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K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

Szanowni Czytelnicy,

przekazuję w Państwa 
ręce kolejny numer kwar-
talnika Powiatu Puław-
skiego. W bieżącym wy-
daniu zmodyfikowaliśmy 
szatę graficzną – mam 
nadzieję, że przypadnie 
ona Państwu do gustu. 
W periodyku szczególnie 
polecam lekturę artykułu na temat udzielonego przez 
Radę Powiatu Puławskiego absolutorium dla Zarządu 
Powiatu. Materiał jest kompendium wiedzy na temat 
zrealizowanych w ubiegłym roku przez nasz samorząd 
zadań. O bieżącej pracy rady i zarządu informujemy  
w osobnych artykułach. Polecam również tekst i fotore-
lację dotyczącą Jubileuszu 20-lecia Samorządu Powiatu 
Puławskiego, który odbył się w ostatni dzień maja. Ob-
szerne miejsce poświęciliśmy prezentacji przedsięwzięć 
oraz projektów z obszaru edukacji, spraw społecznych  
i kultury. W publikacji zawarliśmy również wiele pozy-
cji traktujących o wydarzeniach i przedsięwzięciach re-
alizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne,  
o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. 

Jest również dla Państwa szczególne zaproszenie – trady-
cyjnie na koniec sierpnia (24-25) organizujemy Dożynki 
Powiatowe. Tym razem gospodarzem powiatowego świę-
ta plonów będzie gmina Kurów – szczegóły na okładce. 
Serdecznie zapraszam do udziału w tym niezwykle waż-
nym wydarzeniu! Zachęcam również do odwiedzenia 
strony internetowej powiatu oraz moich profili społecz-
nościowych na Facebooku oraz Instagramie. 

Życzę miłej lektury!
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24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5, tel. 81 886 14 74
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Temat wydania

Jubileusz 20-lecia Samorządu Powiatu  
Puławskiego za nami! 

31 maja br. społeczność powiatu puławskiego święto-
wała niezwykły jubileusz – 20-lecie Samorządu Powiatu 
Puławskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w ko-
ściele pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Dalsza 
część programu jubileuszowego odbyła się w Sali Kongre-
sowej Pałacu Czartoryskich w Puławach. Starosta Danuta 
Smaga otwierając uroczystości podkreśliła, że obchodzony 
jubileusz jest świętem wszystkich mieszkańców Ziemi Pu-
ławskiej.

Specjalne gratulacje na ręce pani starosty złożyli po-
słowie na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski i Krzysztof 
Głuchowski, występujący w imieniu wojewody lubelskiego  
radny Mariusz Wicik, reprezentujący marszałka wojewódz-
twa lubelskiego, dyrektor i przewodniczący Rady Powiatu   
Janusz Wawerski, przewodniczący Rejonu Młynowskiego na 
Ukrainie Petro Rukher, a także w imieniu włodarzy miast  
i gmin powiatu prezydent Paweł Maj z przewodniczą-
cą Rady Miasta Bożeną Krygier i wójtem Wąwolnicy   
Marcinem Łaguną. Jubileusz był znakomitą okazją do uhono-
rowania osób zasłużonych dla powiatu puławskiego. Wśród 
odznaczonych znaleźli się:

• Małgorzata Sadurska,
• Witold Popiołek,
• Michał Godliński,
• Wojciech Kuba,
• Marcin Pisula,
• Janusz Grobel,
• Andrzej Bujek,
• Stanisław Gołębiowski,
• Andrzej Rozwałka,
• Stanisław Wójcicki,
• prof. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska,
• Halina Jarząbek,
• Ignacy Czeżyk,
• Zdzisław Kowalczyk,
• prof. Wojciech Skowronek,
• Lech Marczak,
• Zbigniew Pieleszek.
Minione dwie dekady funkcjonowania Samorządu Powia-

tu Puławskiego syntetycznie ujęto w przygotowanym przez 
puławskiego filmowca Marcina Kawkę filmie. Można go 
obejrzeć w serwisie YouTube Powiatu Puławskiego.

Na uroczystościach dokonano prezentacji okolicznościo-
wych publikacji przygotowanych przez Wydział Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puła-
wach: 

• albumu „20 lat minęło… Samorząd Powiatu  
Puławskiego”,

• reprodukcji prac artysty Zbigniewa Pieleszka,
• książeczki dla dzieci „Legenda o moście”.

Starosta Danuta Smaga

Wicestarosta Leszek Gorgol

Poczty sztandarowe w kościele pw. MBR w Puławach

Nie zabrakło wspomnień związanych z 30. rocznicą wy-
borów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 r. Rys historyczny 
z uwzględnieniem lokalnych aspektów zaprezentował Robert 
Och, puławski miłośnik historii, członek Puławskiego Towa-
rzystwa Tradycji Narodowych, dyrektor Zespołu Szkół nr 1  
w Puławach.

Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych był pełen  
niesamowitej energii koncert Renaty Przemyk: PRZEMYK 
Akustik TRIO.

Andrzej Wenerski
kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. D. Malinowski, A. Piłat, K. Adamowska-Kane
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Powiatu Puławskiego



5

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kuna Posłowie Krzysztof Głuchowski i prof. Krzysztof Szulowski

Wójt Marcin Łaguna i prezydent Paweł Maj Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Wawerski

Uroczystość jubileuszowa Przewodniczący Rejonu Młynowskiego Petro Rukher

Uroczystość jubileuszowa Przedstawiciel wojewody radny Mariusz Wicik
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K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

Zasłużeni dla Powiatu Puławskiego

Zasłużeni dla Powiatu Puławskiego

Zasłużeni dla Powiatu Puławskiego

Przewodnicząca Rady Miasta, prezydent i starosta

Zasłużeni dla Powiatu Puławskiego

Zasłużeni dla Powiatu Puławskiego
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu  
za 2018 rok udzielone!

Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad sesji 
Rady Powiatu Puławskiego odbywającej się w dniu 26 czerw-
ca 2019 roku było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2018 rok. 
Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu wyra-
ziło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, jak 
również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Puławach.
Dochody budżetu Powiatu zostały wykonane w wysokości 
132 410 673,14 zł, co stanowi 99,71% planowanych dochodów.

Dyrektor ZS nr 1 Robert Och

Rzecznik starosty prezentuje okolicznościowe wydawnictwa

Renata Przemyk z zespołem
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K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

Wydatki budżetu powiatu w 2018 roku wyniosły 
142 086 098,44 zł, czyli 94,14% w stosunku do wydatków  
planowanych. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 
29 047 152,54 zł. 
Deficyt budżetowy na koniec 2018 roku wyniósł  
(-) 9 675 425,30 zł wobec planowanego (-) 18 131 837 zł.
W 2018 roku Powiat Puławski wraz z jednostkami organiza-
cyjnymi  realizował 16 różnego rodzaju projektów z udzia-
łem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę  
10 895 739,91 zł, w tym 12 projektów na zadania bieżące  
w ramach programu ERASMUS+, RPO WL oraz POWER  
i 4 projekty majątkowe w ramach programu RPO WL.

W celu realizacji zadań związanych z przebudową, budową 
i remontami dróg powiatowych prowadzono zakrojone na 
szeroką skalę rozmowy z gminami powiatu puławskiego ce-
lem pozyskania środków z tytułu  pomocy finansowej na te 
zadania. W ten sposób uzyskano z gmin środki finansowe  
w wysokości 5 134 047,84 zł.
Na inwestycje związane z drogami powiatowymi wyda-
no 24 774 819,48 zł. Znaczącą pozycję w budżecie Powiatu 
stanowią wydatki na oświatę – w roku 2018 wyniosły one  
69 946 327,80 zł, co stanowi 49,23% wydatków budżetowych 
powiatu ogółem.  
Istotnym problemem, z jakim powiat musi się uporać,  
jest zapewnienie właściwej pomocy społecznej dla rodzin jej 
potrzebujących, w tym również rehabilitację zawodową i spo-
łeczną osób niepełnosprawnych z terenu powiatu puławskiego.
Na szeroko rozumianą pomoc społeczną w roku 2018 wy-
dano z budżetu powiatu kwotę 11 963 289,26 zł., nie licząc 
środków pozabudżetowych wydatkowanych w ramach pro-
gramu Aktywny Samorząd, środków PFRON oraz środków  
z Funduszu Pracy.
Poza wyżej wspomnianymi zadaniami jest jeszcze wiele in-
nych, które są realizowane w powiecie, jak chociażby zadania  
z zakresu bezpieczeństwa, kultury, sportu i turystyki, ochro-
ny środowiska i leśnictwa.
W roku 2018 zobowiązania z tytułu wykonywanych za-
dań, zarówno własnych, jak i rządowych, regulowane były 
z zachowaniem terminów płatności. Na koniec 2018 roku 
zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i po-
życzek wyniosło 11 597 501,00 zł, co stanowi 8,76% wyko-
nanych dochodów Powiatu ogółem. Do kwoty zadłużenia 
należy również doliczyć potencjalne zobowiązania z tytułu 
udzielonych poręczeń  kredytów dla SP ZOZ w Puławach  
w kwocie 2 626 086,80 zł, co w sumie daje kwotę zadłużenia  
14 223 587,80 zł (10,74%). W roku 2018 dokonano spłaty 
kredytów i pożyczek w wysokości 1 020 000 zł. 

W swoim wystąpieniu Starosta Puławski Danuta Sma-
ga złożyła podziękowania za współpracę członkom zarządu, 
radnym powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego, dy-
rektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, a także 
włodarzom gmin powiatu puławskiego.

Anna Krzysztofik, skarbnik powiatu 
fot. Kamil Lewandowski
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Starosta Danuta Smaga

Zarząd Powiatu Puławskiego

Prezydium Rady Powiatu

Głosowanie nad absolutoriumRada Powiatu

Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu z absolutorium za 2018 rok
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K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

Aktualności

Z pracy Rady Powiatu

W dniu 20 marca 2019 r. w Sali Pompejańskiej Staro-
stwa Powiatowego odbyła się V sesja Rady Powiatu Puław-
skiego. 

V sesja rozpoczęła się złożeniem ślubowania przez rad-
nych obejmujących mandat radnego Rady Powiatu Puław-
skiego. Zmiana w składzie Rady Powiatu nastąpiła w związku 
ze złożeniem mandatów przez radnych piastujących funkcje 
w Zarządzie Powiatu tj. Danutę Smagę, Leszka Gorgola oraz 
Jana Ziomkę, którzy zostali w radzie zastąpieni przez Zbi-
gniewa Ambryszewskiego, Renatę Szczypę oraz Marka Wo-
cha. W wyniku tych zmian, w dalszych punktach obrad, pod-
jęto szereg uchwał dotyczących zmiany w składach osobo-
wych Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji Publicznej, Ko-
misji Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Kultury, Sportu 
i Promocji, Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

Następnie Rada Powiatu przyjęła:
• sprawozdanie Starosty Puławskiego z Komisji Bezpie-

czeństwa i Porządku za rok 2018,
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Puławach za rok 2018,
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na-

uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Puławski w roku 2018.

Ważnymi decyzjami, w obszarze edukacji, było przyję-
cie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/316/2017 

Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w spra-
wie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pu-
blicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania oraz w sprawie zmiany nazwy Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Puławach (na Zespół Kształcenia 
Zawodowego w Puławach) oraz uchwały w sprawie dosto-
sowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Pu-
ławach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej (po zmianach: Szkoła Policealna nr 6 w Pu-
ławach). 

Kolejnymi istotnymi punktami tej sesji z zakresu ochro-
ny zdrowia i wspierania osób niepełnosprawnych były pod-
jęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” oraz 
uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Podjęto także uchwały: w sprawie zmiany Statu-
tu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Puławach oraz w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
hipoteką nieruchomości położonej w obrębie Miasto Puła-
wy, gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działki o nume-
rach ewidencyjnych: 586/19, 586/31, 586/22, 586/24, 586/26, 
586/27, 586/28, 586/33, 586/34 oraz 586/36 stanowiącej wła-
sność Powiatu Puławskiego, oddanej w nieodpłatne użytko-
wanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Puławach.

W trakcie dalszych obrad Rada Powiatu podjęła następu-
jące uchwały: 

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz gmi-
ny Baranów darowizny prawa własności nieruchomo-
ści, położonej w obrębie Zagóźdź, stanowiącej własność 
Powiatu Puławskiego,

• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
osobom fizycznym będących właścicielami budyn-

Rada i Zarząd Powiatu Puławskiego
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ków mieszkalnych jednorodzinnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo 
własności nieruchomości stanowiących własność po-
wiatu. Uchwała ta umożliwia zastosowanie bonifikaty 
na poziomie 98%, w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie, 88% w drugim roku po przekształce-
niu, 78% w trzecim roku, 68% w czwartym roku, 58% w 
piątym roku, 48% w szóstym roku,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. 
W obszarze finansowym podjęto także uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadają-
cy Powiatowi Puławskiemu oraz jego jednostkom organiza-
cyjnym, do których nie stosuje się przepisu ustawy Ordyna-
cja Podatkowa.

Kolejna, VI sesja Rady Powiatu odbyła się 24 kwietnia 
2019 r. Była to pierwsza sesja, podczas której radni korzystali 
z elektronicznego systemu E-sesja, służącego do prowadzenia  
obsługi sesji, przeprowadzania głosowań oraz przekazywania 
radnym materiałów będących przedmiotem obrad Komisji  
i Rady Powiatu Puławskiego.

Głównymi punktami obrad było przyjęcie sprawozdań: 
• z wykonania planu finansowego Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za 
okres styczeń – grudzień 2018 r. oraz planu inwesty-
cyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Puławach na lata 2018-2020,

• z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego 

z organizacjami pozarządowymi,
• z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Puławach za rok 2018, 
• informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-

płatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w Powiecie Puławskim.

Ważnym punktem obrad było podjęcie decyzji w spra-
wie rozpatrzenia dwóch skarg na działalność Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach. Procedury 
wyjaśniające przeprowadziła Komisja Skarg, Wniosków i Pe-
tycji Rady Powiatu Puławskiego. Rada Powiatu zapoznała się 
z przygotowanymi przez Komisję uchwałami oraz jej uzasad-
nieniami, w wyniku czego podjęła decyzję o przekazaniu jed-
nej skargi według właściwości Lubelskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lublinie oraz rozpa-
trzeniu, w ramach posiadanych kompetencji, drugiej skargi 
na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Puławach, uznając ją za bezzasadną.

Na VI sesji podjęto również uchwały dotyczące finansów 
powiatu: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 
oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VII sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się 29 maja 
2019 r. Pierwszymi decyzjami podjętymi podczas tej Sesji 
było przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Puławskiego upa-
miętniającego Jubileusz 20-lecia Samorządu Powiatu Puław-
skiego oraz przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Puławskiego 
w sprawie powstrzymania ideologii lansowanej przez subkul-
turę „LGBT” w powiecie puławskim.

Przewodniczący Janusz Wawerski

Prezydium Rady Powiatu
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Na majowej sesji przyjęto informację o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie powiatu puławskiego, 
które zostały przygotowane przez Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Powiatowego 
Policji w Puławach oraz informację dotyczącą stanu sanitar-
no-higienicznego obiektów, jak również sytuacji sanitarno-
-epidemiologicznej powiatu puławskiego za rok 2018, które 
przygotowali Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy 
Lekarz Weterynarii. 

Następnie Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie w zakre-
sie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie puławskim 
za 2018 rok. 

W obszarze edukacji podjęto uchwały w sprawach:
• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodsta-

wowych oraz specjalnych mających siedzibę na obsza-
rze powiatu puławskiego od dnia 1 września 2019 r.  
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjal-
nych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Pu-
ławski,

• rozpatrzenia skargi na działanie Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Puławach (skarga została uznana 
za bezzasadną).

W dalszej części obrad podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-

ści gruntowej, oznaczonej jako działka nr 515/5 o pow. 
0,0005 ha, położonej w obrębie Wylągi, gmina Kazimierz 
Dolny, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego,

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz 
gminy Końskowola darowizny prawa własności nieru-
chomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 945/5  
o pow. 0,2948 ha, położonej w obrębie Końskowola, 
gmina Końskowola, stanowiącej własność Powiatu Pu-
ławskiego,

• w sprawie przekazania do realizacji gminie Kazimierz 
Dolny zadania polegającego na opracowaniu dokumen-
tacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 
2529L, 2547L, 2546L na terenie gminy Kazimierz Dolny,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
VIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego odbyła się w dniu 

26 czerwca 2019 r. 
Najważniejszymi punktami podczas VIII Sesji było pod-

jęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządo-
wi Powiatu Puławskiego za 2018 rok, w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, udziele-
nia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu 
za 2018 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-
sowego SPZOZ za rok obrotowy: 1.01.2018 – 31.12.2018. 

Starosta Puławski Danuta Smaga przedstawiła w imieniu 
Zarządu Powiatu informację nt. raportu o stanie Powiatu Pu-
ławskiego za 2018 rok. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd 
Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu 
raport o stanie powiatu. Niniejszy raport został przygotowa-
ny po raz pierwszy i obejmuje podsumowanie działalności 
Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności re-
alizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Po-
wiatu. Raport był przedstawiony radnym oraz mieszkańcom 
powiatu, którzy mogli zgłosić chęć udziału w debacie. Raport 

został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje 
Rady Powiatu Puławskiego. Po przeprowadzeniu debaty nad 
raportem rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2018 rok.

Następnie pani starosta przedstawiła sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem 
finansowym i informacją o stanie mienia powiatu na dzień 
31 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Puławskiego zatwierdziła 
przedstawione sprawozdania z wykonania budżetu i udzieliła 
Zarządowi Powiatu Puławskiego absolutorium za rok 2018. 

W dalszej części obrad Rada Powiatu zatwierdziła  
sprawozdanie finansowe SPZOZ za rok obrotowy  
1.01.2018-31.12.2018 oraz podjęła następujące uchwały: 

• w sprawie określenia przystanków komunikacji na tere-
nie powiatu puławskiego oraz warunków i zasad korzy-
stania z tych przystanków,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
Ponadto podczas każdej sesji radni zapoznawali się ze 

sprawozdaniami z pracy Zarządu Powiatu między sesjami 
oraz sprawozdaniami z wykonania uchwał Rady Powiatu pod-
jętych podczas poprzedniej sesji. W trakcie sesji radni mają 
również możliwość zaprezentowania składanych na piśmie 
do przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań kie-
rowanych do Starosty w sprawach dotyczących powiatu. Ze 
szczegółami podjętych uchwał, treścią interpelacji i zapytań 
oraz udzielonych odpowiedzi mieszkańcy powiatu mogą za-
poznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Monika Zych
kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

fot. Andrzej Wenerski 

Z pracy Zarządu Powiatu

Decyzje Zarządu Powiatu Puławskiego podjęte w ostatnim 
okresie:
▶ Aneksowano umowę z dnia 31.07.2018 r. zawartą  

z gminą Kurów na użyczenie nieruchomości gruntowej,  
w części o pow. 200 m² przeznaczonej do użyczenia, po-
łożonej na terenie gminy Kurów, obręb Kurów, w związku  
z przeprowadzeniem prac renowacyjno-konserwatorskich 
kapliczki – figury św. Jan Nepomucena, z okresem obo-
wiązywania do dnia 31 grudnia 2025 roku.

▶ Po zapoznaniu z wnioskiem dyrektora PCPR w Puławach 
w sprawie udostępnienia pomieszczeń w celu prowadze-
nia hostelu dla osób doświadczających przemocy w ro-
dzinie, wyrażono zgodę na podpisanie aneksu do porozu-
mienia między MOS w Puławach a PCPR na czas przy-
stosowania lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 
Powiatu Puławskiego, na potrzeby hostelu.

▶ Wprowadzono zmiany w projekcie „ZAWODOWCY 
– program doskonalenia zawodowego uczniów Zespo-
łu Szkół nr 2 w Puławach” realizowanym przez ZS nr 2  
w Puławach.

▶ Zawarto z gminą Nałęczów umowę w sprawie wspólnej 
realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2542L Czesławice – Sadurki – dr. woj. 860”  
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
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▶ Przesłano do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 
Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej, za po-
średnictwem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycie-
li przy Wojewodzie Lubelskim, zażalenie na postano-
wienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli z dnia  
4 marca 2019 r. dotyczące nauczyciela I LO w Puławach.

▶ Podjęto decyzję o kierowaniu uczniów posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Niepublicz-
nej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Puła-
wach w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. Siostry 
Klary Staszczak OSB, która jest szkołą niepubliczną prowa-
dzoną przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjona-
rek z siedzibą w Otwocku. Powyższa szkoła jest wpisana do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Puław-
skiego i jest dotowana przez samorząd powiatowy.

▶ Zawarto umowę partnerską ze Szkołą Podstawową  
w Borowej w sprawie współorganizacji Międzynarodowe-
go Konkursu Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – 
niezłomni bohaterowie”.

▶ Podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Własnych 
Inspiracje na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. 
„Spływ Kajakowy Wieprzem Dzień Flagi”, w związku  
z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wsparcie zadań powia-
tu o charakterze pożytku publicznego w zakresie turystyki.

▶ Podjęto uchwałę nr 86/2019 w sprawie otwarcia w Tech-
nikum nr 4 w Puławach wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Puła-
wach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik 
programista.

▶ Zarząd przyjął wytyczne do przygotowania Arkusza Or-
ganizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dla szkół i placó-
wek oświatowych, dla których Powiat Puławski jest orga-
nem prowadzącym.

▶ Zaopiniowano realizację inwestycji polegającej na budo-
wie drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Po-
łudnie (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronice” na obwod-
nicy Puław) w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 
2520L na odcinku długości 400 m w obrębie Leokadiów.

▶ Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Wołyński Rajd 
Motocyklowy” w sprawie promocji Powiatu Puławskie-
go podczas akcji porządkowania polskich cmentarzy  
w Młynowie i Starym Krzewinie na Ukrainie w dniach  
1-5 maja br. 

▶ Podpisano protokół przekazania nakładów inwestycyj-
nych poniesionych przez gminę Kurów w związku z reali-

zacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2537L w miejscowości Płonki”.

▶ Zawarto umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Pu-
ławy” S.A. w sprawie współpracy partnerskiej przy akcji 
„Drzewko za butelkę”.

▶ Zapoznano się z wnioskiem Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej Rady Powiatu Puławskiego o wystąpienie do 
Narodowego Funduszu Zdrowia o zapewnienie odpo-
wiednich nakładów finansowych na sfinansowanie usług 
z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej na terenie 
powiatu puławskiego. Skierowano wniosek do Wydziału 
Zdrowia Spraw Społecznych i Obywatelskich w celu wy-
pracowania z Dyrektorem SPZOZ wspólnego stanowiska 
w przedmiotowej sprawie.

▶ Zaakceptowano i podpisano wnioski o dofinansowanie 
zadań pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiato-
wych nr 1516L, nr 1519L i nr 2515L poprawiających do-
stępność do drogi ekspresowej S17” oraz „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1437L na odcinku Niebrzegów – dr. 
woj. 845” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

▶ Przyznano Nagrody Starosty Puławskiego dla zawodni-
ków, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wy-
niki sportowe w 2018 r.

▶ Podpisano z Lubelskim Kuratorem Oświaty umowę  
w sprawie udzielenia w 2019 r. wsparcia finansowego  
z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzą-
cym szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie roz-
wijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspiera-
nie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych w ramach rządowego programu „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

▶ Zapoznano się ze wstępną informacją SPZOZ w Puła-
wach o sytuacji finansowej zakładu na dzień 31.12.2018 r.

▶ Zawarto umowę z wykładowcami na przeprowadzenie za-
jęć komputerowych kursów realizowanych w ramach pro-
jektu „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”. 

▶ Zawarto umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. Miło-
sierdzia Bożego w Puławach na wsparcie realizacji zada-
nia publicznego pt. „Koncert Wielkanocny – Stworzenie 
świata”, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na 
wsparcie zadań powiatu o charakterze pożytku publiczne-
go w zakresie kultury.

▶ Zarząd zapoznał się i skierował do przewodniczącego 
Rady Powiatu Puławskiego sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 
2018 r.

▶ Zarząd zatwierdził i przekazał do przewodniczącego Rady 
Powiatu Puławskiego sprawozdanie z realizacji rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w powiecie puławskim w 2018 r.

▶ Wyrażono zgodę na opracowanie dokumentacji projek-
towej na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej  
w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie”.

▶ Zarząd zapoznał się i zatwierdził zbiorczą informację  
o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieod-
płatnej pomocy prawnej za rok 2018 oraz sprawozdanie 
roczne z działalności archiwum zakładowego w Staro-
stwie Powiatowym w Puławach.

▶ Zarząd zatwierdził i przekazał do przewodniczącego 
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Rady Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu Puławskie-
go w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół po-
nadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę na 
obszarze powiatu puławskiego od dnia 1 września 2019 r.  
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
prowadzonych przez inne organy niż Powiat Puławski.

▶ Zapoznano się z wnioskami Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady Powiatu Puławskiego o zajęcie stanowiska 
w sprawie skargi na działanie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puławach oraz w sprawie przedstawienia 
informacji i analizy możliwości realizacji wniosku zawo-
dowych rodzin zastępczych i prowadzących Rodzinny 
Dom Dziecka o podjęcie uchwały w przedmiocie podnie-
sienia wysokości świadczeń pieniężnych, stanowiących 
wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowo i prowa-
dzących rodzinny dom dziecka.

▶ W związku z zawartą w dniu 28.03.2019 r. ugodą sądową 
przed Sądem Okręgowym w Lublinie dotyczącą umowy 
partnerskiej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie reali-
zacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie turystycz-
ne zbiornika wodnego Janowice” zawarto porozumienie  
z gminą Janowiec celem ostatecznego rozliczenia umowy.

▶ W związku z zawartym porozumieniem z gminą Jano-
wiec w sprawie realizacji projektu „Kompleksowe zago-
spodarowanie turystyczne zbiornika wodnego Janowice” 
przekazano nakłady inwestycyjne do ZS w Kazimierzu 
Dolnym oraz zatwierdzono rozliczenie gminy Janowiec 
dotyczące przekazanej dotacji.

▶ Zapoznano się z wnioskiem Komisji Kultury Sportu  
i Promocji o wsparcie finansowe organizacji 60-lecia ist-
nienia Klubu Twórców Ludowych. Przekazano ww. wnio-
sek do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
celem przedstawienia propozycji udzielenia wsparcia dla 
Klubu.

▶ Zawarto z gminą Kazimierz Dolny umowę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu 
na zadanie pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 
2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków”.

▶ Przychylono się do wniosku dyrektora ZS nr 2 w Puła-
wach na sfinansowanie dokumentacji na wykonanie win-
dy dla osób niepełnosprawnych oraz dokumentacji prze-
targowej inwestycji w ramach zadania: Rozbudowa pra-
cowni i sal dydaktycznych w ZS nr 2 w Puławach.

▶ Podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty zadania: Dosto-
sowanie budynku pałacu SOSW w Kęble do wymogów 
przeciwpożarowych.

▶ Zawarto umowę ubezpieczenia oraz podpisano poli-
sy ubezpieczeniowe mienia i OC Powiatu Puławskiego  
z UNIQA TU S.A.

▶ Zarząd Powiatu zapoznał się i przekazał przewodniczą-
cemu Rady Powiatu Puławskiego sprawozdanie z wyko-
nania Planu Finansowego SPZOZ w Puławach za okres 
styczeń – grudzień 2018 r. oraz sprawozdanie z wyko-
nania Planu Inwestycyjnego SPZOZ w Puławach na lata  
2018 – 2020.

▶ Zarząd zapoznał się i przekazał do Biura Obsługi Rady  
i Zarządu Powiatu Plan Finansowy SPZOZ w Puławach 
na 2019 rok oraz Plan Inwestycyjny SPZOZ w Puławach 
na lata 2019 – 2020, które zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez Radę Społeczną.

▶ Zapoznano się z protokołem z kontroli przeprowadzonej 
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powia-
tu Pułaskiego w Zespole Szkół nr 3 w Puławach w dniu  
4 marca 2019 r.

▶ Zawarto umowę z Pocztą Polską S.A. wyłonioną w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług poczto-
wych i kurierskich dla Starostwa Powiatowego w Puławach. 

▶ Podjęto uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Powia-
tu Puławskiego raportu o stanie Powiatu Puławskiego za 
2018 rok.

▶ Zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Końskowo-
li, wyłonionym w drodze postępowania na prowadzenie 
obsługi bankowej Powiatu na okres od 1.07.2019 r. do 
30.06.2023 r.

Waldemar Orkiszewski
sekretarz Powiatu Puławskiego

fot. Andrzej Wenerski

Pod patronatem Starosty Puławskiego

Otwarte Mistrzostwa Szachowe 
– Puławy 2019
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Puławach
Termin: 23 marca  2019 roku

Królewska gra dla dużych i małych. Na spotkaniu mali ge-
niusze przy wsparciu rodziców byli w pełni zaangażowani 
w grę, bardzo skupieni, nastawieni na wygraną, oczywiście 
z zastosowaniem  zasady „fair play”. Rozgrywki wymagały 
od uczestników umiejętności matematycznych, szczególnie 
w zakresie rozumowania logicznego, orientacji przestrzen-
nej, myślenia analitycznego oraz rozwiązywania problemów. 
Mistrzostwa szachowe  zorganizowane przez panią Katarzy-
nę Hałas wspólnie z TKKF Puławy w MDK w Puławach po-
twierdzają fakt, iż gra w szachy od najmłodszych lat pomaga 
w kształtowaniu ważnych cech osobowości takich jak odpo-
wiedzialność, koncentracja, intuicja.

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”
Miejsce: Szkoła Podstawowa  w Borowej
Termin: 2 kwietnia  2019 roku

W rywalizacji wzięli udział reprezentanci 5 szkół podstawo-
wych z terenu gminy Puławy. Konkurs polegał na rozwiąza-
niu testu wiedzy. Uczestnicy musieli odpowiedzieć między 
innymi na pytania: który z żołnierzy wyklętych był przed  
II wojną światową absolwentem gimnazjum im. ks. A.J. Czar-
toryskiego w Puławach, czyj oddział dokonał odbicia 107 
więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Puławach w kwietniu 1946 roku, gdzie została aresz-
towana, skazana i stracona Danuta Siedzikówna „Inka” oraz  
w jakim obozie zagłady przebywał Witold Pilecki? Najwięk-
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szą wiedzą i znajomością historii żołnierzy drugiej konspira-
cji wykazał się Bartosz Figura ze Szkoły Podstawowej w Za-
rzeczu, drugie miejsce zajął reprezentant tej samej placówki 
Krzysztof Nita, a na najniższym stopniu podium stanął Mi-
kołaj Araźny ze Szkoły Podstawowej w Leokadiowie. Laure-
aci otrzymali nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe  
w Puławach, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu 
specjalne podziękowania.

IV Festiwal Literacki „Czytanie górą – 
nowe horyzonty, nowe inspiracje”
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

Termin: 2-5 kwietnia  2019 roku
Wydarzenie okazało się ciekawą propozycją dla tych, którzy 
kochają literaturę. Program uwzględniał różne formy aktyw-
ności. Odbyły się dwa spotkania autorskie z pisarką panią 
Anną Cieplak, z nią również odbyły się warsztaty kreatyw-
nego pisania, oraz z panem  Bohdanem Zadurą. Uczniowie 
wzięli udział w warsztatach kaligraficznych oraz w zajęciach 
prezentujących historię książki „Od glinianej tabliczki do 
e-booka”. Partnerem festiwalu była Biblioteka Miejska, która 
przygotowała warsztaty ”Inspirowanie od dobrego do lepsze-
go” prowadzone przez Jacka Łapińskiego. Festiwal Literac-
ki odkrył przed młodzieżą nieocenioną wartość literatury,  
a niektórzy uczniowie biorący w nim udział zostali zachęceni 
do rozwijania własnych talentów literackich. 

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej  
Pomocy PCK
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3  
w Puławach
Termin: 26 kwietnia 2019 roku

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – szkolnych 
drużyn ratowniczych. Organizatorem akcji był Polski Czerwo-
ny Krzyż Oddział Rejonowy w Puławach przy współpracy Me-
dycznego Studium Zawodowego w Puławach. Mistrzostwa od-
były się 26 kwietnia 2019 r. na terenie Publicznego Gimnazjum 
nr 3 w Puławach. Zawody te są formą praktycznego sprawdzia-
nu umiejętności ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. 

„Żyć godnie” II Konferencja  
z okazji Dnia Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble
Termin: 26 kwietnia 2019 roku
Pod koniec kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Kęble odbyła się  III Konferencja z okazji Dnia 
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć 
godnie”. Poruszane na konferencji zagadnienia dotyczyły mię-
dzy innymi pogłębiania wiedzy o schorzeniach współtowarzy-
szących – szczególnie epilepsji oraz chorobie Bornevilla-Prin-
gla. Niezastąpione okazały się rady i pomoc dla rodziców oraz 
opiekunów prawnych w zakresie funkcjonowania osób niepeł-
nosprawnych umysłowo oraz sposobów sprawowania opieki 
nad osobą  niepełnosprawną we wszystkich dziedzinach życia.

II Bieg Flagi RP pod patronatem honorowym Starosty 
Puławskiego

Miejsce: Teren Parku Książąt Czartoryskich w Puławach
Termin: 1 maja 2019 roku
Wydarzenie, którego organizatorem był dziennikarz Marcin 
Mizera, związane było z obchodzonym 2 maja „Dniem Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej”. „Bieg Flagi RP” to impreza cyklicz-
na, której celem jest przede wszystkim krzewienie patrioty-
zmu, szacunku i miłości do Ojczyzny oraz naszych barw naro-
dowych, ale także promocja zdrowego, sportowego stylu życia. 
Uczestnicy, w większości młodzi ludzie i przybyli goście po-
znali genezę pochodzenia biało-czerwonych barw narodowych 
oraz dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych ze świętem 
flagi RP. Pobiec mógł każdy, bez limitu wiekowego. Łącznie 
na dystansach 400 m dla dzieci oraz 2000 i 5000 m dla doro-
słych pobiegło kilkaset osób. Najmłodszy zawodnik miał 3 lata,  
a najstarszy ponad 70. Uczestnicy otrzymali biało-czerwone 
flagi, a także okolicznościowe unikatowe medale. Do zwy-
cięzców poszczególnych kategorii biegowych powędrowały 
również atrakcyjne nagrody rzeczowe. Gościem specjalnym  
„II Biegu Flagi RP” był aktor Jarosław Jakimowicz. 

Konkurs plastyczny „Portret  
Cichociemnego Jana Serafina  
ps. Czerchawa” 
Miejsce: Szkoła Podstawowa  

w Opatkowicach
Termin: 12 maja 2019 roku
Konkurs zorganizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej w Opatkowicach w ramach 75. rocznicy operacji Weller 
18 obchodzonej już po raz piąty w tej szkole. Ideą konkursu 
było propagowanie wiedzy o historii naszego narodu, o żoł-
nierzach cichociemnych, którzy walczyli o wolność wszyst-
kich Polaków. Celem konkursu było danie szansy młodym 
ludziom ukazania historii ich oczami, rozbudzenia ich kre-
atywności i wyobraźni, a jednocześnie rozwinięcie umiejęt-
ności posługiwania się programami grafiki komputerowej. 
Inicjatywa miała także na celu upowszechnienie wartości pa-
triotycznych i obywatelskich wśród młodzieży oraz pogłębia-
nie wiedzy o naszej tradycji i kulturze.
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III Wojewódzki Przegląd Twór-
czości Artystycznej Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektual-
ną

Miejsce: Nałęczowski Dom Kultury
Termin: 15 maja 2019 roku
Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble,  Stowa-
rzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych 
„SZANSA” oraz Nałęczowski Ośrodek Kultury. Główną in-
tencją przeglądu była integracja dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z różnych 
placówek, środowisk na płaszczyźnie kulturalnej, artystycz-
nej oraz umożliwienie im zaprezentowania się w roli twórcy. 
Otwarty charakter imprezy przyczynił się do zintegrowania 
środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną i nas, 
czyli tzw. „pełnosprawnych”. W tym roku artyści zaprezento-
wali niepowtarzalną sztukę, cudowną atmosferę oraz dobrą 
zabawę. W przeglądzie wystąpiły m.in.: grupy teatralne, soli-
ści oraz grupy teatralno-muzyczne. 

Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Krajach Niemieckojęzycznych
Miejsce: Zespół Szkół  nr 3 im. 
Marii Dąbrowskiej w Puławach
Termin: 29 maja 2019 roku
Wielki Finał Powiatowego Kon-

kursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego or-
ganizatorem była Magdalena Kowalska, po raz kolejny odbył  
się w sali konferencyjnej ZS3. W powiatowym finale spotka-
li się przedstawiciele 7. szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
podczas I etapu (eliminacje szkolne) wykazali się najwięk-
szą wiedzą z zakresu historii, geografii, systemu politycznego 
oraz kultury i etnografii państw niemieckiego obszaru języ-
kowego. Szkoły biorące udział w konkursie: Zespół Szkół nr 
1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
I LO oraz Zespół Szkół Technicznych. Tegoroczni finaliści 
musieli rozwiązać jak zwykle trudny quiz z wiedzy ogólnej 
dotyczącej: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. 
Celem konkursu było rozwinięcie zainteresowania językiem 
niemieckim i krajami niemieckiego obszaru językowego, 
tworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji oraz motywowa-
nie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i kompe-
tencji społecznych. Istotna okazała się integracja młodzieży  
i nauczycieli języka niemieckiego oraz wymiana doświad-
czeń, spostrzeżeń i opinii. 

Powiatowe Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019 
– piknik integracyjny

Miejsce: Marina w Puławach
Termin: 30 maja 2019 roku
W przedostatnim dniu maja na terenie Mariny w Puławach 
odbył się piknik integracyjny z okazji Powiatowych Obcho-
dów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza została włą-
czona w lokalną kampanię społeczną Miasta Puławy – „Pu-
ławy dla rodziny”.  W trakcie pikniku na najmłodszych cze-
kało wiele atrakcji i niespodzianek: pompowane zjeżdżalnie, 
wata cukrowa i popcorn, gry i zabawy integracyjne, konkursy 
sportowe i plastyczne, malowanie buziek, wszystkie dzieci 
uczestniczące w zabawie otrzymały upominki, a zwycięzcy 
konkursów nagrody specjalne. Dla wszystkich gości przygo-
towany został poczęstunek tj. kiełbaski z grilla, owoce, lody 
i różne słodkości.  W pikniku wzięli udział rodzice zastępczy 
oraz ich podopieczni, dzieci z placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach oraz ze świe-
tlicy socjoterapeutycznej „Barka” i ogniska wychowawczego 
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzina”. Wolontariu-
sze z grupy Bursowego Klubu Wolontariatu „Dobroczynni”  
z pełnym zaangażowaniem pomogli zapanować przyjaznej  
i radosnej atmosferze.

Dzień Dziecka w Młynkach

Miejsce: OSP Młynki
Termin: 2 czerwca 2019 roku
Jak co roku we wsi Młynki strażacy OSP Młynki we współ-
pracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Kołem Gospodyń 
Wiejskich dnia 2 czerwca zorganizowali rodzinny festyn  
z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekały takie atrak-
cje jak: jazda konno, możliwość pogłaskania, nakarmienia  
i zrobienia sobie zdjęcia z alpakami, dmuchany zamek, liczne 
konkursy, a także zabawa w pianie. Na festyn przybyli rów-
nież strażacy z jednostki OSP Żyrzyn, dzięki którym zain-
teresowani mogli obejrzeć sprzęt pożarniczy, zwiedzić wóz 
strażacki od środka, a także przymierzyć mundur i hełm. 
Dzieci miały możliwość zasiąść za stery samochodu strażac-
kiego i poczuć się jak prawdziwi strażacy. Dzięki sponsorom 
wszystkie atrakcje były bezpłatne.

XX Edycja Międzynarodowego Konkursu „Moje inspiracje 
muzyczne” Nałęczów 2019: „Wzleć Orle Biały – nad hory-
zonty, waśnie, podziały”
Miejsce: Nałęczowski Ośrodek Kultury
Termin: 3-4 czerwca  2019 roku
Tegoroczny konkurs został poświęcony patronowi   
I.J. Paderewskiemu z okazji 100. rocznicy powołania go na 
stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych. Z tej 
też okazji w styczniu została ogłoszona oprócz muzyki, litera-
tury i plastyki dodatkowa kategoria wiedzy o Ignacym Janie 
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Paderewskim. W dniu 3 czerwca otworzono uroczyście finał 
konkursu, pokazując projekcję filmu w reż. B. Rączkowskiego 
„Paderewski – mistrz tonów i mąż stanu” oraz wystawę na-
grodzonych prac plastycznych. Wieczór zakończył koncert  
„W harmonii wszechświata” w wykonaniu  znakomitego mi-
strza klawiatury prof. Karola Radziwonowicza, wręczono wy-
różnienia Marszałka Województwa Lubelskiego za wielolet-
nią, pełną pasji i zaangażowana działalność artystyczno-kul-
turalną na rzecz rozwoju powiatu puławskiego i wojewódz-
twa lubelskiego. 

50-lecie istnienia Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej 
w Puławach

Miejsce: Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej w Puła-
wach
Termin: 14 czerwca  2019 roku
Tego dnia miał miejsce niecodzienny jubileusz: 50-lecie ist-
nienia Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej w Puławach. 
Uroczystość była objęta m.in. patronatem honorowym Sta-
rosty Puławskiego Danuty Smagi. Dyrektor Małgorzata Gór-
ska-Lenartowicz, podsumowując działalność placówki na 
przestrzeni półwiecza, podziękowała osobom zaangażowa-
nym w tworzenie i funkcjonowanie przedszkola. Uroczystość 
ubarwiła bogata część artystyczna w wykonaniu młodych ar-
tystów uczęszczających do przedszkola. 

Przedsięwzięcia Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Puławach 
Miejsce: Młodzieżowy Dom  
Kultury w Puławach
Termin: II półrocze roku szkol-
nego 2018/2019

Patronatem honorowym zostały również objęte przedsię-
wzięcia prowadzone dla dzieci przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Puławach takie jak: Przegląd recytatorski „Wi-
taj Wiosno” czy Dziecięce Spotkania Teatralne. Obie im-
prezy adresowane do grup przedszkolnych z powiatu pu-
ławskiego, były okazją do zaprezentowania efektów pracy  
z dziećmi, dały możliwość wymiany doświadczeń nauczycie-

lom prowadzącym, a przede wszystkim dostarczyły artystycz-
nych przeżyć małym wykonawcom i ich rodzicom. 

„XX Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecz-
nych”, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek, 
klubów zainteresowań oraz niezrzeszonej, a zajmującej się 
tańcem współczesnym i nowoczesnym. Celem festiwalu była 
prezentacja dokonań tanecznych młodych tancerzy, podsu-
mowanie ich osiągnięć, spotkania i konsultacje z profesjonal-
nym jury festiwalu, a także wymiana doświadczeń pomiędzy 
grupami tanecznymi i ich opiekunami, które okazały się cen-
nymi wskazówkami do dalszej pracy.

„Festiwal Piosenki Przedszkolaka” był okazją na zaprezen-
towanie umiejętności wokalnych dzieci. Festiwal miał formę 
konkursu. Na festiwalu spotkali się najmłodsi soliści i ich 
nauczyciele. Służył konfrontacji i wymianie doświadczeń,  
a przede wszystkim rozśpiewaniu dzieci i promowaniu pio-
senki dziecięcej.

„Finał Ligi Szachowej” – mała liga przeznaczona jest dla 
uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Turnieje odbywają się 
raz w miesiącu. Jednorazowo uczestniczy w nich ok. 26 osób. 
Celem działalności Małej Ligi Szachowej jest propagowanie 
gry w szachy w środowisku, nauka przestrzegania zasad fair 
play i rozbudzanie logicznego myślenia. 

Konkurs literacki „Mój Świat” – ma na celu pobudzanie ak-
tywności twórczej w dziedzinie liryki i prozy, rozwijanie pa-
sji i talentów oraz konfrontacje twórczości literackiej dzieci  
i młodzieży. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich 
szkół z Puław i powiatu puławskiego, począwszy od IV klasy 
szkoły podstawowej – mając możliwość wypowiedzenia się 
na określony temat w formie wiersza lub opowiadania.

Renata Niedochodowicz
  Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

fot. A. Wenerski, K. Lewandowski, R. Niedochodowicz,  
archiwa organizatorów

Informacja o realizacji robót na drogach 
powiatowych w 2019 roku

Przebudowa drogi powiatowej nr 2534L Kurów – Kar-
manowice
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Koszt zadania: około 3,6 mln zł, w tym 50% dofinanso-
wania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 25% po-
mocy finansowej od Gminy Kurów i Wąwolnica dla zakresu 
robót prowadzonego na terenie tych gmin i 25% środki Po-
wiatu Puławskiego.

Trwają roboty budowlane: termin wykonania do 
30.09.2019 r.
Inwestycja przebiega poprzez miejscowości Klementowi-
ce i Karmanowice. Długość przebudowywanej drogi wynosi 
5452,65 mb, na terenie gminy Kurów 3712,05 mb, na terenie 
gminy Wąwolnica 1740,60 mb.

Zadanie obejmuje przebudowę 3 odcinków drogi powia-
towej: Odcinek 1: od km 2+527,20 do km 4+930,00; Odci-
nek 2: od km 5+372,00 do km 5+482,85; Odcinek 3: od km 
5+601,40 do km 8+540,40. Łączna długość przebudowywa-
nej drogi wynosi 5 452,65 mb. Zakres inwestycji dla odcin-
ka nr 1 od km 2+527,20 do km 4+930,00 obejmuje m.in.: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe; Wykonanie przy kra-
wędzi jezdni od km 4+220,00 do km 4+883,00 lewostron-
nego chodnika z kostki brukowej o szer. 2,2 m; wykonanie 
przy krawędzi jezdni od km 4+248,00 do km 4+270,00 pra-
wostronnego chodnika z kostki brukowej o szer. 2,2 m; bu-
dowę 2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej: km 
4+216,00 (str. L); km 4+273,50 (str. P); wykonanie na jezd-
ni asfaltowej warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej  
z bet. asfaltowego; zmianę geometrii skrzyżowania i wykona-

nie nowej konstrukcji jezdni na DP 2535L w km 4+889,50; 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach  
z drogami gminnymi; wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
zjazdach; wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamane-
go; mechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych poboczy 
ziemnych na szerokości 1,0 m; wykonanie wzdłuż jezdni as-
faltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 
1,0 m; wykonanie nowego oznakowania poziomego i piono-
wego. Zakres inwestycji dla odcinka nr 2 od km 5+372,00 
do km 5+482,85 obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze 
i pomiarowe; wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wy-
równawczej i warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego; wykona-
nie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą gminną 
w km 5+431,00; wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa 
łamanego; mechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych 
poboczy ziemnych na szerokości 1,0 m; wykonanie wzdłuż 
jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łama-
nym o szer. 1,0 m; wykonanie nowego oznakowania pozio-
mego i pionowego. Zakres inwestycji dla odcinka nr 3 od 
km 5+601,40 do km 8+540,40 obejmuje m.in.: roboty przy-
gotowawcze i pomiarowe; wykonanie obustronnie opornika  
z kruszywa łamanego; ustawienie przy krawędzi jezdni od 
km 5+654,00 do km 5+870,00 krawężników betonowych; 
wykonanie chodnika z kostki brukowej od km 6+805,00 
do km 7+150,00 (str. prawa) o szer. 1,5 m zlokalizowane-
go za pasem zieleni o szer. 1,5 m; regulację wysokościową 
istniejących zjazdów z kostki brukowej na długości istnie-
jącego chodnika; regulację wysokościową istniejących za-
tok parkingowych; budowę 3 szt. peronów przystankowych  
z kostki brukowej; regulację wysokościową istniejącego pe-
ronu przystankowego; wykonanie na jezdni asfaltowej war-
stwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowe-
go); wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach  
z drogami gminnymi; wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
zjazdach; wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamane-
go; wechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych poboczy 
ziemnych na szerokości 1,0 m; wykonanie wzdłuż jezdni as-
faltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym i ziem-
nych o szer. 1,0 m; wykonanie nowego oznakowania pozio-
mego i pionowego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, za-
kup i montaż tablicy informacyjnej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2542L Czesławice- 
Sadurki droga woj. 860. 
Koszt zadania: około 1,3 mln zł, w tym 50% dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz 25% po-
mocy finansowej od Gminy Nałęczów i 25% środki Powiatu 
Puławskiego. 
Trwają roboty budowlane: termin wykonania do 2.09.2019 r.
Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej 
2542L Czesławice – Sadurki droga woj. 860 od km 0+005,70 
km do 2+573,70 na terenie gminy Nałęczów. Inwestycja prze-
biega przez miejscowości Czesławice oraz Sadurki.
Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe; wy-
konanie lokalnie opornika z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 
gr. 25 cm w miejscach zdegradowanej krawędzi jezdni oraz 
w celu uregulowania przebiegu drogi – 423,12 m2; ustawienie 
przy krawędzi jezdni od km 0+952,00 do km 1+076,00 kra-
wężników betonowych wtopionych – 248 mb; wykonanie na 
jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z bet. asfaltowego  
i warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego; wykonanie na-
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wierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminny-
mi- 66,9 m2; wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach- 
535,05 m2; wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łama-
nego-345,30 m2; budowę 2 szt. peronów przystankowych  
z kostki brukowej: km 0+029,00 (P); km 0+059,00 (L)  
-26 m2; mechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych po-
boczy ziemnych na szerokości 0,75-1,0 m -3108,80 m2; wy-
konanie wzdłuż jezdni asfaltowej poboczy ziemnych o szero-
kości 0,75 m na odcinku od km 0+005,70 do km 0+935,00 
-1250,96 m2; wykonanie wzdłuż jezdni asfaltowej poboczy 
ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 1,0 m na odcinku 
od km 0+935,00 do km 2+573,70-3108,80 m2; wymianę ist-
niejących barier energochłonnych w obrębie przepustu w km 
1+012,00 na nowe – 2 odcinki str. lewa 138 mb, str. prawa  
88 mb; wykonanie nowego oznakowania poziomego i piono-
wego; pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzór dendro-
logiczny, zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Budowa drogi powiatowej nr 2527L Kazimierz Dolny – 
Podgórz – Wilków od km 0+600,00 do km 0+967,00
Koszt zadania: około 267 tys. zł, w tym 50% udział gminy  
Kazimierz Dolny.
Przedmiotem inwestycji jest: Budowa drogi powiatowej nr 
2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków od km 0+600,00 
do km 0+967,00 na terenie gminy Kazimierz Dolny. 
Zadanie obejmuje: 1. roboty przygotowawcze i pomiarowe;  
2. profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni – 
1945,10 m2; 3. wykonanie na istniejącej nawierzchni warstwy 
wyrównawczej z kruszyw łamanych 4-63 mm o śr. gr. 12 cm 
– 1945,10 m2; 4. wykonanie podbudowy zasadniczej z kru-
szywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm i szer. 5,3 m – 1945,10 
m2; 5. skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa, 
a następnie w-wy wiążącej – 3706,70 m2; 6. wykonanie w-wy 
wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR1 gr. 4 cm i szer. 
5,1 m – 1871,70 m2; 7. wykonanie w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S KR1 gr. 4 cm i szer. 5,0 m – 1835,00 m2; 
8. wykonanie obustronnych poboczy ziemnych o szer. 0,75 m 
na całym odcinku – 550,50 m2.

Dodatkowe informacje 
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ogłosił zamówienie 
na przebudowę drogi powiatowej nr 2506L w miejscowo-
ści Osiny. Zadanie finansowane w 50% przez gminę Żyrzyn. 
Planowany odcinek do przebudowy to 930 mb. oraz w dniu 
17.06.2019 r. odbyło się otwarcie ofert na przebudowę drogi 
pow. nr 2551L w Kęble. Planowany odcinek do przebudowy 
to 236 mb.

Anna Nizioł
dyrektor PZD w Puławach

fot. Anna Nizioł, Kamil Lewandowski

XV puławski finał akcji „Drzewko za butelkę” 

Klasa III ze Szkoły Podstawowej w Karmanowicach zo-
stała laureatem tegorocznej edycji akcji ekologiczno-eduka-
cyjnej „Drzewko za butelkę” osiągając efektywność 3 853,3 
butelki PET na jednego ucznia. Najlepszym zbieraczem  

w tym roku okazał się  Mikołaj Krawczyk  z klasy IIB ze Szko-
ły Podstawowej w Nałęczowie. Laureaci odebrali 14 czerwca 
nagrody i posadzili ostatnie finałowe drzewko. 

Zwycięska klasa z Karmanowic zebrała 23 120 butelek  
i otrzymała nagrodę finałową 2 000 zł (wcześniej klasa ta otrzy-
mała 1 000 zł na finale lokalnym i nagrody rzeczowe dla wszyst-
kich uczniów). Najlepszy zbieracz przekazał na akcję 27 535 
butelek i tym samym pobił swój rekord z ubiegłego roku, który 
wynosił  20 011  sztuk.

– Ta akcja to najdłużej chyba prowadzone działanie z zakre-
su społecznej odpowiedzialności Grupy Azoty PUŁAWY. Jestem 
ogromnie zaskoczony jej efektami i z całego serca gratuluję wszyst-
kim laureatom. Dziękuję też, w imieniu całego Zarządu, naszym 
partnerom, koordynatorom i wszystkim przyjaciołom Akcji, któ-
rzy przez te wszystkie lata dbali o tak wspaniałą lekcję ekologii  
i troski o najbliższe otoczenie – powiedział dr Krzysztof  
Bednarz, prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych 
„Puławy” S.A.

– Przedsięwzięcie ma bardzo dobry wymiar edukacyjny, uczy 
dzieci i młodzież szacunku dla środowiska. Dlatego samorząd po-
wiatowy aktywnie wspiera to szlachetne wydarzenie – podkreśliła 
w swoim wystąpieniu Starosta Puławski Danuta Smaga.

W ramach tegorocznej edycji akcji, dzieci z 19. szkół podsta-
wowych i 16. placówek przedszkolnych zebrały rekordową ilość 
1 401 216  sztuk butelek i posadziły 571  drzewek. W tegorocz-
nej  akcji wzięło  udział  3029  dzieci z następujących miejsco-
wości powiatu puławskiego: Leokadiów, Żyrzyn, Góra Puławska, 
Gołąb, Chrząchów, Bochotnica, Osiny, Klementowice, Bronowi-
ce, Nałęczów, Karmanowice, Opatkowice, Drzewce, Rzeczyca, 
Borowa, Wąwolnica, Skrudki, Bałtów, Baranów, Borysów oraz 
Nowa Rokitnia z powiatu ryckiego.

W ramach kolejnych piętnastu edycji akcji „Drzewko za bu-
telkę” koordynowanych  przez Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. zebrano  9 164 274 sztuk butelek. (czyli około 340 
ton) i posadzono 4991drzewek.

Od 2012 roku Grupa Azoty PUŁAWY jest częścią zinte-
growanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawo-
zów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną 
i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika 
granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siar-
czanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-moczniko-
wego RSM. Grupa Azoty PUŁAWY to jedyny w Polsce i trze-
ci w Europie producent  melaminy, znajdującej zastosowanie  
w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący pro-
ducent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny  
w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwięk-
sza sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. 
linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych 
substancji. Blisko 40% przychodów Grupa Azoty Puławy osiąga  
z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbar-
dziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachod-
nia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z klu-
czowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej 
w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej 
w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a ta-
kie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole 
OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną po-
zycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie  
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w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zapre-
zentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród klu-
czowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu 
konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród li-
derów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego 
filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozo-
wej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią 
rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty  
w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kę-
dzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę 
międzynarodową. Do jej  zagranicznych aktywów należy dzia-
łająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers  
z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT 
z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d’Uixó, 
jeden z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów spe-
cjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azo-
ty przejęła w 2018 r.

Zespół prasowy Grupy Azoty Puławy
fot. Andrzej Wenerski
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Kultura

Książka „Sto osobliwości na stulecie 
Niepodległości 1918-2018” nagrodzona 
Wawrzynem Pawła Konrada

Niezwykle miło nam poinformować, że publikacja „Sto 
osobliwości na stulecie Niepodległości 1918-2018” autor-
stwa Jacka Śnieżka, wydana przez Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Puławach została wybrana Książką Roku 2018 
w kategorii Publikacje wydane przez biblioteki wojewódz-
twa lubelskiego. Książka Roku to konkurs organizowany 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskie-
go w Lublinie. W tym roku była to już XIII edycja. Wawrzyn 
Pawła Konrada otrzymują publikacje w trzech kategoriach: 
Lublin, Lubelszczyzna, Publikacje wydane przez biblioteki 
województwa lubelskiego. Uroczyste wręczenie nagród od-
było się 15 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej imienia H. Łopacińskiego w Lublinie podczas IX Lubel-
skiego Forum Bibliotekarzy. Nagrodę z rąk dyrektora WBP 
w Lublinie Tadeusza Sławeckiego oraz Prezesa Towarzystwa 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Andrzeja 
Zdunka odebrali dyrektor PBP Danuta Szlendak i autor pu-
blikacji Jacek Śnieżek. Zwycięskie publikacje oraz inne pozo-
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stałe zgłoszone do konkursu znalazły się na wystawie „Książ-
ka Roku 2018” w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Warto podkreślić, 
że to już drugi Wawrzyn Pawła Konrada dla Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Puławach. Pierwsze wyróżnienie nasza 
biblioteka otrzymała w  2012 r. za album „Powiat Puławski  
dawniej i dziś”.

Katarzyna Adamowska-Kane 
PBP w Puławach

fot. z archiwum biblioteki

PBP w Puławach prezentuje „Dobre Praktyki”

14 czerwca 2019 r. w Lublinie odbyła się trzecia edycja 
zjazdu dla bibliotekarzy z Lubelszczyzny – BiblioLab. Or-
ganizatorami spotkania były LABIB społeczność bibliote-
karzy oraz FRSI Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego. Niezwykle miło nam poinformować, że jednym 
z punktów programu było wystąpienie Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Puławach. W ramach prezentacji „Dobrych 
Praktyk” dyrektor Danuta Szlendak i Katarzyna Adamowska-
-Kane zaprezentowały bibliotekę jako wydawcę książek re-
gionalnych. To bardzo duże wyróżnienie, że publikacje PBP 
zostały dostrzeżone. Od 2008 ukazało się aż 10 wydawnictw. 
Można je podzielić na 3 bloki tematyczne: Kuchnia regio-
nalna i turystyka („Wokół kuchni i stołu – tradycje ziemi 
puławskiej”, „Smaki ziemi puławskiej – turystyczne, przyrod-
nicze i kulinarne”, „Zachować w pamięci – kulturowe, krajo-
brazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej”), Historia 
regionu („Powiat Puławski dawniej i dziś”, „Dopóki płynie 
– Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły”, „Sto osobliwości na stule-
cie Niepodległości 1918-2018”), Tradycja regionu („Magia 
Świąt Bożego Narodzenia / Wielkiej Nocy – spotkanie z tra-
dycją”, „O zabawach, zabawkach i nie tylko – spotkanie z tra-
dycją”, „Tajemnice szafy babci i dziadka – spotkanie z trady-
cją”, „Magia Świąt Bożego Narodzenia / Wielkiej Nocy – spo-
tkanie z tradycją” – wznowienie). Główne cele wydawnictw 
biblioteki to: zwrócenie uwagi na nawyki kulinarne i tradycje 
żywieniowe charakterystyczne dla powiatu puławskiego, pro-
mocja kulinarnych specjałów regionalnych, przybliżenie wa-
lorów turystycznych powiatu z uwzględnieniem najcenniej-
szych obiektów architektonicznych i przyrodniczych, zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego i uchronienie od zapomnie-
nia wspomnień i przeżyć najstarszych pokoleń, przypomnie-

nie i utrwalenie historii powiatu puławskiego oraz zwrócenie 
uwagi na ważne wydarzenia i jubileusze. Dodatkowe atuty 
publikacji to tłumaczenia na język angielski i rosyjski, zdję-
cia, fotografie archiwalne, oryginalne ilustracje plastyczne 
oraz fragmenty wierszy lokalnych twórców. Zachęcamy do 
lektury wydawnictw Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pu-
ławach, wszystkie książki mają wersje online dostępną na 
stronie http://bib.pulawy.powiat.pl/nasze-publikacje

Katarzyna Adamowska-Kane 
PBP w Puławach

fot. z archiwum biblioteki

Wyniki powiatowych konkursów plastycznych: 
„Maria Kuncewiczowa literacką wizytówką 
Kazimierza Dolnego” i „W królestwie bajek  
Ewy Szelburg-Zarembiny”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach z okazji 
przypadającej na 2019 rok 120. rocznicy urodzin Ewy Szel-
burg-Zarembiny oraz 30. rocznicy śmierci Marii Kuncewi-
czowej ogłosiła dwa konkursy plastyczne promujące postać  
i twórczość tych ważnych dla powiatu puławskiego pisarek. 

Pierwszy konkurs polegał na wkomponowaniu sylwetki 
bądź twórczości Marii Kuncewiczowej w pejzaż Kazimierza 
Dolnego. Zadaniem uczestnika było przygotowanie jednej 
pracy w dowolnym formacie i dowolnie wybranej technice. 
Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych (klasy VII-VIII), gimnazjalnych, liceal-
nych oraz do wszystkich zainteresowanych osób dorosłych. 
Na konkurs wpłynęły 23 prace. Jury po obejrzeniu wszyst-
kich zgłoszonych do konkursu prac wyłoniło zwycięzców. 
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Miejsce I:
•    Natalia Grabczak

Miejsce II:
•    Zuzanna Turska

Miejsce III:
•    Maja Maciejewska 

Wyróżnienia:
•    Antek Antoniak
•    Dominika Gawęda
•    Klaudia Kamola
•    Alicja Warda

Zadaniem uczestnika biorącego udział w drugim konkur-
sie było przygotowanie okolicznościowej zakładki do książki 
nawiązującej do twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny. Kon-
kurs miał charakter otwarty i adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych (klasy I-IV). Na konkurs wpłynęły  
64 prace. Jury po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych do kon-
kursu prac postanowiło przyznać:
Miejsce I

•    Andrzej Padel
•    Karolina Wojtaś 

Miejsce II
•    Franciszek Doliniak
•    Michalina Kucharska
•    Grzegorz Wieczorek

Miejsce III
•    Paulina Karbowniczek
•    Eryk Łuka
•    Anna Miszczak
•    Magda Pszoła
•    Wiktoria Rułka

Oraz wyróżnienia:
•    Filip Bartoszcze
•    Wojciech Błaszczak
•    Maksymilian Domański
•    Jakub Głos
•    Kuba Kalbarczyk
•    Alicja Mróz
•    Julia Orzechowska
•    Agnieszka Walasek
•    Dominik Woźniak
•    Anna Zaborowska
•    Magdalena Złotnicka
W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na 

zgodność z tematem konkursu. Ważnym elementem oceny 
był także oryginalny, ciekawy i zaskakujący sposób wykona-
nia pracy plastycznej.

11 czerwca 2019 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pu-
ławach zaprosiła laureatów konkursów plastycznych na uro-
czyste podsumowanie. Nagrody wręczyli przedstawiciele Wy-
działu Promocji, Sportu i Turystki Starostwa Powiatowego  
w Puławach – inspektor Anna Ziomka i kierownik Andrzej 
Wenerski. Do końca czerwca w siedzibie biblioteki można 
było oglądać galerię nagrodzonych prac. 

Katarzyna Adamowska-Kane, PBP w Puławach
fot. j.w.
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Hafty z babcinej kolekcji

Przez kilka ostatnich miesięcy nałęczowskie ZIEMIAN-
KI wytrwale pracowały nad nową kolekcją wyrobów haf-
ciarskich. Kolekcja powstała dzięki uprzejmości pani re-
daktor Marzeny Romańczuk, która podarowała Ziemian-
kom zebrane przez jej babcię wzory. Te niezwykłe wzory 
stały się podstawą do stworzenia zbioru, w skład którego 
wchodzą: serwety, bieżniki, serwety obiadowe, serwetki pod 
filiżanki oraz łapki kuchenne. Prace hafciarsko-szwalnicze 
wykonały: Urszula Abramek, Magdalena Ambrozik, Teodora 
Czerniec, Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, Halina Ku-
rek, Monika Matuła-Wetzlich i Krystyna Tarka.

 A wszystko zaczęło się od pani Wiesławy Dobrowol-
skiej-Łuszczyńskiej, której opowiadanie drukowane w kwar-
talniku literacko-artystycznym „Metafora”, dotyczące losów 
haftów Nałęczowskiej Szkoły Ziemianek (1908-1936) podsu-
nęło pani redaktor ten pomysł. Wydobyła prace hafciarskie, 
które gromadziła jej babcia Barbara Justyna Kalinka (z domu 
Rydzewska, herbu Rydzewskich-Kownackich), postanawiając 
dać im „nowe życie”.

 Pani Justyna będąc na emigracji w USA (Streator w sta-
nie Illinois), gromadziła prace hafciarskie wykonywane przez 
tamtejszą Polonię. Po przejściu na emeryturę wróciła do Pol-
ski i od 1976 r. mieszkała w Grajewie na Mazurach. Jej zami-
łowanie do posiadania wyrobów rękodzielniczych było zna-
ne, wspierała materialnie kobiety z miasteczka tkające narzu-
ty – kobierce, także okoliczne hafciarki, zamawiając u nich 
serwetki, chusteczki do nosa, obrusy czy monogramy na po-
ściel i ręczniki. Aż do śmierci w 1997 r. kolekcjonowała m.in. 
wyroby hafciarskie lokalnych twórców. W oparciu o materiał 
fotograficzny tych zbiorów, przekazany przez jej wnuczkę, 
nałęczowskie Ziemianki starały się jak najwierniej odwzoro-
wać hafty i ich kolorystykę. Powstała w ten sposób kolekcja 
została zaprezentowana 15 czerwca 2019 r. na Pikniku Świę-
tojańskim w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. 

– „Składam najserdeczniejsze podziękowania za przy-
jęcie i dokładne odwzorowanie haftów. Zaprezentowane na 
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15. urodziny Teatru Gdańska 4

Rozpoczynając pracę miałem w głowie ideę teatru 
otwartego, żywego i pulsującego życiem. Chcieliśmy opo-
wiadać historie znane i te mniej znane, nieznane zupeł-
nie i te niechciane. Szukaliśmy miejsc, skwerów, zaułków, 
krużganków, przestrzeni uśpionych i ożywionych przydat-
nych do własnych działań. Pracowaliśmy z każdym, kto 
wykazywał chęć do zmian. W swoim założeniu teatr odnosił 
się do przeżyć własnych młodych ludzi, ich zainteresowań, 
wątpliwości i ciągle zadawanych przez nich pytań. Przedsię-
wzięcie takie z powodzeniem dawało młodzieży możliwość 
próbowania swoich sił na różnych płaszczyznach sztuki zwią-
zanych z teatrem. Swoją działalność rozpocząłem pracą nad 
spektaklem „Kobieta” według tekstów Haliny Poświatowskiej 
i Jacquesa Preverta. W tym samym czasie pracowaliśmy nad 
stworzeniem muzyki do tekstów Stanisława Bienia, puław-
skiego poety. Praca ta przerodziła się w sformowanie zespo-
łu Mięćmierz. Kolejnymi spektaklami były: „Mężczyzna” (do 
tekstów autorskich młodzieży), „Dziecko” (z wykorzystaniem 
elementów akrobatyki), „Na do widzenia” (na podstawie 
tekstów Wisławy Szymborskiej), monodram „Paciorek” (do 
tekstów Józefa Stompora), „Portret” (Sławomira Mrożka), 
„Adam i Ewa” (kompilacja tekstów na podstawie prozy Mar-
ka Twaina), „Tryptyk” (spektakl oparty na tekstach własnych, 
prozy Alesia Razanowa i Stanisława Bienia), „Zwykła Mysz” 
(monodram na podstawie prozy Istwana Kusana, tł. Danie-
la Zdybicka, wykonanie Michał Góra), „Bao - Baby - Nauka 
Tańca” (na podstawie tekstów Antoine’a de Sainte Exupe-
ry’ego), „Norwid – poeta przeklęty” (monodram, w wykona-
niu Huberta Domańskiego), „Allegro na 3 głowy” (spektakl 
na podstawie tekstów Zbigniewa Nowaka), „Alles in Ord-
nung  - Listy do lagerkommandanta” (na podstawie tekstów 
Czesława Czubaka), „Lekcja języka polskiego” (miniatura 
teatralna na podstawie tekstów Juliana Tuwima). Kolejne 
spektakle to: „Gdzie jest król” na podstawie tekstu Małgorza-
ty Szyszki, „5 Minut” Andrzeja Dembończyka, „Kopciuszek” 
Jana Brzechwy i wiele innych. 

 Teatr Gdańska 4 brał udział w licznych konkursach, prze-
glądach teatralnych i muzycznych, festiwalach amatorskich, 

pikniku, wywarły na mnie ogromne wrażenie, wyciskając 
łzy wzruszenia. Jestem przekonana, że trafiły w najbardziej 
odpowiednie ręce. Dzięki benedyktyńskiej pracy pań z Klu-
bu Haftu Ziemianka – te piękne wzory zostały ocalone, a tym 
samym nie pójdą w zapomnienie i będą służyły nie tylko na-
bywcom, ale i dalszym pokoleniom nałęczowskich hafciarek. 
I nie można tu mówić o jakimkolwiek przypadku! Opowia-
danie pani Wiesławy Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej pt. „Pod 
Jabłuszkiem” (które miałam przyjemność zamieścić w reda-
gowanym przeze mnie kwartalniku literacko-artystycznym 
Metafora), przedstawia pośrednio również emigracyjne losy 
mojej babci, także noszącej (sic!) imię Basia, pochodzącej ze 
szlachty ziemiańskiej. W dodatku babcia po powrocie do Pol-
ski lubiła wakacyjną porą odwiedzać Nałęczów… Największe 
wrażenie wywarł na mnie ten fragment opowiadania: […] 
Myślę, że moje wzory trafią w dobre ręce. Ta nałęczowska et-
nografka Janeczka pisze do mnie takie miłe listy. Na pewno 
z moich wzorów zrobi właściwy użytek. […]  – dlatego po-
stanowiłam gromadzone przez babcię wzory przekazać Zie-
miankom” – napisała pani Marzena. 

Pragniemy serdecznie podziękować pani redaktor Marze-
nie Romańczuk za tak piękny gest. Podarowane przez Panią 
wzory powiększyły zbiór haftów Ziemianek i będą inspiracją 
do powstania nowych prac. Dziękujemy. 

Monika Matuła-Wetzlich
fot. z archiwum organizacji
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niezależnych festiwalach teatralnych, festiwalach zagranicz-
nych oraz warsztatach teatralnych. Praca zawodowa połączo-
na z pasją aktorską, instruktorską i reżyserską była wielokrot-
nie nagradzana i wyróżniona.

Należy tu wymienić: Ogólnopolski Festiwal Teatrów 
Niezależnych – Ostrów Wielkopolski (Stowarzyszenie Arty-
styczno-Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA), Egressy 
Beni Orszagos Szinjatszo Fesztival Lapja – festiwal teatralny 
mniejszości węgierskiej na Słowacji, Dolnośląskie Spotka-
nia Teatrów Młodzieżowych „Chochoł” – Wrocław (Cen-
trum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży), Ogólnopol-
ski Przegląd Teatralny „Klaka” – Gdańsk (Pałac Młodzieży), 
Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Arttime” – Jelenia Góra 
(Jeleniogórskie Centrum Kultury) – I nagroda. Dalej: Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski – Poezja Śpiewana  (Woje-
wódzki Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury) – VI nagroda 
– dla zespołu „Mięćmierz”, Ogrody Piosenek – II nagroda 
dla zespołu „Mięćmierz” – Ogród Saski w Lublinie, Festiwal 
Piosenki Poetyckiej „Radomska Łaźnia” – Radom. Przeglądy 
teatralne: Festiwal Najciekawszych Widowisk (Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie) – I nagroda za spektakl „Al-
les in Ordnung”, Scena Młodych 2012 – Przegląd Teatrów 
Młodzieżowych i Kabaretów – Centrum Kultury – Lublin –
Grand Prix 2012 za spektakl „Alles in Ordnung” – nagroda 
reżyserska dla Huberta Domańskiego, XXXV Wojewódzkie 
Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – Puchar Lubelskiego 
Kuratora Oświaty Lublin 2012, inne. 

Teatr Gdańska 4 uczestniczył w warsztatach teatralnych 
prowadzonych: w Jeleniogórskim Centrum Kultury, Miej-
skim Ośrodku Kultury w Świdniku, Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Końskowoli, Gminnym Ośrodku Kultury w Barano-

wie, Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie, Stowarzyszeniu 
Teatralnym „Chorea” w Łodzi. Teatr współpracował z Ośrod-
kiem Kultury „Arsus” w Warszawie, Centrum Promocji i Tu-
rystyki w Poniatowej. 

Teatr prowadził liczne projekty muzyczne, m.in. zespół 
„Licho” grający na Nocy Kultury w Lublinie, projekt muzycz-
ny „Kasia i chłopaki” występujący na festiwalu teatralnym 
”Kalejdoskop” w Gardzienicach.

Hubert Domański
fot. z archiwum autora

JUBILEUSZ – po raz dziesiąty „Mój świat”  
w MDK-u

18 czerwca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pu-
ławach miała miejsce dziesiąta edycja finału konkursu li-
terackiego dla dzieci i młodzieży zatytułowanego „Mój 
świat”. Laureatów i gości powitał dyrektor placówki Mariusz 
Oleśkiewicz. Następnie zabrał głos  Janusz Wawerski prze-
wodniczący Rady Powiatu w Puławach, który dokonał też  
uroczystego otwarcia imprezy. Teksty Małgorzaty Klinkosch 
oraz laureatów Powiatowego Konkursu Literackiego pod kie-



28

K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

rownictwem Huberta Domańskiego prezentowali: Justyna 
Król, Jakub Piątek, Szymon Nowakowski i Marcin Marzec 
„Puszek”. Nagrody i wyróżnienia wręczał Zbigniew Kozak 
– przewodniczący jury tegorocznego konkursu. Nagrody 
sponsorowało Starostwo Powiatowe w Puławach oraz wnucz-
ka ludowego poety z Markuszowa Jana Pocka. Nagrody  
i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach (opowiadanie  
i wiersz), uwzględniając jednocześnie podział wiekowy 
uczestników konkursu. 

Lista laureatów w kategorii – OPOWIADANIE
SZKOŁY ŚREDNIE
Nagrody:

• Martyna Maj –  Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii  
Sempołowskiej w Puławach 

• Adrianna Owczarz – ZSO im. KEN w Puławach 
• Alicja Kłos – Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego  

w Nałęczowie
Wyróżnienia:

• Sylwia Majkowska – ZSO im. KEN w Puławach 
• Gabriela Czyż – Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskie-

go w Nałęczowie 
• Weronika Wojciechowska – Liceum Plastyczne  

im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie 
• Nataszy Pawłowskiej – Liceum Plastyczne  

im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie 

GIMNAZJA i klasy VII - VIII 
Nagrody:

• Julia Jędrzejewska – Szkoła Podstawowa nr 2  
w Puławach 

• Nina Zientarzewska – Gminny Zespół Szkół  
w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia:
• Julia Skrzypczak – Szkoła Podstawowa w Górze 

Puławskiej
• Julia Żmudowska – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 

Dolnym
• Jan Kleczewski – Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 

Dolnym z siedzibą w Dąbrówce
• Julia Niedziółka – Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

„Klasyk” w Puławach 

SZKOŁY PODSTAWOWE  klasy IV-VI
Nagrody:

• Nina Chaber – Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 
• Antoni Owczarz – Szkoła Podstawowa w Końskowoli 
• Gabriela Adamowska – Szkoła Podstawowa nr 3  

w Puławach 
• Kajetan Dreshaj – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 

Dolnym
Wyróżnienia:

• Michał Pudełko – Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach 
• Ignacy Rosłoniec – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 

Dolnym
• Zofia Małecka – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 

Dolnym
• Justyna Rodzik – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 

Dolnym
• Karolina Sykut – Szkoła Podstawowa w Końskowoli 
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Lista laureatów w kategorii – WIERSZ
SZKOŁY ŚREDNIE
Nagrody:

• Karolina Lenartowicz – Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii 
Sempołowskiej w Puławach 

• Małgorzata Skawińska – I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego 
w Puławach 

Wyróżnienie:
• Zuzanna Sulska – ZSO im. KEN w Puławach 

GIMNAZJA i klasy VII - VIII 
Nagrody:

• Zuzanna Tomasiak – Szkoła Podstawowa nr 3  
w Puławach

• Klaudia Paradowska – Szkoła Podstawowa nr 3  
w Puławach 

• Nina Zientarzewska – Gminny Zespół Szkół  
w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienie:
• Łukasz Nowakowski – Gminny Zespół Szkół  

w Kazimierzu Dolnym
SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV-VI
Nagrody:

• Igor Ziembowicz – Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach
• Wojciech Kamiński –  Szkoła Podstawowa nr 4  

w Puławach 
• Karina Bojarszczuk – Szkoła Podstawowa w Końskowoli 

Wyróżnienia:
• Maria Bartoszek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach 
• Mateusz Matras –  Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach 
• Dawid Blicharski – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu 

Dolnym

Zadaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach 
jest rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci i mło-
dzieży, stwarzanie warunków do intelektualnego rozwoju,  
a także organizowanie przeglądów, konkursów, koncertów  
i wystaw promujących zdolności i talenty uczestników zajęć. 
Jedną z form realizacji powyższych zadań jest organizowa-
ny przez pracownię literacką Powiatowy Konkurs Literacki 
„Mój świat”. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich 
szkół z Puław i powiatu puławskiego, począwszy od IV kla-
sy szkoły podstawowej – mając możliwość wypowiedzenia 
się na określony temat w formie wiersza lub opowiadania. 
Od 2010 roku w konkursie wzięło udział ponad 800 uczest-
ników ze szkół miejskich i powiatowych. Od początku,  
w komisji oceniającej prace uczniów zasiadali przedstawicie-
le sfery literacko-artystycznej, pracownicy oświaty i kultury 
itp. np.: Marzena Romańczuk, Katarzyna Grudzień, Zbi-
gniew Kozak, Agnieszka Piłat, Ryszard Smolak i inni. Po-
wiatowy Konkurs Literacki „Mój świat” zaczyna się zawsze  
w II semestrze roku szkolnego, a uroczyste ogłoszenie wyni-
ków ma miejsce w ramach Biesiady Literackiej, organizowa-
nej od wielu lat przez MDK w Puławach. Co roku publicz-
ność ma możliwość wysłuchania nagrodzonych utworów, 
spotkania z twórczością znanych poetów oraz obejrzenia 
przygotowanej z tej okazji części artystycznej. Na Biesiadach 
Literackich mogliśmy podziwiać występy Teatru Gdańska  
4 – sztuki teatralne i prezentacje wierszy w reżyserii Huber-
ta Domańskiego. W ramach współpracy z placówką wystę-

powali także: uczniowie z Gimnazjum w Górze Puławskiej 
pod kierunkiem pani Iwony Kowalik, uczniowie Gimna-
zjum w Końskowoli przygotowywani przez Agnieszkę Fran-
czak-Pać i Elżbietę Owczarz, a także harcerze z Hufca ZHP  
Puławy i inni. Biesiada Literacka ma charakter integracyj-
ny – łączący pokolenia. Uczestnicy konkursów mają możli-
wość poznawania twórczości artystów zapraszanych przez 
organizatorów. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury 
prezentowane były wiersze: Marzeny Romańczuk, Zbignie-
wa Kozaka, Ryszarda Smolaka, Anny Ciupińskiej, Don Adal-
berto (księdza Wojciecha Zasady) i innych znanych poetów. 
Przy realizacji biesiady zaangażowani są także wszyscy na-
uczyciele placówki. Dyrektor Mariusz Oleśkiewicz wzboga-
ca treści literackie występami wokalno-instrumentalnymi, 
scenografię przygotowują Teresa Furtak i Anna Bachanek, 
Daniel Mróz odpowiada za dokumentację fotograficzną, 
Mariola Błazik i Magdalena Cencek czuwają nad technicz-
ną realizacją przedsięwzięcia, a Hubert Domański służy 
pomocą przy wyreżyserowaniu całości. Za przygotowanie  
i scenariusz imprezy, prowadzenie, ogłaszanie wyników i fi-
nał – jednym słowem nad całością Powiatowego Konkursu 
Literackiego czuwa jego pomysłodawczyni i organizatorka - 
pani Małgorzata Klinkosch.

 Tekst i fot. z archiwum MDK w Puławach

Kresowa majówka

Dla grupy 14. wolontariuszy ze Stowarzyszenia Wołyń-
ski Rajd Motocyklowy, długi majowy weekend stał się do-
brym terminem, aby wyjechać na Ukrainę i uporządkować 
4 polskie cmentarze. 

– Wyruszamy z Puław już 30 kwietnia, bowiem przed 
nami dystans 320 km. Przejście graniczne przekraczamy 
sprawnie dzięki współpracy z Konsulem Generalnym RP  
w Łucku Wiesławem Mazurem.

Historia, ludzie regionu, 
wspomnienia
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1 maja pochmurny i deszczowy. Zaczynamy pracą w Iwa-
niczach. Cmentarz w polu, znacznie oddalony od głównego 
traktu, zachwaszczony i zaśmiecony.

Na miejscu wita nas pani sołtys oraz Jarosław Kowalczuk 
prezes Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im T.O. Sosnow-
skiego z Równego. Razem z mieszkańcami wioski oraz człon-
kami centrum zabieramy się do pracy. Deszcz ciągle pada, ale 
udaje się rozpalić 3 olbrzymie ogniska pochłaniające ścięte 
krzewy i drzewa. Po południu kończymy porządkowanie  
i udajemy się do położonego 30 km dalej Młynowa. Zosta-
jemy powitani przez przedstawicieli Rejonu Młynowskiego 
oraz dyrektora szkoły, który przygotował dla naszej grupy 
noclegi w szkolnym internacie. Młynów jest szczególnym 
miejscem, bowiem w czerwcu 2018 r. w pałacu Chodkie-
wiczów została podpisana umowa o współpracy pomiędzy 
Rejonem Młynowskim a Powiatem Puławskim, który jest 
partnerem naszego wyjazdu i na podstawie zawartej umowy 
wspomógł wiosenną akcję porządkowania polskich cmenta-
rzy na Ukrainie.

2 maja przy ładnej pogodzie, wspólnie z kilkoma osoba-
mi z rejonowej administracji pracujemy na pozostałościach 
polskiego cmentarza. Rozwieszamy dwie flagi, jedna z logo 
stowarzyszenia, druga – Powiatu Puławskiego. Wycinamy 
krzewy, które palimy na ognisku, robimy oprysk środkiem 
chemicznym, zapalamy znicze i udajemy się późnym popo-
łudniem w dalszą drogę. Przejeżdżamy przez Ostróg i zaglą-
damy na cmentarz, na którym pracowaliśmy już dwukrotnie 
– w poprzednich latach, remontując m.in. zbiorową mogiłę 
polskich żołnierzy z 1920 r., co dokumentuje film ,,Niech się 
Wam przyśni Polska”, dostępny na YouTube. Docieramy do 

Starego Krzewina za rzekę Horyń, którą niegdyś biegła gra-
nica II RP. 

3 maja będziemy świętować w Annopolu w obwodzie 
Chmielnickim 460 km od Puław. Wyjeżdżamy rano ze Stare-
go Krzewina wraz z prezes polskiego stowarzyszenia w Nie-
tyszynie panią Wandą Szatkowską. Wybieramy krótszą drogę, 
nie wiedząc jeszcze, że trzeba będzie zatrzymać się kilka razy, 
aby… pozbierać fragmenty odpadających z aut części karose-
rii! Cmentarz w Annopolu położony na uboczu wioski two-
rzą pięknie zachowane nagrobki, jak również przewrócone 
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pomniki, płyty nagrobne. Wszystkie – splądrowane… Piły, 
kosy spalinowe idą w ruch, ścinamy duże drzewa zagrażają-
ce zawaleniem, rozpalamy kilka ognisk. Jedno z nich będzie 
nam służyć do przygotowania strawy, ale akurat w porze 
obiadowej nadciąga gwałtowna burza – na szczęście w porę 
udaje nam się ściągnąć kociołek i całkowicie przemoknięci 
znajdujemy schronienie w odbudowanej kaplicy.

Posiłek, krótka przerwa i kończymy porządkować cmen-
tarz. Do bazy – nauczeni doświadczeniem – wracamy już 
główną drogą.

Kolejny dzień 4 maja poświęcamy na porządkowanie 
polskiego cmentarza w Starym Krzewinie. Pomagają nam 
członkowie polskiego stowarzyszenia z Nietyszyna. Pomimo 
zgody leśniczego tym razem nie odważamy się na rozpalenie 
ognisk, ponieważ cmentarz położony jest w lesie i zbyt wiel-
kie jest zagrożenie pożarem. Przy pracy odwiedza nas ksiądz 
Witold Kowalów z Ostroga i wspólnie odmawiamy modlitwę 
za zmarłych przy krzyżu, który zdołaliśmy wykonać w mię-
dzyczasie. Tak mija majowy weekend i 5 maja wracamy do 
Polski.

Dziękujemy za wsparcie naszego wyjazdu partnero-
wi – Powiatowi Puławskiemu oraz pani staroście Danucie  
Smadze za życzliwość i współpracę ze Stowarzyszeniem  
Wołyński Rajd Motocyklowy.

Już 7 lipca ruszamy na Kresy z Kazimierza Dolnego raj-
dem motocyklowym, aby uczcić 76. rocznicę rzezi wołyńskiej 
oraz w tym roku szczególnie pamięć polskich żołnierzy pole-
głych w 1939 r.

Zapraszamy na kolejne edycje porządkowania polskich 
cmentarzy na Ukrainie.

Henryk Kozak – prezes Stowarzyszenia
Wołyński Rajd Motocyklowy

fot. z archiwum autora

„Być Najlepszym” – nagrody Starosty 
Puławskiego rozdane

18 czerwca o 11.00 w hali Zespołu Szkół Technicznych 
odbyła się gala rozdania „Nagród Starosty Puławskiego 
– Być Najlepszym” dla uczniów szkół, dla których Powiat 
Puławski jest organem prowadzącym lub dotującym. Na-
grody przyznawane są uczniom lub zespołom uczniowskim 
na zakończenie roku szkolnego. Dla najlepszego ucznia za 
osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną starosta przy-
znaje nagrodę główną. Nagrody Starosty Puławskiego są 
przyznawane uczniom w kategoriach: za wyniki w nauce  
w danym roku szkolnym, za osiągnięcia naukowe i arty-
styczne, za aktywną działalność oraz wolontariat.

Wyróżnieni uczniowie osiągnęli w szkole ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, w danym roku szkolnym, 
najwyższe średnie ocen; uzyskali tytuł laureata bądź finalisty  
w przedmiotowych olimpiadach, artystycznych konkursach 
na szczeblach międzynarodowym, centralnym i wojewódz-
kim.

Nagrody Starosty Puławskiego przyznawane są również 
uczniom lub zespołom uczniów biorącym systematycznie 
udział w przygotowaniu i realizacji zadań związanych z tema-
tyką: historyczną, obywatelską, samorządową, wychowaniem 
patriotycznym oraz ekologiczną, promującą zdrowy styl życia  
o zasięgu przynajmniej okręgowym (powiatowym) oraz cało-
rocznie działających charytatywnie w formie wolontariatu.

Galę wręczenia nagród podsumowującą osiągnięcia 
uczniów w roku szkolnym 2018/2019 otworzyła Starosta Pu-
ławski Danuta Smaga. W swoim przemówieniu pokreśliła zna-
czenie nauki w życiu młodego człowieka oraz pogratulowała 
laureatom wysokich wyników w nauce oraz innych osiągnięć.

Zdobywcą nagrody głównej została Natalia Nieróbca – 
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czarto-
ryskiego w Puławach.

W bieżącym roku szkolnym Natalia uzyskała średnią 
ocen 5,78 oraz zdobyła tytuł laureata (I miejsce w elimina-
cjach okręgowych, 7 lokata w kraju) w 45 Olimpiadzie Histo-
rycznej. Aktywnie działała w samorządzie uczniowskim i kla-
sowym. Współtworzyła także bloga poświęconego kulturze 

Edukacja
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– „Cultura Cafe”, który obejmował patronatem lokalne inicja-
tywy, takie jak „Zakorzeniamy Puławy”. Działała jako wolon-
tariuszka z ramienia fundacji BezMiar, m.in. przy organizacji 
Biegu Zielonych Sznurowadeł.

Nagrody za średnią ocen otrzymało 190  uczniów, za 
osiągnięcia indywidualne – 35 uczniów. Wręczono również  
16 nagród zespołom.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii za wyniki w nauce  
w danym roku szkolnym:
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego  
w Puławach

1. Maciej Czapla  5,42
2. Maciej Włodarczyk  5,36
3. Julia Bartuzi  5,27
4. Dominika Cieśla  5,18
5. Julia Drewienkowska  5,17
6. Wiktoria Zając  5,10
7. Paweł Misiurek  5,09
8. Kamila Kotowska  5,08
9. Kacper Lenart 5,08
10. Piotr Klimont  5,08
11. Jakub Molenda  5,00
12. Natalia Szczepaniak 5,00
13. Jakub Capała  5,00
14. Weronika Kwiatkowska  5,00
15. Mateusz Jankowski  5,00
16. Martyna Łopuszyńska  5,00
17. Jakub Gurba  5,56
18. Alicja Mgłosiek  5,56
19. Weronika Przepiórka  5,47
20. Julia Wójtowicz  5,47
21. Dominika Lis  5,44
22. Bartosz Sosik  5,44
23. Krzysztof Jakub Banaś  5,44
24. Zuzanna Rusek  5,40
25. Paulina Boroch  5,35
26. Patrycja Kwapisz 5,35
27. Natalia Kozek  5,35
28. Karolina Ałdaś  5,35
29. Weronika Godziszewska  5,33
30. Wiktoria Adamiec  5,30
31. Ptasińska Marta  5,29
32. Piotr Leszczyk  5,29
33. Zuzanna Woźniak  5,29
34. Karolina Kubajka  5,24
35. Aleksandra Pluta  5,24
36. Patryk Cieloch  5,22
37. Bartosz Przewoźniak  5,22
38. Partycja Goluch  5,20
39. Joanna Szmyła  5,19
40. Tymoteusz Rymanowicz  5,18
41. Martyna Gembal  5,18
42. Karina Krupa  5,13
43. Magdalena Kołodziej  5,13
44. Adam Kopeć  5,13
45. Monika Witosław  5,12
46. Olga Wiśnicka  5,12
47. Julia Walencik  5,12
48. Magdalena Zaborowska 5,12
49. Patrycja Sprysak 5,12

50. Kamila Golba 5,12
51. Patrycja Rzepka 5,11
52. Katarzyna Czubacka 5,11
53. Adam Pomorski 5,11
54. Małgorzata Olech 5,11
55. Wiktoria Włodarczyk 5,11
56. Eryk Lentas  5,06
57. Natalia Wiśniewska 5,06
58. Miłosz Mizak  5,06
59. Kacper Marszałek 5,06
60. Maria Zagożdżon 5,06
61. Alicja Kwolek  5,00
62. Franciszek Prończuk 5,00
63. Aleksandra Wojtyś 5,00
64. Aleksandra Szewczyk 5,00
65. Ewelina Fijałkowska 5,00
66. Daniel Wiraszka 5,00
67. Monika Bąk  5,00
68. Dawid Czarnecki  5,00
69. Jakub Konieczny 5,00
70. Szymon Kramarczyk  5,00
71. Paweł Sochacki  5,00
72. Cecylia Łyjak  5,0
73. Zuzanna Kuźma  5,00
74. Weronika Krzemińska 5,00
75. Zuzanna Czmiel  5,00 

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach

1. Karina Tokarska  5,28
2. Angelika Skorupa  5,0
3. Michał Sulima  5,0
4. Kacper Zdonek  5,0
5. Angelika Śliwka  4,92
6. Michał Kursa  4,83
7. Damian Filipiak  4,82
8. Artur Sulej  4,82
9. Marcin Nowak  4,80
10. Kamil Kwiatkowski 4,75
11. Daniel Pacocha 5,63
12. Albert Pacocha 5,63
13. Kacper Chabros  5,48
14. Julia Rułka  5,46
15. Maciej Kołodziejek  5,40
16. Michał Binienda  5,29
17. Krzysztof Kobus  5,26
18. Olga Goluch  5,08
19. Dawid Jabłoński  5,00
20. Aleksandra Pyszczek  5,00
21. Kacper Gregorczyk  5,00
22. Rafał Krakowiak  5,00
23. Patryk Mańka  4,94
24. Bartłomiej Pawelec  4,93
25. Dariusz Węsek  4,92
26. Mateusz Targoński  4,90
27. Gabriela Ewa Gawęda  4,90
28. Kinga Ostap  4,87
29. Jakub Bachan  4,85
30. Katarzyna Słyk  4,84
31. Kamil Synowiec  4,81
32. Wiktoria Stańczak  4,81
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33. Bartosz Grzęda  4,81
34. Łukasz Chołuj  4,81
35. Katarzyna Solecka  4,80
36. Daniel Mariusz Kobiałka  4,8
37. Julia Duliasz  4,78
38. Aleksandra Nowak 4,78
39. Natalia Mizak  4,78
40. Paulina Superson  4,78
41. Mateusz Warowny  4,78
42. Kamil Kostka  4,76 

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
1. Kamila Samoń  5,29
2. Katarzyna Morawska 4,75
3. Klaudia Stępień  4,50
4. Paulina Natalia Boruch 5,25
5. Agata Dados  5,15
6. Paulina Materek  5,13
7. Izabela Wójcik  5,12
8. Hubert Rak  5,12
9. Daria Bushtyn  5,00
10. Maja Martyna Lewandowska  5,00
11. Neonila Rozhkowa  5,00
12. Nadia Synia  4,8 

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
1. Łukasz Miazga  5,4
2. Karol Miazga  5,4
3. Mateusz Miazga  5,3
4. Katarzyna Mączka  5,00
5. Marta Furtak  4,7
6. Martyna Maj  5,25
7. Magdalena Kula  5,17
8. Natalia Mączka  5,17
9. Weronika Styczyńska  5,07
10. Klaudia Krześniak  5,06
11. Roksana Urbanek  5,06
12. Yana Bihun  5,0
13. Tetiana Musiienko 5,00
14. Dagmara Pacek  5,0
15. Anna Buczyńska  4,93
16. Katarzyna Furtak  4,83
17. Agata Szydłowska  4,83
18. Ivan Hluhchenko  4,82
19. Sylwia Bartuzi  4,82
20. Natalia Rusa 4,79
21. Marzena Mączka  4,78
22. Natalia Baran  4,78
23. Klaudia Chołaj  4,76
24. Amanda Kazanowska  4,75
25. Karolina Kobylska  4,5

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Puławach 

1. Karolina Stylska  5,22
2. Sebastian Bany  4,77
3. Piotr Kursa  4,63
4. Andżelika Kowalczyk  5,53
5. Anna-Mariia Andrushko  5,22
6. Partycja Baryła  5,00
7. Cezary Kustra  4,93
8. Krzysztof Bartoś  4,88
9. Bartłomiej Kruk  4,77

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
1. Gabriela Florkowska  5,16
2. Anna Wieczorkiewicz  5,0
3. Julia Pochroń  5,00
4. Natalia Fota  4,75 

Zespół Szkół Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu 
Dolnym

1. Kaja Bryś  5,07
2. Wiktoria Wrótniak  4,95
3. Katarzyna Mokijewska  4,79
4. Kazimierz Michał Ruciński  4,68
5. Matviejeva Anhelina  5,00
6. Varvara Demennikova  4,91
7. Wioleta Tupaj  4,86
8. Tetiana Karbovska  4,80
9. Katsiaryna Kotsikava  4,75 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach
1. Wojciech Tyburcy  5,50
2. Patryk Kobus  5,00
3. Dawid Korłub  4,86

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego  
im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

1. Dagmara Daria Bełcik  4,9
2. Grzegorz Michał Tomasiak  4,9
3. Wiktoria Dębek  4,76
4. Karol Kluziak  4,75
5. Amadeusz Artur Kamiński  4,53
6. Mateusz Mikołaj Woś  4,5
7. Weronika Bieniek  4,5 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera  
w Puławach

1. Maciej Majewski  5,33
2. Cyryl Leszczyński  5,25 

Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
1. Dominika Bartuzi 5,38
2. Jakub Tarkowski 5,00

INDYWIDUALNE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA 
NAUKOWE I ARTYSTYCZNE: 

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego  
w Puławach

1. Bartosz Piskała
2. Maciej Madej
3. Małgorzata Skawińska
4. Aleksandra Kaczorowska
5. Bartosz Bors 

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej–Curie  
w Puławach

1. Michał Turski
2. Wiktor Ostrach
3. Damian Wójcik 

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
1. Ilona Watras
2. Zofia Kręcisz
3. Julia Szlendak
4. Justyna Pszczoła
5. Alla Troian
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Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
1. Patrycja Strzelecka
2. Jan Sławiński
3. Klaudia Gajowiak
4. Jakub Górniaszek
5. Karolina Lenartowicz
6. Krystian Turkiewicz
7. Natalia Witoszka
8. Kinga Kramek
9. Kamil Paluch 

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
1. Damian Lesiak
2. Magdalena Usarek
3. Grzegorz Pałka
4. Małgorzata Tatar 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach
1. Łukasz Hałas
2. Jan Witczak 

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Lublinie Filia w Puławach

1. Roksana Żyłka 

ZESPOŁOWE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
I ARTYSTYCZNE:

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
1. „Sprawni jak żołnierze” – Damian Sulima,  

Mateusz Czapla, Arkadiusz Odymała
2. „Sprawni jak żołnierze” – Karolina Odymała,  

Weronika Kocot, Joanna Spyt

INDYWIDUALNE NAGRODY ZA AKTYWNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WOLONTARIAT: 

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego  
w Puławach

1. Jakub Chyliński
2. Olga Kubiatowska
3. Elżbieta Serewiś 

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
1. Patrycja Kwiecień
2. Natalia Tereshchenko

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
1. Aleksandra Deputat 

ZESPOŁOWE NAGRODY ZA AKTYWNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WOLONTARIAT: 

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego  
w Puławach

1. Szkole Koło Caritas – Aleksandra Ałdaś,  
Katarzyna Kałdonek, Zofia Karamon, Katarzyna Karaś, 
Małgorzata Szymczyk, Adam Wesołowski 

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Puławach

2. Uczniowie klasy 2C – Ernest Matraszek,  
Piotr Strzemiecki, Karolina Sołdaj, Kinga Gawęda, 
Mateusz Pluta, Damian Wasala, Jakub Lejwoda

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
1. Wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu 

„Adiutor” – Magdalena Sitek, Emilia Wojtas,  
Arkadiusz Kuś

2. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu  
w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego – Bartłomiej 
Marciniak, Patrycja Michalak, Iryna Kostiuchyk

3. Wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu - 
Valeria Samaria, Alina Pochtar, Kamila Pochtar

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
1. Grupa „Empatyczni z Garów” – Weronika Szczygielska, 

Karolina Baranowska, Sandra Zagożdżon
2. Wolontariusze z Polnej 18 – Urszula Furtak, Dominika 

Pawelec, Klaudia Krzak
3. Grupa „Pomocna Dłoń” – Natalia Krzyżak, Klaudia 

Ochal, Magdalena Szafranek, Weronika Tutak 

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
1. Grupa wolontariacka – Zarząd grupy: Kamila 

Oczkowska, Magdalena Knieć, Nina Bartuzi.
2. Grupa „SŁOT” – Gabriela Czarnobil, Kamil Babut, 

Wiktoria Domańska 

Zespół Szkół Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu 
Dolnym

1. Wolontariuszki Świetlicy św. Anny – Natalia 
Baranowska, Diana Kruk, Ewelina Sowa 

Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
1. Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej – Kacper 

Jasiocha, Grzegorz Cwajda, Paweł Stasiak
2. Szkolne Koło Wolontariatu – Aleksandra Małecka, 

Wiktoria Mańka, Magdalena Mrozek 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach
1. Zespół „Muzyczna Integracja” – Michał Kazanowski, 

Szymon Kursa, Mateusz Łuczkowski.
Małgorzata Noskowska

kierownik Wydziału Edukacji  
     Starostwa Powiatowego w Puławach

fot. Renata Niedochodowicz
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„Rozwijanie kompetencji kluczowych  
uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST  
w woj. lubelskim”

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

W okresie IX.2018 – III.2019 realizowano plan podnosze-
nia jakości usług oświatowych/wspomagania szkół w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych głównie w szkołach: 

• Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej  
w Puławach,

• Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Puławach,

• Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
Konsultanci i specjaliści PCDZN w Puławach podjęli zor-
ganizowane działania ukierunkowane na doskonalenie na-
uczycieli w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów.



38

K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

Na podstawie wniosków z pogłębionej diagnozy po-
trzeb w zakresie kompetencji kluczowych ustalono tematykę 
warsztatów konsultacji grupowych i konsultacji indywidual-
nych oraz wypracowano Roczne Plany Wspomagania Szkół. 
Głównymi potrzebami nauczycieli i dyrektora szkoły były: 

1) Budowanie poczucia wartości u uczniów oraz aktywi-
zowania ich i motywowania do pracy.

2) Narzędzia do samodzielnego diagnozowania indywi-
dualnych strategii uczenia się podczas swoich lekcji.

3) Znajomość i rozumienie własnych preferowanych stra-
tegii uczenia się.

4) Sposoby i metody pracy grupowej.
5) Sposoby udzielania informacji zwrotnej w pracy ze-

społowej.
Odbyły się warsztaty dla nauczycieli o tematyce z zakresu: 

• Różnorodność i skuteczność technik aktywizujących 
myślenie.

• Metoda problemowa w rozwijaniu umiejętności ucze-
nia się uczniów. Motywowanie uczniów.

• Warsztaty oferty „Kształcenie kompetencji kluczowych 
w szkole”. 

W ramach poszczególnych spotkań uczestnicy poszerzyli 
swoją wiedzę o sposobach aktywizowania uczniów oraz pra-
cy nad rozwojem ich motywacji do nauki. Pracowali nad do-
skonaleniem organizacji procesu uczenia się prowadzącego 
do osiągania sukcesu przez uczniów. Doskonalili własną kre-
atywność, aby wdrożyć w swojej pracy kolejne innowacyjne 

i skuteczne rozwiązania w zakresie kształcenia kompetencji 
kluczowych. 

Nauczyciele w sposób zespołowy pracowali nad mode-
lem współpracy z uczniem, tak aby stał się on świadomym 
uczestnikiem procesu uczenia się – świadomym celu i go-
towym do projektowania strategii jego osiągania. Kolejnym 
elementem doskonalenia było opracowanie wykazu me-
tod/technik pracy z uczniem, opracowania warsztatów dla 
uczniów dotyczących uwarunkowań psychologicznych osią-
gnięcia sukcesu, diagnozy mocnych i słabych stron ucznia. 
Poprzez konsultacje indywidualne i grupowe eksperci  
PCDZN w Puławach pomagali nauczycielom w przełożeniu 
nowych umiejętności na praktykę szkolną. W ramach kon-
sultacji grupowych nauczyciele pracowali nad stworzeniem 
mapy korelacji między przedmiotowej, która pozwoli realizo-
wać te same lub zbieżne treści występujące w różnych przed-
miotach w odpowiedniej kolejności i pod różnym kątem (np.: 
doboru technik i metod uczenia się, motywacji uczniów), aby 
uczniowie potrafili spojrzeć na dane zagadnienie/problem  
w sposób kompleksowy z perspektywy różnych przedmio-
tów. Zwrócono uwagę na powszechność, spójność i efektyw-
ność podejmowanych działań w szkole ukierunkowanych na 
rozwój każdego ucznia. Nauczyciele na sobie mogli przećwi-
czyć część technik efektywnego uczenia się – mnemotechnik  
i metod aktywizujących, tj. łańcucha skojarzeń, mapy myśli. 
Zostali również zapoznani z metodami aktywizującymi w na-
uczaniu, takimi jak: metody definiowania pojęć, hierarchiza-
cji, poszukujące – metody projektów, twórczego rozwiązywa-
nia problemów, dyskusyjne, diagnostyczne, gier dydaktycz-
nych, przyśpieszonego uczenia się (mnemotechniki), ewalu-
acyjne. Wszystkie te metody i techniki zostały przećwiczone 
praktycznie. 

W ramach konsultacji indywidualnych nauczyciele po-
szerzyli swoją wiedzę o metody pracy w zakresie skutecznej 
organizacji procesów edukacyjnych i sposobów badania pre-
ferencji sposobów uczenia się uczniów, dobór i zastosowanie 
różnorodnych technik i metod nauczania. Konsultacje po-
mogły wymienić się doświadczeniami oraz na bieżąco prze-
dyskutować pojawiające się trudności. Nauczyciele wprowa-
dzili do praktyki szkolnej umiejętności stosowania aktywizu-
jących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, 
obserwacje w działaniu oraz rozwinęli umiejętności organi-
zowania procesów edukacyjnych, sprzyjające procesowi ucze-
nia się uczniów i zaangażowaniu ich rodziców. Wzmocnili 
kompetencje dotyczące sposobów motywowania uczniów do 
uczenia się, a także rozwinęli umiejętności metodyczne wpły-
wające na wszechstronny rozwój ucznia. Wzrosła motywacja 
nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w procesie zespoło-
wym szkoły.

Przeprowadzono cykl otwartych lekcji wychowawczych 
na temat technik uczenia się i preferowanych strategii ucze-
nia się. Nastąpiło wzmocnienie współpracy zespołów nauczy-
cielskich podczas działań szkoleniowych i we wdrażaniu no-
wych rozwiązań w poszczególnych przedmiotach nauczania 
i innych obszarach działalności szkoły.

Pod koniec marca br. 89% uczniów wskazało, że nauczy-
ciele motywują ich do aktywności na zajęciach oraz stwarzają 
możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów przez całe ży-
cie, a 90% uczniów wskazało, że nauczyciele stosują nowator-
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skie metody nauczania w tym gry dydaktyczne, 97% uczniów 
wskazało, że pracują zespołowo na zajęciach.

Wszyscy są zgodni, aby kontynuować doskonalenie na-
uczycieli oparte na nowych zasadach (proces wspomagania 
szkoły) poprzez określenie konkretnych potrzeb szkoły, za-
angażowanie całej rady pedagogicznej w proces doskona-
lenia i bezpośrednie wdrażanie do pracy z uczniami z po-
mocą osób zewnętrznych, zaplanowano wiele działań od 
nowego roku w tym kierunku m.in. przeprowadzenie dia-
gnozy stylów uczenia uczniów i na tej podstawie określenie 
metod form pracy z uczniami na zajęciach w kształtowa-
niu kompetencji kluczowych. Planuje się również szkolenie  
NEUROEDUKACJA – O POTRZEBIE NOWEGO MYŚLE-
NIA O EDUKACJI. 

 Małgorzata Noskowska 
 kierownik Wydziału Edukacji 

Starostwa Powiatowego w Puławach 

„Jak nie czytam, jak czytam” w Puławach

7 czerwca 2019 r. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. 
A.J. Czartoryskiego po raz drugi włączyło się w najwięk-
szą akcję czytelniczą w Polsce „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa oraz bicie re-
kordu w masowym czytaniu w jednym momencie.

Piknik czytelniczy odbył się w piątkowe przedpołudnie  
w cieniu drzew przed budynkiem internatu I LO. W przed-
sięwzięciu uczestniczyło 466 osób. Do akcji przyłączyli się 
nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Hen-

Każdy umysł jest osobnym światem, 
czyli: oczami marzycielki

Kimże są marzyciele? Jedni nazywają ich głupcami, 
inni uznają ich za dziwadła, ale prawdą jest, że marzyciele 
to ludzie skomplikowani, pełni pasji i determinacji a sko-
ro świat ich nie chce, to oni nie chcą świata, dlatego two-
rzą swój własny. Co złego jest w unoszeniu się nad ziemią, 
zamiast stąpaniu po niej? Odpowiem: absolutnie nic. Od 
prawie osiemnastu lat balansuję kilka metrów nad ziemią,  
a życie bezustannie stara się przyciągnąć mnie ku niej, ja jed-
nak nie poddaję się tak łatwo. Tak jak inni indywidualiści 
nie podążam ślepo za tłumem, tworzę, kreuję i nie poprze-
staję na inspirowaniu się, tylko sama staję się inspiracją, ale 
przede wszystkim podążam swoją własną drogą. Różne drogi 
prowadzą w różne miejsca, ale ta moja doprowadziła mnie do 
I LO, nazywanego po prostu Czartem, który okazał się być,  
o ironio, moim małym Idrisem. Co okazało się tak wyjątko-
wego w tej szkole? Ludzie. To ludzie tworzą instytucje i nada-
ją miejscom znaczenia, bez nich mury, choćby nie wiem jak 
piękne i majestatyczne, nic nie znaczą.

Właśnie skończyłam II klasę liceum i mam miesza-
ne uczucia; z jednej strony nadeszły wakacje, ale z drugiej, 
wiem, że jeden z ważniejszych rozdziałów w moim życiu po-
woli dobiega końca… Jestem w klasie o profilu artystycznym  
i absolutnie nie żałuję tego wyboru, spotkałam tu niesamo-

ryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempo-
łowskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, Zespołu Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej oraz nauczyciele i dzieci z Miejskich Przedszko-
li nr 5 i 22. Wszyscy uczestnicy czytali wybrane przez siebie 
książki przez pół godziny. Przedszkolakom czytali animato-
rzy – uczniowie I LO.

„Jak nie czytam, jak czytam” to najpopularniejsza w Pol-
sce akcja czytelnicza. Powstała, by złamać stereotyp nieczyta-
jącej młodzieży i zamanifestować, że uczniowie czytają nawet 
więcej niż dorośli. W I Liceum Ogólnokształcącym im. ks.  
A.J. Czartoryskiego w Puławach spotkanie z książką połączy-
ło pokolenia. O wyniku akcji w skali kraju dowiemy się od 
organizatorów – czasopisma „Biblioteka w Szkole” w okresie 
wakacyjnym.

Agnieszka Czarnota-Borowiec, Anna Kozłowska-Skwarek,  
Monika Poświatowska, Małgorzata Warchał

fot. Tadeusz Mogielnicki
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wicie zdolne i inspirujące osoby, jesteśmy tak różni; jedni 
zajmują się muzyką, inni rysunkiem, fotografią albo aktor-
stwem, a mimo to jesteśmy w wielu kwestiach tak bardzo 
podobni. Pięknym jest to, że uczymy się od siebie nawzajem 
akceptacji, bo nie każdy musi podzielać nasze pasje, tak jak 
nie każdy musi przypominać nas pod względem wyglądu  
i charakteru. Podziwiam moją klasę (w przyszłym roku IIIg) 
za to, że choć nie wszyscy się do tego przyznajemy, mamy 
wielkie marzenia. Przyznaję jesteśmy dość niezgodni jeżeli 
chodzi o wycieczki klasowe, ale jak już się na coś zdecydu-
jemy, to czas zawsze upływa nam w bardzo miłej atmosfe-
rze, ostatnio wybraliśmy się do Teatru im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie na sztukę i warsztaty teatralne prowadzone przez 
tamtejszą aktorkę, która przedstawiła nam tajniki powstawa-
nia peruk oraz charakteryzacji, a także opowiedziała o histo-
rii jednego z najstarszych teatrów w Polsce w dość zabawny 
 i niecodzienny sposób, tym samym angażując nas do czyn-
nego udziału w warsztatach.

Osobiście nigdy nie byłam pozbawiona marzeń, ale od-
kąd trafiłam do I LO, szkoły oferującej gamę różnych moż-
liwości, od koncertów, na których się integrujemy, po koła 
zainteresowań, ciekawe wyjazdy oraz spotkania z ludźmi 
sukcesu, nie poprzestałam już tylko i wyłącznie na myśleniu 
o nich, zaczęłam je po prostu spełniać. Jakby nazwała to moja 
przyjaciółka z klasy „załapałam byka za rogi”. 

Moim największym marzeniem, i to właściwie od zawsze, 
było aktorstwo, zabrzmi to dziwnie, ale grając kogoś innego 
czuję się najbardziej sobą. Świadomość przeżywania życia, 
nie tylko swojego i nie tylko raz, jest czymś nie do opisania, 
jednak wraz z upływem czasu zrozumiałam, że pasjonuje 
mnie nie tylko film i teatr, ale również montaż filmowy, gra-
fika komputerowa, a nawet języki, od niemieckiego przez an-
gielski aż po polski i hiszpański, zrozumiałam że fascynuje 
mnie słowo i jego miejsce w kulturze, w końcu słowo, nieza-
leżnie od tego czy wypowiedziane, napisane czy zaśpiewane, 
ma moc. Dlatego stwierdziłam, że nadszedł czas na łączenie 
swoich umiejętności… 

Moim największym dotychczasowym sukcesem, było 
zdobycie GRAND PRIX XXI Ogólnopolskiego Przeglądu  
Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku 
Angielskim. Zasadniczym celem tego przeglądu było zapre-
zentowanie twórczości Szekspira, ja zdecydowałam się na 
własną adaptację fragmentu „Snu nocy letniej”, poszerzoną  
o elementy musicalu i komedii z dość sporą domieszką grozy. 

Dokonałam przeróbki scenariusza, zadbałam o swój kostium, 
zaprojektowałam scenografię oraz plakat, a także zajęłam się 
montażem muzycznym. Moja wizja była o tyle ryzykowna, 
że ze względu na jej dość niecodzienny styl, istniało pięć-
dziesiąt procent szans, że spodoba się ona jury, a pięćdzie-
siąt, że nie. Jednak ryzyko się opłaciło i tylko utwierdziłam 
się w przekonaniu, że trzeba poszerzać swoje horyzonty  
i próbować nowych rzeczy, bo jest się w stanie. Kilka miesię-
cy później wzięłam udział w konkursie poezji niemieckiej,  
w którym udało mi się zająć I miejsce, dzięki zaprezentowa-
nemu utworowi autorstwa Johanna Wolfganga von Goethego 
o tytule Erlkönig, w tłumaczeniu Król elfów, który na począt-
ku roku szkolnego omawiałam na języku polskim w momen-
cie zapoznawania się z epoką romantyzmu.

Rok szkolny 2018/2019 niezaprzeczalnie zostanie w mojej 
pamięci na bardzo długi czas, i to nie ze względu na osiągnię-
cia naukowe czy artystyczne, tylko ze względu na to jak przez 
ten rok dojrzałam i rozwinęłam skrzydła. Dowiedziałam się 
bardzo wiele o sobie, a dobrzy ludzie wokół mnie stali się 
kompasem wskazujący mi drogę, drogę twórcy, kreatora, być 
może przyszłego pisarza, aktora albo poligloty, kto wie? 

Jestem dumna, że jestem humanistką, bo życie to nie tyl-
ko cyfry i kąty, życie to też paradoksy, metafory i wszelakie 
uniesienia, a najpiękniejsze w tym jest to, że pomimo różnic 
każdy może zostać marzycielem. A więc… Kochajmy marzy-
cieli, choć zdają się bezmyślni. Kochajmy serca, które świat ła-
mie i chaos, który po nas pozostaje! 

tekst i fot. Zuzanna Rusek 
uczennica I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

opiekun Edyta Dzwonnik

„Nauczanie przez podróżowanie”

Od ponad dwudziestu już lat – konsekwentnie, bez 
roku przerwy – dwóch pasjonatów – polonista Zbigniew 
Charytanowicz i historyk Tomasz Piotr Panek – nauczy-
ciele I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach promu-
ją alternatywne metody nauczania podczas realizowanych  
w ramach zielonych szkół zajęć z młodzieżą licealną. Wy-
jazdy te najpierw w ramach zajęć Genius Loci, a następnie 
Alter Ego stały się fundamentem ich autorskiego programu 
„Nauczanie przez podróżowanie” obudowanego opracowa-
niem i opublikowaniem nowatorskich metod pracy. Skupiają 
się one na holistycznym widzeniu zagadnień szeroko pojmo-
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wanej nauki humanistycznej oraz łączeniu elementów dydak-
tyki i wychowania w zgodzie z sentencją: „Podróże kształcą”. 
Wyjazdy, które odbywają się cyklicznie, miały miejsce mi. in. 
w Chorwacji, na Węgrzech, w Austrii, w Czechach i we Wło-
szech. Podlegają one ciągłej analizie i korekcie, są dokumen-
towanie i utrwalane. Poniżej zamieszczamy przykładowe re-
lacje z wyjazdów.

Chorwacja i ja
Każda podróż w nieznane jest niezwykłym doświad-

czeniem, odkryciem czegoś nowego, zaskakującego. Dzię-
ki niej uczymy się, rozwijamy. Zielona Szkoła w Chorwa-
cji była dla mnie niesamowitym i bardzo wartościowym 
przeżyciem, którego każdy powinien zazdrościć. Wracając 
wspomnieniami do Chorwacji, pierwsze co mi przychodzi 
do głowy, to unoszący się w powietrzu zapach lawendy, pi-
nii i cytrusów. Spacerując uliczkami można było zrywać eg-
zotyczne dla nas owoce, rosnące w ogródkach mieszkańców. 
Chorwacja zachwyca wybrzeżem Morza Adriatyckiego, które 
jest urozmaicone zatoczkami oraz małymi wysepkami. Do-
skonale pamiętam pierwszy widok Adriatyku ze zjazdu z gór  
w kierunku Makarskiej Riwiery, gdzie mieszkaliśmy podczas 
pobytu w tym kraju. Mimo nie zawsze dopisującej pogody, 
nie sposób było nie zanurzyć choć kawałka ciała w kryszta-
łowo-błękitnej wodzie, która była bardzo słona. Niezapo-
mniane dla mnie pozostanie również pierwsze odczucie na-
rastającego upału, kręte i wąskie uliczki nad urwiskiem, które  
w wielu nieraz budziły lęk i obawę. Przepiękne i malownicze 
krajobrazy rozciągają się na terenie całego kraju, co nadaje 
mu ten urokliwy i wyjątkowy charakter i tworzy szczególnym 
miejscem w skali świata. Mimo deszczu, który nas powitał  
w drugim dniu pobytu, nadal byłam niezwykle ciekawa  
i głodna tego tajemniczego kraju. Niezwykłe wrażenie wy-
warły na mnie miasta, które zwiedzaliśmy w kolejnych 
dniach. Mogliśmy w nich podziwiać architekturę czasów 
starożytnego Rzymu. Przykładem może być miasto Split, 
którego fundamentem jest pałac cesarza Dioklecjana. Mia-
sto Dubrownik, które także było nam dane zwiedzać, ule-
gło ogromnym zniszczeniom podczas wojny, która nie-

dawno miała miejsce. Dlatego też niemalże całe bogactwo 
tego miasta zostało zrujnowane. Podziwiając ocalałe, na 
szczęście, miejsca oraz zabytki, zauważamy tam jednocze-
śnie ślady wojny, która wcale nie tak dawno rozgrywała 
się tam na oczach całego świata. Moje chyba najsmutniej-
sze wspomnienia to wspomnienia z Mostaru, miasta znaj-
dującego się w niewielkim państwie, Bośni i Hercegowi-
nie. Idąc uliczkami tego miasta odniosłam wrażenie jakby 
okrutne wydarzenia z przeszło 18 lat miały miejsce kilka 
tygodni czy miesięcy temu. Nadal przed oczami mam ob-
raz spalonych ruin budynków ze śladami kul na ścianach, 
a na ich tle uśmiechniętych ludzi, handlarzy zachęcają-
cych przechodniów do kupna oryginalnych pamiątek, któ-
rzy mimo bolesnych wydarzeń są pełni nadziei na lepsze. 
W miastach, które odwiedziliśmy, a także w miejscu, gdzie 
mieliśmy noclegi, można było spotkać wiele przytulnych ka-
wiarni i pizzerii. Wraz z przyjaciółmi rozkoszowaliśmy się 
tam cudownym klimatem i atmosferą miejsca, a także pró-
bowaliśmy chorwackich specjałów. Żaden dzień naszego 
wypoczynku nie mógł obejść się bez filiżanki pysznej kawy. 
W mojej pamięci utkwiły także targi jak np. w Splicie czy  
w Makarskiej Riwierze, gdzie można było kupić wszystko. 
Stoiska pełne były regionalnych serów, trunków, warzyw  
i owoców zachwycających swoja barwą i świeżością. Myślę, 
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że Chorwacja to kraj, w którym nie sposób się nie zakochać 
i do którego z pewnością powrócę. Możliwość poznania choć 
skrawka jego kultury i bogactwa była czymś niezapomnia-
nym. Nadal jednak jestem ciekawa tego miejsca, którego 
chyba nie sposób odkryć do końca. Oprócz zdjęć w albumie 
przede wszystkim pozostaną we mnie wspomnienia, których 
nikt i nic mi nie odbierze.

Gabriela Osiak 
uczennica I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

fot. archiwum szkoły

Chorwacja, Bośnia i Hercegowina – sześć zmysłów
Podróż, którą każdy zapamięta na długo. Podróż, która 

rozbudziła w nas zmysły. Nie tylko wzroku, smaku, czy do-
tyku, ale też, a może przede wszystkim, coś bardzo szcze-
gólnego, szósty zmysł. Ile osób, tyle form mógł on przy-
brać, bo uwagę przyciągało naprawdę wszystko, umysły się 
otwierały, dusza chłonęła. Otaczało nas tyle niesamowito-
ści, że nie sposób było nie ulec ich urokowi.

Wjazd na riwierę i pierwsze wrażenie – zachwyt. Wystar-
czyło popatrzeć przez szybę autokaru, żeby zobaczyć gładką 
taflę morza. Zaczęły się pojawiać okazałe domy, zupełnie od-
mienna od naszej architektura. Byliśmy ciekawi tego, co zo-
baczymy w nowym miejscu. Ta ciekawość towarzyszyła nam 
od początku do końca. Kiedy szliśmy wśród palm i egzotycz-
nej flory do miasta, całe otoczenie i pejzaż nie pozwalały spu-
ścić z siebie wzroku ani na chwilę. Nie wiadomo było, gdzie 
spojrzeć, po jednej stronie mając przejrzyste morze, po dru-
giej piętrzące się aż do chmur góry. Wszystko to sprawiało, że 
chciało i należało patrzeć i napawać się tym widokiem, żeby 
zapamiętać go do końca życia. I ja chciałam patrzeć, bo nie 
ma piękniejszej pamiątki niż wspomnienia, niczego bardziej 
cennego. Bo one są tylko nasze, jedyne i niepowtarzalne i 
nikt nigdy nie będzie w stanie nam ich odebrać. Będąc w Ma-
karskiej (czy też w Trogirze, Splicie, Dubrowniku), czując 
promienie słońca na skórze, lekki podmuch wiatru, widząc 
uśmiechy na twarzach ludzi, wydawało się, że nie istnieje tam 
nieszczęście, nie ma zmartwień, nikt tam nie zna smutku ani 
niepokoju. Wyczuwalna była obecność jakiejś nadprzyrodzo-
nej siły, ponieważ takiego piękna nie mogła stworzyć ręka 
człowieka. Rośliny, woda, powietrze dawały swoją wspania-
łością wyraz wdzięczności Bogu, za to, że są, mogą cieszyć 
oczy i być podziwiane. Zwłaszcza w Parku Narodowym Jezio-
ra Plitwickie, gdzie ludzie nie mieli prawa ingerencji, widać 
było, że natura, przyroda sama w sobie jest cudem.

Całe mnóstwo rzeczy zapierało dech w piersiach, wzbu-
dzało emocje. Stąpanie bosymi stopami po kamienistej plaży, 
kąpiel w ciepłym Adriatyku, zapach cytryn z drzewa rosną-
cego za oknem, smak kawy w przytulnej kawiarence, widok 
skalistych wzgórz kontrastujących z błękitem morza, woń 
lawendy, spacer po pałacu Dioklecjana i nieskończenie wiele 
innych.

Niezwykle wartościowa była też wyprawa do Bośni  
i Hercegowiny, zupełnie innego świata. Tak blisko, a tak ina-
czej. Krajobraz dopiero skończonej wojny, gdzie naszym 
oczom ukazały się ściany budynków pełne śladów po poci-
skach, leżące w gruzach domy, które strawił pożar. Pogoda 
dodatkowo wzmagała uczucie bezradności, niedowierzania 
i zaskoczenia, że w nowoczesnym świecie, którego prioryte-
tem jest wolność i równość, dzieją się tak straszliwe rzeczy, 

Czy każdy lubi podróżować? („[..] abym w godzinę 
śmierci nie odkrył, że nie żyłem”)

Ludzi można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej 
kategorii mieszczą się turyści, którzy pamiętają nazwę hote-
lu, w którym spędzili wakacje, ale nie są pewni co do nazwy 
kraju, w którym ich „leżenie do góry brzuchem” się odby-
wało. Następna kategoria dotyczy zwiedzaczy. Są to ludzie, 
którzy za cel honorowy biorą sobie zobaczenie przez obiek-
tyw aparatu wszystkich budynków, które zabytkami są albo 
na nie wyglądają. Po powrocie do domu niewiele pamiętają 
z tego co mówił przewodnik (skutecznie zagłuszany przez 
odgłosy aparatów fotograficznych), ale przynajmniej mają 
czym pochwalić się na spotkaniu rodzinnym. Trzecia, ostat-
nia już, kategoria skupia podróżników, ludzi ciekawych 
świata, zaintrygowanych różnicami kulturowymi, wzru-
szających się widokiem zachodzącego słońca, ludzi którzy 
uważają, że „podróżowanie ma raczej więcej wspólnego  
z doświadczaniem pewnych rzeczy niż z oglądaniem ich”.

Podróżowanie poszerza horyzonty, uczy pokory i toleran-
cji, zmniejsza dystans między ludźmi, usamodzielnia, a tak-
że pozwala doświadczyć życia na zupełnie innym poziomie, 
ponieważ „podróżować to żyć”. Niestety część społeczności 
szkolnej zapomina o licznych zaletach wyruszania w niezna-
ne, nie jest świadoma ich istnienia albo, co gorsza, nie uwa-
ża powyższych wartości za cenne. Brak zainteresowania wy-
cieczkami organizowanymi przez szkoły jest też spowodowa-
ny niezrozumieniem przez organizatorów oczekiwań, zainte-
resowań i potrzeb młodych ludzi. Znaczna część dorosłych 
znajduje się w łagodniejszej wersji kategorii drugiej, a wśród 

że mieszkańcy jednego miasta nie potrafią znaleźć wspólne-
go języka, toczą bezsensowne spory. Dla nas, młodych ludzi, 
nieznających okrucieństwa wojny i niewoli, było to szczegól-
ne doświadczenie. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy 
wyciągnęli z tego wnioski, jakąś ważną naukę dla siebie.

Wracając do bardziej przyziemnych rzeczy, warto wspo-
mnieć o nastroju panującym wśród uczestników wycieczki. 
Myślę, że atmosfera była bardzo sympatyczna. Czas sprzyjał 
integracji z tymi, z którymi w szkole na co dzień nie rozma-
wiamy zbyt wiele. Dobrze bawiliśmy się spędzając go wspól-
nie, spotykając się w jednym z pokoi, śpiewając przy akom-
paniamencie gitary, żartując, śmiejąc się czy odpoczywając na 
plaży. Swoboda, jaką dali nam opiekunowie pozwoliła jeszcze 
bardziej cieszyć się pobytem w Chorwacji. Na szczęście nikt 
nie ganił nas za nieporządek w pokoju, bo przecież przebywa-
jąc w tak fantastycznym miejscu szkoda czasu na sprzątanie.

Kończąc swoje rozważania, chcę jeszcze raz powtórzyć, że 
była to podróż niesamowita. Zapewne większość z nas chcia-
łaby tam wrócić, żeby dokładniej poznać kraj, jego kulturę, 
obyczaje. Zobaczyliśmy wiele, podzieliliśmy się wrażeniami 
z bliskimi, wróciliśmy do szkoły, obowiązków, codzienności, 
ale wspomnienie chorwackiej plaży będzie za każdym razem 
wywoływało uśmiech na twarzach, a trudy podróży i wszel-
kie nieporozumienia szybko puścimy w niepamięć.

Katarzyna Jędrak
uczennica I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

opiekunowie Zbigniew Charytanowicz i Tomasz Piotr Panek
fot. archiwum szkoły
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uczniów jest jeszcze wiele podróżników potrzebujących prze-
strzeni na odkrywanie świata na własną rękę. Oczywiście nie 
można zapominać, że ludzkie potrzeby różnią się między 
sobą. Dlatego sekret udanego wyjazdu tkwi w zachowaniu 
zasady złotego środka, co niewątpliwie udało się organizato-
rom kwietniowej wycieczki na Węgry, w której udział wzięli 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. A.J. ks. Czartory-
skiego w Puławach. 

Mając w pamięci moje poprzednie doświadczenia doty-
czące wyjazdów szkolnych, na tę wycieczkę zdecydowałam 
się tylko ze względu na cel podróży, Węgry. Już pierwszego 
dnia, a właściwie nocy, moje uprzedzenia zaczęły się rozwie-
wać. Pierwszym punktem programu było nocne zwiedzanie 
Sandomierza, pomysł oryginalny i jak się okazało udany. Nie 
zdawałam sobie sprawy z ogromnej różnicy w odbiorze mia-
sta, jego zabytków i historii w świetle księżyca. Zwiedzaniu 
towarzyszyła aura tajemniczości, spowodowana nocną porą  
i brakiem turystów w mieście. 

Ten wyjazd pełen był niespodzianek. Kolejną rzeczą, któ-
ra mnie uderzyła to możliwość wyboru. Organizatorzy nie 
narzucali nam z góry wszystkich punktów programu. Zda-
rzało się, że mieliśmy dwie opcje, między którymi mogliśmy 
swobodnie wybierać. Co więcej, podczas wyjazdu dostawa-
liśmy sporo czasu na samodzielne poznawanie miast. Mieli-
śmy możliwość zbierania doświadczeń: wchodzenia w inte-
rakcję z Węgrami czy próbowania lokalnej kuchni. Cieszę się, 
że nie wszyscy decydują się na podążanie utartymi szlakami 
nawet w takim obszarze jak szkolne wyjazdy.

Podczas podróży niejednokrotnie zostałam zaskoczona 
przez „zaburzenia rzeczywistości”, czyli sztukę wychodzącą 
poza muzea, bezinteresowną życzliwość, pomysłowość i od-
wagę w działaniu, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że 
każdy kraj jest wyjątkowy, wart odwiedzenia, a na każdym 
kroku aż roi się od niespodzianek, które zniecierpliwione 
czekają na podróżników, którzy je odkryją, docenią ich war-
tość i opowiedzą o nich światu. Dech w piersiach zabierały 
mi panoramy gór, widok winnic, zachody i wschody słońca, 
dając do zrozumienia, że piękno jest wszechobecne.

Często słyszę, że do podróżowania potrzebne są pienią-
dze, ale według mnie od gotówki ważniejsza jest odwaga, 
która pozwala zacząć i pomaga wyjść ze strefy komfortu. Pla-
ton pisał, że „najważniejszy w każdym działaniu jest począ-
tek”, który w tym wypadku ma miejsce w głowie. Co więcej, 
podróże niesłusznie utożsamiane są z „rzuceniem wszystkie-
go i wyjazdem w Bieszczady”. Zwiedzanie świata nie musi od-
bywać się na drugim końcu globu. Podróż to wyjazd w nie-
znane, a nie znam osoby, która objechała całą Polskę. 

Każdy ma predyspozycje, żeby stać się podróżnikiem 
(uwaga: nie trzeba do tego kończyć studiów). Wystarczy 
zmienić swoje myślenie o świecie, wyzbyć się arogancji, 
spojrzeć w górę, wyrwać się z rutyny, pozwolić sobie na cie-
kawość, otworzyć się na błędy, dać się zaskoczyć, ale przede 
wszystkim trzeba żyć tu i teraz.

Tekst i fot. Zofia Gołąb
uczennica I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 

opiekun Edyta Dzwonnik

Świat nas lubi...
Międzynarodowe wymiany młodzieży  
w Czartoryskim

W okresie od 16 do 22 maja 2019 r. gościliśmy grupę 
młodzieży z okolic Turynu we Włoszech, która przybyła na 
zaproszenie I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach. 
Program wymiany młodzieży z włoską szkołą średnią po-
wstał na bazie dwustronnych kontaktów zainicjowanych  
5 lat temu przez nauczycieli liceum. Od tego momentu I LO 
organizuje corocznie tygodniowe pobyty młodzieży włoskiej 
u swoich partnerów na terenie Puław i okolic oraz rewizyty, 
które zaplanowane są w przeciągu kilku następnych miesięcy. 
Założeniem jest, aby młodzież biorąca udział w danym roku 
szkolnym pozostała w stałym kontakcie ze swoimi partnera-
mi. Zadaniem organizatora jest przygotowanie i koordynacja 
programu wymiany przy olbrzymiej pomocy rodzin goszczą-
cych, które stają się współorganizatorem przedsięwzięcia. 

Możliwość zakwaterowania indywidualnie partnerów za-
granicznych (z reguły jest to grupa licząca od 22 do 25 osób) 
w rodzinach goszczących daje młodzieży wzajemną korzyść 
praktycznej i naturalnej komunikacji językowej oraz wymia-
ny ciekawych doświadczeń. 

Tegoroczny program pobytu grupy włoskiej obejmował 
zwiedzanie Warszawy, powitanie gości przez swoich partne-
rów w I LO w Puławach, udział w wybranych zajęciach lek-
cyjnych. Kolejnym punktem realizacji programu było zwie-
dzanie parku Czartoryskich – gdzie rolę „przewodników”  
w języku angielskim po obiektach zespołu pałacowego prze-
jęli uczestnicy wymiany i młodzież I LO, sportowe zajęcia 
zorganizowane w mieszanych narodowościowo grupach, 
zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej na Sławinku oraz Mu-
zeum na Majdanku z przewodnictwem w języku angielskim, 
spacer po lubelskiej Starówce, wycieczka do Kazimierz Dol-
nego i zwiedzanie malowniczych zakątków miasta i okolic  
w trakcie przejażdżki samochodami terenowymi, pożegnalne 
przyjęcie w Karczmie Parchatka. 

Tradycyjnie każdego roku grupę przyjmują z oficjalną 
wizytą władze Starostwa Powiatu Puławskiego. W imieniu 
starosty Danuty Smagi grupę podjęli Leszek Gorgol pełnią-
cy funkcję wicestarosty, Małgorzata Noskowska – kierownik 
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Wydziału Edukacji oraz Andrzej Wenerski – kierownik Wy-
działu Turystyki i Sportu w Starostwie Powiatu Puławy.

Cieszy nas fakt, że pomysł takiej wymiany, zainicjowany 
przez I Liceum Ogólnokształcące zyskuje coraz większe za-
interesowanie wśród uczniów pozostałych szkół powiatu pu-
ławskiego wpisując się w kalendarz cyklicznych międzynaro-
dowych spotkań młodzieży naszego regionu z partnerami na 
terenie Europy. 

Tekst i fot. Krzysztof Lejwoda
nauczyciel I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

 

Kształcimy nowocześnie! Kurs operatora 
bezzałogowego statku powietrznego w ZS nr 2

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczycie-
le Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 
przystąpili do projektu pn. „Zawodowcy” – program do-
skonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. W ramach tej 
inicjatywy 51 uczniów oraz 10 nauczycieli przedmiotów za-
wodowych uczestniczy w kursie przygotowującym do zdo-
bycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego stat-
ku powietrznego. Działanie to ma na celu uzyskanie wiedzy 
niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych w zasięgu 
wzroku zgodnie z obowiązującymi przepisami, przybliżenie 
informacji na temat przestrzeni powietrznej – gdzie i na ja-
kich warunkach można latać, jak uzyskać zgody i pozwole-
nia, wskazania formy wypełniania niezbędnych dokumentów 
przy tworzeniu stref lotniczych. 

Podczas interesujących zajęć, zarówno w budynku ZS nr 
2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach, jak i w terenie, uczest-
nicy szkolenia zgłębiali tajniki pilotażu dronów, wykonywa-
nia filmów oraz zdjęć przy użyciu tego typu sprzętu, poznali 
także zasady obróbki zgromadzonego materiału. Jak podkre-



45

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2018/2019 w Zespole Szkół nr 2  
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 

W środowe przedpołudnie 19 czerwca 2019 r. w Zespo-
le Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbyła 
się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. 
Dyrektor Krzysztof Szabelski, grono pedagogiczne oraz 
społeczność uczniowska, a także przedstawiciele rodziców 
spotkali się, aby podsumować miniony okres pracy. Pan 
dyrektor w ciepłych słowach zwrócił się do zgromadzonych, 
by wyrazić wdzięczność i uznanie dla osiągnięć młodzieży 
oraz pedagogów, a także życzyć zebranym udanego wakacyj-
nego wypoczynku – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz rady rodzi-
ców przy tej okazji również zabrali głos, podkreślając znaczą-
cą rolę nauczycieli w życiu młodych ludzi. 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowania pra-
cy, która bardzo często przynosi imponujące efekty. Liczne 
grono uczniów odebrało nagrody i gratulacje z rąk dyrektora 
Krzysztofa Szabelskiego – za bardzo dobre wyniki w nauce, 
udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach, a także 
osiągnięcia sportowe. Dla przykładu, spośród uczniów tech-
nikum najlepsi okazali się: Andżelika Kowalczyk (średnia 
ocen 5,53), Anna-Mariia Andrushko (średnia ocen 5,28) oraz 
Patrycja Baryła (średnia ocen 5,0). W gronie tegorocznych 
maturzystów najwyższe noty na świadectwie zdobyła Karo-
lina Stylska, absolwentka klasy informatycznej, która mogła 
pochwalić się średnią ocen 5,22. Na wyróżnienie w grupie 
uczniów Zasadniczej Szkoły nr 2 zasługuje Piotr Kursa, któ-
rego średnia ocen to 4,62, a najlepszymi wynikami w nauce 
w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 mógł pochwalić się Cezary 
Kustra (średnia ocen 4,93).  

śla dyrektor ZS nr 2 w Puławach pan Krzysztof Szabelski: 
– Dzięki uczestnictwu w projekcie „Zawodowcy” ucznio-

wie zyskali nowe kwalifikacje, które z pewnością będą ich atu-
tem na rynku pracy. Ponadto w najbliższym czasie młodzież 
odbędzie odpłatne zajęcia praktyczne w ramach tegoż kursu,  
a baza dydaktyczna Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 
w Puławach została wzbogacona o nowy sprzęt: drukarkę 3D 
z kompletem filamentu, trzy bezzałogowe statki powietrzne: 
Phantom 2, Phantom 3 oraz wielowirnikowiec Heksa, a także 
monitor interaktywny, których wartość łącznie opiewa na kwo-
tę blisko 40 tys. zł. W najbliższym czasie w naszym posiadaniu 
znajdzie się również skaner do drukarki 3D. Dzięki tym pomo-
com dydaktycznym młodzież uzyskała dostęp do najnowocze-
śniejszych technologii i technik wytwarzania, co jest niezwykle 
istotne w procesie kształcenia. 

Wprawdzie zakończenie projektu planowane jest na gru-
dzień 2019 r. jednak jego uczestnicy mają już za sobą dwa 
egzaminy z zakresu uprawnień energetycznych do 1 kV oraz 
obsługi i pilotażu bezzałogowego statku powietrznego. Pod-
czas wrześniowych zajęć zaplanowano m.in. poruszenie za-
gadnień z zakresu energetyki oraz obsługi programu Auto-
CAD 3D. Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni z możli-
wości skorzystania z tej inicjatywy. 

Agnieszka Gawinek
fot. Sławomir Ciupa, Agnieszka Gawinek

Po wspólnym spotkaniu społeczności szkolnej, w bardziej 
kameralnym gronie uczniowie poszczególnych klas odebrali 
cenzurki z rąk wychowawców i w radosnej atmosferze roz-
poczęli wakacje. Młodzieży ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego  
w Puławach oraz wszystkim uczniom świętującym zakończe-
nie roku szkolnego życzymy udanego i bezpiecznego wypo-
czynku, aby nadchodzące miesiące były pełne wrażeń. Wróć-
cie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmo-
wania kolejnych wyzwań, a najbliższe wolne dni niech będą 
okazją do wspierania Waszych pasji i zainteresowań. Wszyst-
kim pedagogom i pracownikom szkoły życzymy zasłużonego 
odpoczynku od codziennych obowiązków, radosnych przeżyć 
i niezapomnianych wakacji. 

 Agnieszka Gawinek
fot. Sławomir Ciupa, Agnieszka Gawinek
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Dni Europejskie w ZS nr 2  
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 

W środę 29 maja w ramach Dni Europejskich w na-
szej szkole miały miejsce dwa wydarzenia. Pierwszym  
z nich było Euro Expo, podczas którego uczniowie klas 2 cdt 
i 3 igt przybliżyli wszystkim swoim kolegom ulubione kraje 
Unii Europejskiej i Ukrainę. Najbardziej spodobały się sto-
iska reprezentujące Francję i Włochy. Drugim wydarzeniem 
był Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas III 
technikum, którego zwycięzcą został Szymon Macocha. Ko-
lejne miejsca zajęli Jakub Podlaski i Bartłomiej Kruk. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Tekst i fot. Monika Wójciak

Abiturienci Technikum ZS nr 2  
im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 2019 

Po czterech latach intensywnej nauki tegoroczni matu-
rzyści z klas: samochodowej, geodezyjnej, informatycznej, 
budowlanej i mechanicznych zakończyli naukę w naszej 
szkole. Zdecydowana większość miała za sobą świetnie zda-
ne trzy egzaminy kwalifikacyjne potwierdzające ich dobre 
przygotowanie do zawodu. Przed nimi jeszcze tylko egzamin 
maturalny i ciężki dylemat co dalej…

Powodzenia w dalszej drodze życzył oczywiście pan dy-
rektor Krzysztof Szabelski, z ramienia wychowawców pani 
Anna Winiarska, rodziców pani Joanna Piskorek, a Andże-
lika Kowalczyk w imieniu żegnających ich uczniów Zespołu 
Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.
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Wszyscy trzymamy kciuki za dalszy rozwój naszych 
maturzystów, za ich sukces zawodowy i szczęście osobiste. 
Wierzymy, że czas spędzony w naszych murach zaowocuje  
w przyszłości, a przed absolwentami otworzą się drzwi do 
godnego życia.

Gabriela Sieprawska
fot. Gabriela Sieprawska, Sławomir Ciupa

Akcja poboru krwi w Budowlance

W poniedziałek (01.04.2019) na sali gimnastycznej na-
szej szkoły odbyła się kolejna akcja poboru krwi – w PRI-
MA APRILIS zorganizowana przez Szkolny Klub HDK 
przy ZS nr 2 w Puławach. Podczas akcji 41 osób zgłosiło 
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VI Powiatowy konkurs „Znam przepisy ruchu 
drogowego” za nami!

W czwartkowe przedpołudnie 14 marca 2019 r. odbył 
się finał VI Powiatowego konkursu „Znam przepisy ruchu 
drogowego” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im.  
E. Kwiatkowskiego w Puławach we współpracy z Komendą 
Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz Państwową Stra-
żą Pożarną w Puławach, pod patronatem Starosty Puław-
skiego. Doroczna inicjatywa skierowana jest do uczniów VII  
i VIII klas szkół podstawowych, a także gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu puławskiego  
i ma na celu propagowanie bezpiecznego zachowania mło-
dych ludzi na drodze, a także przygotowywanie ich do roli 
przyszłych kierowców – świadomych obowiązującego prawa 
o ruchu drogowym, jak również zasad kultury jazdy. 

Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego” tradycyjnie 
został podzielony na trzy etapy. W tegorocznej edycji wyda-
rzenia uczestniczyło 275 uczniów z 11 szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz 6 placówek kształcących na poziomie 
ponadgimnazjalnym. Pierwszym zadaniem dla stających w 
konkursowe szranki był test, za sprawą którego wyłoniono 

się, aby podzielić się tajnym składnikiem życia, czyli kroplą 
swojej krwi. Krew oddały 32 osoby. Razem pobrano 14,4 litra 
krwi. Dziękuję za bardzo miłe i owocne spotkanie, a w szcze-
gólności tak fantastyczną pomoc, ofiarność i poświęcenie ze 
strony młodzieży z klas: 3igt, 4dt, 4it.

Agnieszka Krajewska
fot. Agnieszka Krajewska, Sławomir Ciupa

osoby mogące przystąpić do dalszej części rywalizacji. Do 
półfinału zakwalifikowało się 49 uczniów, 33 w młodszej 
grupie wiekowej (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz 16 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu 14 marca 
2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puła-
wach ponownie zmierzyli się z zadaniami testowymi. Z tego 
grona wyłoniono  najlepszych. 

– Do finału konkursu zakwalifikowało się 12 osób, sześciu 
reprezentantów placówek ponadgimanzjalnych oraz sześciu 
uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Przystąpili oni do 
rozwiązywania zadań w formie offline, a rywalizacja była 
zacięta – o czym świadczą dwie dogrywki. Młodzież wykaza-
ła się dużą wiedzą, co nas bardzo cieszy – mówi organizator 
konkursu z ramienia ZS nr 2 w Puławach, Radosław Rybak. 

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych bez-
konkurencyjny okazał się Bartosz Giziński, uczeń ZST  
w Puławach. Tuż za nim na podium stanął Kamil Szczepa-
niak z ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach, 3 miej-
sce uzyskał Filip Wawerski reprezentujący ZS nr 1 w Puła-
wach, a zdobywczynią 4 lokaty była Andżelika Kowalczyk, 
na co dzień uczęszczająca do naszej szkoły. Z grona uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów najlepszy okazał się  
Damian Pruchniak reprezentujący Zespół Szkół w Końsko-
woli, drugie miejsce zdobyła Aleksandra Szymańska z Pu-
blicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, na 3 pozycji uplaso-
wał się Kamil Pacocha – uczeń Gimnazjum w Końskowoli,  
a 4 miejsce przypadło w udziale Franciszkowi Niezgodzie 
z Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne nagrody.
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Dzień Otwarty w Budowlance – za nami!

Tradycyjnie, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny 
Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach za-
prasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty. 
Doroczne wydarzenie stanowi okazję do zapoznania się z 
ofertą dydaktyczną szkoły, uzyskania dodatkowych infor-
macji od pedagogów i uczniów, a także obejrzenia infra-
struktury placówki. W tegorocznej edycji wydarzenia –  
w czwartkowe przedpołudnie 21 marca 2019 r. - gościliśmy 
blisko 550 osób. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół nr 2 im.  
E. Kwiatkowskiego w Puławach zostaną utworzone klasy 
o profilach, które niezmiennie cieszą się powodzeniem oraz 
zaproponujemy nowe kierunki. W technikum planujemy 

– Jak co roku, podczas organizacji Powiatowego konkur-
su „Znam przepisy ruchu drogowego” mogliśmy liczyć na 
wsparcie sponsorów. Serdecznie dziękuję Ośrodkowi  Szko-
lenia Kierowców „Cezary Lipski” za ufundowanie głównej 
nagrody – vouchera na kurs prawa jazdy kategorii A lub B. 
Ponadto słowa wdzięczności kieruję do właścicieli firm: Hur-
townia Części Motoryzacyjnych RK Niedziałek, NetCom 
Dariusz Matysiak, Auto Pikul, ABL Auto Boss Leader s.c.  
A. i K. Drążkiewicz, a także władz Starostwa Powiatowego  
w Puławach, dzięki którym młodzież otrzymała inne atrak-
cyjne gratyfikacje za swoją wiedzę, jak chociażby smartfon 
czy sprzęt komputerowy. Dziękuję Państwowej Straży Po-
żarnej, Straży Miejskiej oraz Komendzie Powiatowej Policji  
w Puławach za owocną współpracę, wyrazy uznania kieruję do 
młodzieży biorącej udział w zmaganiach konkursowych oraz 
czuwających nad nimi nauczycieli – podsumowuje dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach pan 
Krzysztof Szabelski. 

Konkurs „Znam przepisy ruchu drogowego” cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem, a wszyscy przybyli tego 
dnia do ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach mogli 
skorzystać z atrakcji zapewnionych przez organizatorów – 
prezentacji wozu bojowego PSP Puławy oraz symulatora do 
nauki jazdy, skonstruowanego przez uczniów Budowlanki. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji 
wydarzenia! 

 Agnieszka Gawinek
fot. Agnieszka Gawinek, Sławomir Ciupa

kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, 
technik mechanik z elementami pożarnictwa, technik bu-
downictwa z elementami pożarnictwa, technik informatyk, 
technik geodeta oraz po raz pierwszy – technik robót wy-
kończeniowych w budownictwie (dla absolwentów ośmio-
klasowej szkoły podstawowej). Natomiast w ramach profili 
kształcenia szkoły branżowej I stopnia tradycyjnie zaprasza-
my do klas: mechanik pojazdów samochodowych oraz mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 
Nowością w ofercie w tym przypadku będzie kierunek kie-
rowca mechanik utworzony z myślą o uczniach ośmioklaso-
wej szkoły podstawowej. 

Młodzież, która przybyła na Dzień Otwarty w ZS nr 2 im. 
E. Kwiatkowskiego w Puławach dowiedziała się, jakie przed-
mioty oraz wymagania egzaminacyjne wiążą się z poszcze-
gólnymi etapami kształcenia, gdzie znajdują zatrudnienie ab-
solwenci naszej szkoły oraz jak wygląda nauka w Budowlance 
– z perspektywy starszych kolegów. Nasi goście mogli sko-
rzystać z symulatora nauki jazdy – samodzielnie przygoto-
wanego przez uczniów, pod opieką nauczycieli przedmiotów 
zawodowych – zapoznać się z drukarką 3D wykonaną zgod-
nie z własnym projektem przez naszego ucznia z klasy infor-
matycznej, obejrzeć specjalistyczny sprzęt geodezyjny i bu-
dowlany, zagłębić się w tajniki warsztatu pracy informatyków. 
Uczniowie ZS nr 2 w Puławach dzielili się swoimi doświad-
czeniami i sukcesami, opowiadali o codziennych realiach 
– zachęcając do wyboru dalszej drogi edukacji w ZS nr 2  
w Puławach jako szkole przyjaznej uczniom, bezpiecznej oraz 
ukierunkowanej na zdobycie przez młodych ludzi zawodów 
konkurencyjnych na rynku pracy. 
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Przy okazji Dnia Otwartego w naszej szkole odbył się VIII 
Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrek-
tora ZS nr 2 w Puławach, w którym wzięło udział pięć drużyn 
reprezentujących: Publiczne Gimnazjum w Janowcu, ZSO nr 
1 im. KEN w Puławach, SP nr 11 w Puławach, Gimnazjum 
w Przyłęku oraz przedstawiciele Budowlanki. Gospodarze  
w tegorocznych rozgrywkach okazali się bezkonkurencyjni  
i piękny puchar ufundowany przez pana dyrektora Krzysz-
tofa Szabelskiego – pozostał w naszej szkole. Drugie miejsce  
w turnieju wywalczyli reprezentanci Publicznego Gimnazjum 
w Janowcu, a jako trzeci na podium stanęli zawodnicy z ZSO 
nr 1 im. KEN w Puławach. Wszystkim młodym siatkarzom 
serdecznie dziękujemy za udział w rozgrywkach. 

Tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gim-
nazjów zachęcamy do odwiedzania ZS nr 2 im. E. Kwiatkow-
skiego w Puławach, śledzenia strony internetowej placówki 
oraz korzystania z możliwości kontaktu telefonicznego –  
w celu uzyskania szczegółowych informacji, rozwiania wąt-
pliwości związanych z wyborem profilu kształcenia, czy do-
pełnieniem formalności niezbędnych do podjęcia nauki  
w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy młodzieży oraz ich 
opiekunom, którzy odwiedzili nas podczas Dnia Otwarte-
go – było nam bardzo miło Was gościć. Życzymy powodze-
nia na nadchodzących egzaminach oraz gorąco zaprasza-
my do Budowlanki! 

Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich uczniów  
i nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji 
Dnia Otwartego w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puła-
wach, jak również reprezentowali naszą szkołę na XV Tar-
gach Pracy i Edukacji w ZST. 

Agnieszka Gawinek
fot. Marek Klepko, Sławomir Ciupa, Agnieszka Gawinek

Dobry technik weterynarii to skarb!

Podobnie jak ludzie, zwierzęta czasami potrzebują wi-
zyty u lekarza. Leczeniem zwierząt zajmuje się oczywiście 
lekarz weterynarii, którego asystentem jest zwykle tech-
nik weterynarii. Dobry technik weterynarii to skarb! – tak 
twierdzą lekarze weterynarii.

Zdaniem wielu praca technika weterynarii polega na przy-
tulaniu zwierząt i opiekowaniu się nimi – nie jest to jednak 
cała prawda o tym zawodzie... Należy pamiętać, że tam, gdzie 
ratuje się życie, spotyka się także śmierć! – zatem osoba wy-
konująca ten zawód musi być silna psychicznie, a jednocze-

IX Powiatowy konkurs wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych

29 maja 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 po raz kolej-
ny odbył się Wielki Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy 
o Krajach Niemieckojęzycznych. Wydarzenie jest jednym  
z najważniejszych tego typu na arenie naszego miasta  
i powiatu, co symbolicznie podkreśla fakt, że Konkurs 
od lat objęty jest Honorowym Patronatem przez Starostę 
Puławskiego – od tego roku Panią Danutę Smagę. W po-
wiatowym finale spotkali się przedstawiciele 7. szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy podczas I etapu (eliminacje szkolne) 
wykazali się największą wiedzą z zakresu historii, geografii, 
systemu politycznego oraz kultury i etnografii państw nie-
mieckiego obszaru językowego. Szkoły biorące udział w kon-
kursie: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 
3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 2, I LO, Zespół Szkół Technicznych.

śnie wykazywać się wielką empatią i zrozumieniem w stosun-
ku do zwierząt i ich właścicieli. Musi kochać zwierzęta, być 
cierpliwa i komunikatywna, bo to również praca z ludźmi. 

Technik weterynarii to osoba, która przeprowadza wy-
wiad z właścicielem zwierzęcia, wykonuje wstępne badanie 
CTO, ocenia kondycję zwierzęcia, wprowadza dane z wywiadu 
do karty zdrowia pacjenta oraz przekazuje lekarzowi istotne 
informacje. Pomaga lekarzowi w przygotowaniu zwierząt do 
zabiegów oraz asystuje w czasie ich wykonywania, może wyko-
nywać drobne zabiegi pielęgnacyjne np. czyszczenie uszu, ob-
cinanie pazurów. Na zlecenie i pod nadzorem lekarza wetery-
narii może zszywać drobne rany lub wykonywać szczepienia. 
Asystując podczas operacji często wykonuje pracę anestezjolo-
ga, może również zajmować się prowadzeniem recepcji.

Podstawowymi narzędziami w pracy technika weterynarii 
są: igła, strzykawka, termometr, stetoskop, endoskop, osoba 
taka powinna również umieć obsługiwać EKG, mikroskop, 
urządzenia do badań morfologicznych i biochemicznych 
oraz umieć wykonać RTG. Wybierając ten zawód trzeba mieć 
świadomość, że będziemy uczyć się go przez całe życie.

Tę wiedzę i umiejętności uczniowie technikum o spe-
cjalności technik weterynarii zdobywają w Zespole Szkół nr 
3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach na zajęciach teoretycz-
nych i praktycznych m.in. na lekcjach: anatomii i fizjologii 
zwierząt, diagnostyki weterynaryjnej, profilaktyki weteryna-
ryjnej, analityki weterynaryjnej czy kontroli i nadzoru wete-
rynaryjnego pod okiem wykwalifikowanej kadry oraz w cza-
sie praktyk w lecznicach weterynaryjnych na terenie Puław  
i okolic. Szkoła współpracuje m.in. z Państwowym Instytu-
tem Weterynaryjnym PIB w Puławach, Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Lublinie, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Puławach oraz z puławską Fundacją „Przyjazna Łapa”. 
We współpracy z tymi instytucjami organizowane są warsz-
taty dla młodzieży, szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
często są to spotkania „wśród zwierząt” – po to, aby młodzież 
ucząca się w technikum mogła poszerzać swoje przygotowa-
nie zawodowe i jak najlepiej zdawać egzaminy potwierdzają-
ce kwalifikacje w zawodzie.

Agnieszka Warszawska
fot. Agnieszka Warszawska, Zuzanna Chołuj
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Tegoroczni finaliści musieli rozwiązać, jak zwykle trudny 
quiz z wiedzy ogólnej dotyczącej: Niemiec, Austrii, Szwaj-
carii i Liechtensteinu. Uczestnicy odpowiadali m.in. na py-
tania: Jakie stanowisko pełni Annegret Kramp-Karrenbau-
er? Co oznacza powiedzenie „Ordnung muss sein”? Z ilu 
kantonów składa się Szwajcaria? Kto to jest Sebastian Kurz?  
Cele konkursu to m.in.: rozbudzanie i rozwijanie zaintereso-
wania językiem niemieckim i krajami niemieckiego obszaru 
językowego, tworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji oraz 
motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wie-
dzy i kompetencji społecznych. Ważnym elementem jest tak-
że integracja młodzieży, ale również pedagogów – nauczycieli 
języka niemieckiego oraz wymiana doświadczeń, spostrze-
żeń, opinii itd.

Zwycięzcy konkursu: 
• I miejsce – Jacek Chojnowski, ZSO nr 1 im. KEN 
• II miejsce – Bartosz Przewoźniak, I LO 
• III miejsce – Anna Araucz, I LO 
• IV miejsce – Elżbieta Ratus, ZS nr 3 
• V miejsce – Zuzanna Parzyszek, ZSO nr 2 
• VI miejsce – Kamil Babut, ZS nr 3.

Laureaci otrzymali nagrody, zaś wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez 
sponsorów oraz pamiątkowymi dyplomami.
Nagrody sponsorowali: 
• Starostwo Powiatowe w Puławach 
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
• ZPH Stanisław Krzaczek 
• Ambasada Niemiec 
• Ambasada Szwajcarii 
• Goethe Institut.

Organizatorem konkursu, a także pomysłodawcą, twórcą 
quizów oraz osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie sponso-
rów była Magdalena Kowalska – nauczyciel języka niemiec-
kiego w ZS3 w Puławach. Dziękujemy wszystkim darczyń-
com za wspaniałe prezenty: plecaki, pendrivy i wiele innych 
atrakcyjnych gadżetów. 

Krzysztof Kosowski – ZS3 w Puławach
fot. Zuzanna Cybula, Magdalena Kowalska

Nauczyciele z Europy z wizytą  
w Zespole Szkół nr 3 

W dniach 14-15 maja 2019 roku w Zespole Szkół nr 3  
w Puławach odbyło się uroczyste zakończenie projektu 
Erasmus+ „Historia i społeczeństwo w wirtualnym wymia-
rze”. Do w/w projektu przystąpiło 6 szkół partnerskich z: 
Hiszpani, Włoch, Francji, Rumuni, Bułgarii i Polski. Jego 
głównym celem było poznanie historii i tradycji poszcze-
gólnych państw, wzbogacenie wiedzy uczniów na temat 
dziedzictwa kulturowego własnego narodu, a następnie 
przekazanie jej kolegom ze szkół partnerskich. 

Niewątpliwie największą atrakcją projektu były wymiany 
zagraniczne szkolnej młodzieży. W czasie tych wspólnych 
dwóch lat mieliśmy niepowtarzalną okazję spotkać nie tylko 
nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich, ale także zapo-
znać się z systemami edukacyjnymi z różnych stron Europy. 
Zobaczyliśmy też najpiękniejsze zakątki regionów i miast,  
w których mieszczą się nasze szkoły partnerskie. Poprzez 
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bezpośrednie i listowne kontakty z rówieśnikami z innych 
krajów uczniowie, jak również nauczyciele, nie tylko dosko-
nalili swoje kompetencje językowe, ale też nawiązali ciekawe 
znajomości, a nawet trwałe przyjaźnie. Dzięki nim mieli oka-
zję poznać kulturę i styl życia w krajach partnerskich, wymie-
nić poglądy, przełamać bariery i obalić narodowe stereotypy 
i uprzedzenia. Wszystkie odwiedzane szkoły zachwyciły nas 
swoimi tradycjami, gościnnością i otwartością. Udział w pro-
jekcie umożliwił nauczycielom wzbogacenie swojego warsz-
tatu pracy poprzez wymianę doświadczeń, obserwację zajęć 
w szkołach zagranicznych i poznanie ciekawych form pracy 
z młodzieżą. Dla wszystkich uczestników projektu były to  
z pewnością dwa lata niezwykłych doświadczeń i niezapo-
mnianych wrażeń.

Ostatnie spotkanie miało miejsce właśnie w Puławach. 
Nasi goście zapoznali się z historią i tradycjami powiatu pu-
ławskiego oraz otrzymali pamiątkowe certyfikaty.  Najważniej-
szym dla nas punktem ostatniej wizyty było spotkanie robo-
cze, w którym brali udział wszyscy dotychczasowi koordyna-
torzy. Jego głównym celem było nie tylko podsumowanie oraz 
ewaluacja wszystkich działań realizowanych w ramach projek-
tu, ale także dyskusja na temat współpracy w przyszłości.

Ewa Rutkowska
fot. z archiwum ZS nr 3

Rumunia 

Kolejny wyjazd z projektu „Erasmus+” to Constanca  
w Rumunii. 

Dzień I – zaczęliśmy od zdrowego stylu życia czyli sportu 
połączonego z zabawą. Nasi gospodarze przygotowali dla nas 
różne konkursy, oczywiście z nagrodami. Następnie wybrali-
śmy się na spacer po Starym Mieście, aż dotarliśmy nad Mo-
rze Czarne.

Dzień II – przyjazd wszystkich uczestników projektu, 
wspólna integracja.

Dzień III – to dzień przeznaczony na prezentacje państw 
biorących udział w projekcie. Obejrzeliśmy  prezentacje przy-
gotowane przez naszych przyjaciół z Włoch, Malty, Hiszpa-
nii, Bułgarii, Rumunii. Wzięliśmy również udział w rekon-
strukcji wydarzeń historycznych Rumunii.

Dzień IV – wizyta w Museum of History and Archeology 
w Constancy. Wieczorem wspólnie bawiliśmy się na uroczy-
stej kolacji. Po posiłku były śpiewy i tańce. Nauczyliśmy na-
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 „W pogoni za zmieniającą się technologią” 

We wrześniu 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii 
Dąbrowskiej w Puławach rozpoczęliśmy realizację projek-
tu pt. „W pogoni za zmieniającą się technologią”. Działanie 
to realizowane było w ramach programu Erasmus+ Edukacja 
Szkolna, główny nacisk położony był na podniesienie kom-
petencji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu zre-
alizowano 2 wyjazdy typu „job shadowing” w szkole turec-
kiej (Antalya) i węgierskiej (Pesc), gdzie obserwowane były 
metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem ICT przede 

Uczniowie technikum weterynaryjnego  
na urodzinach fundacji „Po ludzku  
do zwierząt – Przyjazna Łapa”  

Już od 7 lat fundacja „Po ludzku do zwierząt – Przy-
jazna Łapa” niesie pomoc potrzebującym i krzywdzonym 
zwierzętom. Wspiera tych, którzy pragną dać dom bezpań-
skim psom i kotom oraz pomaga puławskiemu schronisku.  
Z tej okazji 13.04. br. w Galerii Zielonej zorganizowano im-
prezę urodzinową połączoną z akcją charytatywną oraz pro-
mocją schroniska. 

Nasi uczniowie jako wolontariusze pomagali w organiza-
cji tego wydarzenia. Uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy 
psom w nagłych wypadkach. Szkolili mieszkańców Puław w jaki 
sposób sprawdzać parametry życiowe, wykonywać resuscytację 
krążeniowo-oddechową i zakładać opatrunki u zwierząt.

szych znajomych tańczyć belgijkę.
Dzień V i VI – dwa ostatnie dni spędziliśmy intensywnie. 

Dużo zwiedzaliśmy. Odbyło się również uroczyste podsumo-
wanie naszego pobytu w Rumunii. Otrzymaliśmy certyfikaty 
uczestnictwa w projekcie Erasmus+ „History and Society in 
virtualdimension” oraz drobne upominki.

Niestety czas biegnie szybko i przyszła pora  powrotu do 
Polski. Przy pożegnaniu nie obyło się bez łez. Mamy nadzieję, 
że jeszcze się spotkamy.

Tekst i fot. Małgorzata Buska, Kamil Babut

Opiekowali się także obecnymi w Galerii psami z puław-
skiego schroniska przeznaczonymi do adopcji oraz zbierali 
fundusze na działalność Fundacji. 

Hanna Buczyńska
fot. Dawid Noworolnik

wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych i językach obcych, a także współpraca pomiędzy 
nauczycielami w zespołach przedmiotowych. Nauczyciele 
uczestniczyli również w dwóch szkoleniach międzynarodo-
wych. W kursie „Team Work as a means for enhancing pro-
ductivity”, który odbył się w Limassol (Cypr) uczestniczyło 
czterech nauczycieli, natomiast w szkoleniu „ICT for Educa-
tors: empower your skills” w Atenach – ośmiu nauczycieli. 

Mobilność europejska była częścią planu profesjonaliza-
cji naszych nauczycieli, a przez to i placówki. Pozwoliło to na 
wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a lepsze wy-
niki kształcenia pozwoliły na wieloaspektowe przygotowanie 
uczniów i wzrost ich wartości na rynku pracy. Praca w mię-
dzynarodowej grupie pozwoliła spojrzeć na te same proble-
my z innej perspektywy i znaleźć inne rozwiązania.

Rezultatem realizacji projektu jest m.in.: wzmocnienie 
współpracy w grupie pomiędzy nauczycielami, zmiana trady-
cyjnych metod nauczania na nauczanie kreatywne, poszuku-
jące z wykorzystaniem ICT, otwarcie na Europę i zwiększenie 
liczby projektów międzynarodowych oraz wzrost kompeten-
cji pedagogiczno-dydaktycznych nauczycieli. Wzrost kompe-
tencji kluczowych nauczycieli będzie z kolei miał wpływ na 
wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie ich 
wyników dydaktycznych, a finalnie spowoduje wzrost jakości 
pracy placówki. 

Tekst i fot. Monika Madyńska
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 Odkrywamy skarby Europy! 

W ramach projektu Erasmus+ „E-Treasure”, ostatni 
tydzień marca spędziłyśmy w słonecznych Włoszech, od-
krywając najpiękniejsze zakątki tego miejsca. Gościłyśmy 
u rówieśników z Aversy, niewielkiego miasteczka leżącego 
niedaleko Neapolu. Każdego dnia miałyśmy okazję przy-
glądać się bliżej włoskim zwyczajom i próbować specjałów 
tamtejszej kuchni, ponieważ szkoła którą odwiedziliśmy, jest 
szkołą gastronomiczną. W naszym codziennym menu nie 
mogło więc zabraknąć pizzy, makaronu i pysznej kawy. 

 Wspomnienia z Bułgarii 

11 maja 2019 r. w nocy dotarliśmy do bułgarskiego 
miasta Gorna Orjachowica, gdzie odebrały nas rodziny, 
u których mieliśmy mieszkać przez najbliższy tydzień.  
W przeciwieństwie do reszty uczestników projektu, przy-
jechaliśmy dzień wcześniej, przez co mieliśmy okazję na 
lepsze poznanie z naszymi gospodarzami i zaaklimatyzo-
wanie się w nowym miejscu.

Nasz pobyt obfitował też w inne atrakcje. Największą 
było zwiedzanie Pompejów. To starożytne miasto, zniszczone 
w 79 r. przez erupcję Wezuwiusza, zrobiło na nas ogromne 
wrażenie. Przez 18 stuleci skryte było pod warstwą popiołu  
i skał, więc zachowało się w praktycznie niezmienionej for-
mie. Dzięki temu możemy przenieść się w czasie, oglądać 
domy, amfiteatr, czy różne szczegóły architektoniczne. Spa-
cerując brukowanymi ulicami, możemy podziwiać też zacho-
wane detale zdobiące budynki. O potędze żywiołu i jego nisz-
czycielskiej sile przekonują nas odlewy z form pozostałych po 
ciałach ofiar. To miejsce na pewno warto odwiedzić! Jeden 
dzień spędziliśmy w Casercie, zwiedzając zjawiskowy Pałac 
Królewski, który jest największą rezydencją królewską wybu-
dowaną dla dynastii Burbonów. Równie piękny jest przylega-
jący do pałacu park z licznymi fontannami i rzeźbami.

Podczas całego pobytu we Włoszech mieliśmy szan-
sę udoskonalić język angielski, którym posługiwałyśmy się  
w kontaktach z młodzieżą z różnych państw, obserwować 
inną kulturę i zwyczaje. 

 Dominika Rokita
fot. Katarzyna Mizak

W poniedziałek udaliśmy się do szkoły, w której odbył 
się apel rozpoczynający cały projekt. Poznaliśmy tam ludzi  
z różnych zakątków Europy i zostaliśmy oprowadzeni po ca-
łej szkole. Wtedy również przedstawiliśmy prezentacje o swo-
ich krajach i w ten sposób nawzajem poznaliśmy swoje trady-
cje. Dzień zakończyliśmy tańcząc, śpiewając i jedząc narodo-
we potrawy w restauracji.

We wtorek udaliśmy się do turystycznego miasta Veli-
ko Tarnovo, gdzie zwiedziliśmy i poznaliśmy historię zamku 
Carewec. Następnie mieliśmy szansę na wizytę w Mini Buł-
garii, gdzie znajdowały się miniaturowe zabytki i najważniej-
sze miejsca tego kraju. Na sam koniec dnia doświadczyliśmy 
niesamowitego pokazu dźwięku i świateł, który zrobił na nas 
wszystkich ogromne wrażenie.

W środę, po około trzech godzinach podróży, dojechali-
śmy do Plovdiv. Miasto to zachwyciło nas niezwykle urokliwą 
starówką, a pani przewodnik stale zaskakiwała ciekawostka-
mi dotyczącymi tego miejsca.

Czwartek nie obdarzył nas najlepszą pogodą, ale i to nie 
powstrzymało nas przed dalszym poznawaniem kraju. Tego 
dnia trafiliśmy do górskiego miasteczka Gabrovo, w którym 
zwiedziliśmy jaskinię Baczo Kiro, oraz odwiedziliśmy mu-
zeum etnograficzne, w którym poznaliśmy bliżej kulturę Buł-
garii. Każdy z nas zakończył dzień z plecakami pełnymi sło-
dyczy i innych pamiątek, które tam kupiliśmy.

W piątek zostaliśmy w miasteczku, które gościło nas cały 
tydzień. Ponownie udaliśmy się do szkoły, w której przez pra-
ce plastyczne podsumowaliśmy nasz pobyt. Nasi gospodarze 
pokazali nam swoje narodowe tańce, w których wszyscy mie-
li okazję uczestniczyć. Dzień, jak i cały nasz pobyt, zakoń-
czyliśmy uroczystą kolacją w restauracji, w której wspólnie 
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Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie 
współorganizatorem  
„Nocy Muzeów” i „Majówki z Prusem” 

Tradycją Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie stało się 
współorganizowanie cyklicznych przedsięwzięć środowi-
skowych o charakterze ogólnopolskim. Dzieję się to dlate-
go, że szkoła ściśle współpracuje z lokalnymi towarzystwami 
i instytucjami kulturalno-oświatowymi. W tym roku również 
aktywnie włączyliśmy się w przygotowania „Nocy Muzeów” 
oraz „Majówki z Panem Prusem”. 

Nasi uczniowie, jak co roku, zaangażowali się w przepro-
wadzenie „Nocy Muzeum” w „Chacie” Stefana Żeromskiego 
– patrona Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie. Tak jak w całej Polsce mia-
ło to miejsce 18 maja br. Grupa młodzieży o zdolnościach 
aktorskich przygotowała inscenizację, opartą na motywach 
opowiadania pisarza pt. „Wszystko i nic”. Młodzi wyko-
nawcy zadbali także o odpowiednie stroje, charakterystycz-
ne dla czasów, w których rozgrywa się akcja przedstawienia. 
Prezentowali się znakomicie zarówno pod względem audial-
nym jak i wizualnym. Publiczność jak zwykle dopisała i na-
grodziła występ gromkimi brawami. 

Drugim przedsięwzięciem z udziałem uczniów Zespołu 
Szkół nr 2  w Nałęczowie była „XIX Majówka z panem Pru-
sem”. Wydarzenie odbywało się 25 i 26 maja. Śmiało można 
stwierdzić, że pierwszy dzień „Majówki” należał do naszych 
uczniów. To oni wykazali się kreatywnością, stając się autora-
mi i realizatorami programu. Wychowankowie naszej szkoły 
podjęli się realizacji niezwykle ciekawego wydarzenia, któ-
rym było ,,Spotkanie literackie” w przepięknym ogrodzie ka-
wiarni „Ewelina”. Przyświecało mu motto: „Nałęczowska ku-
racja usuwa oschłość serca”.

spędzaliśmy nasze ostatnie chwile w Bułgarii. Oczywiście nie 
obyło się bez łez, które tylko potwierdziły, jak miło spędzili-
śmy nasz pobyt.

Kraj opuściliśmy w sobotę, zabierając ze sobą masę no-
wych wspomnień, doświadczeń i znajomości.

Kacper Majewski 
fot. Kacper Majewski, Małgorzata Bartnik

Uczestnicy programu mogli doświadczyć osobliwej po-
dróży w czasie i przenieść się w lata, gdy po ulicach Nałę-
czowa spacerowali Bolesław Prus oraz patroni Zespołu Szkół 
nr 2 – Stefan Żeromski i Zygmunt Chmielewski. Stało się to 
za sprawą przytaczanych fragmentów z „Kronik nałęczow-
skich” Bolesława Prusa, „Dzienników” Stefana Żeromskiego 
oraz wspomnień innych znamienitych gości i mieszkańców 
ówczesnego Nałęczowa. Do wspólnego czytania wspomnia-
nych utworów zaproszone zostały nieprzypadkowe osoby, 
m. in.: pani prof. Monika Gabryś-Sławińska z Instytutu Fi-
lologii Polskiej UMCS w Lublinie, pełniąca funkcję kierow-
nika Muzeum Literackiego w Nałęczowie; pani dr Joanna  
Wiśniewska-Krupa – koordynator Muzeum Bolesława Prusa 
w Nałęczowie, pan Wiesław Pardyka – Burmistrz Nałęczowa, 
pani Jadwiga Sawa-Bednarczyk – dyrektor Nałęczowskiego 
Ośrodka Kultury, pan Krzysztof Zalech – nauczyciel i prze-
wodnik turystyczny. Kolejnym punktem programu tego dnia 
był pokaz tańca nowoczesnego przygotowany, według wła-
snej choreografii, przez utalentowane uczennice pochodzenia 
ukraińskiego. 

W drugim dniu „Majówki” również nie zabrakło naszej 
młodzieży. Grupa uczniów przygotowała montaż słowno-
muzyczny pt. „Śladami Bolesława Prusa”. Dużym powodze-
niem cieszyły się prowadzone przez naszą szkołę animacje  
i warsztaty literacko–plastyczne: kolorowanki dla dzieci i do-
rosłych z motywami zaczerpniętymi z twórczości Bolesława 
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Prusa, pisanie życzeń dla mamy, rysowanie portretu mamy, 
warsztaty haiku. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce na 
placu przed Urzędem Miasta w Nałęczowie.

 Młodzież, która zaangażowała się do realizacji wymie-
nionych przedsięwzięć mogła liczyć na wsparcie, radę i po-
moc nauczycielek: pani Anny Goliszek, pani Bożeny Kursy 
oraz pani Renaty Popiołek, które wspólnie z nimi przygoto-
wywały te wydarzenia. Dla uczniów, którzy włączyli się w or-
ganizowanie środowiskowych inicjatyw była to niewątpliwie 

innowacyjna lekcja historii, literatury i tożsamości lokalnej. 
Uczestniczenie w tych działaniach było dla nich również oka-
zją do wzbogacenia wiedzy, kształcenia umiejętności organi-
zacyjnych i prospołecznych, wyzwalania kreatywności oraz 
realizowania swoich pasji i talentów. 

 Anna Goliszek, Bożena Kursa, Renata Popiołek  
Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie

fot. Bożena Kursa, Renata Popiołek

Rywalizacja o tytuł Mistrza Ortografii 
w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie 

Już po raz trzeci Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie zor-
ganizował Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Zostań 
Mistrzem Ortografii” w dwóch kategoriach – szkół podsta-
wowych (VII i VIII klasy) i gimnazjalnych  oraz szkół po-
nadpodstawowych. Patronat merytoryczny nad  tym pro-
jektem sprawował Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lu-
blinie, patronat honorowy zaś Lubelski Kurator Oświaty. 

Finał konkursu, który odbył się 28 marca 2019 r. poprze-
dziły eliminację, przeprowadzone w szkołach, które wyraziły 
chęć przystąpienia do rywalizacji. Mamy powody do zadowo-
lenia z faktu, że z każdą kolejną edycją, zgłasza się do kon-
kursu coraz  więcej szkół. Obserwujemy wyraźny progres, 
jeśli chodzi o zainteresowanie naszym projektem, co widać  
w rosnącej liczbie uczestników. Do szkół, które towarzyszą 
nam od pierwszej edycji, każdego roku dołączają nowe pla-
cówki. Dzięki temu możemy zarażać coraz większą grupę 
młodzieży przesłaniem naszego przedsięwzięcia „Ojczysty – 
znam, lubię, szanuję”.

W tym roku do rywalizacji o tytuł „Mistrza Ortografii” 
przystąpiło 52 uczniów z 17 szkół województwa lubelskie-
go. Uczestnicy pisali dyktando oraz rozwiązywali test. Prace 
były sprawdzane bezpośrednio po części konkursowej. Mło-
dzież w tym czasie udała się na spacer tematyczny „Literac-
kim szlakiem Nałęczowa”. O bogatych tradycjach literackich  
i kulturalno-oświatowych uzdrowiska opowiadał przewodnik 
turystyczny pan Krzysztof Zalech. Po zmaganiach konkurso-
wych i przed wyruszeniem na trasę wszyscy zaproszeni zo-
stali do zorganizowanej na potrzeby przedsięwzięcia kawia-
renki, w której królowały pyszne drożdżówki z piekarni pana 
Zubrzyckiego.
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Punktem kulminacyjnym imprezy było podsumowanie 
konkursu i ogłoszenie wyników. Gościem honorowym, któ-
ry zaszczycił nas swoją obecnością na uroczystości rozdania 
nagród, była pani  prof.  nadzw. Iwona  Morawska,  adiunkt 
w  Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Pol-
skiego w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Gala 
rozpoczęła się piosenką pod tytułem „Ucz się polskiego”  
w wykonaniu Ilony Watras z zespołu „Freony”. Następnie 
głos zabrała pani profesor, która w pięknych słowach, pod-
kreśliła, że język jest zasadniczym składnikiem kultury na-
rodu i głównym składnikiem tego złożonego pojęcia, które 
obejmujemy wspólnym mianem – ojczyzna, a dbałość o do-
brą znajomość języka polskiego jest jednym z wyznaczników 
patriotyzmu.
Laureaci III Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego 
„Zostań Mistrzem Ortografii”

W kategorii szkół podstawowych (VII,VIII klasy) i gim-
nazjalnych: 

• I miejsce – Jakub Kowalczyk, Szkoła Podstawowa  
nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,

• II miejsce – Julia Seredyn, Szkoła Podstawowa nr 9  
w ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach,

• III miejsce – Łukasz Salamandra, Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli.

W kategorii  szkół ponadpodstawowych nagrodzono 
uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubel-
skiej w Lublinie.

• I miejsce – Julia Cholewa,
• II miejsce – Izabela Zaborek,
• III miejsce – Natalia Pyć.
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Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe 
statuetki z napisem „Mistrz Ortografii”. Nagrody, dyplomy  
i podziękowania wręczała pani prof. Iwona Morawska. Zwy-
cięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
zainteresowanie się naszym projektem. Mamy nadzieję, że za 
rok spotkamy się w jeszcze większym gronie miłośników ję-
zyka polskiego.

Tak duże przedsięwzięcie trudno byłoby zrealizować bez 
wsparcia sponsorów, którym bardzo dziękujemy za pomoc, 
są to: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Staro-
stwa Powiatowego w Puławach, Bank Spółdzielczy w Nałę-
czowie, Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, 
Biuro Promocji UMCS, Piekarnia M. i K. Zubrzyccy w Nałę-
czowie oraz Hotel Przepióreczka w Nałęczowie.

Bożena Kursa  
fot. Barbara Grabowska, Magdalena Sitek                                                            

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie

Koncert „Świat bez granic” w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie 

W Nałęczowskim Ośrodku Kultury 13 kwietnia br. 
miał miejsce wyjątkowy koncert. Jak co roku swoje talen-
ty muzyczne i taneczne zaprezentowali uczniowie naszej 
szkoły z Polski oraz uczniowie z Ukrainy i  Kazachstanu. 
Zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać wiel-
kich przebojów z różnych krajów w wielu językach obcych 
m. in. „Żanem Sol”, czyli „Zakochana dusza”, „Odpowiedz 
mi”, „Kiedyś byłam różą”, „Znajdź dla mnie miejsce w swo-

im sercu”, „Życie, kocham cię nad życie”, „Fala”, „Kwitnie 
tarnina”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, obejrzeć przepięk-
ne tańce nowoczesne i klasyczne, a także przenieść się wir-
tualnie na chwilę do pięknego Kazachstanu oraz wysłuchać 
wiersza w wykonaniu asystenta kulturowego „Pójdziesz 
w drogę synu”. Cel koncertu był charytatywny, a zebra-
ne pieniążki zostały przeznaczone na budowę hospicjum  
w Zaleszanach. Na zakończenie koncertu wszyscy wspólnie 
zaśpiewali w języku polskim i ukraińskim piosenkę „Hej So-
koły”. Występ trwający ponad godzinę wszyscy zebrani wy-
słuchali z przejęciem i wzruszeniem. 

Tekst i fot. Magdalena Adamska 
kierownik internatu ZS nr 2 w Nałęczowie
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Szkolenie na operatora koparkoładowarki  
w Puławach już możliwe! 

31 maja 2019 r. dyrektor Centrum Kształcenia Zawo-
dowego w Puławach mgr inż. Mirosław Pustelnik ode-
brał z rąk dyrektor Centrum Koordynacji Szkolenia Ope-
ratorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego mgr Beaty Nałudki potwierdzenie 
spełnienia wymagań §25 Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzą-
dzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583), co oznacza możliwość 
prowadzenia szkoleń dla operatorów koparkoładowarki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. M. Grzegorzewskiej – współpraca się opłaca 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
Marii Grzegorzewskiej w Puławach stawia się na nieustan-
ny rozwój. W 2018 roku przeprowadzono wiele remontów, 
zadbano o bezpieczeństwo uczniów, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo, ale także o zwiększenie 
szans edukacyjnych wychowanków.

Nasz ośrodek bierze udział w wielu projektach edukacyj-
nych, umożliwiającym naszej kadrze uzyskiwanie kwalifikacji 
na najwyższym poziomie. Także zaplecze dydaktyczne i wy-
posażenie sal nie jest nam obojętne. Pragniemy wyposażać 
szkołę w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Jest to możliwe dzięki działaniom: kadr, dyrekcji ośrodka, 
władz powiatu oraz wielu darczyńców i partnerów współpra-
cujących z naszym ośrodkiem.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach jest 
pierwszym w powiecie puławskim lokalnym ośrodkiem dys-
ponującym upoważnieniem do szkolenia operatorów kopar-
koładowarki.

Zapisy w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Puławach lub pod nr telefonu: 81 886 38 37 wew. 23.

Andrzej Ptasiński  
wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach
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W ostatnim czasie postawiliśmy na rozwój Branżowej 
Szkoły I stopnia. Dzięki udziałowi w projektach: „Nowocze-
sne Centra Edukacji Zawodowej” oraz „Mój Powiat – uczy, 
dokształca, rozwija” powstała nowoczesna pracownia techno-
logii gastronomicznej a ośrodek wyposażono w nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu prowadzi-
my także kursy cukiernik i barman/kelner.  Dzięki nowym 
pomocom, wsparciu ze strony dyrekcji ośrodka, władz po-
wiatowych oraz sfinansowaniu mebli przez Klub KIWANIS 
Puławy utworzyliśmy pracownię wielofunkcyjną do obsługi 
konsumenta. Powstała także pracownia hotelarska – pokój 
hotelowy. Dzięki staraniom i współpracy wielu osób, a przede 
wszystkim dofinansowaniu naszego projektu przez Leroy 
Merlin Polska, udało się pozyskać potrzebne materiały do 

Ścieżka sensoryczna na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble 

Stowarzyszenie „Szansa” działające przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble jest w trakcie 
realizacji projektu „Dzięki Fundacji Santander – widzę, 
czuję, smakuję”. Fundusze na ten cel udało się zapewnić 
dzięki grantowi uzyskanemu w czwartej edycji ogólnopol-
skiego konkursu Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmie-
niam” oraz wsparciu kilku przychylnych firm m.in.: Mas-
termedia i Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. W ramach 
projektu na terenie Ośrodka powstała ścieżka sensoryczna. 
W placówce przebywa i uczy się młodzież niepełnosprawna 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osoby 

remontu węzła higieniczno-sanitarnego w pracowni hotelar-
skiej oraz zaplecza gospodarczego pracowni technologii ga-
stronomicznej.

Po raz kolejny okazało się, że zapraszając do współpracy 
różne podmioty,  można często osiągnąć więcej. Wszystko 
jest możliwe jeśli włożymy w to odpowiedni nakład pracy 
wielu osób i różnych instytucji. Żywimy nadzieję na dalszą 
współpracę i wspieranie naszego ośrodka w unowocześnianiu 
zaplecza dydaktycznego.

Tekst i fot. Martyna Kolasińska
nauczyciel SOSW w Puławach
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z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Przyjeżdża-
ją tu również małe dzieci na wczesne wspomaganie rozwoju 
oraz na zajęcia z hipoterapii. Z pewnością umożliwienie pod-
opiecznym nauki i rozwoju poprzez doświadczanie polisen-
soryczne, przyczyni się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia ich 
pobytu. Zadaniem ścieżki jest rozwijanie wyobraźni doty-
kowej dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz po-
budzanie receptorów w stopach i dłoniach, poprawiając tym 
samym integrację sensoryczną. Rozwój sensoryczny jest bar-
dzo ważny, pozwala odczuć, porządkować, składać w jedną 
spójną całość bodźce odbierane przez zmysły z otaczającego 
nas świata. Ogród sensoryczny jest ogrodem, który czytamy 
za pomocą zmysłów. Emitowane przez specjalnie dobraną ro-
ślinność doznania estetyczne, zapachowe, dźwiękowe czy do-
tykowe mają stymulować ośrodkowy układ nerwowy i pobu-
dzać mózg do efektywniejszego działania. Jednocześnie prze-
bywanie na wolnym powietrzu wśród przyrody daje poczucie 
relaksu, wyciszenia i odprężenia. Wiemy, jak duży wpływ na 
samopoczucie i sprzyjające warunki terapii ma tego typu od-
działywanie na rozwój osób niepełnosprawnych.

Ścieżka sensoryczna obsadzona jest roślinnością i podzie-
lona na strefy:

• I strefa dotyku – podwyższona rabata z roślinami  
o różnych fakturach wielkości i grubości liści,

• II strefa smaku – znajdziemy tu zioła, poziomki, 
jagody, borówki, porzeczki, 

• III strefa zapachu – z rabatami kwiatowymi  
o intensywnym zapachu: róże, lilaki, lawenda, 

• IV strefa dźwięku – tu usłyszymy szumiące trawy, 
chrzęst żwiru pod stopami, szumiące liście brzozy,

• V strefa barw – ukazuje różnorodność barw w naturze.
Podłoże ścieżki wysypano różnymi materiałami: kamyka-

mi, korą, zrębkami, plastrami drewna, roślinnością okrywo-
wą, tak aby w miesiącach letnich można było chodząc boso 
odczuwać i masować receptory stóp. Ścieżka ma długość 
około 100 metrów.

Dodatkowo, w celu urozmaicenia miejsca, wykonano tzw. 
suchą rzekę z kamieni oraz postawiono altankę.

Mamy nadzieję, że strefy z określoną roślinnością przy 
ścieżce staną się enklawą zabawy, terapii oraz wypoczynku 
dla ludzi w różnym wieku. 

W przygotowanie i wykonanie ścieżki włączyło się wielu 
ludzi dobrej woli, którzy nieodpłatnie, w wolnym czasie, wy-
konywali prace na rzecz tego projektu. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni za zaangażowanie m.in.: uczniom Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy w Kęble, młodzieży przyjeżdzającej na 
jazdy konne do ośrodka, pracownikom placówki, rodzicom, 
strażakom z Wąwolnicy, a szczególnie panom, którzy ułożyli 
krawężniki. 

Ścieżka będzie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich 
mieszkańców Kębła i okolic. Liczymy, że stanie się ciekawą 
atrakcją dla odwiedzających.

Katarzyna Wnuczek  
koordynator projektu

fot. z archiwum ośrodka
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II Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie 
Spławikowym 

W dniu 24 maja 2019 r. po raz drugi drużyna węd-
karska naszego ośrodka została zaproszona przez MOW  
w Zawichoście na II TOWARZYSKIE ZAWODY W WĘD-
KARSTWIE SPŁAWIKOWYM DLA MOW I MOS Z WO-
JEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, PODKARPAC-
KIEGO I LUBELSKIEGO. 

W tegorocznych zmaganiach nasz ośrodek reprezentowa-
li: Damian Węgliński (kapitan drużyny), Kewin Ostrokulski, 
Wojciech Fila i Przemysław Szmigiel. Pomimo niezbyt sprzy-

jającej pogody, która od początku zawodów wszystkim da-
wała się we znaki, a także wpływała niekorzystnie na brania 
ryb w tym dniu, nasza drużyna poradziła sobie znakomicie. 
Łącznie naszym zawodnikom udało się zdobyć 11 140 pkt, 
co dało nam ogromną przewagę nad pozostałymi ekipami  
i I miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Ke-
win Ostrokulski, który nie tylko osiągnął największą wagę 
złowionych ryb (5 755 pkt) i zajął I miejsce w swojej grupie 
wiekowej (12-16 lat, kadet), ale także złowił największą rybę 
zawodów – amura o wadze 1,55 kg.

Na I miejscu w swojej grupie wiekowej (16-18 lat, ju-
nior) uplasował się również Wojciech Fila z wynikiem  
2 440 pkt, Przemysław Szmigiel zajął II miejsce z wynikiem 
1 575 pkt, a Damian Węgliński V miejsce - 1 370 pkt. 

Klasyfikacja drużynowa:                            
• I MOW Puławy – 11 140 pkt
• II MOW Zawichost – 5 250 pkt
• III MOS Puławy – 5 245 pkt
• IV MOW Kielce – 2 870 pkt
• V MOS Solec – 2 210 pkt.
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, którzy 

systematycznie wspierają działalność naszego kółka węd-
karskiego: panu Tomaszowi Iwanowskiemu – „STYNKA” za 
zaopatrzenie naszej drużyny w zawodnicze zanęty wędkar-
skie, panu Grzegorzowi Musiał – „DAGET – HURTOWNIA 
PRZYNĘT WĘDKARSKICH” za zaopatrzenie naszej druży-
ny w przynęty wędkarskie, PZW Azoty Puławy za  udostęp-
nienie łowiska „Osadnik” oraz PZW Kurów za udostępnienie 
łowiska „Olesin”.   

Opiekunowie: Łukasz Pluta wychowawca MOW w Puławach,
Tomasz Teodorowicz nauczyciel MOW w Puławach

fot. archiwum ośrodka

XVIII Mistrzostwa Polski w piłkarskich „6”  
na boiskach trawiastych 

Kolejny raz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Puławach był organizatorem Mistrzostw Polski Mło-
dzieżowych Ośrodków Wychowawczych w piłkarskich „6”  
na boiskach trawiastych.

31 maja 2019 r. odbył się XVIII finał tej imprezy. Do Pu-
ław przyjechały najlepsze drużyny z całej Polski, m.in.: z Bo-
rowia, Debrzna, Rud, Nysy i Kalet.

Celem rozgrywek było:
1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez roz-

budzenie zainteresowań sportowych i popularyzacja 
piłki nożnej wśród wychowanków Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych. 

2. Wdrażanie do zorganizowanej i aktywnej formy wypo-
czynku i rekreacji.  

3. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. 
4. Popularyzacja piłki nożnej i wyłonienie młodzieży ce-

lem dalszego szkolenia. 
5. Integracja ze środowiskiem.
Podczas wszystkich meczy zawodnicy byli obserwowani 

przez trenerów i sędziów. Udało się wyłonić tych najzdolniej-
szych i najlepszych.
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XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa MOW  
w Piłce Siatkowej Plażowej 

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. wychowankowie na-
szego Ośrodka: A. Lipka, E. Jóźwiak, K. Bartkowiak oraz  
G. Matys wzięli udział w XIV Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach MOW w Piłce Siatkowej Plażowej.

Mistrzostwa odbyły się na boiskach MOW w Lidzbarku 
Warmińskim.

W turnieju wzięło udział 20 drużyn z 9 ośrodków wycho-
wawczych z całej Polski.

MVP XVIII Mistrzostw został  Filip Marciniak z Debrzna,
Najlepszym Bramkarzem został Patryk Chowania z Borowia,
Królem Strzelców został Michał Łopato z Borowia. 

 Klasyfikacja XVIII  Mistrzostw Polski Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych w piłkarskich „6” na boiskach 
trawiastych:

• I miejsce - MOW Borowie
• II miejsce - MOW Debrzno
• III miejsce - MOW Nysa
• IV miejsce - MOW Puławy
• V miejsce - MOW Kalety
• VI miejsce - MOW Rudy. 
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Puławach za 

ufundowanie okolicznościowych pucharów oraz Hurtowni 
Mrożonek i Lodów „TEEM” za lody, które były miłym akcen-
tem w tym gorącym dniu.

Szczególne podziękowania należą się wychowankom, wy-
chowawcom, nauczycielom i pracownikom obsługi za pomoc 
przy organizacji mistrzostw.     

Małgorzata Cywka
pedagog MOW Puławy
fot. archiwum ośrodka

Więzienie – stracony czas! 

Zakład Karny w Żytkowicach istnieje od lutego 1983 
roku. Powstał na bazie działającego tutaj wcześniej Ośrod-
ka Przystosowania Społecznego. To zakład karny typu pół-
otwartego dla recydywistów penitencjarnych (mężczyzn).

Jak czytamy na stronie internetowej zakładu: „W ostat-
nich latach więzienie przeszło olbrzymią metamorfozę. Po-
wstały nowe budynki administracyjne i nie tylko. Obecnie  
w Żytkowicach karę więzienia odbywa około 600 osób, a pra-
cuje tam prawie 150 ludzi”.

Kadra zakładu podejmuje wiele interesujących akcji in-
formacyjnych i kampanii społecznych  m.in. dzień otwarty  
w ramach kampanii społecznej „(Nie) poznane w więzie-
niach”, którą w 11 podległych sobie jednostkach zorgani-
zował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warsza-
wie aby „W ten sposób pokazać nasz prawdziwy wizerunek, 
trochę zatarty przez stereotypy. Żyjemy w XXI wieku i te wię-
zienia, które widzimy na filmach to czysta fikcja – tłumaczy 
podpułkownik Michał Lenard, dyrektor Zakładu Karnego  
w Żytkowicach”. (wypowiedź dla Redakcji Pionki24 JaW,  
08-02-2015 18:25).

 5 i 15 marca 2019 r. (w dwóch 15-osobowych grupach) 
przyjechaliśmy tutaj w ramach realizacji naszego programu 

Drużyna „Puławy II” w składzie: E. Jóźwiak oraz A. Lipka - 
zajęła III miejsce.

Sławomir  Goluch
fot. archiwum ośrodka
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„Dorosły znaczy odpowiedzialny, zaradny, bezpieczny”, aby 
wziąć udział w projekcie edukacyjno-profilaktycznym: „Wię-
zienie – stracony czas”.

Celem projektu są działania prewencyjne mające na celu 
ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie 
młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. 
Film jest wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służ-
by Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Uczestnicy po 
projekcji filmu i dyskusji dotyczącej przedstawionych w nim 
sytuacji, mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką Zakła-
du Karnego w Żytkowicach. Zajęcia prowadzone na terenie 
zakładu karnego mają na celu wpłynąć na uczestników pro-
jektu, ukazując życie w izolacji penitencjarnej. Widok krat, 
funkcjonariuszy w mundurach ma dodatkowo za zadanie po-
kazać, że w życiu warto kierować się rozwagą i przewidywać 
konsekwencje swojego postępowania. 

Tekst i fot. por. Paweł Wójcik

To było niezwykłe doświadczenie! Dziękujemy wszyst-
kim!

Jednak WSZYSCY byliśmy zgodni – NIE CHCEMY NI-
GDY TAM WRÓCIĆ!

Opr. Anna Nikodemska
wychowawca MOW Puławy

Sprawy społeczne

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – 2019

Powiat Puławski w 2019 roku po raz kolejny przystą-
pił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samo-
rząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczają-
cych uczestnictwo beneficjentów programu w życiu spo-
łecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywiza-
cję społeczną i zawodową, w tym: 
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektro-
nicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsłu-
gi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicz-
nego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zaku-
pionego w ramach programu.

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co naj-
mniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elek-
trycznego do wózka ręcznego.

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 
i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4 oraz modułu 
II) i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności za-



66

K W A R T A L N I K 
Powiatu Puławskiego

wodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz 
modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki okre-
ślone dla danego obszaru.

Termin składania wniosków:
– dla modułu I: od 10 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.
– dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jed-

nak niż do 10 października 2019 r. (rok akademicki 
2019/2020 semestr zimowy).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu 
można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Kró-
lewska 3, 24-100 Puławy, pok. 4 lub 5, tel. 81 888 04 92 w. 4 
lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl  
w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Justyna Oleśkiewicz
 referent w zespole ds. rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych PCPR w Puławach

Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego 2019 – piknik integracyjny 

30 maja 2019 r. na terenie Mariny  
w Puławach odbył się piknik integra-
cyjny z okazji Powiatowych Obchodów 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który 

honorowym patronatem objęła Starosta Puławski pani Da-
nuta Smaga. Impreza została włączona w lokalną kampa-
nię społeczną Miasta Puławy – „Puławy dla rodziny”.

Zaproszonych gości powitała dyrektor Powiatowego Cen- 
trum Pomocy Rodzinie w Puławach, pani Małgorzata  
Suszek-Zawadzka, która w swoim przemówieniu złożyła ser-
deczne życzenia przybyłym rodzicom zastępczym oraz dzie-
ciom. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Michał Godliński 
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puławskiego oraz rad-
ni Rady Powiatu Puławskiego: pan Zbigniew Ambryszewski, 
pani Renata Szczypa, pan Marek Woch, a także pani Anna 
Maj – kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecz-
nych w Urzędzie Miasta Puławy oraz przedstawiciele MOPS 
w Puławach i MOPS w Nałęczowie.

Życzenia rodzinom zastępczym złożył pan Michał 
Godliński, który przekazał także podziękowania i gratulacje 
od Zarządu Powiatu Puławskiego oraz przewodniczącego 
Rady Powiatu Puławskiego pana Janusza Wawerskiego.

W trakcie pikniku na najmłodszych czekało wiele atrak-
cji i niespodzianek: pompowane zjeżdżalnie, wata cukrowa 
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i popcorn, gry i zabawy integracyjne dla dzieci, konkursy 
sportowe i plastyczne. Wszystkie dzieci uczestniczące w za-
bawie otrzymały upominki, a zwycięzcy konkursów nagrody 
specjalne. Dla wszystkich gości przygotowany został poczę-
stunek, tj. kiełbaski z grilla, owoce, lody i różne słodkości. 
W pikniku wzięli udział rodzice zastępczy oraz ich pod-
opieczni, dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej im. 
Marii Konopnickiej w Puławach oraz ze świetlicy socjotera-
peutycznej „Barka” i ogniska wychowawczego prowadzonych 
przez Stowarzyszenie „Rodzina”. Wolontariusze z grupy Bur-
sowego Klubu Wolontariatu „Dobroczynni” z pełnym zaan-
gażowaniem pomogli wprowadzić atmosferę wesołej zabawy, 
która sprawiła dużo radości dzieciom oraz ich opiekunom. 
Tego dnia pogoda nas nie zawiodła, co sprzyjało udanej zaba-
wie do późnych godzin popołudniowych.

Składamy serdeczne podziękowania partnerom oraz 
sponsorom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do or-
ganizacji pikniku integracyjnego.

Kamila Wójcik
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Puławach

fot. archiwum jednostki

X Turniej Piłki Nożnej Samorządowców  
Powiatu Puławskiego 

29 czerwca 2019 r. na boisku „Orlik” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puła-
wach odbył się Jubileuszowy X Turniej Piłki Nożnej Samo-
rządowców Powiatu Puławskiego. 

Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła drużyna Ko-
mendy Powiatowej Policji w Puławach. Drugie miejsce za-
jęli sportowcy ze Starostwa Powiatowego w Puławach, trze-
cie gmina Kazimierz Dolny, czwarte miejsce gmina Żyrzyn, 
piąte gmina Baranów zaś na szóstym miejscu uplasowała 
się drużyna „Sąsiedzi” gmin Nałęczów i Wąwolnica. Kró-
lem strzelców okazał się Marcin Rożek z drużyny Starostwa 
Powiatowego w Puławach, najlepszym bramkarzem został 
Artur Poniewierski z zespołu Komendy Powiatowej Policji  
w Puławach natomiast tytuł najlepszego zawodnika całego 
Turnieju przypadł Piotrowi Zarychcie z Komendy Powiato-
wej Policji w Puławach.

Sport, turystyka, rekreacja

Władze Powiatu Puławskiego reprezentował członek za-
rządu Jan Ziomka, który pogratulował sportowcom osiągnięć 
przekazując puchary oraz nagrody dla najlepszych zawodni-
ków i drużyn turnieju.

Wyniki:
• gminy Wąwolnica/Nałęczów – gmina Żyrzyn 1:5
• gmina Kazimierz Dolny – gmina Baranów 3:1
• gmina Żyrzyn – Starostwo Powiatowe w Puławach 2:7
• gmina Baranów – Komenda Powiatowa Policji  

w Puławach 0:3
• Starostwo Powiatowe w Puławach – gminy Wąwolnica/

Nałęczów 3:1
• Komenda Powiatowa Policji w Puławach – gmina 

Kazimierz Dolny 3:1
• gmina Baranów – gminy Wąwolnica/Nałęczów 4:2
• gmina Kazimierz Dolny – gmina Żyrzyn 3:1
• Starostwo Powiatowe w Puławach – Komenda 

Powiatowa Policji w Puławach 1:4. 
Najlepsi zawodnicy z każdej drużyny:

•  Marcin Łaguna - gminy Wąwolnica/Nałęczów
•  Paweł Zając - gmina Żyrzyn
•  Dariusz Kalbarczyk - Starostwo Powiatowe w Puławach
•  Tomasz Capała – Komenda Powiatowa Policji  

 w Puławach
•  Piotr Wiącek – gmina Baranów
•  Kamil Seroka – gmina Kazimierz Dolny. 

Magdalena Kobiałka
fot. Kamil Lewandowski

Wydział Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Starostwo Powiatowe w Puławach
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Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w 2019 roku:

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

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

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

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

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

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

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

Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki 
Publicznej),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.




