WYDARZENIA
Radni przyjęli roczny plan pracy Rady Powiatu
Podczas III sesji Rady Powiatu w Lubartowie, która odbyła się 6 lutego br. w Lubartowie radni przyjęli roczny plan
pracy rady. Uchwalono również plan pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu. Obrady po raz pierwszy
prowadzono przy pomocy systemu informatycznego eSesja.
Wśród uchwał podjętych podczas III sesji znalazła się uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy
SPZOZ w Lubartowie. Do składu Rady Społecznej Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, zgłosiła kandydatury, które zostały
przegłosowane przez radnych. Oprócz tego radni głosowali nad przyjęciem planów pracy poszczególnych komisji Rady
Powiatu tj. Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Środowiska, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.
W skład Rady Społecznej przy SPZOZ w Lubartowie weszli:
1. Ewa Zybała - Przewodnicząca - Starosta Lubartowski
2. Piotr Kaliszewski - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego
Członkowie wybrani przez Radę Powiatu:
3. Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Lubartowski
4. Radosław Guz - Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie
5. Jan Zaworski - Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie
6. Tomasz Marzęda - Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie
7. Jan Sławecki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie
8. Wojciech Ślifirczyk - przedstawiciel KP PSP Lubartów
K. Onyszko [IRE]

Zmiany w budżecie Powiatu
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Lubartowie 6 lutego br. radni dokonali zmian w budżecie Powiatu
Lubartowskiego na 2019 rok.
Zmieniony budżet zakłada zwiększenie dochodów Powiatu o 2 633 234 zł do kwoty 97 410 522 zł. Wydatki określone
pierwotnie na kwotę 96 661 232 zł zwiększono o 8 958 018 zł do łącznej wysokości 105 619 250 zł. Kwota planowanego
deficytu budżetu Powiatu została zwiększona z 1 883 944 zł do 8 208 728 zł.
Zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej Rady Powiatu w Lubartowie zakładane wydatki
inwestycyjne są w łącznej kwocie 33 995 935 zł, w których skład wchodzą: środki własne Powiatu - 15 165 676 zł, środki
finansowe pozyskane z budżetu Państwa - 7 870 729 zł, środki pozyskane z Unii Europejskiej - 9 693 865 zł, środki
finansowe z rezerwy inwestycyjnej Powiatu - 940 565 zł, a także środki finansowe pozyskane w ramach współpracy
z innymi jednostkami samorządu w kwocie 325 100 zł.
K. Onyszko [IRE]
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INFORMACJE
VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się
w Lubartowie
21 lutego br. przedstawiciele Powiatu Lubartowski,
Miasta Lubartów i Związku Dużych Rodzin „Trzy
Plus” podpisali porozumienie o wspólnej organizacji
VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin. W dniach 1416 czerwca do Lubartowa przyjadą wielodzietne rodziny
z całej Polski. Według szacunków organizatorzy
spodziewają się około 800 uczestników.
W wydarzeniu uczestniczyli Joanna Krupska - Prezes Związku Dużych Rodzin, Ewa Zybała - Starosta Lubartowski,
Krzysztof Paśnik - Burmistrz Miasta Lubartów. Zjazd Dużych Rodzin to trwające trzy dni spotkanie integrujące rodziny
z co najmniej trójką dzieci. Rodziny uczestniczące w zjeździe będą miały możliwość wzięcia udziału w wielu
interesujących wydarzeniach organizowanych na terenie Lubartowa. W tworzonym programie znajdą się m.in. warsztaty
dla dzieci, zajęcia sportowo-rekreacyjne, występy zespołów ludowych, a także festyn „Rodzinna Biesiada Czerwcowa
u Sanguszków”. Cel imprezy to przede wszystkim wspólna integracja rodzin wielodzietnych oraz tworzenie pozytywnego
wizerunku rodziny.

Związek Dużych Rodzin ”Trzy Plus” powstał 11 lat temu, w czasach kiedy tej polityki rodzinnej jeszcze nie było.
Chcieliśmy stworzyć społeczne ciało, które pokaże że wielodzietność to nie margines i patologia, lecz wybór. Z biegiem
lat przyszedł pomysł, aby spotykać się w gronie rodzin wielodzietnych. I tak narodziła się idea Zjazdów Dużych Rodzin.
Pierwszy Zjazd zorganizowaliśmy w Grodzisku Mazowieckim kolejne odbyły się w Lublinie, Łowiczu, Gnieźnie, Nysie
i Szczecinie - mówiła Joanna Krupska - Prezes Związku.
Idea dużych rodzin jest mi bliska. Duża rodzina to nie jest problem ani patologia. Chcemy mówić jak się żyje w dużych
rodzinach, jakie są ich problemy i jakie radości - mówiła Ewa Zybała - Starosta Lubartowski.
Wydarzenie to również doskonała promocja Lubartowa i Powiatu Lubartowskiego. Każdy zjazd promowany jest przez
wielodzietną rodzinę pochodzącą z miasta w którym jest organizowany. Twarzą tegorocznego zjazdu będze rodzina
Państwa Joanny i Dawida Warchulińskich i ich dzieci Paweł, Paulina i Zuzia.
K. Onyszko [IRE]
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WYDARZENIA
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ulicami Lubartowa
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to
święto honorujące i upamiętniające żołnierzy
polskiego podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego działającego w latach 1944
– 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Z tej okazji już po raz siódmy w Lubartowie
zorganizowano Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Wilczym Tropem. Około 200 zawodników stanęło na starcie biegu na dystansie
1963 metrów dla upamiętnienia daty śmierci
Józefa Franczaka "Lalka" zastrzelonego przez
SB w październiku 1963 r. i biegu głównego na
odcinku 5 kilometrów. Wśród nich był radny
wojewódzki Leszek Kowalczyk i wicestarosta lubartowski Lucjan Mileszczyk. Obaj na co dzień
biegają. Jednak, jak podkreślają, dziś nie dystans,
a motyw biegu miał dla nich największe znaczenie.
- Bieg jest ważny dla upamiętnienia Żołnierzy
Wyklętych. Zauważyłem, że kiedyś mieliśmy
mętlik w głowie – w domu mówiło się co innego,
a na lekcjach historii zupełnie co innego. A dzięki
takim biegom prawda przemawia do młodzieży.
Chciałbym uczcić pamięć tych wspaniałych
ludzi, którzy walczyli o prawdziwie wolną
Polskę - mówił Lucjan Mileszczyk, Wicestarosta
Lubartowski.
O wadze tego święta i samego biegu mówiła
również Ewa Zybała - Starosta Lubartowski,
podkreślając walor edukacyjny, rolę pamięci
i prawdy historycznej w budowaniu tożsamości
narodowej nie tylko młodych pokoleń.
Biegi Tropem Wilczym w Lubartowie poprzedziła msza św. w Bazylice św. Anny i gra edukacyjna „Szlakiem Wyklętych”.
J. Piekarczyk [SPO]
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INWESTYCJE
Wniosek o dofinansowanie remontu mostu
8 lutego br. Zarząd Powiatu w Lubartowie złożył wniosek o dofinansowanie na przebudowę mostu na rzece
Minina w miejscowości Samoklęski w gminie Kamionka ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa
czyli tzw. rezerwy mostowej.
Przygotowywana do realizacji inwestycja zakłada przebudowę mostu o długości 16,7 m wraz
z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 – Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545
L) na długości niemal 400 m. Szacunkowa wartość robót przekracza 1,3 mln zł, z tego ponad 694 tys zł
w przypadku uzyskania dofinansowania pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa. W ramach prac budowlanych
przewidziano m.in.: naprawę ubytków ustroju niosącego oraz podpór wraz z zabezpieczeniem powierzchni betonowych,
wymianę nawierzchni bitumicznej i izolacji mostu wraz z jej odwodnieniem, ustawienie bariero-poręczy oraz barier na
dojazdach do mostu.
Wraz z przebudową mostu przeprowadzone zostaną roboty budowlane drogi powiatowej nr 1544 L.
W jej zakresie znajdzie się: ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów oraz wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Przebudowa mostu i drogi poprawi komfort użytkowania i podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
M. Libera [IRE]

Stypendia Starosty Lubartowskiego rozdane
7 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie Ewa Zybała - Starosta Lubartowski wręczyła
stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski. Stypendium naukowe otrzymali
uczniowie, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wysoką średnią ocen (min. 5,0) oraz wzorowe
zachowanie. Nagrodzeni zostali również sportowcy, którzy otrzymali nagrody za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych.
Wśród stypendystów wyróżniających się w dziedzinie nauki znaleźli się:
- z Zespołu Szkół w Kocku: Dominka Nakonieczna;
- z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie: Barbara Abramik, Bartosz Bodzak, Mateusz Czeladka,
Alicja Gozdal, Alicja Kwasek, Beata Osuch, Magdalena Podleśna, Dominika Sławińska, Sylwia Wyrwisz;
- z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie: Dorota German, Aleksandra Pyła, Weronika Nicpoń, Daria Imgrond, Katarzyna
Malesa, Dariusz Sokołowski, Natalia Korzeniowska.

Nagrody Starosty dla sportowców

Nagrody Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w poszczególnych dyscyplinach otrzymali:
Karolina Targońska - atletyka (podnoszenie ciężarów), Lidia Różyk - atletyka (podnoszenie ciężarów), Patrycja Powroźnik
- atletyka (podnoszenie ciężarów), Ernest Wawerski - lekkoatletyka, Weronika Pszczoła - lekkoatletyka, Bartosz Zieliński lekkoatletyka, Wiktoria Zagólska - lekkoatletyka, Oliwia Zielińska - lekkoatletyka, Piotr Barwiński - lekkoatletyka, Antonina
Szabała - pływanie, Kaja Wróblewska - pływanie, Filip Maciejuk - kolarstwo, Karolina Stachyra - kolarstwo, Amelia Rusinek
- kolarstwo, Wioleta Furtak - kolarstwo, Ilona Kubera - taekwon-do, Amelia Małyska - taekwon-do, Oliwia Pietrzela taekwon-do, Adam Bronisz - taekwon-do itf, Julia Wójcik - tenis stołowy, Łukasz Drzewiecki - tenis stołowy.
Starosta pogratulowała wszystkim stypendystom oraz nagrodzonym oraz życzyła kolejnych osiągnięć w nauce
i sukcesów sportowych.
W. Białek [IRE]
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OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
Zbliża się czas kiedy młodzi ludzie decydują o wyborze swojej dalszej drogi edukacyjnej.
Przedstawiamy Państwu ciekawą ofertę edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski

Bursa Szkolna w Lubartowie
ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów
tel. 81 854 36 63
www.bursa.lubartow.pl
Bursa Szkolna w Lubartowie jest placówką opiekuńczo–
wychowawczą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych, uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa usytuowana jest przy ul. 1-go
Maja 82, m.in. w sąsiedztwie Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej i II Liceum Ogólnokształcącego im.
Piotra Firleja.
Wychowankom oferuje dobrze wyposażone pokoje
dwu, trzy i czteroosobowe, gwarantujące właściwy
komfort podczas nauki i wypoczynku.
Zapewniamy: całodobową opiekę wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej, monitoring wizyjny, codzienne,
smaczne i urozmaicone wyżywienie, bardzo dobre
warunki do nauki, atrakcyjną, szeroką ofertę rozwoju
zainteresowań, udział w życiu kulturalnym Bursy

i miasta, możliwość uczestnictwa w konkursach,
turniejach, wieczorkach karaoke czy spotkaniach
z ciekawymi ludźmi. Wychowankowie mogą
również uczestniczyć w akcjach i działaniach
w kołach zainteresowań tj.: sportowe, plastyczne,
Klub Młodego Wolontariusza, PCK, turystyczno –
krajoznawcze, klub filmowy, muzyczny lub innych wg
potrzeb i oczekiwań młodzieży.
Dzienna stawka za pełne wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja) wynosi 11 zł. Opłata miesięczna za zamieszkanie
to 60 zł. Opłaty naliczane są proporcjonalnie do
faktycznego czasu pobytu wychowanka w placówce.
Każdy wychowanek może ubiegać się o pomoc finansową
z GOPS i MOPS w postaci dopłat do wyżywienia oraz
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki
przez dziecko poza miejscem stałego zamieszkania.
Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. oraz do
odwiedzania
naszej
strony
internetowej
www.bursa.lubartow.pl.

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła
Karola Sanguszki w Lubartowie
ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów
tel. /81/ 855 01 10
www.zs2.lubartow.pl
Oferta dla absolwentów gimnazjum:
I Liceum Ogólnokształcące (3-letnie):
Klasa matematyczno - fizyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, język angielski
Nauczane języki: angielski i niemiecki
Klasa humanistyczno - psychologiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: angielski, niemiecki lub francuski
Klasa biologiczno - chemiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia i chemia
Nauczane języki: angielski, francuski
Klasa społeczno - administracyjna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: angielski, francuski lub rosyjski
Technikum Zawodowe nr 2 (4-letnie):
Technik informatyk
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka
Nauczane języki: angielski, niemiecki
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Oferta dla absolwentów szkół podstawowych:
I Liceum Ogólnokształcące(4-letnie):
Klasa matematyczno - fizyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, język angielski
Nauczane języki: angielski i niemiecki
Klasa prawnicza
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Nauczane języki: angielski, niemiecki lub francuski
Klasa humanistyczno - psychologiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: angielski, niemiecki lub francuski
Klasa biologiczno - chemiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia i chemia
Nauczane języki: angielski, francuski
Klasa społeczno - administracyjna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: angielski, francuski lub rosyjski
Technikum Zawodowe nr 2 (5-letnie):
Technik informatyk
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka
Nauczane języki: angielski, niemiecki
www.powiatlubartowski.pl

OFERTA EDUKACYJNA
Powiatowy Mlodzieżowy Dom Kultury
w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
tel. 81 855 37 86
www.mdk.lubartow.pl
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
jest placówką wychowania pozaszkolnego, realizującą
misję rozwijania i pielęgnowania talentów dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Lubartowskiego.
W ofercie PMDK jest cała gama zajęć edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży (6-19 lat): taneczne, muzyczne,
plastyczne, teatralne i medialne:
PRACOWNIA MUZYCZNA:
- zajęcia wokalne – Dziecięce i Młodzieżowe Studio
Piosenki,
- nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych,
- warsztaty umuzykalniające dla najmłodszych (od 5 lat)
PRACOWNIA PLASTYCZNA:
- plastyka dla najmłodszych,
- warsztaty rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby
PRACOWNIA TANECZNA:
- taniec klasyczny – balet, taniec ludowy,
- taniec nowoczesny (hip-hop, break-dance),
- taniec współczesny, inscenizacje taneczne, zespoły
taneczne: „Free Steps”, „Sprind Dance”, „Dance Feet”,
„Relevé”, „Klaps”, „Baleriny”, „Balerinki”
PRACOWNIA TEATRALNO-MEDIALNA:
- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży,
- teatry dziecięce i młodzieżowe : „Pięć Groszy”
„Awantura”, „Chili”, chłopięcy „Teatr prawdziwych
mężczyzn”, „Charaktery”, „Pięć złotych”, Teatr Trupa.
- warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i filmowe,
- warsztaty filmu animowanego dla starszych dzieci
i młodzieży – Grupa Reporterska, Kino Bambino.
Prowadzący zajęcia są nauczycielami specjalistami
w zakresie muzyki, plastyki, teatru i tańca. Nauczyciele
są wielokrotnymi laureatami przeglądów i konkursów,
posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne
oraz predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi
i młodzieżą.
Z edukacji w PMDK w bieżącym roku szkolnym korzysta ponad 600 uczestników. Dzieci i młodzież z PMDK są
laureatami konkursów i festiwali o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym oraz
stypendiów artystycznych.
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Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. 81 852 00 40
www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
Liceum Ogólnokształcące
Klasa administracyjno-ekonomiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
Informatyka, wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: angielski i niemiecki
Technikum zawodowe:
Kształcenie w zawodach:
- technik górnictwa podziemnego
- technik przeróbki kopalin stałych
- technik mechanik
- technik handlowiec
- technik informatyk
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia
3-letnia branżowa szkoła I stopnia
Kształcenie w zawodach:
górnik eksploatacji podziemnej, piekarz, kucharz, mechanik i operator maszyn i pojazdów rolniczych, dekarz,
cieśla, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych:
- 3 lata nauki
- nauczanie w formie zaocznej
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Lubelskim
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:
- górnik eksploatacji podziemnej
- technik górnictwa podziemnego
- technik przeróbki kopalin stałych
- mechanik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
- mechanik –
operator pojazdów i maszyn rolniczych
- technik handlowiec
- sprzedawca
- kucharz
- elektryk
Szkoła posiada własny Internat
Dni otwarte w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim
organizowane będą 27 marca br.
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Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie
ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów
tel. 81 855 22 14
www.rcez.lubartow.pl
Oferta dla absolwentów gimnazjów i szkół
podstawowych
Technikum zawodowe
Kształcenie w zawodach:
- technik budownictwa
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik elektronik
- technik mechanik
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia lub fizyka
Szkoła branżowa I stopnia
Kształcenie w zawodach:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- sprzedawca
- oddziały wielozawodowe w zawodach: elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, cukiernik, piekarz, fryzjer, kucharz,
wędliniarz, murarz - tynkarz, ślusarz, stolarz, dekarz,
elektryk, krawiec, monter sieci i instalacji sanitarnych.
I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
- nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej
Regionalne
Centrum
Edukacji
Zawodowej
w Lubartowie zaprasza do zapoznania się
z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020.
W zespole szkół działają technikum zawodowe,
branżowa szkoła I stopnia i liceum ogólnokształcące dla
dorosłych. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
zaprasza 30 kwietnia br. na dzień dzwi otwartych.
Szczegółowe informacje na temat oferty szkoły
i zasad naboru dostępne są na stronie internetowej
www.rcez.lubartow.pl

Zespół Szkół w Kocku
ul. Warszawska 41, 21-150 Kock
tel. 81 859 10 33
www.zskock.com.pl
Oferta dla absolwentów gimnazjum:
I Liceum Ogólnokształcące
Klasa humanistyczno-językowa
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, historia
Klasa matematyczno-geograficzna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia, język angielski
Klasa społeczno-przyrodnicza z ratownictwem
przedmedycznym i wychowaniem fizycznym
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, wos, język angielski
Technikum zawodowe
Kształcenie w zawodzie: technik handlowiec
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia
Szkoła Branżowa I stopnia
Kształcenie w oddziale wielozawodowym w zawodach:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
sprzedawca, kucharz, rybak śródlądowy, rolnik, cukiernik, piekarz, krawiec, stolarz, lakiernik samochodowy,
dekarz, elektryk, tapicer;
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
- nauczanie w formie zaocznej
Oferta dla absolwentów szkół podstawowych:
I Liceum Ogólnokształcące
Klasa lingwistyzna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, język niemiecki
Klasa menadżerska
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia, język angielski
Klasa społeczno-przyrodnicza z ratownictwem
przedmedycznym i wychowaniem fizycznym
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, wos, język angielski
Technikum zawodowe
Kształcenie w zawodzie: technik handlowiec
Szkoła Branżowa I stopnia
Kształcenie w oddziale wielozawodowym w zawodach:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
sprzedawca, kucharz, rybak śródlądowy, rolnik, cukiernik, piekarz, krawiec, stolarz, lakiernik samochodowy,
dekarz, elektryk, tapicer;
Szczegółowe informacje na temat oferty szkoły
i zasad naboru dostępne są na stronie internetowej
www.zskock.com.pl
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INFORMACJE
Podsumowanie tegorocznej kwalifikacji wojskowej
W dniach 4-28 lutego na terenie Powiatu Lubartowskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Jej celem było zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich
predyspozycji do służby w wojsku oraz określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubartowie, odpowiedzialnej za przebadanie osób podlegających
kwalifikacji, był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Tegoroczna kwalifikacja obejmowała głównie
mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Ponadto, poza rocznikiem podstawowym, orzekani byli mężczyźni z roczników
starszych, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach ubiegłych. Oprócz mężczyzn przed Powiatową Komisją Lekarską
w Lubartowie stawały również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, czyli kończące
naukę na kierunkach medycznych oraz psychologicznych.
Procentowy udział poszczególnych kategorii zdolności orzeczonych przez Powiatową Komisję Lekarską
w Lubartowie przedstawia się następująco:
• kategoria A- zdolny do czynnej służby wojskowej: 92%
• kategoria B- czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej: 1,05%
• kategoria D- niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju: 4,42%
• kategoria E- trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej: 2,53%
Kwalifikacja wojskowa była dobrą okazją, aby zdecydować się na służbę w najmłodszej formacji Polskich Sił Zbrojnychw Wojskach Obrony Terytorialnej. Osoby zainteresowane w trakcie kwalifikacji wojskowej mogły uzyskać niezbędne
informacje na temat służby w Wojskach Obrony Terytorialnej w specjalnie przygotowanych przez żołnierzy Obrony
Terytorialnej punktach informacyjnych, przy komisjach lekarskich.
A. Trojak [ZKR]
foto: K. Onyszko [IRE]

luty 2019

Echo Powiatu Lubartowskiego

9

WYDARZENIA
Uczczono 75 rocznicę pacyfikacji wsi Jamy
8 marca 1944 roku Niemcy w bestialski
sposób wymordowali 152 mieszkańców wsi
Jamy. Zginęły dzieci, kobiety i osoby starsze.
7 i 8 marca br. w Ostrowie Lubelskim i Jamach
odbyły się obchody 75. rocznicy pacyfikacji
tej miejscowości.
Pacyfikacja wsi była odpowiedzią na akcję
partyzantów Armii Ludowej, którzy dzień wcześniej zaatakowali stacjonujące we wsi oddziały
współpracujących z Niemcami, turkmeńskich
kolaborantów pod dowództwem Własowa. Następnego dnia z pomocą do Jam przybyły większe siły niemieckie, które w odwecie bestialsko
wymordowały mieszkańców, w tym wiele kobiet
i dzieci. Jamy zostały doszczętnie spalone.
Na cmentarzu parafialnym w Ostrowie Lubelskim w 75. rocznicę tych tragicznych wydarzeń odbył się apel poległych i salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina.
W asyście wojskowej złożono wiązanki kwiatów
pod pomnikami upamiętniającymi pacyfikację
oraz pod krzyżami przy Mauzoleum. Świadectwo
swego życia wygłosił świadek pacyfikacji, prezes
Fundacji Na Rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy - Kazimierz Wolski.
- Ojciec schował mnie i moich braci do dołka
po kartoflach. W pewnym momencie Niemiec
strzelił do ojca, zabił go, a siostrę ciężko ranił.
Było to blisko obory i stodoły. Wszystko płonęło.
Trudno było nam wytrzymać w tym dołku. Pożar
był tak silny, że leżąca przy nim siostra po prostu
spłonęła. W miejscu, gdzie nie było takiego
wielkiego ognia, zebrało się nas kilkoro: 4-5 dzieci
i starszych osób. Niemcy przyszli i błagaliśmy,
żeby nas nie rozstrzeliwali - opowiadał Kazimierz
Wolski.
W Kaplicy Mauzoleum, której fundatorem
są mieszkańcy wsi Jamy została odprawiona
msza święta w intencji ofiar. Głos zabrali Beata
Mazurek - Wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław
Gogacz - Senator RP, Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Ewa Zybała - Starosta Lubartowski oraz Leszek Kowalczyk - Radny Sejmiku
Województwa Lubelskiego. Następnie przybyli
goście dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej męczeństwo mieszkańców Jam a pod
pomnikiem upamiętniający ofiary pacyfikacji
złożyli wiązanki i zapalili znicze. Na zakończenie
w koncercie pieśni żołnierskich zaprezentowała
się Orkiestra Wojskowa z Dęblina.
K. Onyszko [IRE]
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WYDARZENIA
Nowy samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lubartowie
14 lutego br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie odbyło się uroczyste podsumowanie
realizacji zadania pn. „Zakup środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie” zakupionego w ramach promesy udzielonej dla ŚDS
w Lubartowie przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Promesa na kwote 270 tys zł została udzielona z okazji Jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
jeszcze w październiku 2018 roku za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Za przyznane środki zakupiony został 20 miejscowy autobus marki MercedesBenz Sprinter 516 CDI wyposażony w wbudowaną windę i miejsce na wózek inwalidzki. W przekazaniu samochodu
uczestniczyli Albin Mazurek przedstawiciel Wojewody Lubelskiego - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz władze Powiatu Lubartowskiego w osobach Ewy Zybały - Starosty Lubartowskiego,
Radosława Guza - Członka Zarządu Powiatu w Lubartowie,Tomasza Marzędy - Przewodniczącego Rady Powiatu w
Lubartowie i Jerzego Piekarczyka - Kierownika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Poświęcenia nowego autobusu dokonał o. Dariusz Miastowski gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w
Lubartowie. Następnie zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Kolejnym punktem spotkania była
część artystyczna przygotowana przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.
Posiadanie samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest dla Środowiskowego Domu
Samopomocy ważnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania placówki. To też narzędzie do likwidacji
barier transportowych i społecznych ponieważ uczestnicy ze względu na odległość miejsca zamieszkania i swoją
niepełnosprawność nie mogliby samodzielnie dotrzeć na zajęcia organizowane przez ŚDS. Nowy autobus pokonuje
ok. 200 km dziennie. Zabiera i odwozi uczestników zamieszkujących gminy Lubartów, Kamionka, Michówi Abramów.
Wyrażam wielką radość z dokonanego zakupu. Nowy środek transportu posłuży nam przez kolejne lata do przewozu
podopiecznych - mówiła podczas uroczystości Dyrektor ŚDS w Lubartowie - Anna Kuszner.
K. Onyszko [IRE]
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EDUKACJA
„Z literaturą na Ty” w RCEZ
7 lutego br. uczniowie klas Technikum Zawodowego z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z cyklu „Z literaturą na Ty”. Tym razem młodzi czytelnicy poznali
historię, rodzaje i gatunki literatury zwanej horrorem.
Zaprezentowano najciekawsze przykłady tego typu powieści oraz ich ekranizacje filmowe. Oprócz prezentacji
multimedialnej uczniowie mogli też zapoznać się z literaturą grozy, horroru i kryminału, które zostały zakupione do
zbiorów biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autorem spotkań jest Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Lubartowie.
E. Zalewska [PBP]

Rusza V Edycja Konkursu Powiatowego „Wyjątkowe
jednostki - autorytety”
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zaprasza
na Powiatowy Konkurs „Wyjątkowe jednostki-autorytety”. Konkurs
skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
klas trzecich gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Powiatu Lubartowskiego. Jak co roku konkurs organizowany jest pod
patronatem Starosty Lubartowskiego.
To już V edycja cyklicznego konkursu dotyczącego wyjątkowych osobowości
i autorytetów. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie mogą spróbować
swoich sił w trzech kategoriach: plastycznej multimedialnej i literackiej. Celem
corocznego konkursu jest zapoznanie z dorobkiem wybitnych jednostek, które
mogą stać się autorytetami dla młodych ludzi. Konkurs ma za zadanie również
kształtować poczucie więzi artystycznych talentów z wielkimi postaciami.
Prace konkursowe można nadsyłać na adres: RCEZ w Lubartowie, 21-100
Lubartów, ul. 1 Maja 82 lub składać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 16
marca br. włącznie z pisemnym formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą rodziców
z dopiskiem „Wyjątkowe jednostki-autorytety”.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 marca br. na stronie internetowej
www.rcezlubartow.pl. Informacje dotyczące terminu gali finałowej zostaną
podane w dniu ogłoszenia wyników.
Regulamin oraz kwestionariusz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie
internetowej RCEZ:
www.rcez.lubartow.pl/konkursy/kp5edycja.pdf
We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z
koordynatorami:
Edyta Konior - ekonior@o2.pl, Dorota Bułgajewska-Muzyka - dorotamuzyka@
interia.pl
K. Onyszko [IRE]
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KULTURA
„Premierki-przecierki” pracowni muzycznej PMDK
5 lutego z koncertem „Premierki-przecierki” wystąpili najmłodsi wychowankowie pracowni muzycznej PMDK
w Lubartowie, podopieczni Grażyny Grymuzy. Po koncercie debiutantów wychowawczyni opowiedziała dzieciom
o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, którego 200-lecie urodzin świętujemy w tym roku w całej Polsce.
Krótka, dostosowana do małych odbiorców i wzbogacona o materiały audiowizualne prelekcja o kompozytorze
oraz upominki z jego wizerunkiem z pewnością pomogą małym muzykom zapamiętać, jak ważną postacią dla
polskiej kultury był Stanisław Moniuszko.
PMDK

Premiera spektaklu „Zły sen” PMDK w Lubartowie
7 lutego br. pracownia teatralna Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie zaprosiła widzów
na premierę spektaklu „Zły sen” Teatru Chili, w reżyserii Małgorzaty Adamczyk. Teatr Chili to grupa, która
powstała na początku roku szkolnego. Grupa tworzona jest przez 15. młodych aktorów w wieku od 11 do 13
lat. Scenariusz przedstawienia sprawnie łączący motywy baśni o Kopciuszku oraz wątki współczesne, stworzyła
instruktorka grupy, Małgorzata Adamczyk.
„Zły sen” to opowieść o losach niezwykłego gangu dziewczyn, który rządzi się specjalnymi zasadami. :„zero chłopaków”.
Jak wygląda świat, gdzie chłopaki nie mają wstępu? Co robią dziewczyny w wolnym czasie? Czy plotą warkoczyki, a może
jednak grają w piłkę? Wystąpili aktorzy Teatru Chili: Nikola Dubaj, Paweł Gajownik, Julia Guz, Aleksandra Jasiówka, Marcin
Matyjaszczyk, Maja Piela, Weronika Poznańska, Zofia Przytocka, Hanna Puchacz, Wiktoria Rączka, Karolina Szczygieł,
Patryk Woliński, Amelia Woźniak, Anna Wronowska.
Po premierze teatralnej przyszła kolej na premierę taneczną - w najnowszym układzie zaprezentował się zespół
Balerinki, prowadzony przez Elizę Maruszak. Wystąpiły: Amelia Budka, Oliwia Iwanek, Gabrysia Charlińska, Wiktoria Drąg,
Jagoda Szutko, Julia Wierzchoń, Weronika Goleń i Weronika Turlewicz.
PMDK
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SPORT
Zespół Szkół Nr 2 wśród najlepszych szkół sportowych
Wysoką 4 pozycję zajął Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie
w
podsumowaniu
Lubelskiego
Wojewódzkiego
Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok 2017/2018.
Ogółem w współzawodnictwie uczestniczyło 120 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubelskiego.
Puchar i pamiątkowe dyplomy odebrali dyrektor Zbigniew
Sajda oraz nauczyciel wychowania fizycznego Marek
Kitliński.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najbardziej
usportowionych szkół z Województwa Lubelskiego, władze
samorządowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władze
Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
oraz zaproszeni goście. Podczas podsumowania wręczono
puchary oraz dyplomy dla dziesięciu najlepszych szkół
w kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej
i Licealiada. Gimnazjum Sportowe, funkcjonujące w ZS nr 2 w Lubartowie w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej, na
287 sklasyfikowanych szkół, zajęło bardzo wysokie - 14 miejsce w województwie. Jest to najwyższa pozycja w historii tej
szkoły w klasyfikacji wojewódzkiej.
K. Onyszko [IRE]
foto: ZS Nr 2

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej
28 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół nr
2 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej
chłopców. Do rozgrywek zgłosiły się 3 drużyny: II Liceum
Ogólnokształcące w Lubartowie, Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej w Lubartowie i Zespół Szkół nr 2
w Lubartowie.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym, do dwóch
wygranych setów. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Powiatu
zdobyła drużyna Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Drugie
miejsce zajęli uczniowie RCEZ, a trzecie siatkarze z II LO.
Wyniki rozegranych spotkań:
ZS nr 2 - II LO 2:0
II LO - RCEZ 0:2
RCEZ - ZS nr 2 0:2
Sędzią głównym zawodów był Marek Kitliński oraz sędziowie młodzieżowi z ZS nr 2. Zawody były finansowane
z budżetu Powiatu Lubartowskiego.
ZS Nr 2

Tenisiści Zespołu Szkół nr 2 najlepsi w województwie
7 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2
w Hrubieszowie odbył się Finał Wojewódzki Licealiada 2019 w drużynowym tenisie stołowym chłopców.
W mistrzostwach wzięły udział najlepsze szkoły wyłonione
z eliminacjach powiatowych i rejonowych.
W finale najlepsi okazali się podopieczni Beaty Sajdy: Mateusz Baranowski, Łukasz Drzewiecki i Bartosz Kowalczyk pokonując drużynę z V LO w Lublinie. W czerwcu licealiści wezmą
udział w Mistrzostwach Polski szkół ponadgimnazjalnych. Na
co dzień uczniowie szkoły z ul. Chopina trenują tenis stołowy
w lubartowskich klubach.
ZS Nr 2
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KULTURA
Studniówka w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie
9 lutego br. w uroczystej, radosnej atmosferze, na sto dni przed maturą tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół
nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie spotkali się na Balu Studniówkowym. Uroczystość rozpoczęła się
tradycyjnym polonezem odtańczonym przez każdą z klas maturalnych.
Maturzyści ZS nr 2 dotrzymując tradycji zaprezentowali specjalny układ taneczny poloneza pokazowego,
przygotowany specjalnie na studniówkę do kompozycji złożonej z różnych polonezów Fryderyka Chopina. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Lubartowskiego w osobie Radosława Guza - Członka Zarządu
Powiatu w Lubartowie, który życzył wszystkim niezapomnianych wrażeń oraz bardzo dobrych wyników na egzaminie
maturalnym. Słowa podziękowań za wspaniały pokaz tańca skierował do młodzieży ks. kan. Andrzej Juźko. Odczytano
także list skierowany do maturzystów od Burmistrza Miasta Lubartów - Krzysztofa Paśnika.
Miłych słów nie szczędziła Dyrektor ZS nr 2 Anna Wójtowicz. Na sto dni przed maturą życzyła maturzystom przede
wszystkim jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym, trafnych wyborów dalszej drogi życiowej, a w dniu
dzisiejszym świetnej zabawy.
Część oficjalną studniówki można było śledzić na żywo na stronie internetowej szkoły oraz na fanpejdżu Powiatu
Lubartowskiego pod adresem: facebook.com/PowiatLubartowskiSerwisInfo
K. Onyszko [IRE]

Artystyczne ferie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
W dniach 11-22 lutego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie trwały
„Artystyczne Ferie w PMDK”. 71 dzieci codziennie korzystało z warsztatów artystycznych z nauczycielami PMDK (muzycznych, teatralnych,
ruchowych, plastycznych) oraz wycieczek i spacerów.
W pierwszym tygodniu ferii grupa odwiedziła
Teatr im. H. Ch. Andersena, gdzie obejrzała
zrealizowany z humorem spektakl „Calineczka”.
Po przedstawieniu uczestnicy zwiedzili Centrum
Spotkania Kultur. Dzieci podczas ferii zwiedziły
najpiękniejszy zabytek Lubartowa - Bazylikę
św. Anny oraz skorzystały z ciekawych lekcji
bezpieczeństwa w Powiatowej Komendzie
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej
Policji. Na zakończenie pierwszego tygodnia
grupa wybrała się do Centrum Kultury w Lublinie,
gdzie dzieci obejrzały film „Przygody Pana Patyka”
i bawiły się w „Dzikim pokoju”. W drugim tygodniu
dwukrotnie dzieci wyjechały na wycieczkę do
Lublina: do Domu Słów, w którym zwiedzały
ciekawą ekspozycję dotyczącą drukarstwa
oraz wzięły udział w warsztatach opowiadania
historii; do Centrum Kultury - gdzie obejrzały dwa
spektakle teatralne w ramach XIX Ogólnopolskiego
Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.
W ostatni dzień ferii dzieci odwiedziły Muzeum
Wsi Lubelskiej, gdzie skorzystały z szeregu atrakcji:
zwiedzania zabytkowego dworu, chaty i restauracji,
gry „Czarna studnia” oraz ogniska i przejażdżki
wozem, które przygotowali pracownicy lubelskiego
skansenu.
Podczas trwających dwa tygodnie ferii dzieci
miały okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych
z nauczycielami PMDK (muzycznych, tanecznych
i ruchowych, teatralnych i plastycznych).
PMDK
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