Rok szkolny 2017/2018
oficjalnie rozpoczęty!
Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. To początek kolejnego roku zmagań i wysiłku w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń, pogłębiania
zainteresowań i odkrywania swoich pasji. W poniedziałek, 4 września niemal 2 tys. młodych ludzi rozpoczęło naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubartowski.
Starosta Lubartowski - Fryderyk Puła, który wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego
w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, życzył uczniom
aby szkoła była dla nich miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Życzył ambicji
w zdobywaniu wiedzy, wytrwałości w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelności
i odpowiedzialności w codziennym życiu.

W bieżącym roku szkolnym w strukturze szkolnictwa rozpoczynają funkcjonowanie 3-letnie szkoły branżowe, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe. W klasach pierwszych szkół
branżowych w RCEZ w Lubartowie, ZS w Ostrowie Lubelskim
i ZS w Kocku uczy się ogółem 109 uczniów.
Tekst: W. Białek [OIS]

Początek roku szkolnego w Brukseli
W nietypowy sposób rok szkolny 2017/18 rozpoczęło trzech
uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie… W dniach 3-7 września przebywali oni na wycieczce w Brukseli, która była nagrodą
w konkursie rozstrzygniętym pod koniec roku szkolnego.
„Twoje europejskie wyzwanie” to konkurs skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów województwa lubelskiego. Jego pomysłodawcą oraz organizatorem
był Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Zadaniem trzyosobowych drużyn zgłoszonych w konkursie było przygotowanie i nakręcenie 1-minutowego filmu, ukazującego w jaki
sposób członkostwo Polski w UE i inwestycje współfinansowane
ze środków unijnych zmieniły i wpłynęły na rozwój regionu, z którego zgłaszana jest drużyna.
Drużyna szkoły z „Chopina”, którą tworzyli: Wojciech Iwanek,
Piotr Kamiński i Arkadiusz Tomasiak, zdobyła uznanie jury zwyciężając w naszym powiecie. Tym sposobem nowy rok szkolny rozpoczęli w Brukseli, gdzie mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale
również zwiedzić budynki najważniejszych instytucji Unii Europejskiej.
ZS2
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Od Redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Echa
Powiatu Lubartowskiego”. Za
nami czas dożynek... W tym
roku z powodu aury – były one
nieco mniej udane… Musieliśmy uznać wyższość sił przyrody nad naszymi planami
i scenariuszami. O wakacjach
też już powoli zapominamy –
uczniowie wrócili w szkolne
ławy, niektórzy do całkiem nowych szkół.
Jesienią - jak co roku - naszą
uwagę skupiamy wokół przedsiębiorców z terenu naszego
powiatu. Do nich adresowany
jest konkurs o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego. W roku bieżącym
ma on szczególny wydźwięk
z racji jubileuszowej, dziesiątej jego edycji. Do końca października czekamy na zgłoszenia kandydatów, pełni nadziei,
że edycja ta będzie wyjątkowa.
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Wręczenie aktów
nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycieli

29 sierpnia br. dwie nauczycielki zatrudnione w szkołach prowadzonych
przez Powiat Lubartowski - Joanna Lipska,
n-l języka polskiego w RCEZ w Lubartowie oraz Edyta Ewa Petryszak, n-l fizyki
w ZS w Ostrowie Lubelskim - otrzymały
z rąk Starosty Lubartowskiego Fryderyka
Puły, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wręczając dokumenty, Starosta pogratulował
pedagogom uzyskania kolejnego stopnia
awansu na ścieżce rozwoju zawodowego
i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym. Wraz ze Starostą gratulacje mianowanym nauczycie-

lom złożyli również Członkowie Zarządu
Powiatu w Lubartowie, Przewodniczący
Rady Powiatu w Lubartowie Henryk Zdunek, Sekretarz Powiatu Gabriela Wyszyńska oraz Kierownik Wydziału Oświaty
i Sportu Krzysztof Krupa.
Nauczyciel mianowany to kolejny stopień awansu w karierze zawodowej pedagogów. Warunkiem jego uzyskania jest
odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz pozytywny wynik
egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Tekst: W. Białek [OIS]
Foto: A. Lazor [IRE]

W Starostwie zapłacisz kartą
Starostwo Powiatowe w Lubartowie przystąpiło do „Programu bezgotówkowego
dla urzędów”. W kasie urzędu jest już zainstalowany terminal POS pozwalający na
wnoszenie opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów).

Program realizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową
Izbą Rozliczeniową S.A., a jego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie, urzędy
marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, a także w Policji.

Echo Powiatu Lubartowskiego
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Powiat inwestuje w drogi
W planie wydatków inwestycyjnych
Powiatu Lubartowskiego na rok bieżący
do realizacji przewidzianych jest 14 odcinków dróg powiatowych. Część z zaplanowanych inwestycji została zakończona
jeszcze w miesiącach letnich. Tak było
m.in. w miejscowości Rawa (gm. Michów),
gdzie za ponad 200 tys. zł wyrównano
istniejącą nawierzchnię mieszanką asfaltową oraz wyrównano pobocza. Również w wakacje zakończyły się roboty
drogowe związane z przebudową dróg
w miejscowościach: Orzechów-Kolonia
(gm. Uścimów) i Glinnik (gm. Abramów).
W Orzechowie na odcinku 990 m dokonano wyrównania istniejącej podbudowy
drogi, ułożona została warstwa ścieralna
i utwardzone pobocza. Wartość inwestycji
sięgnęła niemal 230 tys. zł. Z kolei inwestycja w Glinniku objęła prawie 2-kilometrowy odcinek drogi, na którym dokonano
wyprofilowania istniejącej nawierzchni,
zamontowano bariery ochronne oraz
wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wartość robót przekroczyła kwotę
650 tys. zł, a środki na jej realizację pochodziły z budżetu Gminy Abramów.

Droga w Glinniku (Gmina Abramów)
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W sierpniu zakończyła się również
budowa chodnika z kostki brukowej
w Skrobowie - Kolonii. Nowy chodnik ma
700 metrów długości i kosztował ponad
270 tys. zł.

Chodnik w Skrobowie - Kolonii (Gmina Lubartów)

Z końcem września zakończyły się również roboty na drodze powiatowej w miejscowości Talczyn. Na 1,2-kilometrowym
odcinku wykonane zostało poszerzenie
drogi i jej odwodnienie a nawierzchnia
zyskała nową warstwę asfaltu. Wartość
inwestycji sięgnęła niemal 800 tys. zł,
z czego ponad 500 tys. zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Największą inwestycją drogową aktualnie realizowaną jest przebudowa mostu na Odnodze Wieprza w Jeziorzanach.
Przebudowywany jest prawie 13-metrowy most i 743 m przylegającej do niego
drogi powiatowej. Wartość robót przekracza 1,3 mln zł, z tego ponad 450 tys. zł
pochodzi z dotacji budżetu państwa z tzw.
rezerwy mostowej. Zakończenie prac planowane jest na koniec października.
W trakcie realizacji jest również 6 nieco
krótszych odcinków dróg powiatowych
finansowanych ze środków własnych,
bądź przy finansowym wsparciu zainteresowanych gmin powiatu. Są to: droga
w Dąbrówce (gm. Kamionka) o długości
417 m i wartości ponad 104 tys. zł, odci-

Droga w Orzechowie - Kolonii (Gmina Uścimów)
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nek drogi w Antoninie (gm. Firlej) o długości 700 m i wartości ponad 185 tys. zł.
Roboty trwają również na drogach powiatowych w miejscowości Sosnówka (gm.
Abramów) – odcinek o długości 1094 m
i wartości ponad 275 tys. zł oraz w Giżycach (gm. Michów) na odcinku o długości
3 025 m i wartości ponad 512 tys. zł. Termin ich wykonania zaplanowany jest na
drugą połowę października. Natomiast
z końcem listopada powinny zakończyć
się roboty drogowe w Annówce (gm.
Kock) i Nowej Woli (gm. Serniki).
Wszystkie te inwestycje nadzoruje Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie.
Tekst: M. Libera [IRE]
Foto: ZDP w Lubartowie

Droga w Rawie (Gmina Michów)

Dofinansowanie na drogi powiatowe
coraz bliżej – preumowa podpisana
10 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Lublinie – jako lider przedsięwzięcia podpisał wstępną umowę dotyczącą przygotowania
projektu partnerskiego 20 powiatów województwa lubelskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności
komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę
i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność
komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Szacowany koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 223 mln zł,

w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wyniesie 120 mln zł. Przewidywany
termin realizacji projektu obejmuje lata 2017-2020.
Na terenie Powiatu Lubartowskiego projekt obejmuje dwa
zadania inwestycyjne o wartości ponad 8 mln zł, z dofinansowaniem z Unii na kwotę ponad 6 mln zł. Są to: przebudowa
Alei Tysiąclecia w Lubartowie wraz z przebudową sygnalizacji
świetlnej oraz przebudowa drogi powiatowej relacji Lubartów – Kamionka – Kierzkówka, na odcinku ok. 4 km pomiędzy
miejscowościami Skrobów - Kolonia i Siedliska. Realizacja obu
inwestycji planowana jest na 2018 rok.
M. Libera [IRE]

Wnioskujemy
o dofinansowanie na remonty dróg
W połowie września Zarząd Powiatu w Lubartowie złożył do Wojewody Lubelskiego dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, popularnie zwanego „schetynówkami”. Dotyczą one przebudowy dróg powiatowych w Kozłówce (na wysokości Muzeum Zamoyskich) oraz
w Łucce (przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 19). Wsparcie jakie oferuje Program może wynosić maksymalnie
50% kosztów inwestycji.
Przygotowywane do realizacji zadania poprawią jakość układu komunikacyjnego powiatu lubartowskiego i wpłyną na
poprawę bezpieczeństwa drogowego. Wstępna lista rankingowa wniosków będzie znana pod koniec października tego
roku. W przypadku uzyskania dofinansowania nowe drogi powinny być gotowe za rok.
M. Libera [IRE]
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Jak przeciwdziałać ASF
Na terenie naszego kraju wciąż rozprzestrzenia się wirus afrykańskiego
pomoru świń (ASF). Jest to nieuleczalna,
wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba świń
domowych oraz dzików. Zwalczanie ASF
trwa latami, ponieważ wirus jest bardzo
odporny - przeżywa w szerokim zakresie
ph i niskiej temperaturze. Choroba ta pojawiła się już w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu lubartowskiego - w powiatach: radzyńskim i parczewskim, a sześć
naszych gmin: Firlej, Kock, Niedźwiada,
Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów,
zostało włączonych do tzw. obszaru
ochronnego.
Najbardziej typowym objawem ASF są
nagłe padnięcia trzody. Ponadto choroba
ta objawia się sinicą skóry uszu, brzucha
i boków ciała zwierząt, drobnymi, lecz
licznymi wybroczynami w skórze, biegunką oraz pienistym wypływem z nosa
a także niedowładem zadu i poronieniami u prośnych macior.
W przypadku stwierdzenia padnięć
trzody chlewnej właściciele zwierząt
powinni natychmiast poinformować
o tym fakcie właściwego powiatowego
lekarza weterynarii. Wystąpienie ogniska choroby wiąże się bowiem z koniecznością podjęcia działań przez
Inspekcję Weterynaryjną. W takich sytuacjach wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą
zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki
zniszczone. Utylizacji podlegają również
obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń oraz wszelkie
przedmioty i substancje (w tym pasze),
które mogły zostać skażone wirusem
ASF i nie mogą zostać odkażone. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF
podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy
użyciu odpowiednich preparatów biobójczych.
Wokół ogniska ASF wyznaczany jest
obszar zapowietrzony o promieniu co
najmniej 3 km i obszar zagrożony sięgający co najmniej 7 km poza obszar
zapowietrzony. Gospodarstwa utrzymujące świnie w tych obszarach zaczyna
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obowiązywać bezwzględny zakaz ich
wywozu. Zazwyczaj wybijane są wszystkie świnie znajdujące się w rejonie zapowietrzonym, niezależnie od tego czy są
zdrowe, czy chore. To właśnie działanie
wzbudza największe protesty wśród hodowców. Doszło już nawet do sytuacji,
w której mieszkańcy wsi zablokowali dostęp Inspekcji Weterynaryjnej do
gospodarstwa i uniemożliwili wybicie
świń. Hodowców najbardziej bulwersuje
fakt, że wybijane są zdrowe świnie, a nie
podejmuje się innych działań mających
na celu wygaszenie choroby, jak np.
ograniczenie populacji dzików. Okazuje
się bowiem, że dziki są najważniejszym
rezerwuarem wirusa oraz przyczyną szerzenia się ASF, o czym od dawna alarmowali rolnicy. Niedawno podjęta została
decyzja o możliwości całorocznego odstrzału dzików, która wymaga jeszcze
skutecznej realizacji. Z rekomendacji
„Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań
dla ograniczenia rozprzestrzeniania się
ASF na terenie RP” wynika, że populacja dzika powinna wynosić 0,1 osobnika
na kilometr kwadratowy na wschód od
Wisły. Utrzymywanie stale niskiej liczebności populacji dzika może doprowadzić
do wygaszenia choroby w środowisku
naturalnym, co pozwoli ochronić także
hodowle świń.
W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być przestrzegane zasady bezpieczeństwa, które
pozwolą na ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem. Zaliczyć do nich można:
• zakaz nabywania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego,
• zakaz karmienia zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia lub produktami (w tym resztkami, zlewkami)
pochodzenia zwierzęcego,
• unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku
kontaktu z padłą świnią lub dzikiem
należy jak najszybciej umyć ręce lub
zdezynfekować środkiem na bazie
alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie,

•

•

•

•
•

•

•

zabezpieczenie budynku, w którym
są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych,
utrzymywanie świń w budynkach,
w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne,
zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc
przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni),
rezygnacja z udziału w polowaniach,
zachowanie podstawowych zasad
higieny: odkażanie rąk i obuwia,
stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku
inwentarskim po zakończeniu prac
oraz okresowe odkażanie odzieży
ochronnej i narzędzi,
zastosowanie mat dezynfekcyjnych
na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich,
uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich w gospodarstwach,
w których utrzymywane są świnie.

Dużo kontrowersji wzbudzają także
koszty likwidacji ASF. Jest to choroba
zakaźna podlegająca ustawowemu obowiązkowi zwalczania, więc zwalczanie
jej powinno być prowadzone ze środków
finansowych budżetu państwa. Niestety,
coraz więcej obowiązków z tym związanych próbuje się przerzucać na samorządy oraz nie zwraca się im kosztów podjętych już działań.
Pocieszającym w tej sytuacji jest jedynie fakt, że spożycie mięsa zarażonej
świni nie jest groźne dla ludzi.
Infolinia ASF 22 623 10 65
A. Trojak [ZKR]
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Umowa na e-Geodezję podpisana
18 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego w ramach
działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Lubelski, zaś
partnerami pozostałe 19 powiatów województwa lubelskiego.
Podpisanie umowy jest zwieńczeniem
wspólnych prac nad przygotowaniem

tego ważnego dla regionu lubelskiego
projektu. Poprzez jego realizację w starostwach powiatowych wdrożone zostaną
elektroniczne usługi z zakresu geodezji
i kartografii, dzięki czemu załatwienie
wielu spraw możliwe będzie zdecydowanie szybciej, a niektórych nawet bez
konieczności wychodzenia z domu.
Realizacja projektu przewidziana jest
do końca 2019 r., a jego efektem będzie
„ucyfrowienie” niemal 70% powierzchni województwa lubelskiego. W ramach
przedsięwzięcia planowane jest m.in.
wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz

dostosowanie istniejących baz danych
Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB),
Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu
(GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500).
Całkowita wartość projektu wynosi 187,5 mln złotych, z czego na Powiat
Lubartowski przypada niemal 12 mln zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
M. Widerska [IRE]

Jesień w PMDK
Jesienią odbędą się też najważniejsze imprezy pracowni
W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie  
we wrześniu nie tylko rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i mło- plastycznej i teatralnej. Plastycy świętować będą podczas XIII
Spotkań ze Sztuką „Kolekcje”, które owocują cyklicznie organidzieży, ale także nowy rok kulturalny.
zowaną wystawą zbiorową. Składają się na nią prace artystów
– zarówno profesjonalnych, jak i amatorów, tworzących w naszym regionie. Każda z edycji ”Kolekcji” pokazuje, że w najbliższej okolicy pracuje wielu znakomitych twórców o wyrazistym
charakterze – stąd zestawienie ich ze sobą w jednej galerii daje
każdorazowo ciekawe efekty, a możliwość zobaczenia ich prac
z bliska to dla młodzieży z PMDK najlepsza edukacja.
W listopadzie odbędzie się także XVIII Witryna Teatralna –
jedyny w regionie niekonkursowy przegląd teatrów młodzieżowych naszego województwa. „Witryna” jest wyjątkową okazją
do obejrzenia spektakli, które zyskały uznanie na festiwalach
teatralnych.
PMDK nie jest szkołą artystyczną, ale placówką wychowawczą, dlatego przedsięwzięcia właśnie o takim charakterze zawsze
będą w placówce obecne. Do tej grupy działań należy współpraPierwszy koncert mali artyści z PMDK mają już za sobą - 20 ca z organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym - szczególwrześnia wokaliści i tancerze wystąpili na koncercie inauguru- nie tymi, które działają lokalnie. Właśnie trwa selekcja prac plającym nowy rok kulturalny. Ważnym punktem tego wydarzenia stycznych  wychowanków PMDK, które będą ozdabiały kalendarz
było spotkanie z panią Małgorzatą Kanar, organizującą akcję przygotowywany przez Hospicjum św. Anny w Lubartowie. Na
charytatywną „Licytacje dla Bianki”, na którą swoje prace pla- rzecz Hospicjum zorganizowany zostanie także tegoroczny koncert „Muzyka łączy pokolenia”. Kontynuowane będzie wsparcie
styczne przekazali wychowankowie pracowni plastycznej.
Wrzesień i październik to czas integracji wychowanków akcji pomocy dla Bianki Dzięcioł, której PMDK poświeci koncert
PMDK. Najmłodsi, już niedługo przejdą „Otrzęsiny”. To wesołe kolęd i pastorałek. Samorząd wychowanków prowadzić będzie
i pełne zabaw spotkanie, podczas którego dzieci mają okazję Szkolny Klub UNICEF, a w korytarzu PMDK prowadzona zbiórka
zwiedzić wszystkie pracownie funkcjonujące w placówce, po- nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.
PMDK w Lubartowie
znać nauczycieli oraz kolegów z innych grup i pracowni.
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Rolnicy z powiatu lubartowskiego
wyróżnieni na dożynkach
Stałym punktem programu powiatowego święta plonów – obok dzielenia
chleba – jest wręczenie wyróżnień dla
rolników. W roku bieżącym Zarząd Powiatu w Lubartowie postanowił docenić
i uhonorować wyróżnieniami 12 rolników z terenu naszego powiatu. Poniżej
przedstawiamy krótkie charakterystyki
każdego z nich.
Pani Żaneta Petryszak z Gminy Uścimów
od 2011 r. samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Nowy
Uścimów. Gospodaruje na ponad 47 ha
ziemi. Gospodarstwo specjalizuje się
w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Właścicielka zajmuje się hodowlą drobiu. Rocznie produkcja drobiu wynosi: 30 tysięcy
sztuk kaczki oraz 7 tysięcy sztuk gęsi.
Pan Stanisław Jankowski z Gminy Serniki samodzielnie prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni 205 ha w miejscowości Wola Sernicka. Głównym kierunkiem produkcji są uprawy zbożowe typu
rzepak, soja.
Państwo Agnieszka i Jerzy Gajuś zamieszkali w Gminie Ostrów Lubelski,
wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne
o powierzchni 46 ha w Kolechowicach,
które specjalizuje się w hodowli krów

mlecznych. Aktualnie stado liczy 52
sztuki bydła. Roczna produkcja mleka
sięga 150 tys. litrów. Surowiec odbierany
jest bezpośrednio z gospodarstwa przez
Spółdzielnię Mleczarską w Rykach.

stwie utrzymywanych jest 20 sztuk krów
mlecznych i około 25 sztuk bydła młodego. Całość wyprodukowanego mleka
dostarczana jest do Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka” w Michowie.

Państwo Marzanna i Sławomir Karczmarz z Gminy Ostrówek prowadzą wysoko rozwinięte i wyspecjalizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha
użytków rolnych własnych i 16 ha dzierżawionych. Głównym kierunkiem jest
produkcja mleka. Obecnie w gospodar-

Państwo Emila i Krzysztof Ostaszewscy
z Gminy Niedźwiada, prowadzą gospodarstwo rolne położone w Brzeźnicy Leśnej. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje
21 ha. Głównym kierunkiem działalności
rolniczej gospodarstwa jest produkcja roślinna. Uprawiane są głównie zboża, rośliny wysokobiałkowe oraz gryka. W roku
bieżącym produkcja roślinna została uzupełniona o produkcję zwierzęcą – chów
trzody chlewnej w cyklu otwartym z zachowaniem dobrostanu zwierząt zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej.
Państwo Aneta i Andrzej Gliniak z Gminy
Michów prowadzą gospodarstwo w Natalinie, w którym głównym kierunkiem
rozwoju jest produkcja roślinna. Uprawiane
są głównie zboża (pszenżyto, jęczmień,
owies, mieszanki zbożowe), kozłek lekarski,
a także truskawki i gryka.
Państwo Agnieszka i Dominik Woźniak
reprezentujący Gminę Lubartów prowadzą gospodarstwo rolne zlokalizowane
w miejscowościach Brzeziny i Łucka-
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Kolonia o łącznej powierzchni 39 ha
użytków rolnych. Głównym kierunkiem
działalności jest produkcja zwierzęca
- chów trzody chlewnej w cyklu otwartym z zachowaniem dobrostanu zwierząt
zgodnym z przepisami unijnymi. Odbiorcą wyprodukowanego żywca wieprzowego są Zakłady Mięsne „Sokołów”.
Uprawiane w gospodarstwie zboża oraz
rośliny wysokobiałkowe wykorzystane są
w większości jako pasza dla zwierząt i na
sprzedaż.
Państwo Grażyna i Henryk Niedziela
z Talczyna w Gminie Kock prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 44 ha.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej. Roczna produkcja
sięga 800 sztuk tucznika.
Państwo Zofia i Mirosław Michalak
z Gminy Kamionka prowadzą 10-cio hektarowe gospodarstwo rolne w Kozłówce. Głównym kierunkiem jest hodowla
trzody chlewnej - roczna produkcja sięga
200 sztuk świń. W gospodarstwie uprawiane są zboża, które stanowią zabezpieczenie bazy paszowej dla stada.
Państwo Barbara i Grzegorz Gałązka
z Krępy w Gminie Jeziorzany specjalizują się w uprawach sadu jabłoniowego,
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truskawek, uprawie zbóż – 15 ha. Owoce
z sadu Państwa Gałązków oraz truskawki
trafiają na rynki zagraniczne i krajowe.
Państwo Dorota i Witold Świć z Woli
Skromowskiej w Gminie Firlej - głównym kierunkiem ich gospodarstwa jest
produkcja zwierzęca – hodowla trzody
trzewnej – zachowawczej rasy puławskiej. Produkcja roślinna opiera się na
uprawie zbóż: pszenicy, pszenżyta, mieszanek zbożowych oraz strączkowych,
które stanowią zabezpieczenie bazy paszowej dla trzody chlewnej.

Państwo Magdalena i Grzegorz Rodak
z Gminy Abramów, specjalizujący się
w hodowli bydła mlecznego. Rocznie
sprzedają około 60 tys. litrów mleka do
Mleczarni President Kozienice. W produkcji roślinnej wiodącymi uprawami są
zboża: pszenżyto, jęczmień i mieszanki
oraz zioła: kozłek lekarski.
Wszystkim wyróżnionym rolnikom serdecznie gratulujemy!
Tekst: J. Skiba [IRE]
Foto: J. Piekarczyk [SPO]
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Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia
od Starosty Lubartowskiego!
Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat
Lubartowski wyróżniający się w dziedzinie nauki otrzymali stypendia Starosty
Lubartowskiego. Uroczyste ich wręczenie
miało miejsce podczas Dożynek Powiatu
Lubartowskiego.
Starosta Lubartowski, Fryderyk Puła
po raz ósmy przyznał stypendia. Otrzymało je 45 uczniów, którzy w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 uzyskali wysoką średnią ocen (co najmniej
5,0) oraz wzorowe zachowanie. Stypendium otrzymali:
- z Zespołu Szkół w Kocku: Edyta Rola, Łukasz Ciszewski;
- z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim:
Jacek Jedut;
- z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie: Oliwia Bocian,
Bartosz Bodzak, Mateusz Czeladka, Pau-

lina Kozieł, Weronika Małyska, Beata
Osuch, Magdalena Podleśna, Mateusz
Powałka, Dominika Sławińska, Arkadiusz
Urban, Sylwia Wyrwisz, Krzysztof Czelad-

ka, Monika Lesisz, Agata Misiarz, Joanna
Pszczoła, Joanna Robak, Natalia Szubartowska, Katarzyna Zawiałowa, Katarzyna
Piecyk;
- z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie: Daniel Górny, Łukasz Lipski, Dariusz Sokołowski, Patrycja Cybul, Martyna Chmielewska, Agata Greguła, Lidia Greguła,
Karol Płatek, Agnieszka Wróbel, Iwona
Derecka, Julia Romańska, Natalia Wach,
Paulina Brygoła, Magdalena Marzęta, Kamil Syta, Adriana Jaworska, Patrycja Brygoła, Aleksandra Lipska, Monika Nawara,
Aleksandra Wysokińska, Damian Bogusz,
Jakub Żytkowski, Mikołaj Skrzypczyński.
Wszystkim Stypendystom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: OIS
Foto: J. Piekarczyk [SPO]

10 |

Echo Powiatu Lubartowskiego

www.powiatlubartowski.pl

INF O R MACJ E

Przyznano nagrody kulturalne
Starosty Lubartowskiego
Od czterech lat przyznawane
są nagrody Starosty Lubartowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda ma na celu uhonorowanie i wsparcie twórców
kultury, artystów, animatorów
życia kulturalnego, zespołów
artystycznych, organizacji, instytucji, które w sposób szczególny
wnoszą wkład w rozwój kulturalny i społeczny Powiatu Lubartowskiego. W roku bieżącym, dla
szczególnego uhonorowania laureatów, nagrody te wręczono podczas Dożynek Powiatu Lubartowskiego. Decyzją Zarządu Powiatu
w Lubartowie nagrody otrzymali:
Marian Kapala - pomysłodawca i główny organizator „Pleneru
Rzeźbiarskiego” w Rudce Starościńskiej w Gminie Uścimów. Zorganizowany przez niego w tym roku już po raz trzeci plener przyciągnął
licznych artystów. W czasie pleneru przyjeżdżają dzieci i młodzież
z okolicznych szkół, którzy podpatrują pracę rzeźbiarzy i próbują
swoich sił w tej trudnej sztuce. Na podwórku Państwa Kapalów powstaje ścieżka edukacyjna ginących zawodów. Jest już rzeźba „kołodzieja”, „bednarza” i „cieśli”. Pan Marian Kapala do nagrody zgłoszony
został przez Stanisława Wołoszkiewicza - Wójta Gminy Uścimów.
Nagroda Starosty trafia również do Towarzystwa Przyjaciół Michowa, organizacji społecznej skupiającej aktualnie 40 członków,
które rozpoczęło swoją działalność w październiku 1995 roku. Prezesem Towarzystwa jest Marian Wicha, który w imieniu Towarzystwa odebrał nagrodę. Towarzystwo od początku swojej działalności zajmuje się upowszechnianiem i ochroną kultury. Jest wydawcą
lokalnych czasopism: „Głosu Michowa” i „Wiadomości znad Rudy”,
a także biuletynów poświęconych przydrożnym krzyżom i kapliczkom Gminy Michów i mieszkańcom Gminy walczącym na frontach
II wojny światowej. Z inicjatywy członków Towarzystwa ufundowano tablicę pamiątkową Leona Wyczółkowskiego w Ostrowie
(miejscu jego zamieszkania) i tablicę poświęconą pomordowanym
w okresie II wojny światowej nauczycieli, a także odnowiono grób
rodziny Żelkowskich (najstarszy pomnik na cmentarzu w Michowie)
i zrekonstruowano pomnik powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym w Michowie. Towarzystwo Przyjaciół Michowa
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dwukrotnie było organizatorem
zjazdów towarzystw regionalnych naszego województwa.
Członkowie Towarzystwa kultywują lokalne obyczaje i tradycje
związane ze świętami Bożego
Narodzenia, Trzech Króli, Wielkiej Nocy. Angażują się w oprawę świąt państwowych i uroczystości i wydarzeń gminnych. Do
nagrody Towarzystwo Przyjaciół
Michowa zgłosił Andrzej Trojak
– przewodniczący Rady Gminy
Michów.
Trzecim laureatem nagrody jest  Łukasz Ozon „OZZY”, aktywny
reprezentant naszego regionu zarówno jako artysta-raper, jak i organizator. Jako artysta debiutował w 2009 roku wpuszczając do
sieci swój pierwszy album „Magia”. Na swoim koncie ma dotychczas sześć płyt solowych. Współtworzył również dwa lubartowskie
składy – Monometria oraz Projekt Wolnych Wierszy, z którymi nagrał dwie EP-ki – „Autoplagiat” oraz „Repertuar”. Obecnie trwają
prace nad kolejnym solowym materiałem. W ciągu kilku lat wstępował na jednej scenie obok czołówki polskiej sceny rap. Na żywo
wspierany przez dwóch hypemanów – Luxusa i Kubę. Łukasz Ozon
jest finalistą ogólnopolskiego przeglądu muzycznego MaxFloJam
organizowanego przez wytwórnię MaxFloRecords oraz laureatem
nagrody internautów tego festiwalu a także zdobywcą głównej nagrody na Hip Hop Lublin Fest 2013. Dotarł do półfinału drugiej
edycji programu Żywy Rap. Jego twórczość można śledzić poprzez
kanały Youtube jak i profilu Facebook. Obydwa cieszą się dużą popularnością i skupiają ponad 1500 odbiorców. Teledyski Ozziego
osiągają oglądalność ponad 45 000 odbiorców.
Łukasz jest też osobą angażującą się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Był jednym z organizatorów serii Pojedynków
Hip-Hopowych organizowanych w Lubartowie, których celem było
zebranie prezentów i upominków dla dzieci z domów dziecka.
Współtworzył także L’ART. Festiwal, serię koncertów hip-hopowych
w lubartowskich klubach czy też wspomagał - jako wolontariusz,
realizując np. oprawę graficzną - wiele wydarzeń kulturalnych na
terenie naszego Powiatu. Łukasz Ozon do nagrody zgłoszony został
przez Patryka Kusia – Prezesa Zarządu Fundacji My Evergreen.

J. Piekarczyk [SPO]
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Zmiana firmy energetycznej
powinna być przemyślana
W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik
Konsumentów otrzymuje wiele zgłoszeń,
w których konsumenci z terenu powiatu
lubartowskiego skarżą się, że nieświadomie zmienili swojego dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej na
spółkę Energie 2 lub spółkę Polski Prąd
i Gaz. Z relacji konsumentów wyłania się  
prosty schemat działania przedstawicieli tych spółek. Do drzwi konsumentów,
po uprzednim kontakcie telefonicznym,
pukają osoby, które podają się za przedstawicieli aktualnego sprzedawcy energii
(najczęściej chodzi o PGE) i pod pretekstem wymiany liczników, czy zawarcia
korzystniejszej umowy z dotychczasową
firmą energetyczną, sprawdzają licznik,
proszą o ostatnią fakturę i dowód osobisty, a następnie proszą, dla dopełnienia
formalności, o złożenie kilku podpisów
na dokumentach. Po miesiącu konsument
otrzymuje pisemną informację od swojego dotychczasowego sprzedawcy energii
elektrycznej, że na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez konsumenta
spółce Energie 2 lub Polski Prąd i Gaz
doszło do rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Dopiero wówczas
konsument sięga do pozostawionych mu
dokumentów, z których wynika, że dokonał zmiany sprzedawcy energii. Wówczas
też konsument lub ktoś z jego rodziny
zgłasza się o pomoc, jednak na tym etapie
jest już za późno na rozwiązanie zawartej
umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych przez konsumenta.
W tym miejscu Rzecznik przypomina,
że umowy podpisywane w domu konsumenta wypełniają cechy umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta. Od takiej umowy
konsument ma prawo odstąpić w ustawowym terminie 14 dni od jej zawarcia.
Skorzystanie z tego prawa następuje poprzez złożenie przedsiębiorcy (w naszym
przypadku spółce Energie 2 lub Polski
Prąd i Gaz) pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie
to warto wysłać listem poleconym, aby
mieć dowód jego wysłania. Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem tego
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terminu. Bez znaczenia jest kiedy oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotrze
do adresata. W przypadku odstąpienia
umowę sprzedaży energii elektrycznej
uważa się za niezawartą. Należy podkreślić, że oświadczenie nie musi wskazywać
przyczyn odstąpienia od umowy, zatem
w okresie przysługujących konsumentowi
14 dni ma on możliwość przemyślenia
zasadności swojej decyzji co do zmiany
firmy energetycznej, skonsultowania jej
z rodziną i wycofania się z zawartej umowy bez ponoszenia żadnych kosztów.
W przypadku jednak, gdy konsument
nie skorzystał w ustawowym terminie
z prawa do odstąpienia, a chciałby rozwiązać umowę zawartą z nową firmą
energetyczną, pozostaje mu jedynie
wypowiedzenie tej umowy. Pociąga to
jednak za sobą obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty za rozwiązanie umowy
przed upływem terminu, na który została
zawarta (w przypadku np. Energie 2 jest
to kwota 25 zł za każdy miesiąc pozostały
do końca umowy, a ta zawierana jest na
okres 60 miesięcy).
Należy dodać, że niektórzy z konsumentów po upływie terminu na odstąpienie od
umowy, zdecydowali się na złożenie nowemu sprzedawcy oświadczenia o uchyleniu
się od skutków prawnych zawartej umowy
sprzedaży energii elektrycznej jako zawartej pod wpływem błędu co do tożsamości
sprzedawcy. Według zebranych informacji,
zarówno spółka Energie 2, jak i spółka Polski Prąd i Gaz takie oświadczenia konsumentów uważają są nieskuteczne prawnie,
powołując się na ugruntowany w doktrynie i orzecznictwie sądowym pogląd, iż w
przypadku złożenia podpisu na dokumencie bez jego uprzedniego przeczytania, nie
można mówić, iż osoba składająca podpis
działa pod wpływem błędu, albowiem
osoba taka nie myli się, ponieważ świadomie
składa oświadczenie woli, nie znając jego
treści, akceptując w ten sposób każde postanowienie zawarte w dokumencie. Przy takim
stanowisku spółek, konsumentowi powołującemu się na błąd przy zawarciu umowy
sprzedaży energii elektrycznej pozostaje
droga sądowa.
Reasumując powyższe, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Lubartowie

apeluje do mieszkańców, a zwłaszcza
do seniorów i osób zamieszkujących samotnie, o szczególną ostrożność w kontaktach z osobami podającymi się za
przedstawicieli firm energetycznych (ale
również telekomunikacyjnych), rozważne
podpisywanie przedkładanych im dokumentów, niezwłoczne informowanie rodziny czy sąsiadów o takiej wizycie i podpisanych dokumentach, sprawdzanie co
tak naprawdę zawierają te dokumenty,
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
o kontakt z Rzecznikiem.
E. Piech [Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Lubartowie]

Konkurs wiedzy
o Bł. Honoracie
Koźmińskim
rozstrzygnięty
Z przyjemnością informujemy, że konkurs wiedzy o Bł. Honoracie Koźmińskim „Dokąd i jak te dusze kierować?”
został rozstrzygnięty. Dziękujemy
wszystkim, którzy podjęli wyzwanie
i spróbowali swoich sił w konkursie.
Jury w składzie: br. Paweł Działa (brat
w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, katecheta, v-ce prezes Stowarzyszenia ALWERNIA) oraz Pani
Joanna Baran (polonista, nauczyciel
w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy)
z 60 zgłoszeń nagrodziło i wyróżniło
najciekawsze prace.
Oto lista osób
nagrodzonych w konkursie:
I miejsce – Agnieszka Pożarowszczyk
II miejsce – Joanna Pełka
III miejsce – Jadwiga Mitura
Wyróżnienia:
1.Weronika Barszcz
2.Helena Bylina
3.Elżbieta Nakonieczna
4.Ewa Anyszek
5.Jacek Pożarowszczyk
6.Grażyna Pietraszek
7.Monika Mioduchowska
Serdecznie gratulujemy!
Nagrody, dyplomy, podziękowania
będą do odebrania w bibliotekach
publicznych powiatu lubartowskiego.
Ariadna Ewa Zalewska

www.powiatlubartowski.pl
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W rocznicę bitwy pod Kockiem
Uroczystą mszą świętą w intencji
Kleeberczyków i złożeniem wieńców na
cmentarzu w Kocku rozpoczęły w niedzielę - 1 października, kockie obchody
rocznicy ostatniej bitwy stoczonej przez
Wojsko Polskie z Niemcami w 1939 r.
Polowa msza święta w intencji Kleeberczyków odprawiona została przed pomnikiem Generała Franciszka Kleeberga. Przed
jej rozpoczęciem nad miejscem uroczystości przeleciały samoloty Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”.
Po mszy świętej nastąpiło przekazanie
Sztandaru Środowiska SGO „Polesie” Generała Franciszka Kleeberga społeczności
Kocka oraz wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości. Na cmentarzu wojennym
odczytano uroczysty apel pamięci i złożono
wiązanki kwiatów. Wiązankę na grobie Generała Franciszka Kleeberga od samorządu
powiatowego złożył Członek Zarządu Powiatu w Lubartowie Radosław Guz.
Uroczystościom towarzyszył koncert Orkiestry Wojskowej z Dęblina i pokaz Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego oraz rekonstrukcja epizodów bitwy pod Kockiem.
Bitwa pod Kockiem rozpoczęła się
2 października 1939 r. W dniach 4 i 5
października toczyły się walki o Wolę
Gułowską, a zwłaszcza o cmentarz i okolice kościoła. Niemcy ustąpili. Wieczorem 5 października, Wola Gułowska była
w polskich rękach. Jednak brak amunicji,
środków opatrunkowych oraz sytuacja
w kraju zmusiły dowodzącego walkami,
generała Kleeberga do kapitulacji.
J. Piekarczyk [SPO]

Podsumowanie powiatowego
współzawodnictwa sportowego szkół
W poniedziałek, 2 października na obiektach sportowych
Szkoły Podstawowej Leszkowicach podsumowano sportowe
zmagania szkół z terenu powiatu lubartowskiego za rok szkolny 2016/2017. W rywalizacji szkół podstawowych najlepsze
rezultaty uzyskiwali młodzi sportowcy reprezentujący Szkołę
Podstawową nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Natomiast
w kategorii gimnazjów i liceów bezkonkurencyjni byli sportowcy z popularnego „Chopina”. Jak przystało na podsumowanie
współzawodnictwa sportowego, towarzyszyły mu Drużynowe
Biegi Przełajowe oraz biegi w ramach XVII Memoriału Ryszarda
Kalbarczyka.
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Do kogo trafi jubileuszowy

Złoty Lampart?

Już po raz dziesiąty - Starosta Lubartowski zaprasza do zgłaszania kandydatur w kolejnej edycji
konkursu o nagrodę Złotego Lamparta! Konkurs pod hasłem „Zaradny, innowacyjny, przedsiębiorczy” skierowany jest do przedsiębiorców oraz producentów rolnych, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji powiatu lubartowskiego.
Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać burmistrzowie, wójtowie i radni z terenu powiatu lubartowskiego, a także organizacje i stowarzyszenia tutaj działające oraz media. O przyznanie nagrody mogą ubiegać się również sami zainteresowani.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do końca października. Wniosek należy przesłać pocztą
na adres Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów lub złożyć
go osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Wnioski dostępne są na
stronie www.powiatlubartowski.pl w zakładce Złoty Lampart.
Dotychczas laureatami Konkursu byli m.in. Spółdzielnia Mleczarska Michowianka, Drukarnia
DAKO, Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Nadleśnictwo Lubartów, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,
Polana sp. z o.o. Ekologiczna Plantacja Borówki Amerykańskiej w Ochoży oraz Stella Pack sp. z o.o. sp.k. Kto zdobędzie
statuetkę w tym roku dowiemy się na przełomie listopada i grudnia.

Dożynki Powiatu
Lubartowskiego 2017
W ostatnią niedzielę sierpnia świętowaliśmy doroczne Święto Plonów
– Dożynki Powiatu Lubartowskiego.
Tradycyjnie uroczystości dożynkowe
rozpoczęła msza św. w intencji rolników i ich rodzin, odprawiona w Bazylice
św. Anny w Lubartowie, w trakcie której
poświęcone zostały dożynkowe wieńce wykonane przez delegacje gminne.
Dalsza część uroczystości dożynkowych
odbywała się na Dziedzińcu Pałacu
Sanguszków, przed siedzibą Starostwa
Powiatowego w Lubartowie. Zgodnie
z utartym obrzędem, jednym z głównych
jej punktów było przekazanie i dzielenie
chleba. Upieczony z mąki pochodzącej
z tegorocznych zbiorów chleb, przekazali na ręce gospodarzy dożynek: Starosty Lubartowskiego - Fryderyka Puły
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu
w Lubartowie - Henryka Zdunka, starostowie dożynek, którymi byli państwo
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Małgorzata i Leszek Gałązka z Krępy
w gminie Jeziorzany.
W trakcie uroczystości dożynkowych
12 rolników z terenu naszego powiatu
otrzymało  wyróżnienia przyznane przez
Zarząd Powiatu w Lubartowie (więcej
szczegółów na str. 8). Tradycyjnie też
przeprowadzony został konkurs wieńców dożynkowych, w którym zwyciężył
- w kategorii wieńców współczesnych wieniec gminy Lubartów, a w kategorii
wieńców tradycyjnych - wieniec gminy
Niedźwiada.
Podczas uroczystości dożynkowych
wręczone zostały także nagrody Starosty
Lubartowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym
roku nagrody otrzymali: Marian Kapala
– pomysłodawca i główny organizator
„Pleneru Rzeźbiarskiego” w Rudce Starościńskiej w Gminie Uścimów, Towa-

rzystwo Przyjaciół Michowa oraz Łukasz
Ozon „OZZY” – artysta-raper (piszemy
o nich na str. 11). Zwyczajem lat poprzednich, podczas dożynek wręczono również
stypendia za drugi semestr nauki dla
zdolnej młodzieży. W tym roku stypendia
otrzymało aż 45 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski.
Po ceremoniale dożynkowym rozpoczęły się występy zespołów ludowych.
Niestety, w związku z nawałnicą, która
przeszła przez północną część Lubartowa, impreza została przerwana, a następnie - w konsekwencji intensywnych opadów deszczu i wiatru – zmuszeni byliśmy
odwołać dalszą jej część. Mimo stwierdzonych zniszczeń, połamanych gałęzi
i podtopień, na szczęście nikt z uczestników nie ucierpiał. Raz jeszcze dziękujemy
obsłudze medycznej oraz straży pożarnej
za szybką reakcję i pomoc.
A. Lazor [IRE]

www.powiatlubartowski.pl
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