Miłości wkładamy w działanie”.

Małgorzata Cywka
pedagog MOW w Puławach
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kółkach za pomocą której, zwiedzili malowniczą  Ustkę. Nie 
zabrakło wizyty w  ZOO i  Fokarium, w przepięknie położo-
nej  Dolinie Charlotte, a  rejs statkiem po Morzu Bałtyckim 
dla naszych wychowanków był chwilą wyjątkową, która na 
długo pozostanie w ich pamięci.

 Usteckie wieczory wypełniały dyskoteki, seanse filmowe
oraz śpiewy podczas zabaw karaoke. Wychowankowie mieli 
także możliwość zaprezentowania swoich zdolności artystycz-
nych podczas pleneru malarskiego nad Morzem Bałtyckim.

 Pogoda w tym roku dopisała. Nikt się nie nudził. Wszy-
scy wrócili do domów zrelaksowani, opaleni, wypoczęci i pełni 
wrażeń z nadzieją przyszłorocznego wyjazdu nad morze. 

Mariola Bartoszcze - wicedyrektor SOS-W w Kęble
fot.  Katarzyna Wicha - nauczyciel SOS-W w Kęble

Co oferuje poradnia dla nauczycieli 
wspomagających? 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach za-
prasza nauczycieli wspomagających ze szkół Powiatu Puław-
skiego na zajęcia warsztatowe w ramach „Sieci współpracy  
i samokształcenia dla nauczycieli wspomagających”.

W bieżącym roku szkolnym warsztaty będą koordy-
nowane przez pedagog Monikę Tusińską oraz psychologa 
Michała Próchniaka. „Sieć współpracy i samokształcenia 
dla nauczycieli wspomagających” – to stosunkowo nowa 
oferta naszej Poradni. Zajęcia są prowadzone od września  
2016 r. Pomysł utworzenia w/w grupy zrodził się głównie  
z uwagi na coraz większą liczbę pytań napływających do po-
radni, dotyczących kształcenia uczniów ze Specjalnymi Potrze-
bami Edukacyjnymi (SPE w szkołach ogólnodostępnych. Py-
tania i wątpliwości były następstwem zobligowania szkół ogól-
nodostępnych do zatrudniania nauczycieli wspomagających  
w przypadku uczęszczania do szkół uczniów objętych kształ-
ceniem specjalnym, na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydanych ze względu na autyzm, 
w tym zespół Aspergera lub  niepełnosprawności sprzężo-
ne. Obowiązek ten został wytyczony od stycznia 2016 r., na 
mocy rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Poradnia w ramach wspomagania rozwoju szkół pragnie 
nadal prowadzić sieć współpracy i samokształcenia. W trak-
cie zajęć warsztatowych nauczyciele mają okazję do  dzielenia 
się wiedzą i umiejętnościami oraz nabywania nowych umie-
jętności i wiedzy. Wspólnie wykonują zaplanowane zada-
nia, w pracy zespołowej poszukują sposobów radzenia sobie  
z problemami. Dzięki dotychczasowej pracy wielu nauczycieli 
nawiązało ze sobą kontakty i podjęło wzajemną współpracę. 
Zajęcia te były również, jak nie przede wszystkim, okazją do 
doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego. Niezwykle sa-
tysfakcjonujące były słowa uczestników świadczące o zainte-
resowaniu kontynuacją zajęć w przyszłości.

Poradnia proponuje zajęcia opierające się na wzajemnej 
współpracy, wymianie doświadczeń, materiałów, stosowanych 

metod pracy. Sieć, jak sama nazwa wskazuje, to nawiązywa-
nie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania 
się oraz pozyskiwania informacji. Proces ten opiera się na za-
sadzie partnerstwa. Nauczyciele mają możliwość poszerzania 
swoich kompetencji zawodowych, budowania poczucia wła-
snej wartości, doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, 
dokonywania ewaluacji pracy własnej. Udział w warsztatach 
stanowi dla nauczyciela okazję do kontaktu z innymi placów-
kami, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Dotychcza-
sowa praca pokazała, iż wymiana doświadczeń oraz wspólne 
rozwiązywanie problemów pozwalają nauczycielom spojrzeć 
na trudności z różnych perspektyw. Sieci stanowią uzupełnie-
nie dotychczasowych form doskonalenia nauczycieli, wpły-
wają na poszerzenie kompetencji.

Realizatorzy zapraszają chętnych nauczycieli do zgła-
szania swojego uczestnictwa w sekretariacie Poradni (tel. 
81/8864796). Zajęcia rozpoczną się na przełomie październi-
ka i listopada br. Będą prowadzone we wtorki w porze popo-
łudniowej (raz lub dwa razy w miesiącu). Grupa może liczyć 
maksymalnie 12 osób.

Edyta Furtak, Monika Tusińska – pedagodzy  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach 

Energetyczny tornister 2017

Już po raz piąty w dniu  
25 sierpnia 2017 r. w Sali Pompe-
jańskiej Starostwa Powiatowego  
w Puławach miała miejsce uro-

czystość pn. „Energetyczny tornister” organizowana przez 
Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja S.A. o/Lublin we 
współpracy z Powiatem Puławskim i Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Puławach. Podczas imprezy 50 dzieci  
z najmłodszych klas objętych wsparciem tut. Centrum otrzy-
mało wyprawkę szkolną tj. tornistry z pełnym wyposaże-
niem, a w nich: zeszyty, piórnik, farby plakatowe, kredki, 
blok rysunkowy, bibuła, pędzelki do malowania, papier kolo-
rowy, klej, nożyczki, plastelina, worek na ciapy i plan lekcji.  
Prezenty sprawiły dzieciom ogromną radość. Mali  
podopieczni mieli możliwość uczestnictwa w prezentacji edu-
kacyjnej z konkursami i nagrodami, a na zakończenie zabawy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

Marzanna Jarska
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Puławach

Sprawy społeczne

Poszukujemy kandydatów na rodziców 
zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Puławach poszukuje 
kandydatów na rodziców zastęp-
czych dla dzieci pozbawionych 

częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodzi-
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ców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stwo-
rzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego 
rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społeczne-
go m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, 
rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warun-
ków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku. 
Pomimo szeregu działań podejmowanych przez PCPR w Pu-
ławach mających na celu rozpropagowywanie idei pieczy za-
stępczej wśród mieszkańców Powiatu Puławskiego takich jak: 
cykliczne promocyjne imprezy, akcje informacyjne włączane 
w lokalne kampanie społeczne wciąż wiele dzieci potrzebuje 
nowego domu. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki 
do momentu, aż rodzice biologiczni rozwiążą sytuację kry-
zysową w jakiej się znaleźli. Na każde dziecko umieszczone 
w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc 
pieniężna na jego utrzymanie. Ponadto każda rodzina może 
skorzystać w naszym Centrum z pomocy psychologa, peda-
goga, radcy prawnego i koordynatora rodzinnej pieczy za-
stępczej. Szczegółowe informacje o ustawowych kryteriach  
i wymogach obowiązujących do pełnienia w/w funkcji udzie-
lane są bezpośrednio przez pracowników  tut. Centrum oraz 
znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl

Wszystkich zainteresowanych, którym los dzieci jest bli-
ski sercu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy  
i pod numerem  telefonu: 81 888 04 92 lub 785 305 111 

Izabella Styk
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR  

w Puławach

Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego”

Tradycją naszej szkoły stał się organizowany już od lat 
powiatowy konkurs: „Znam przepisy ruchu drogowego”. Cie-
szy się on niesłabnącym powodzeniem wśród uczniów szkół  
z terenu całego regionu. Jako organizatorzy zabiegamy o udział  
i sponsoring wielu firm i instytucji, co podnosi rangę konkur-
su, a uczestnikom zapewnia atrakcyjne nagrody.

Ostatnia edycja konkursu odbyła się pod honorowym pa-
tronatem Starosty Puławskiego i była  ściśle związana z reali-
zacją programu  propagującego bezpieczeństwo na drodze.

Wzięło w niej udział 167 uczniów z 14 szkół – 7 gim-
nazjalnych i 7 ponadgimnazjalnych. Konkurs składał się  
z trzech  etapów: eliminacji wstępnych, półfinału oraz finału,
w ramach których uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę, 

rozwiązując testy w formie papierowej i elektronicznej. Do 
półfinału zakwalifikowało się 40 uczestników – 21 uczniów 
ze szkół gimnazjalnych i 19 ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Prace oceniało jury, w skład którego weszli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Stra-
ży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz sponsorzy: Cezary Lipski  
z firmy OSK Cezary Lipski, Roman Piwowarek z firmy RK
Niedziałek i Andrzej Drążkiewicz z firmy ABL Lider Serwis
z Kurowa.

Wszystkie osoby uczestniczące w II etapie konkursu 
otrzymały upominki sponsorowane przez firmę RK Niedzia-
łek, za co serdecznie dziękujemy. Pozostali uczestnicy, którzy 
zakwalifikowali się do finału otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe. Zwycięzca konkursu otrzymał voucher na bez-
płatny kurs nauki jazdy do wyboru w kategorii A1, A2 lub B 

ufundowany przez szkołę nauki jazdy Cezarego Lipskiego. Na 
poziomie szkół ponadgimnazjalnych miejsce trzecie zajęła 
uczennica naszej szkoły – Karolina Stylska.

 Dla uczestników i publiczności na parkingu naszej szko-
ły został ustawiony symulator dachowania oraz wóz bojowy 
Straży Pożarnej. Natomiast na sali gimnastycznej, w której 
odbywał się finał konkursu, wystawiony był symulator nauki
jazdy wykonany przez uczniów naszej szkoły.

 Wzbogaceni doświadczeniem lat ubiegłych, planując ko-
lejny konkurs staramy się wdrażać nowe pomysły i atrakcje. 
Liczymy na zainteresowanie ze strony uczestników.

Agnieszka Malinowska, Radosław Rybak  
nauczyciele ZS nr 2 w Puławach
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze  
OSP RP w Górze Puławskiej

Tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP RP odbyły się w ostatnią sobotę sierpnia w Górze Pu-
ławskiej. Do strażackich zmagań przystąpiło czternaście dru-
żyn, w tym jedenaście męskich i trzy żeńskie. Zawody zostały 
rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenia 
bojowe. Dodatkowym elementem zawodów była musztra.
KLASYFIKACJA GENERALNA POWIATOWYCH 
ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP:

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Opatkowice 96,7 pkt.
2. OSP Kazimierz Dolny 99,9 pkt.
3. OSP Kłoda - KSRG 100,7 pkt.
4. OSP Markuszów 101,6 pkt.
5. OSP Baranów 105,2 pkt.
6. OSP Leokadiów 108,2 pkt.
7. OSP Pożóg 108,5 pkt.
8. OSP Oblasy 110,1 pkt.
9. OSP Bronice 110,6 pkt.
10. OSP Celejów 114,7 pkt.
11. OSP Osiny 116,9 pkt.

Sport
Grupa C - żeńskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Opatkowice 116,1 pkt.
2. OSP Witoszyn 146,5 pkt.
3. OSP Oblasy 161 pkt.
Awans do szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się  

w 2018 roku, wywalczyły drużyny z OSP Opatkowice.
Andrzej Wenerski 

kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
fot. Magdalena Kobiałka, Anna Ziomka
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Brązowa medalistka Malwina Kopron  
z wizytą u Starosty Puławskiego

Ostatniego dnia sierpnia w puławskim Starostwie miało 
miejsce niecodzienne spotkanie. W gabinecie Starosty Pu-
ławskiego Witolda Popiołka gościła Malwina Kopron – brą-
zowa medalista w rzucie młotem na Mistrzostwach Świata  
w Lekkoatletyce Londyn 2017. Ostatnio Malwina wywalczy-
ła także złoty medal oraz ustanowiła drugi wynik na świecie  
i drugi wynik w historii polskiego rzutu młotem podczas Let-
niej Uniwersjady Tajpej 2017. Malwinie towarzyszył jej dzia-
dek i jednocześnie trener – Witold Kopron. Starosta Witold 
Popiołek pogratulował znakomitych osiągnięć Malwinie oraz 

jej trenerowi. Składając podziękowania Starosta powiedział: 
„Cieszę się z Pani osiągnięcia i jestem dumny, że mieszkanka 
Powiatu Puławskiego znalazła się w światowej czołówce za-
wodników lekkoatletyki. Wyrażam swoje uznanie oraz dziękuję 
za godne reprezentowanie Ziemi Puławskiej. Doceniając Pani 
sukces nominuję Panią do Dorocznej Nagrody Starosty Puław-
skiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających 
najwyższe wyniki sportowe w 2017 r., która zostanie wręczona 
w przyszłym roku”. Do życzeń i gratulacji dołączył się również 
Wicestarosta Michał Godliński, któremu lekkoatletyka jest 
bardzo bliska ze względu na fakt, że sam był zawodnikiem  
i trenerem. W spotkaniu uczestniczył także kierownik Wy-
działu Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Andrzej We-
nerski. Brązowa mistrzyni i jej trener opowiedzieli o startach 
w zawodach oraz o treningach. Podkreślili swoje związki  
z Ziemią Puławską i zwrócili uwagę na wiele atutów puław-

skiej bazy sportowej. Omówili też problemy w zakresie tre-
ningów zimowych. Dziękujemy Malwinie i jej trenerowi za 
przemiłą wizytę oraz serdecznie gratulujemy znakomitych 
osiągnięć i życzymy wszelkiej pomyślności w sportowej ka-
rierze.

Andrzej Wenerski  
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. Anna Wyczółkowska

Starosta W. Popiołek, mistrzyni M. Kopron, trener W. Kopron, 
wicestarosta M. Godliński




