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Subiektywny (nasz) wybór informacji. Z pełną treścią 
uwag do Raportu można zapoznać się na naszej stro-
nie internetowej. 

Jak jest? W  sumie, różnie. Pozytyw - przy tak skon-
struowanym Raporcie, chociaż nie wolnym od  bra-
ków – łatwo porównać wskaźniki na przestrzeni roku, 
a  miejscami – kilku lat. To  pozwala ocenić zmiany. 
Zadłużenie wzrosło, ale  wzrosły też inne pozycje: 
dochody, pozyskane środki zewnętrzne. Mniej sesji, 
więcej uchwał. Zmniejszyła się liczba wypadków dro-
gowych, za  to  znacznie wzrosła liczba przestępstw. 
Stopa bezrobocia sukcesywnie spada od 2015. Rośnie 
liczba osób niepełnosprawnych. To, co nie jest dobre, 
to, że  z  danych uzyskanych z  13 ośrodków pomocy 
społecznej wynika, że dominującymi problemami są: 
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba 
oraz niepełnosprawność. Dużo więcej dzieci korzysta 
ze  wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Czy dlatego, że większa ich liczba tego wsparcia wy-
maga, czy  Poradnia oferuje więcej zajęć – tego nie 
wiemy. Nasi czytelnicy pytają często o  zatrudnienie. 
Jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe, to tutaj w 2019 
roku, rewolucji kadrowej nie było. Drugą jednostką, 
która zajmuje uwagę mieszkańców jest szpital. 

Raport o stanie 
Powiatu Lubartowskiego

Zdjęcie: Luksusn - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Grupa zawodowa Ilość 
w osobach

zmiana w stosunku 
do początku roku

Lekarze 48 +4
Personel wyższy: psycholog, 
farmaceuta, fizjoterapeuta 20 +3

Pielęgniarki 194 +8
Położne 34 +4
Ratownicy medyczni 32 +1
Średni medyczny: technik farmaceutyczny, fizjoterapii, 
elektroradiologii 6 +3

Średni pozostały: rejestratorka medyczna, sterylizator, dietetyk, 
magazynier-kuchnia 20 +1

Administracja 38 -5
Salowe 66 -7
Sanitariusze 19 +8
Pozostały niższy: pomoc apteczna 1 0
Techniczny: robotnik gospodarczy, elektryk, hydraulik, obsługa 
tlenu, stolarz, telefonistka, malarz, ślusarz, kierowca 25 -2

Gospodarczy: dozorca, sprzątaczka, krawcowa, kucharka, pomoc 
kuchenna 30 -2

RAZEM PRACUJĄCYCH 533 533
Nieobecność (bezpłatne, wychowawcze, rodzicielskie, świadczenia 
rehabilitacyjne) 18 +4

RAZEM ZATRUDNIONYCH 551 +20

#BIPdokawy
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Konsultacje społeczne dotyczyły przygotowania do-
kumentu pn.: "Strategia rozwoju elektromobilności 
dla Miasta Lubartów. M.in. na powstanie tego doku-
mentu otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 50.000,00 zł. 
Urząd Miasta wybrał już ofertę na to opracowanie - Ze-
społu Doradców Gospodarczych TOR w partnerstwie 
z  Maciejem Gabory Kompleksowe Usługi Doradcze 
za 17.680,00 zł. 
Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności 
ma służyć realizacji celów wynikających m.in.: z Pro-
gramu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). 
Pytania dotyczyły poznania opinii mieszkańców na te-
mat problemów związanych z  przemieszczaniem się 
po terenie miasta oraz potrzeb i oczekiwań dotyczą-
cych komunikacji w mieście.

W założeniach do Strategii zostały wpisane główne 
obszary wsparcia elektromobilności. Są to:
1. Zmiana świadomości potencjalnych użytkowników. 
Dotyczy wymiany informacji i wiedzy, stosowania eko-
logicznych rozwiązań odnośnie do  proekologicznych 
sposobów transportu w gminie.(…) 
2.  Opracowanie systemu korzyści dla użytkownika po-
jazdu elektrycznego. (…) Szerokiej dyskusji na szczeblu 
lokalnym winny również zostać poddane zwolnienia 
podatkowe, czy wydzielenie buspasów.
3. Rozwój producentów w  segmencie elektromobil-
ności. Strategia zakładać będzie np. zakup autobusów 
elektrycznych.

Co roku piszemy do urzędów o udostępnienie nam in-
formacji o zatrudnieniu i nagrodach. Ogólnie, ze szcze-
gółowością odsyłanych odpowiedzi – jest gorzej. 
Nie będziemy ze  wszystkimi samorządami Powiatu 
Lubartowskiego „chodzić po sądach”. Przepracowuje-
my przypadek ze Starostwem Powiatowym, żeby się 
na  rozstrzygnięcie w  tej 
sprawie powoływać w po-
wtórnych wnioskach 
do gmin.
Jest to  drugie odwoła-
nie do  SKO, bo  raz już 
Kolegium zobowiązało 
Starostwo Powiatowe 
w  Lubartowie do  ponow-
nego rozpoznania sprawy, 
podzielając naszą argu-
mentację. Chodziło nam 
o  informację, zawierającą: 
funkcję, imiona i nazwiska, 
wysokość nagród wypła-

Gepard II  - konsultacje 
#BIPdokawy

Między 19  a 26 maja był czas na wypełnienie ankiety i przesłanie jej do Urzędu Miasta. 

4. Zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektro-
mobilności. (…) Administracja publiczna stanowić 
będzie wzór do  proekologicznych postaw dzięki 
działaniom zawartym w strategii na rzecz wykorzy-
stywania pojazdów elektrycznych w swoich flotach, 
przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania 
mieszkańcom w  celu dalszej popularyzacji elektro-
mobilności. 

5. Dostosowanie sieci energetycznej.
Budowa magazynów energii zlokalizowanych przy 
punktach ładowania pojazdów oraz zdefiniowanie 
sposobów ich ładowania z sieci jak i paneli fotowolta-
icznych. 

A dla Was, co było najważniejsze? Czekamy na wasze 
opinie. 

Drugie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
od drugiej odmownej decyzji Starosty Lubartowskiego

Poza tym, to ma być efekt dodatkowego zaangażowa-
nia na rzecz pracy dla nas i sens jest w uznaniu. Nie 
zgadzamy się z anonimizacją zasłużonych, bo miesz-
kańcy mają prawo wiedzieć komu płacą i za co.
Odwołanie złożone, czekamy na  kolejną decyzję Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. 

conych w 2019 wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy wykaz nagród z podziałem na stanowi-
ska, kwoty i uzasadnienie, bez podania imion i nazwisk. 
Starostwo odmówiło powołując się na  ochronę pry-
watności. Nie zgodziliśmy się z tym, bo przecież te na-
grody są wypłacane także przez nas – mieszkańców. 
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Wracając do samego Planu…
Kupujecie, sprzedajecie? Chodzi o nieruchomości, bo Urząd nałoży opłatę pla-
nistyczną, więc liczcie: 
Dla obszarów objętych zmianą planu – załącznik nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10,
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ustala 
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w 
art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokości:

Jak wygląda zagospodarowanie ścieków w postaci wód opadowych mieliśmy okazję oglądać po ostatnich ulewach.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest już dostępny. Dyskuto-
wać publicznie na ten temat będzie można 3 lipca w Urzędzie o godzinie 10, sala nr 10. Uwagi 
korespondencyjne – listownie, mailowo, ePUAP-em Urząd przyjmuje do 21 lipca. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego

#BIPdokawy 

1) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową (jednorodzinną, wielorodzinną) i usługową - MN(U), MM/U, 
MN/U – 30%;
2) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.7, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, 
przeznaczonych pod zabudowę usługową – U, U/KS, UC/U – 30%;
3) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr 1.13, przeznaczonych 
pod usługi sportu i rekreacji – US – 10%;
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4) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.2, 1.18, przeznaczo-
nych pod obiekty związane z produkcją, składy i magazyny / usługowe – P(U), 
U/P – 10%;
5) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.13, 1.17, 1.22, prze-
znaczonych pod: zieleń urządzoną (parkową), komunikację samochodową i ciągi 
piesze – ZP(p), KS(p), KXp – 0,1%;
6) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.1, 1.5, 1.9, 1.11, 1.13, 
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.23, 1.24, przeznaczonych pod infrastrukturę ko-
munikacyjną i techniczną – KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDw, E – 0,1%.
30% to zdaje się maksymalna wysokość opłaty, jaką można nałożyć przy zmia-
nach MPZP.

A jeśli chodzi o środowisko i prognozę, to… 
Troska o środowisko jest wskazana nieodświętna i słuszna, więc liczymy, że nasi 
aktywiści się uaktywnią. Z dokumentem można zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej. 
My specjalną uwagę zwracaliśmy na wodę, ponieważ z nią w skali kraju nie jest 
najlepiej. 

W Prognozie czytamy, że: „ Jakość zasobów wodnych miasta w znacznym stop-
niu będzie zależeć od prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. 
Realizacja ustaleń projektu zmiany planu w zakresie rozwoju terenów inwestycyj-
nych, spowoduje wzrost zapotrzebowania na wodę a w konsekwencji zwiększe-
nie ilości powstałych ścieków (bytowych, opadowych i roztopowych), które będą 
musiały być w odpowiedni sposób oczyszczone i odprowadzone. Przewiduje się 
na nowych terenach inwestycyjnych dalszą rozbudowę systemu wodno-kanaliza-
cyjnego. Tereny zabudowy projektowane na obszarze opracowania objęte zosta-
ną zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
sanitarnych. Istniejące już sieci wodociągowe przeznacza się do dalszej eksplo-
atacji i rozbudowy. Na terenach trwale utwardzonych (zabudowanych i komuni-
kacyjnych) należy spodziewać się powstania ścieków w postaci wód opadowych i 
roztopowych. Ścieki takie należy odpowiedni sposób zagospodarować w granicy 
działki inwestora, odprowadzić za pomocą systemu kanalizacji deszczowej bądź 
innego urządzenia do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zakres 
prowadzenia prac w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie uzależniony 
od tempa i rozmiarów nowych procesów inwestycyjnych prowadzonych na tere-
nie gminy oraz środków finansowych dostępnych na ten cel. Oddziaływania będą 
miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny, który może zo-
stać zneutralizowany poprzez budowę kanalizacji”.

Konsultacje czas start!
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Pisaliśmy poprzednio, że  wszyscy jesteśmy 
stronami postępowania. Bo  obszar oddzia-
ływania to  przewidywany teren, na  którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz ob-
szar znajdujący się w odległości 100 m. No-
wodworska 7 znajduje się w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody. Dlatego napisaliśmy 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w  Lublinie. Aktualnie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Lublinie, na wniosek 
Burmistrza Miasta Lubartów prowadzi spra-
wę dotyczącą wydania opinii co  do  potrze-
by przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na  środowisko. Jak pisze RDOŚ, Burmistrz 
wydaje decyzje o środowiskowych uwarunko-
waniach tej inwestycji i  powinien rozpatrzeć 
wszelkie wnioski i uwagi. 

Co  więcej, jak zapewnia RDOŚ – te  uwagi 
i wnioski zostaną wzięte pod uwagę przy roz-
patrywaniu sprawy przez Dyrekcję.

Punkt zbiórki odpadów i skupu złomu oraz instalacji do mielenia odpadów tworzyw sztucznych zlokalizowa-
nych przy ul. Nowodworskiej 7 w Lubartowie w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
przekazuje Burmistrzowi nasze uwagi
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Drobne uwagi po publikacji w gazecie władzy. Nie po raz pierwszy miejska ga-
zeta władzy mówi półgębkiem, prezentując wyraźnie, jedynie głos władzy. Być 
może to emocje, bo wiadomo – kryzys na horyzoncie, a żyć z czegoś trzeba. 
Spokojnie, każda władza lubi użytecznych, nawet jeśli mówiła przedtem, że mo-
że by…, dobrze by było zlikwidować, to zapotrzebowanie na cukier ma okreso-
wo każdy.      

O  co  chodzi? O  kontenery, które dla  miejskiej władzy mogą spełniać funkcje 
mieszkań socjalnych, albo pomieszczeń tymczasowych. Nie do końca jest jasne, 
czego wreszcie, bo raz to raz to słychać. I ile to ten „tymczas”?

Raz ma to być mieszkanie dla dłużników, raz dla uciążliwych lokatorów, raz dla-
tego, że  ludzie czekają na  mieszkania socjalne/komunalne, a  ich brakuje. Jeśli 
chodzi o „lokale tymczasowe”, to umowa na wynajem takiego „cuda” może być 
zawarta do 6 miesięcy, jeśli sąd nie orzekł o prawie do lokalu socjalnego lub za-
miennego. Czyli, jeśli kontener ma być traktowany jako lokal socjalny, to w razie 
eksmisji taki człowiek przejdzie z kontenera do kontenera? A po sześciu miesią-
cach tej tymczasowości ten człowiek, bądź rodzina, pójdzie, gdzie oczy poniosą. 
No, ale już nam nie będzie wisiał w ewidencji. 

Jeśli  to ma być lokal socjalny, taki ładny, amerykański i ze wszystkim, to dobrze 
byłoby zdać sobie sprawę z  tego, że  nie będzie podłączony do  miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Jak wygląda ogrzewanie prądem w  kontenerach przekonała się 
Bydgoszcz. Ludzie wpadali w spiralę zadłużenia jeszcze bardziej. Nie spłacali za-
ległości, płacili za prąd. Czasem i to nie wystarczało, więc próbowali oszczędzać. 

Burmistrz: Długi lokatorów wobec miasta sięgają już 1,4 mln zł.
Raport o stanie Gminy miasto Lubartów za 2018: na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w za-
sobie gminy wyniosły łącznie 640 199,33 zł i dotyczyły 120 mieszkań.
Raport o stanie Gminy miasto Lubartów za 2019: Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w za-
sobie gminy wyniosły łącznie 688 247,73 zł i dotyczyły 120 mieszkań.
To ile?

Wspieramy Lubelską Akcję Lokatorską: 

NIE dla kontenerów socjalnych!

Do czego to prowadziło? Do zawilgocenia, grzybienia, a więc w efekcie – niszcze-
nia kontenerów. Pat. Miasto przyznawało dodatkowe zasiłki na ogrzewanie. Gdzie 
w tym sens? W pokazaniu, że coś się robi?

To robienie, to odkopywanie w jednym miejscu i zakopywanie w drugim. 

Burmistrz przywołuje Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gmi-
ny Miasto Lubartów na lata 2018 – 2022. My też: wydatki inwestycyjne dotyczące 
mieszkalnictwa finansowane będą z budżetu Gminy, w tym ze środków uzyska-
nych ze sprzedaży lokali i nieruchomości, z kredytów lub przy wykorzystaniu dofi-
nansowania z funduszy zewnętrznych(...) 

Tu uwaga – planujemy co roku sprzedawać od 2018 do 2022 po 10 mieszkań miej-
skich. 

Planowane inwestycje;
a) zakup i przebudowa budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych lub in-
nych np. usługowych i przebudowa ich na lokale mieszkalne, adaptacja obiektów 
własnych oraz zakup lokali mieszkalnych,
b) zakłada się, że finansowanie nastąpi ze środków własnych i ze środków uzy-
skanych z budżetu państwa (z BGK) na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noc-
legowni i domów dla bezdomnych,
c) ponadto wykorzystując możliwości zamiany mieszkań można w  istniejących 
zasobach wydzielić pomieszczenia tymczasowe.

Zdjęcie: https://expressbydgoski.pl/kontenerowe-miasteczko-na-siernieczku-
-kosztowalo-dwa-miliony-od-grubo-ponad-roku-straszy-pustka/ar/10834742

7



miasto obywatelskie Lubartów Nr II/18

FB: Miasto Obywatelskie Lubartów
www.lubartow.mamprawowiedziec.pl

www.molubartow.com

Redaktor naczelny: 
Elżbieta Wąs

fmolubartow@gmail.com

Sekretarz redakcji : 
Anna Gryta

Nazwa i adres redakcji:
Fundacja „Miasto Obywatelskie Lubartów” 
21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 25

eg
ze

m
pl

ar
z b

ez
pł

at
ny

Skład i łamanie oraz druk:
Studio Grafiki Bagin Design

tel. 790 206 813
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Dobrze jest też wiedzieć, że tymczasowy obiekt budowlany nie jest tym samym, 
co lokal tymczasowy. 
Mając na uwadze rodzaje obiektów budowlanych wymienionych w art. 3 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane oraz ich cechy charakterystyczne, w mojej ocenie tym-
czasowe pomieszczenie, o którym mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów, 
może być usytuowane jedynie w budynku. Co można przeczytać w odpowiedzi 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1391 w sprawie pomieszczeń 
tymczasowych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w 2012 roku.

Według art. 3 pkt. 2 Prawa Budowlanego budynkiem jest obiekt budowlany, który 
jest trwale związany z gruntem, wydzielony za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiadający fundamenty i  dach. W  każdym przypadku, gdy sąd orzeknie 
o uprawnieniu do lokalu socjalnego, eksmitowany nie może być w świetle obo-
wiązujących przepisów umieszczony w  obiekcie kontenerowym – stwierdza 
mecenas Katarzyna Rychtanek, która na zlecenie poznańskiego Amnesty Interna-
tional sporządziła opinię prawną dotyczącą powstawania osiedli kontenerowych.

Emocje? W ogóle nie mówimy tu o stygmatyzowaniu osób, rodzin, dzieci. To jest 
oczywiste.
Fakty. Fakty są takie, że w Lubartowie rośnie sprzedaż alkoholu. To zapewne nie 
pomaga sytuacji finansowej rodzin. Ale zaraz… że dłużnicy to patologia, co to ja 
na nią nie będę płacił itd., czyli wybrane komentarze.
<społecznik> niech oddaje część swojego wynagrodzenia na zapłacenie czynszu 
takiej rodziny. Skończyłyby się od razu protesty, bowiem nic tak nie otwiera oczu 
socjalistom jak to, że trzeba dać swoje pieniądze komuś. A jak wiadomo najłatwiej 
wyciągać ręce po cudze pieniądze.

Zasada sprawiedliwości społecznej wymaga, żeby zapewnić ludziom – każdemu 
– minimalny poziom egzystencji. 

Dlatego płacimy podatki, z  których pieniądze są  przeznaczane np. na  pomoc 
społeczną, lub na  inne – nas osobiście niedotyczące – potrzeby. Dlatego warto 
zdać sobie sprawę z tego, że owszem, płacimy, tylko niektórzy mają jakieś dziwne 
oczekiwania, żeby wydawać te ich pieniądze racjonalniej. 

Dłużnikiem może być osoba, która dług po prostu odziedziczyła. Może to być także 
ktoś, kto ma skomplikowaną sytuację rodzinną, opiekuje się osobą chorą, niewiele 
zarabia i sam jest chory. Musi więc każdego miesiąca decydować o tym, czy wydać 
na żywność i leki, które pozwalają mu pracować na tyle, żeby mieć co jeść i móc 
pracować. Może to być żona/mąż osoby uzależnionej, który utrzymuje ją/jego, sie-
bie i dzieci. Ile ludzi, tyle historii. A odsetki ciągle rosną, jak w kredycie. 

W  innym komentarzu czytamy, że  „pomoc socjalna powinna mobilizować 
do zmiany swojego podejścia i statusu”. Zgoda. A jeśli tak nie jest, to coś nie dzia-
ła. I niekoniecznie u tego mobilizowanego. 

Wracając do naszych statystyk – wydajemy pół miliona na przeciwdziałanie alko-

holizmowi i narkomanii. Liczba uzależnionych spada, czy rośnie? Może te pienią-
dze, zamiast na <wstaw dowolne, na co dotąd>, moglibyśmy wydać na Centrum 
Inicjatyw Społecznych, gdzie ludzie mogliby na siebie zarabiać? 200 000 może 
na wkład do wybudowania bloku mieszkań komunalnych?

Możemy sobie poczytać w licznych publikacjach, że klasę średnią od bezdomno-
ści dzielą trzy raty czynszu lub kredytu. Zachorujesz, stracisz pracę, inna sytuacja. 
No trudno, mogłeś to przewidzieć. Dostajesz 80% pensji i to dla ciebie za ma-
ło? Och, trzeba było oszczędzać, a w ogóle jak ci nie pasuje to zmień pracę. Ale, 
że co, że nie możesz? Zwolnili cię i nie możesz od kilku miesięcy znaleźć pracy? 
No to leń jesteś przecież, dla chcącego i tak dalej. Najwyżej dzieciak kumpli stra-
ci. Gospodarka długo będzie wychodzić z kryzysu, bo to są naczynia połączone. 
Za to  i na to – z tytułu tarcz jeden, dwa, trzy, osiem – będziemy płacić swoimi 
podatkami. Tak, ci zarabiający najmniej też. Wzrostem cen. I tak dalej. Ten, któ-
ry wczoraj miał ciężko, jutro będzie miał tak samo ciężko, albo gorzej, bo ceny 
idą w górę. Ale będzie wspomagał swoimi daninami państwo, które da pieniądze 
tym, którzy stracili pracę w dobrym momencie. Jak ktoś ją stracił miesiąc wcze-
śniej, to sorry, sam sobie jest winien. Bo nierób. Ten plebs z minimalną krajową 
jeszcze w dodatku dotuje miasto, bo wraca część z jego PIT-u. Ta, którą dopłaci 
do oświaty, pomocy społecznej, czy inwestycji. Czy to znaczy, że można sobie nie 
płacić za mieszkanie? No nie. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć rozwiązanie i z dużą 
dozą wrażliwości społecznej i efektywne. 

Bo każdy może znaleźć się w tym miejscu. No chyba, że ma zaplecze. Potocznie 
to się nazywa karuzela stanowisk.

I na koniec zaskakująca konkluzja, że trzeba nie używać słowa kontener, bo źle się 
kojarzy. Tak, dlatego to się nazywa stygmatyzacja. Można zacytować Szekspira 
o róży, ale można też innego człowieka o perfumerii. Co kto woli.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo listę przedsiębiorców z Powiatu Lubartow-
skiego, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych. 

Państwo Polskie, czyli my wszyscy, w ramach solidarności z potrzebującymi, udzieliło 
właścicielom firm pomocy finansowej w ramach tarcz antykryzysowych. Na tę po-
moc składamy się wszyscy. W  interesie Państwa leży dobrostan przedsiębiorców, 
bo liczymy, że pomoc wróci do nas w postaci podatków. Podatki z kolei przeznaczy-
my na utrzymanie państwa. Solidaryzujemy się z potrzebującymi – i przedsiębiorca-
mi i pracownikami, którzy utracili pracę a za chwilę będą mogli skorzystać z dodatku 
solidarnościowego i liczymy na taką solidarność w drugą stronę. 

Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego - z danych uzyskanych z 13 ośrodków 
pomocy społecznej wynika, że dominującymi problemami są: ubóstwo, bezrobo-
cie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność

Z pewną dozą nieśmiałości i wiary w ludzką solidarność, przypominamy o moż-
liwości podpisania petycji Lubelskiej Akcji Lokatorskiej „NIE dla kontenerów so-
cjalnych!” adresowanej do  Burmistrza Miasta Lubartów Krzysztofa Paśnika; 
Prezydenta Miasta Puławy Pawła Maja; Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
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