„Witryna Teatralna”
pełna doznań
artystycznych
W niedzielę 19 listopada, na XVIII już Witrynie Teatralnej swój repertuar zaprezentowały trzy teatry młodzieżowe. Na zaproszenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, zgromadzona w sali
widowiskowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie publiczność, miała okazję obejrzeć spektakle: „Terapia” Teatru Panopticum z MDK „Pod Akacją”
w Lublinie, „Klosz-Art” Teatru Satyry Zielona Mrówa z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie oraz reprezentantów PMDK – Teatru Pięć Złotych
w przedstawieniu „My. Po prostu.” Choć każdy z występujących teatrów
to laureat ważnego festiwalu teatralnego, a „Witryna” to przegląd niekonkursowy, nie chodziło tu o rywalizację, ale o integrację młodych
aktorów i miłośników teatru, wymianę doświadczeń, rozszerzenie horyzontów i przyjemność przeżywania piękna teatru i jego atmosfery, którą

tworzą nie tylko spektakle, ale cała społeczność wychowanków PMDK,
zaangażowana w oprawę „Witryny”.
W tym roku na scenie w krótkich prezentacjach pojawiło się kilka
grup działających w placówce. Otwarcie imprezy zagospodarowała
grupa taneczna Dance Feet (opiekun: Jolanta Grabowska), a wystawę i plebiscyt na plakat teatralny przygotowała pracownia plastyczna
pod opieką Edyty Weremczuk, Izabelli Dybały i Katarzyny Grabowskiej.
W głosowaniu publiczności największe uznanie zyskał plakat autorstwa Oli Florek. W oprawę wydarzenia włączył się także Teatr Trupa,
który przygotował etiudy dedykowane występującym grupom teatralnym. Z kolei wokaliści Młodzieżowego Studia Piosenki - podopieczni pani Grażyny Grymuzy - we współpracy z Teatrem Bęc (opiekun:
Urszula Bednarczyk), przygotowali oprawę muzyczną wydarzenia,
którego motywem przewodnim była piosenka „Deus ex machina”.
Każdy z uczestników „Witryny” uhonorowany został piękną statuetką wykonaną przez p. Edytę Weremczuk oraz okolicznościowymi
upominkami, wręczanymi przez gościa Witryny – pana Grzegorza
Poznańskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lubartowie.
Tekst: U. Bendarczyk [PMDK w Lubartowie]
Foto: W. Urban [Grupa Reporterska PMDK]

Rysunki Bartosza Roli i Hanny Świderskiej
na kartach pocztowych
Wielkim sukcesem zakończył się udział wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku
Węglem „Dzik” w Łęcznej. Prace Bartosza Roli (16 lat) i Hanny Świderskiej (9 lat) zostały wydane w formie kartek pocztowych, które – miejmy nadzieję – rozesłane zostaną
wkrótce w różne zakątki Polski. Być może trafią także do mieszkańców naszego powiatu. To jedna z gratyfikacji za ciężką pracę młodych artystów, którzy od kilku lat wytrwale rozwijają swój talent na zajęciach plastycznych prowadzonych pod kierunkiem pani
Izabelli Dybały w pracowni plastycznej PMDK. Lubartowscy laureaci konkursu zorganizowanego przez Łęczyńskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury i Sztuki
PLAMA wyłonieni zostali
przez Jury XIII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Łęczna 2017, w skład którego wchodzą artyści
z Węgier, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Z ponad sześciuset nadesłanych prac, I nagrodę
w kategorii do lat 18 zdobył Bartosz Rola. Wyróżnieniem - za pracę w kategorii do
lat 10 - nagrodzona została Hanna Świderska. W dniu 4 października 2017 r. podczas finału konkursu cenne nagrody rzeczowe uznanych marek z branży plastycznej
wręczyli: Teodor Kosiarski - burmistrz Łęcznej, Kazimierz Radko - sekretarz Powiatu
Łęczyńskiego oraz Eugeniusz Misiewicz - dyrektor Centrum Kultury w Łęcznej.

I.Dybała [PMDK]
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Od Redakcji
Zapowiadana w poprzednim
numerze Echa, 10 edycja konkursu o Nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego
już za nami. W tym roku złota
statuetka trafiła do rąk właścicieli Techmleku, firmy działającej
w branży rolniczej, której działalność już dawno wykroczyła poza
granice nie tylko naszego województwa, ale też kraju. W tym
numerze zamieszczamy relację
z uroczystości podsumowującej
tegoroczną edycję Konkursu.
Jak zawsze nie mogło zabraknąć bieżącego raportu o stanie
realizacji prowadzonych inwestycji drogowych, a także relacji
z wydarzeń jakie miały miejsce
w ostatnim kwartale kończącego
się roku… Wielkimi krokami zbliżamy się bowiem w okres świateczno – noworoczny… Życząc
spokojnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku, zapraszamy do
lektury Echa Powiatu Lubartowskiego.

Miliony na nowoczesne
szkolnictwo zawodowe
6 listopada br. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie
umowy o dofinansowanie dla projektu
pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Powiecie Lubartowskim” w ramach
działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Projekt skierowany jest do uczniów
oraz nauczycieli dwóch szkół zawodowych
prowadzonych przez Powiat Lubartowski:
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie.
Jego głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego
w tych placówkach i dostosowanie go do
potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej oraz
wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności.
Realizacja projektu ruszy w drugim kwartale 2018 r. i potrwa do końca października 2020 r. W ramach projektu, wsparciem
w postaci specjalistycznych zajęć i kursów

oraz staży zawodowych objętych będzie
510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490
uczniów tych szkół.
Całkowita wartość projektu wynosi
niemal 3 mln zł, w tym dofinansowanie
ze środków unijnych to ponad 2,4 mln zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Jest to już drugi projekt, który Powiat
Lubartowski będzie realizował w ramach
wsparcia szkolnictwa zawodowego.
W czerwcu br. podpisana została bowiem
umowa o dofinansowanie dla projektu
„Nowoczesne centra edukacji zawodowej
Powiatu Lubartowskiego”, dzięki któremu
przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno - remontowe w Regionalnym
Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie. Realizacja tego projektu zaplanowana jest na
rok 2018.
Tekst: M. Widerska [IRE]
Foto: A. Piejko [UMWL]
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Kolejne drogi powiatowe zmodernizowane
Stan infrastruktury drogowej Powiatu Lubartowskiego z każdym rokiem staje się coraz lepszy. Dbając o bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu, a także by poprawić komfort jazdy zmotoryzowanym jak i pieszym uczestnikom ruchu, Powiat Lubartowski oddaje do użytku kolejne odcinki przebudowanych
i zmodernizowanych dróg, których realizację nadzoruje Zarząd
Dróg Powiatowych w Lubartowie.
W październiku zakończyły się roboty budowlane na drogach powiatowych w Antoninie Nowym (gm. Firlej) i Annówce
(gm. Kock). W ramach inwestycji na 700-metrowym odcinku
drogi w Antoninie i ponad 450-metrowym odcinku drogi w Annówce wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi
oraz ułożono warstwę ścieralną. Łączna wartość inwestycji
to ponad 300 tys. zł. Z końcem października odebrano także

Droga w Sosnówce (gm. Abramów)

o długości 1094 m (koszt ponad 280 tys. zł) oraz w Dąbrówce
(gm. Kamionka) - odcinek o długości 417 m (koszt 104 tys. zł.)

Droga w Antoninie (gm. Firlej)

roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej
w miejscowości Giżyce (gm. Michów), gdzie na 1,3-kilometrowym odcinku wyrównano istniejącą podbudowę drogi i ułożono warstwę ścieralną. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad
512 tys. zł.

Droga w Dąbrówce (gm. Kamionka)
Droga w Giżycach (gm. Michów)

Z kolei w listopadzie swój finał miały roboty drogowe prowadzone w miejscowościach: Sosnówka (gm. Abramów) - odcinek
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Inwestycje są finansowane ze środków własnych oraz przy
finansowym wsparciu gmin powiatu lubartowskiego.
Tekst: M. Libera [IRE]
Foto: M. Wróbel [ZDP w Lubartowie]

www.powiatlubartowski.pl
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Przebudowa drogi w Talczynie zakończona
Z końcem września zakończyły się roboty na drodze powiatowej nr 1221 L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn –
Annopol – do dr. woj. nr 808) w miejscowości Talczyn (gm. Kock).
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Lubartów S.A., które wygrało przetarg na wykonanie przebudowy
drogi w formule ”zaprojektuj i wybuduj”. Na 1,2-kilometrowym
odcinku wykonane zostało poszerzenie drogi i jej odwodnienie
a nawierzchnia zyskała nową warstwę asfaltu.

„Mega drogowy”
coraz bliżej
29 listopada 2017 r., 20 powiatów ziemskich naszego województwa podpisało porozumienie o partnerstwie
w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej
województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg
powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do
regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, tzw. mega-projektu drogowego.
Porozumienie jest następstwem podpisanej 10 sierpnia
br. przez Zarząd Powiatu w Lublinie wstępnej umowy z Województwem Lubelskim dotyczącej przygotowania projektu
partnerskiego przewidzianego do dofinansowania w ramach
Działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Szacowany koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 221 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 119 mln zł.
Przewidywany termin realizacji projektu przypada na lata
2017-2020.
W ramach projektu Powiat Lubartowski będzie realizował
dwa zadania drogowe: przebudowę drogi powiatowej
1545 L na odcinku ulicy Al. Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/
Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową
sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę drogi powiatowej nr
1528 L na odcinku Skrobów Kolonia – Siedliska. Szacowana
wartość obydwu 8 mln zł. Ich realizacja zaplanowana jest na
III kwartał 2018 rok.
Tekst: M. Libera [IRE]
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Wartość inwestycji wyniosła niemal 800 tys. zł, z czego ponad 500 tys. zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja finansowana jest w ramach operacji typu: „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto cel założony
w umowie o dofinansowanie: „Wsparcie rozwoju lokalnego rolnictwa, poprawy bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej
oraz zwiększenie dostępności obszaru chronionego krajobrazu
„Annówka” poprzez przebudowę drogi powiatowej 1221 L na
odcinku 1211,5 m”.
Tekst: M. Libera [IRE]
Foto: M. Wróbel [ZDP w Lubartowie]

Most w Jeziorzanach
jak nowy...
Dzięki staraniom władz powiatowych kolejny most w Powiecie Lubartowskim został poddany gruntownej przebudowie. 24 listopada br. podpisaniem protokołu odbioru zakończyły się roboty związane z przebudową mostu o długości
12,6 m na odnodze Wieprza w Jeziorzanach. Wraz z obiektem
mostowym wykonana została modernizacja drogi powiatowej o długości prawie 730 m. Zakres robót obejmował wyko-

nanie zjazdów, zatok postojowych oraz chodników i poboczy.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. Całkowity jej koszt sięga
kwoty 1,4 mln zł., z czego ponad 453 tys. zł to środki pochodzące z budżetu państwa z tzw. rezerwy mostowej. Pozostała
kwota pochodzi z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy
Jeziorzany.
Tekst: M. Libera [IRE]
Foto: M. Wróbel [ZDP w Lubartowie]
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Początek współpracy
lubartowskiego liceum z SGH
Dyrekcja i nauczyciele I LO w Lubartowie przy ul. Chopina nieustannie dokładają starań, aby ułatwić swoim uczniom
start w dorosłe życie. Jedną z takich inicjatyw jest nawiązanie współpracy ze
Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
Do programu „Klasa akademicka SGH”
przystąpiło tylko osiem liceów z całego
kraju, które przeszły trudny proces rekrutacji. Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
oraz umożliwienie licealistom kontaktu
ze środowiskiem akademickim. Sprzyjać
temu ma szeroki wachlarz działań, które

mają być wdrażane w trakcie realizacji
programu. Najważniejsze z nich to udział
uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na uczelni, prowadzenie przez
pracowników akademickich zajęć w siedzibie szkoły, możliwość korzystania z zasobów uczelnianej biblioteki czy współpraca ze studenckimi kołami naukowymi.
Dzięki współpracy z najlepszą uczelnią
ekonomiczną w kraju maturzyści mają
możliwość stałego kontaktu ze światem
akademickim, pogłębiania zainteresowań oraz łatwiejszego wyboru swojej
ścieżki zawodowej.
Z. Sajda [ZS2]

Kontynuacja współpracy
z Rejonem Samborskim
1 grudnia br. lubartowski szpital odwiedziła delegacja
z Ukrainy. Wizyta związana była z porozumieniem o podtrzymaniu dalszych kontaktów partnerskich pomiędzy Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie a Samborską Radą Rejonową w Samborze. List intencyjny w tej sprawie podpisał Łukasz Semeniuk – dyrektor SPZOZ w Lubartowie
oraz Vitaliy Kimak – Przewodniczący Samborskiej Rady Rejonowej. Celem porozumienia jest wspólne pozyskiwanie środków
finansowych na realizację projektów związanych z ochroną
zdrowia, a także – w przypadkach kryzysowych – korzystania

z zasobów ludzkich rejonu samborskiego. Strony przewidują możliwość współpracy w zakresie wymiany doświadczeń
medycznych oraz kultury. W delegacji ukraińskiej, której przewodniczył Vitaliy Kimak, brali udział także: Andrii Bobak - v-ce
Przewodniczący Samoborskiej Rady Rejonowej, Igor Khoma
- ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala
w Rudkach, Mykola Kohut - Radny Rady Miejskiej w Rudkach
oraz Oleh Maksymiuk - działacz społeczny.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie delegacja z Ukrainy spotkała się również z władzami naszego powiatu:
Fryderykiem Pułą – Starostą Lubartowskim, Kazimierzem Sysiakiem – Wicestarostą Lubartowskim i Radosławem Guzem –
Członkiem Zarządu Powiatu.
[red.]
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Międzynarodowy projekt EUREKA,
czyli co uczniowie technikum informatycznego
z ul. Chopina znaleźli we Włoszech?
Wraz z początkiem roku szkolnego
2017/18 Zespół Szkół nr 2 im. Księcia
Pawła Karola Sanguszki rozpoczął realizację kolejnego, międzynarodowego
projektu Erasmus+ pt. EUREKA. Jego
celem jest aktywizowanie uczniów do

podejmowania różnorodnych działań,
których efektem będzie zwiększenie ich
konkurencyjności na rynku pracy. Koordynatorem projektu jest szkoła z Moncalieri we Włoszech i właśnie tam w dniach
od 27 listopada do 1 grudnia odbyło się

pierwsze spotkanie projektowe. Uczestniczyli w nim uczniowie trzeciej klasy
technikum informatycznego pod opieką
swoich nauczycieli: Małgorzaty Frydrych
i Anny Heck.
Obok Polaków, w spotkaniu na włoskiej ziemi udział brali uczniowie z Danii, Niemiec i oczywiście Włoch. Każdy
zespół w ramach zapoznania przedstawił
prezentację multimedialną zawierającą
informacje na temat szkoły, miasta i kraju, z którego pochodzi.
Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość pracy w programie Catia. Jest
to jeden z najbardziej rozbudowanych
i wszechstronnych programów wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania oraz programowania obróbki
na maszynach numerycznych typu CNC.
Obok realizacji aspektów poznawczo-edukacyjnych pobyt we Włoszech był
też okazją do poznania i zwiedzenia licznych atrakcji turystycznych Turynu…
ZS2

Wspomnienie o Edwardzie Wolińskim
(1942-2017)
22 listopada br. w wieku 75 lat zmarł Edward Woliński,
lekarz medycyny, radny Rady Powiatu w Lubartowie I, III i IV
kadencji. Odszedł zasłużony człowiek, który całe życie był
związany z Ziemią Lubartowską i który przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy na rzecz naszego powiatu
i jego mieszkańców.
Pracę zawodową na rzecz lubartowskiej służby zdrowia
rozpoczął w 1976 roku i prawie do ostatnich dni swojego życia, leczył pacjentów. Był lekarzem w Poradni Dermatologicznej i Oddziale Pomocy Doraźnej lubartowskiego SPZOZ, aż
do odejścia na emeryturę. Następnie pracował w lecznictwie
otwartym. Uważał, że „zawsze można jeszcze wiele dobrego
zrobić dla bardzo wielu ludzi z miasta Lubartowa i z powiatu
lubartowskiego”.
W okresie aktywności zawodowej pełnił funkcje Kierownika Lecznictwa Otwartego, Kierownika Pogotowia i Kierownika Przychodni Specjalistycznej w SPZOZ w Lubartowie. Poza
pracą zawodową aktywnie udzielał się w życiu społecznym
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pełniąc szereg funkcji, m.in. Przewodniczącego Zarządu Miejskiego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz prezesa
PTTK w Lubartowie. Przez wiele
lat był członkiem prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej i pracował w Komisjach Naczelnej Rady
Lekarskiej w Warszawie.
W latach 1990-1998 był
radnym Rady Miasta Lubartów,
a później w latach 1998-2002
i 2006-2014 – radnym Rady Powiatu w Lubartowie. Posiadał liczne odznaczenia resortowe
i państwowe, m.in. Zasłużony dla Miasta Lubartowa i Złoty
Krzyż Zasługi.
Jego mottem życiowym, które często powtarzał, były słowa: „Staram się być pomocny każdemu”.
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V Regionalna Olimpiada Wiedzy
o Zdrowiu Psychicznym
Od pięciu lat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
lubartowskiego rywalizują w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której celem jest poszerzenie
wiedzy w zakresie szeroko pojętego
zdrowia psychicznego, czyli realizacja
celów Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Olimpiada składa
się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego przeprowadzanych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatów zgłoszonych do
udziału w Olimpiadzie. W 2017 roku były
to powiaty: lubartowski, parczewski bialski, włodawski, rycki i łukowski.
Uczniowie, którzy przystąpili do Olimpiady nie mieli łatwego zadania. Aby
się do niej dobrze przygotować musieli

zmierzyć się z trudnym i obszernym materiałem teoretycznym, obejmującym
wiele zagadnień. Zakres tematu opracowany przez zespół specjalistów z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych sześciu powiatów obejmował między innymi: koncepcje osobowości, komunikację
międzyludzką, choroby i zaburzenia psychiczne, stres, cele i formy psychoterapii
oraz pomoc psychologiczną. W testach
uwzględniono również fakt, że rok 2017
- zgodnie z hasłem Światowego Dnia
Zdrowia - poświęcony jest depresji. Dlatego też duża część pytań była poświęcona właśnie tej jednostce chorobowej.
Łącznie, we wszystkich etapach rywalizacji wzięło udział ponad 600 uczniów.
W ostatecznej rywalizacji – drugi rok
z rzędu – zwyciężyła reprezentantka

powiatu lubartowskiego, Wiktoria Pacek z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Piotra Firleja w Lubartowie. II miejsce
przypadło Natalii Kalisz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Parczewie, zaś III miejsce – Annie Lipskiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Rykach. Na laureatów czekały atrakcyjne
nagrody: laptop oraz wysokiej jakości
smartfony. Zakup nagród sfinansowany
został z budżetów 6 powiatów.
Tegoroczne podsumowanie Olimpiady, które odbyło się 19 października miało niekonwencjonalny charakter. Gospodarzem V Regionalnej Olimpiady Wiedzy
o Zdrowiu Psychicznym był powiat rycki,
a całe wydarzenie odbyło się w Muzeum
Sił Powietrznych w Dęblinie. Dzięki
uprzejmości Pana Pawła Pawłowskiego –
Dyrektora Muzeum, młodzież rozwiązywała testy w auli na fotelach lotniczych.
Ponadto, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Muzeum a podczas gali
wręczenia nagród, mogli również wysłuchać pięknego koncertu pracownika Muzeum oraz studenta WSOSP w Dęblinie.
Gospodarzem kolejnej VI Olimpiady
Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym w 2018
roku będzie powiat włodawski.
Tekst: M. Kożuch [SPO]
Foto: A. Lazor [IRE]

Sukces wychowanki Bursy Szkolnej
w wojewódzkim konkursie plastycznym
Marcelina Cieślak – wychowanka Bursy Szkolnej w Lubartowie zajęła III miejsce
w wojewódzkim konkursie plastycznym
pn. „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz, człowiek”. Jej pracę doceniła komisja konkursowa, która stanęła przed niezwykle trudnym
zadaniem, gdyż ogółem na konkurs wpłynęło 99 prac uczniów z całego województwa.
Konkurs, którego celem było wzbudzenie zainteresowania młodzieży historią
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Polski, a szczególnie postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowała Bursa Szkolna
nr 2 w Lublinie.
Wernisaż i podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród miało miejsce 8 grudnia 2017 r.
w siedzibie Lubelskiego Oddziału IPN podczas
głównych lubelskich uroczystości z okazji
150-lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Bursa Szkolna w Lubartowie

www.powiatlubartowski.pl
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10-lecie Chór-towni
Pod koniec listopada Męska Grupa
Wokalna „Chór-townia” działająca przy
Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie obchodziła jubileusz
10-lecia istnienia. Zespół powstał jesienią 2007 roku jako projekt wychowawczy, zainicjowany i prowadzony przez
panią Dorotę Wydrzyńską. Projekt „Chór-townia” miał zwiększyć zainteresowanie
ofertą pracowni muzycznej PMDK wśród
chłopców i pokazać, że muzyka to zadanie dla prawdziwych mężczyzn. Dobry
przykład mieli dać zaproszeni do Chór-towni panowie, cieszący sie szacunkiem
swojego środowiska. Przez cały okres aktywności artystycznej Zespołem opiekuje
się pani Grażyna Grymuza. Pierwszy występ publiczny Zespołu miał miejsce podczas koncertu „Pastorałko nieś się biała”
w 2008 r. Później wielokrotnie zespół
występował na imprezach PMDK. Z biegiem czasu pojawiły się też zaproszenia
do innych ośrodków i można śmiało po-

wiedzieć, że zespół zdobył uznanie publiczności.
W 2015 r. Zespół wydał swoją debiutancką płytę z kolędami zatytułowaną
„Graj Panu”, a już na jesieni 2016 r. drugi album pt. „Ukochany kraj” - z polskimi
przebojami drugiej połowy XX w. Oby-

dwa wydawnictwa powstały staraniem
Fundacji Trzy Talenty. W 2017 Zespół
uhonorowany został I nagrodą (w kategorii zespoły wokalne – dorośli) na XXII
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach.
PMDK w Lubartowie

Zostań
rodzicem zastępczym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie,
jako organizator pieczy zastępczej w powiecie
lubartowskim, poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych
opieki rodziców biologicznych.
W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem w tym
zakresie, organizator stara się dotrzeć do jak największej
liczby osób zamieszkujących na terenie powiatu
lubartowskiego z prośbą o współpracę.
Wszelkie informacje znajdziecie Państwo
na stronie internetowej www.pcprlubartow.pl
w zakładce „Piecza zastępcza
– kandydaci na rodziny zastępczej”.
Zapraszamy także do kontaktu osobistego
w siedzibie PCPR w Lubartowie
przy ul. Szaniawskiego 64
w godzinach 7.30 – 15.30
lub pod numerem telefonu 81 854 33 29.

IV kwartał 2017
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Złoty Lampart dla TECHMLEKU!
Do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego zgłoszonych zostało
5 kandydatów. Kapituła Nagrody w drodze tajnego głosowania wskazała laureata, firmę TECHMLEK sp.j. L. Mitura, J. Drągowski
z siedzibą w Pałecznicy Kolonii. Poniżej prezentujemy sylwetkę tegorocznego laureata oraz pozostałych firm zgłoszonych w konkursie.

LAUREAT NAGRODY ZŁOTEGO LAMPARTA STAROSTY LUBARTOWSKIEGO

TECHMLEK sp.j. L. Mitura, J. Drągowski

Firma Techmlek powstała w 2002 roku, jako firma zajmująca się sprzedażą oraz serwisem systemów udojowych i schładzalników mleka. W 2006 roku rozpoczęto sprzedaż ciągników rolniczych Kubota, sukcesywnie powiększając ofertę
maszyn rolniczych. W roku 2015 Techmlek rozpoczął budowę
nowej siedziby w miejscowości Pałecznica Kolonia (na terenie
gminy Niedźwiada). Wraz z przeprowadzką, firma dwukrotnie
zwiększyła liczbę pracowników - aktualnie zatrudnia 48 osób.
Firma prowadzi dwa punkty handlowe w Garwolinie i Hrubieszowie. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie
trzeciego – na terenie powiatu zwoleńskiego.
Techmlek jako firma rolnicza stara się kompleksowo obsługiwać rolników oraz firmy z nimi współpracujące. W ramach
tych działań pracownicy pomagają wypełniać klientom wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW). Działalność firmy wykracza również poza terytorium kraju – kierunek
Ukraina, Rosja.
Techmlek włącza się również w działania na rzecz mieszkańców powiatu, dofinansowując wydarzenia tutaj organizowane.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma prowadzi sprzedaż części zamiennych i artykułów do produkcji rolnej
w sklepach firmowych Granit Parts znajdujących się w siedzibie firmy oraz w punkcie handlowym w Hrubieszowie.

Przedsiębiorstwo Handlowe AKAN s.c. Anna i Krzysztof Niziołek
Przedsiębiorstwo Handlowe AKAN to rodzinna firma działająca na terenie powiatu lubartowskiego od 1992 roku. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej został stworzony
„Kompleks Motoryzacyjny” AKAN świadczący bogaty wachlarz
usług takich jak:
• okręgowa stacja kontroli pojazdów z pełnym zakresem
usług badań technicznych;
• szeroki wachlarz napraw samochodowych;
• usługi wulkanizacyjne;
• naprawy i okresowe przeglądy klimatyzacji samochodowych wszystkich marek;
• usługi tokarsko – szlifierskie;
• sklep motoryzacyjny z częściami zamiennymi i akcesoriami
do samochodów;
• profesjonalne usługi detailingu;
• ekstrakcyjne czyszczenie tapicerki;
• renowacja lamp i kloszy reflektorów;
• wypożyczalnia przyczep samochodowych;
• myjnia ręczna i bezdotykowa;
• wymiana, naprawa i sprzedaż szyb samochodówych;
• usługi ubezpieczeniowe i prawne.
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Od roku 2016 firma AKAN to certyfikowany serwis w ramach
ogólnopolskiej sieci warsztatów Perfect Service. Świadczone
usługi zgodne są ze standardami producentów samochodowych, przy wykorzystaniu najwyższej jakości części zamiennych.

www.powiatlubartowski.pl

INF O R MACJ E
Centrum Medyczne ANAMED Anna Bednarska, Marek Sidor sp. j.
Centrum Medyczne ANAMED to przychodnia dla każdego, która świadczy
profesjonalną opiekę lekarsko-pielęgniarską w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, poprzez rzetelne wykonywanie usług o najwyższej jakości z pełną
dbałością o Pacjenta.
Obok lekarzy POZ, pacjenci mogą skorzystać z doradztwa i opieki medycznej także lekarzy specjalistów. Centrum ANAMED prowadzi badania laboratoryjne, leczenie falą dźwiękową, badania dla kierowców, panel alergologiczny
oraz szczepienia. Dla przyszłych rodziców Centrum oferuje również pakiet Nowoczesna Szkoła Rodzenia, gdzie uczestnicy zajęć przygotowują się do narodzin dziecka pod okiem specjalistów.
Placówka włącza się w lokalne inicjatywy i wydarzenia, podczas których organizuje punkty medyczne, w których mieszkańcy
mogą nieodpłatnie wykonać badania profilaktyczne oraz skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Anamed wspiera również rywalizacje sportową w różnych dziedzinach, fundując nagrody i puchary.

EM TRUCK sp. z o.o.
Początki działalności firmy sięgają roku 1995,
natomiast na terenie gminy Lubartów funkcjonuje od 2001 roku. Początkowo firma zajmowała się
tylko transportem. Systematyczny rozwój firmy
pozwolił na zwiększenie zakresu świadczonych
usług i stanu zatrudnienia. Aktualnie, obok usług
transportowych, firma świadczy także usługi w
zakresie robót ziemnych koparkami, koparko-ładowarkami i ładowarkami. Od 2012 roku oferuje także serwis i naprawy pojazdów osobowych, dostawczych. W październiku 2014 roku firma otrzymała uprawnienia do
prowadzenia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, posiadając nowoczesną linię diagnostyczną.

Siedlisko na Rozdrożu & Dom Weselny u Karczmarza
Siedlisko na Rozdrożu & Dom Weselny u Karczmarza istnieje od 2008 roku. Właścicielem i pomysłodawcą tego obiektu
jest p. Andrzej Karczmarz. W grudniu 2010 roku w wyniku pożaru, cały budynek spłonął doszczętnie. Jednak upór, determinacja
i ogromny trud jaki wykazał właściciel, doprowadziły do odbudowy i rozbudowy tego miejsca, które znowu przyciąga gości i zachwyca swoim urokiem.
Na obszarze o powierzchni około 2 ha – na
uboczu gminnej miejscowości Michów – powstał piękny obiekt, wymarzone miejsce na
eleganckie przyjęcia weselne, uroczyste kolacje czy też inne imprezy okolicznościowe,
rodzinne, biznesowe a także szkolenia i konferencje.
Niezwykły klimat tego miejsca tworzą
wnętrza urządzone w staropolskim stylu. Profesjonalna obsługa lokalu, a przy tym starannie skomponowana karta dań usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających gości.
Z okien przestronnej sali bankietowej rozpościera się widok na piękny ogród nad stawem
z mnóstwem urokliwych zakątków, miejscem
do grillowania, drewnianą altaną, mostkiem i
placem zabaw dla najmłodszych gości.
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O czym należy pamiętać w czasie
przedświątecznych zakupów
Święta to zwykle czas „zakupowej
gorączki” i kupowania prezentów. Często w pośpiechu, pod wpływem reklamy
i kuszących promocji dokonujemy nieprzemyślanych zakupów. Poniżej przedstawiamy kilka informacji, które pomogą
uniknąć błędnych decyzji zakupowych,
lub pozwolą zminimalizować skutki takich zakupów.
• Gdy kupujemy produkt przez Internet,
telefon, z katalogu wysyłkowego, na pokazie – możemy zrezygnować z takiego
zakupu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odbioru produktu,
składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej
i wysłane do sprzedawcy najlepiej listem
poleconym, aby mieć dowód wysłania.
Zwrot towaru, w stanie niezmienionym,
powinien nastąpić w terminie 14 dni od
wysłania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy. Jeżeli doszło do zapłaty za towar
sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów zamówionego towaru, oraz
najtańszych kosztów dostarczenia tego
towaru do konsumenta. Prawo do odstą-

pienia od umowy nie przysługuje, gdy
kontrahentem jest drugi konsument.
• W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Istnieje
jedynie możliwość zwrotu zakupionego
towaru sprzedawcy (ale sprzedawca nie
ma obowiązku jego przyjęcia).
Należy wyraźnie podkreślić, że zwrot
towaru, który nie ma wad, a po prostu nie
podoba się kupującemu, zależy od dobrej woli sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca
zgadza się na zwrot, ma prawo określić
własne warunki, np. termin, wymagać
dostarczenia paragonu, oryginalnego
opakowania, metek. W zamian sprzedawca może zaproponować konsumentowi m.in. zwrot gotówki, wymianę czy
bon na zakupy w sklepie tej samej sieci.
• W przypadku, gdy zakupiony towar jest
wadliwy mamy prawo do złożenia reklamacji w ramach tzw. rękojmi za wady.
Czas na zgłoszenie reklamacji z tego
tytułu wynosi 2 lata licząc od momentu
zakupu. Reklamację zgłaszamy w sklepie, w którym robiliśmy zakupy, najlepiej

na piśmie. Kupując rzeczy na wyprzedaży,
z ekspozycji lub z promocji mamy tyle
samo praw, co w przypadku zakupu po
cenie regularnej. W reklamacji możemy
żądać: naprawy, wymiany, obniżenia ceny
lub zwrotu pieniędzy, gdy wada jest istotna. Wybór należy do konsumenta. Swoje żądania w tym zakresie należy jasno
sprecyzować w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód
zakupu. Najprostszym dowodem jest paragon. Ponadto dowodem zakupu może
być potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania
osób, które nam towarzyszyły podczas
zakupów. Sprzedawca musi nas poinformować w ciągu 14 dni o tym, czy zgadza
się z naszym żądaniem. Brak odpowiedzi
na reklamację oznacza, że sprzedawca
uznał naszą reklamację.
• W przypadku, gdy zakupiony towar jest
wadliwy, a na towar udzielona została
gwarancja, możemy go reklamować również z tej podstawy na zasadach określonych w warunkach gwarancji (karcie
gwarancyjnej). Reklamacje z gwarancji
kierujemy do producenta (wskazanego
w karcie autoryzowanego punktu serwisowego).
• Pamiętajmy, że wybór podstawy reklamacji wadliwego towaru tj. czy reklamację skierujemy na podstawie rękojmi
za wady do sprzedawcy, czy też na podstawie gwarancji do producenta należy
do konsumenta. Sprzedawca nie może
odmówić przyjęcia reklamacji w ramach
rękojmi za wady wadliwego produktu
dlatego, że objęty jest on gwarancją
udzieloną przez producenta.
E. Piech
[Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Lubartowie]
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Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
z naszych szkół
5 uczniów ze szkół średnich prowadzonych przez Powiat
Lubartowski otrzymało w tym roku stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Wśród stypendystów znaleźli się Iwona Derecka
– uczennica I LO w Lubartowie, która stypendium odebrała
16 października br., bezpośrednio z rąk Premier – Beaty Szydło,
Damian Bogusz – uczeń Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie, Weronika Małyska – uczennica Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej, Edyta Rola – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku oraz Jacek Jedut –
uczeń Technikum Zawodowego w Ostrowie Lubelskim.
Uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów z terenu województwa lubelskiego miało miejsce 7 listopada w Sali Błękitnej

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyplomy potwierdzające
przyznane stypendia wręczali Teresa Misiuk - Lubelski Kurator
Oświaty oraz Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski.
Ogółem w naszym województwie stypendium otrzymało
237 uczniów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje
się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Jest ono nagrodą
dla uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
[red.]

99 lat niepodległości…
11 listopada każdego roku w całym kraju uroczyście obchodzone jest Święto Niepodległości. W Lubartowie i Powiecie
Lubartowskim obchody tego Święta rozpoczęły się już w piątek, 10 listopada. W tym dniu delegacje lokalnych samorządów
wraz z młodzieżą podległych placówek oświatowych, wspólnie
upamiętnili bohaterów walk niepodległościowych na lubartowskim cmentarzu parafialnym. Delegacja przedstawicieli
Starosta Powiatowego w Lubartowie ze Starostą Lubartowskim
Fryderykiem Pułą na czele, złożyła wiązankę na grobie Bohaterów poległych w walce o niepodległość w latach 1831 i 1863.
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Natomiast w sobotę 11 listopada, oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą św. w kościele MB Nieustającej Pomocy, skąd następnie uczestnicy przeszli ulicami
miasta w pochodzie, aby przy klasztorze o.o. Kapucynów wysłuchać apelu pamięci połączonego ze złożeniem wieńców przy
pamiątkowej tablicy. W uroczystości tej uczestniczyli: Starosta
Lubartowski - Fryderyk Puła, Wicestarosta - Kazimierz Sysiak,
Członek Zarządu Powiatu - Radosław Guz oraz V-ce Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie - Grzegorz Poznański.
Tegoroczne obchody Świeta Niepodległości, były wstępem
do przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy odzyskania
suwerenności politycznej przez Polskę.
[red.]
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Radni przyjęli Roczny Program
Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Rada Powiatu w Lubartowie na sesji w dniu 18 października
br. uchwaliła Roczny Program Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi. Jego głównym celem
jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem
lubartowskim a organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami jest
wspólne wykonywanie zadań publicznych z zakresu kultury
oraz ochrony i opieki nad zabytkami, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia,

pomocy społecznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w celu zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców powiatu lubartowskiego.
W roku 2018 na realizację tych zadań zaplanowano kwotę
478 952,00 zł. Przyznawanie dotacji odbywać się będzie w formie konkursu ofert, które przeprowadzone będzie na przełomie
roku.
M. Kożuch [SPO]

Konkurs
Plastyczny
„Opowieści
wigilijne”
rozstrzygnięty
637 prac plastycznych zgłoszonych zostało
do XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Opowieści wigilijne” 2017, którego organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Przed komisją oceniającą
stanęło więc nie lada wyzwanie…. i wybór
tych najlepszych, najpiękniejszych
nie był wcale prosty. W ostatecznym werdykcie zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Julia Korneluk (klasy
przedszkolne), Oliwia Pełka (klasy
I – III), Natalia Siudaj (klasy IV – VI)
oraz Wiktoria Cebera (gimnazja).
Zgłoszone do konkursu szopki bożonarodzeniowe oceniane były
w 2 kategoriach – jako prace indywidualne i zbiorowe. Najpiękniejszą szopką wykonaną indywidualnie była - w ocenie jury – praca Ady
Samsel. Natomiast najlepszą pracę
zbiorową przygotowało kółko plastyczne z Zespołu Szkół w Kamionce. Nagrodę specjalną Dyrektora
PMDK zdobył Łukasz Gaweł.
[red.]
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Oliwia Pełka, kl. I, SP w Brzezinach
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X edycja konkursu
o nagrodę

Złotego Lamparta już za nami

Znana nie tylko w naszym powiecie, firma Techmlek została laureatem jubileuszowej, 10. edycji konkursu o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego. Uroczysta
gala, na której wręczono złotą statuetkę odbyła się w piątek - 24 listopada, w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego
w Lubartowie.
Koniec roku to dobry moment na dokonywanie podsumowań. Tradycyjnie już od kilku lat organizowany jest
w tym czasie konkurs dla przedsiębiorców działających
na terenie Powiatu Lubartowskiego. Tegoroczna, 10 edycja Konkursu - z racji jubileuszu - była też okazją do przypomnienia dotychczasowych laureatów i wyróżnionych
przedsiębiorców.
Wśród obecnych gości nie mogło zabraknąć pomysłodawcy konkursu, byłego Starosty Lubartowskiego - Mariana
Starownika, który w swoim wystąpieniu wspomniał począt-

ki organizacji konkursu. Z kolei obecny na gali europoseł
Krzysztof Hetman podzielił się z obecnymi swoim „europejskim” spojrzeniem na przedsiębiorczość naszego regionu.
Uroczystość uświetnili w humorystyczny sposób – Poławiacze Pereł, czyli członkowie grupy improwizacji teatralnej,
którzy oderwali widownię od emocji, jakie miały nastąpić na
koniec uroczystości.
Werdykt z tajnego głosowania Kapituły Konkursu odczytał tradycyjnie jej Przewodniczący Starosta Lubartowski, Fryderyk Puła. Laureatem Nagrody została firma Techmlek sp.j.
Lech Mitura, Jerzy Drągowski, natomiast wyróżnienia otrzymały: Siedlisko na Rozdrożu & Dom Weselny u Karczmarza,
EM TRUCK sp. z o.o., Centrum Medyczne ANAMED Anna Bednarska, Marek Sidor sp. j. oraz Przedsiębiorstwo Handlowe
AKAN s.c. Anna i Krzysztof Niziołek.
Przypomnijmy. Idea konkursu narodziła się pod koniec
roku 2007, a jej inicjatorem był ówczesny Starosta Lubartowski – Marian Starownik. Pierwszą statuetkę - w czerwcu
2008 roku - otrzymała Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”. W kolejnych edycjach laureatami były: w II edycji
(2009) Drukarnia DAKO, w III edycji (2010) Zakład Wyrobów
Betonowych Wojciech Trykacz, w IV edycji (2011) Społem
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”, w V edycji
(2012) Bank Spółdzielczy w Lubartowie, w VI edycji (2013)
Nadleśnictwo Lubartów, w VII edycji (2014) Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Lubartowie, w VIII edycji (2015) POLANA sp. z o.o. Ekologiczna Plantacja Borówki Amerykańskiej
w Ochoży, w IX edycji (2016) Stella Pack S.A. Do grona laureatów w roku bieżącym dołączyła firma Techmlek sp.j.

X edycjia konkursu
o nagrodę Złotego Lamparta
Starosty Lubartowskiego

