
 Drużyna koszykarzy z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w 
Lubartowie zajęła pierwsze miejsce w zawodach o Mistrzostwo Powiatu 
Lubartowskiego w Piłce Koszykowej Chłopców.
 Początek marca okazał się bardzo udany dla koszykarzy z II LO. Dru-
żyna trenująca pod opieką Marcina Świderka, 1 marca z dużą przewagą 
punktową sięgnęła po mistrzostwo powiatu. Zawody rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”. W swoim pierwszym meczu drużyna z II LO 
pokonała zespół z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej przewa-
gą 11 punktów, natomiast w drugim meczu wygrała ze szkołą z Zespo-
łu Szkół Nr 2 przewagą 18 punktów, wygrywając tym samym całe zawo-
dy. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, ponieważ to właśnie 
II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie będzie reprezentować nasz powiat 
na mistrzostwach rejonu w kwietniu.
Drużynę z II LO reprezentowali:
Dybała Łukasz kl. Ig; Dzięgielewski Karol kl. Ie; Laskowski Jakub kl. Ie;
Michałowski Krzysztof kl. Ie; Woźniak Paweł kl. Ia; Góźdź Adrian kl. IIIa; 
Rojek Dominik kl. IIIa; Sykut Alan kl. IIIb; Kobyłka Szymon kl. IIIe; Skro-
bowski Michał kl. IIIe; Garbacz Wiktor kl. IIIe; Lipski Michał kl. IIIe     II LO
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JAK GŁOSOWAĆ ?
Wybieramy „Złotą Dziesiątkę” 
podzieloną na dwie kategorie: 
młodsza – do 18 lat oraz starsza – 
powyżej 18 lat.  Należy wysłać SMS 
na numer 71480 (cena 1 zł plus 
VAT), wpisując kod podany przy 
imieniu i nazwisku kandydata 
(np.: ankieta sportowiec 01). 

Wybierz 10 Najpopularniejszych Sportowców 2017 roku. Na swoich faworytów Czytelnicy mogą głosować za SMS na numer 71480.

NORBERT 
JÓŹWIAK

WIOLETTA
DESSAUER

ADRIAN 
PARZYSZEK

MARCIN 
WRONOWSKI

MICHAŁ 
ZUBER

KAMIL 
PIASEK

DAGMARA 
BARANOWSKA 

MAREK 
WIERZBICKI 

JAROSŁAW
WOŹNIAK

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR SENIOR

SENIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – tenis sto-
łowy, 27 lat, trener Jakub Sagan.
Czołowy zawodnik drugoligowej 
drużyny. Zalicza się do pierwszej 
ósemki seniorów na Lubelszczyźnie. 
Wkłada dużo pracy w trening, a swo-
je doświadczenie często i chętnie 
przekazuje młodszym zawodnikom.

biegi długodystansowe, 42 lata.
Czołowa zawodniczka kraju w bie-
gach długodystansowych i ultra-
maratońskich. W „Biegu 7 Dolin” w 
Krynicy-Zdroju na dystansie 100 
kilometrów była 10 wśród kobiet. 
Zajęła drugie lokaty podczas biegu 
Chojnik Ultra na dystansie 102 km 
oraz w biegu 3XŚnieżka=1Mont 
Blanc. Zajmowała czołowe loka-
ty podczas wielu biegów odbywa-
jących się w 2017 roku na terenie 
województwa lubelskiego.

MKS Lewart Lubartów – piłka nożna, 
23 lata, trener Łukasz Mierzejewski.
Wychowanek klubu i kolejny do-
brze zapowiadający się lubartowski 
bramkarz. Podstawowy zawodnik 
drużyny występującej w IV lidze. W 
ubiegłym roku wystąpił w 27 spo-
tkaniach (16 wiosną i 11 jesienią).

MKS Lewart AGS Lubartów – taekwon-
do, 31 lat, trener Jarosław Suska.
Długoletni reprezentant Polski. 
Srebrny medalista Mistrzostw Euro-
py seniorów. Podczas Pucharu Euro-
py zdobył dwa medale – złoty i brą-
zowy. W trakcie Mistrzostw Polski 
seniorów wywalczył dwa indywidu-
alne krążki – złoty i brązowy.

MKS Lewart Lubartów – piłka nożna, 
25 lat, trener Łukasz Mierzejewski.
Podstawowy zawodnik zespołu se-
niorów, występującego w IV lidze. 
W 2017 roku jako jedyny wystąpił 
we wszystkich 31 spotkaniach li-
gowych drużyny i zdobył aż 31 bra-
mek. Jeden z liderów zespołu i naj-
lepszy snajper Lewartu.

MKS Lewart Lubartów – piłka nożna, 
20 lat, trener Łukasz Mierzejewski.
Podstawowy zawodnik zespołu 
seniorów, występującego w IV li-
dze. W ubiegłym roku wystąpił w 
29 spotkaniach (15 wiosną i 14 je-
sienią). Mimo młodego wieku szef 
defensywy zespołu.

MKS STS Lubartów - tenis stołowy, 21 
lat, trener Mariusz Baranowski i Jo-
anna Stachyra-Iwanek 
Wicemistrzyni Województwa w ka-
tegorii Młodzieżówek w indywidual-
nym tenisie stołowym, Brązowa me-
dalistka Mistrzostw Województwa 
Młodzieżówek w grze mieszanej.  
Podstawowa zawodniczka drużyny 
IV ligowej - Miejski Klub Sportowy 
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w 
Lubartowie. Obecne drużyna znaj-
duje się na 1miejscu w rozgrywkach.

MKS STS Lubartów - tenis stołowy, 24 
lat, trener Mariusz Baranowski i Jo-
anna Stachyra-Iwanek
Podstawowy zawodnik drużyny IV 
ligowej - MKS STS w Lubartowie. 
Obecine drużyna znajduje się na 
1miejscu w rozgrywkach.

MKS STS Lubartów - tenis stołowy, 32 
lat, trener Mariusz Baranowski i Jo-
anna Stachyra-Iwanek
5 miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa seniorów indywidualnie. 
Podstawowy zawodnik drużyny IV 
ligowej - MKS STS w Lubartowie. 
Obecnie drużyna znajduje się na 
1miejscu w rozgrywkach.

SMS: 
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SMS: 
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BARTOSZ 
ZIELIŃSKI

WIKTORIA 
ZAGÓLSKA

OLIWIA 
ZIELIŃSKA

EMILIA 
MITURA

JUNIOR

JUNIOR

JUNIOR

JUNIOR

JUNIOR

MKL Nefryt Lubartów – lekka atlety-
ka, 15 lat, trener Wiesław Nowak.
Czołówka województwa lubelskie-
go w biegach w kategorii młodzi-
ków. W ubiegłym roku zajął pierw-
sze miejsce w Grand Prix Polski 
Środkowowschodniej w biegach 
ulicznych i przełajowych.

MKL Nefryt Lubartów – lekka atlety-
ka, 14 lat, trener Wiesław Nowak.
Najlepsza w województwie lubel-
skim biegaczka na dłuższych dy-
stansach w roczniku 2003. Jest 
podwójną mistrzynią wojewódz-
twa w biegach przełajowych. W 
ubiegłym roku zajęła pierwsze 
miejsce w Grand Prix Polski Środ-
kowowschodniej w biegach ulicz-
nych i przełajowych.

MKL Nefryt Lubartów – lekka atlety-
ka, 14 lat, trener Wiesław Nowak.
Ścisła czołówka województwa lu-
belskiego w kategorii młodziczek 
w biegach średnich. W ubiegłym 
roku zajęła drugie miejsce w Grand 
Prix Polski Środkowowschodniej w 
biegach ulicznych i przełajowych.

MKS Lewart AGS Lubartów – ta-
ekwon-do, 16 lat, trener Jerzy Jedut.
W 2017r. odnotowała kilka znaczą-
cych sukcesów. Najważniejsze: zło-
ty medal podczas Pucharu Euro-
py w kategorii juniorów oraz dwa 
brązowe medale Mazovia Masters 
Cup. Uczestniczka Mistrzostw Pol-
ski juniorów młodszych.

SMS: 
ankieta sportowiec  06
EDYTA 
KUBERA-WÓJCIK

SENIOR

MKS STS Lubartów - tenis stołowy, 41 
lat, trener Mariusz Baranowski i Jo-
anna Stachyra-Iwanek 
1 miejsce w Cyklu Grand Prix LZS 
2017 w tenisie stołowym seniorek. 
Podstawowa zawodniczka drużyny 
IV ligowej - MKS STS w Lubartowie. 
Obecnie drużyna jest na 1 miejscu 
w rozgrywkach.

SMS: 
ankieta sportowiec  21
DAWID 
ISKIERKA

JUNIOR

MKS Lewart Lubartów – piłka noż-
na, 17 lat, trenerzy Tomasz Mitura i 
Robert Makarewicz.
Zawodnik drużyny występującej w I 
lidze wojewódzkiej juniorów. Mimo 
młodego wieku gra w kadrze ze-
społu seniorów. Jesienią zagrał w 4 
spotkaniach IV ligi. Piłkarski talent.

SMS: 
ankieta sportowiec  30

SMS: 
ankieta sportowiec 31

WIKTORIA 
PIKUL  

WERONIKA 
PSZCZOŁA  

JUNIOR

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – ta-
ekwon-do, 14 lat, trener Jerzy Jedut.
Utalentowana zawodniczka, która 
w ubiegłym roku odnotowała kil-
ka znaczących sukcesów. Najważ-
niejsze to: brązowy medal pod-
czas Pucharu Europy oraz brązowy 
medal Mistrzostw Polski juniorów 
młodszych. Medalistka międzywo-
jewódzkich mistrzostw juniorów 
młodszych.

MKL Nefryt Lubartów – lekka atletyka, 
13 lat, trener Wiesław Nowak.
Najlepsza sprinterka w roczniku 
2004 w województwie lubelskim. 
W ubiegłym roku zajęła pierwsze 
miejsce w Grand Prix Polski Środko-
wowschodniej w biegach ulicznych i 
przełajowych.

SMS: 
ankieta sportowiec  25
AMELIA 
MAŁYSKA 

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – taekwon-
do, 15 lat, trener Jarosław Suska.
W 2017 r. odnotowała kilka sukce-
sów. Najważniejsze: brąz podczas Pu-
charu Europy w kategorii kadetów, 
złoto podczas Mistrzostw Polski ju-
niorów młodszych. Medalistka mię-
dzywojewódzkich mistrzostw junio-
rów młodszych.

1. O�cjalna nazwa Plebiscytu brzmi: XXII Plebiscyt na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa; 2. Organizatorem Plebiscytu jest Lubartowski Ośrodek Kultury; 3. W Ple-
biscycie mogą brać udział Sportowcy trenujący w klubach na terenie miasta Lubartów oraz powiatu lubartowskiego, a także Sportowcy zamieszkali na terenie powiatu lubartowskie-
go, zgłoszeni przez kluby sportowe, instytucje i osoby prywatne; 4.Termin zgłaszania kandydatur sportowców do „Złotej Dziesiątki” to 28.02.2018 r.; 5. Głosowanie odbywa się w jednym 
etapie i wyłącznie za pomocą SMS. Termin rozpoczęcia głosowania to 8 marca 2018 r., a zakończenia 13 kwietnia 2018 r. (do godz. 24.00). 6. Aby zagłosować, należy wysłać SMS na nu-
mer 71480 (cena 1 zł plus VAT), wpisując słowo ankieta oraz kod podany przy imieniu i nazwisku kandydata z listy opublikowanej w papierowym wydaniu „Lubartowiaka” i na stronie in-
ternetowej Lubartowiaka (np.: ankieta sportowiec 01). Sportowiec otrzymuje 1 głos za 1 SMS. Zasada ta obowiązuje w obu kategoriach. Ważne są wyłącznie SMS-y, w których wpisano 
poprawnie kod kandydata. Każdy z uczestników naszej wspólnej zabawy może przysłać dowolną ilość SMS. Zgłoszenia wysyłane z bramek SMS nie biorą udziału w głosowaniu. 7. Wy-
bierani przez Czytelników sportowcy utworzą „Złotą Dziesiątkę”, którą dzielimy na dwie kategorie: młodszą – do 18 lat: starszą – powyżej 18 lat. Tym samym „Złota Dziesiątka” składała 
się będzie z dwóch umownych „piątek”. O wyborze „Złotej Dziesiątki” decyduje suma głosów z nadesłanych SMS-ów; 8. Wyniki głosowania na sportowców zostaną ogłoszone podczas 
Gali Sportowców 20 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury.
Nagroda dla Czytelników - 1. Głosujący Czytelnicy mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie „Nagroda dla Czytelników”, w którym nagrodą jest telewizor Philips LED 32 cale, ufundo-
wana przez Społem Lubartów. W tym celu należy wysłać JEDNORAZOWO  SMS na numer 668 695 951 (opłata według taryfy operatora) oraz dokończyć zdanie: „Sportowcom kibicuję, bo 
...”. Zwycięzcą zostanie autor najciekawszej wypowiedzi. Termin rozpoczęcia konkursu to 8 marca 2018 r., a zakończenia 13 kwietnia 2018 r. (do godz. 24.00). Oceniać wypowiedzi będzie 
komisja składająca się z zespołu redakcyjnego Lubartowiaka oraz dyrekcji Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Lubartowskiego Ośrodka Kul-
tury wraz z najbliższą rodziną. Wysłanie SMS oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby wyłonienia zwycięzcy Nagrody dla Czytelników. 
Ogłoszenie zwycięzcy Nagrody dla Czytelników odbędzie się podczas Gali Sportowców 20 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Wręczenie nagrody na-
stąpi w terminie podanym przez Społem Lubartów. W konkursie będą brały udział numery telefonów, z których zostały wysłane SMS w konkursie na Nagrodę dla Czytelników.
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ALEKSANDRA 
SZCZERBA

ERYK 
TRĄBKA 

ADRIAN 
MATYJASZCZYK

KAJA 
WRÓBLEWSKA

JUNIOR

JUNIOR

JUNIOR

LUKS Lubartów, lat 9, trener 
Piotr Opolski
Mistrzyni woj. Lubelskiego w sza-
chach klasycznych i błyskawicz-
nych w kat.dziewcząt do lat 9.

LUKS Lubartów, lat 9, trener 
Paweł Stoma
Złoty medalista  Mistrzostw Wo-
jewództwa w szachach szybkich, 
srebrny w szachach błyskawicz-
nych, brązowy w szachach klasycz-
nych do lat 9 - Łuków, III miejsce 
w Wojewódzkim Turnieju Szacho-
wym Juniorów w ramach Miedzy-
narodowego Festiwalu Szachow 
im. J Zukertortaego

szachy LUKS Lubartów, lat 18
Mistrz Województwa Lubelskiego w 
szachach szybkich do lat18. Brązo-
wy medalista Mistrzostw Woj. Lubel-
skiego w szachach szybkich do lat 18. 
Uczestnik Mistrzostw Polski Junio-
rów w szachach szybkich i błyska-
wicznych.

Lubartowski Klub Pływacki SKA-
LAR – pływanie, 10 lat, trener: Iwo-
na Tarkowska. 
Bardzo utalentowana zawodnicz-
ka, która systematycznie popra-
wia swoje rekordy życiowe. W 
ubiegłym roku uczestniczyła w 
licznych zawodach, podczas któ-
rych osiągnęła znaczące sukce-
sy. Jest m.in. wicemistrzynią woje-
wództwa lubelskiego w kategorii 
dzieci dziesięcioletnich na 50 me-
trów stylem grzbietowym.

REGULAMIN XXII  Plebiscytu  na 10 Najpopularniejszych  Sportowców Lubartowa

SMS: 
ankieta sportowiec  09
GRZEGORZ 
POŻAK

biegi długodystansowe, 37 lat.
Czołowy zawodnik kraju w biegach 
długodystansowych i ultramara-
tońskich. W „Biegu 7 Dolin” w Kryni-
cy-Zdroju na dystansie 100 kilome-
trów minął linię mety na 32 miejscu. 
Zajął 18 miejsce podczas biegu 
Chojnik Ultra na dystansie 102 km 
oraz 14 miejsce w biegu 3XŚnieżka-
=1Mont Blanc. Zajmował czołowe 
lokaty podczas wielu biegów odby-
wających się w 2017 roku na terenie 
województwa lubelskiego.

SMS: 
sonda sportowiec 03

SMS: 
ankieta sportowiec  02

BARTOSZ 
CEBERAK

KAROL 
BUJAK

SENIOR

SENIOR

bieganie długodystansowe, 29 lat.
Czołowy zawodnik kraju w biegach 
długodystansowych. Zajął 2 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Policjantów 
w półmaratonie oraz 2 miejsce w V 
Maratonie Lubelskim. Zwyciężył w 
biegu Pomsta Janosikowa w Nie-
dzicy na dystansie 75 km i w biegu 
Garmin Ultra Race 2017 na dystan-
sie 53 km. Zajmował czołowe loka-
ty podczas wielu biegów odbywa-
jących się w 2017 roku na terenie 
województwa lubelskiego.

MKS Lewart Lubartów – piłka nożna, 
26 lat, trener Łukasz Mierzejewski.
Podstawowy zawodnik zespołu se-
niorów, występującego w ubie-
głym roku w IV lidze. Wystąpił w 30 
spotkaniach (16 wiosną i 14 jesie-
nią) i zdobył 10 bramek. Jeden z li-
derów zespołu.

SMS: 
ankieta sportowiec  18

SMS: 
ankieta sportowiec  19

ŁUKASZ
DRZEWIECKI   

KAROL 
DUNDA  

JUNIOR

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – tenis sto-
łowy, 16 lat, trener Jakub Sagan.
Podstawowy zawodnik drugoligo-
wej drużyny Lewartu. Złoty medali-
sta drużynowych mistrzostw woje-
wództwa juniorów. Złoty medalista 
podczas wojewódzkiej gimnazjady 
indywidualnie i drużynowo.

MKS Lewart Lubartów – piłka nożna, 
18 lat, trenerzy Tomasz Mitura i Łu-
kasz Mierzejewski. 
Zawodnik drużyny występującej w 
I lidze wojewódzkiej juniorów. Mi-
mo młodego wieku znajduje się w 
kadrze zespołu seniorów. Jesienią 
zagrał w trzech spotkaniach IV ligi.

SMS: 
ankieta sportowiec  20
ARTUR
GRYZIO

JUNIOR

LUKS Lubartów – szachy, 9 lat, trener 
Paweł Stoma. 

Brązowy medalista  Mistrzostw Wo-
jewództwa w szachach szybkich, 
brązowy medalista w szachach bły-
skawicznych - do lat 9, II miejsce 
w XVII Międzynarodowym Turnie-
ju Szachowym o Puchar Lubartow-
skich Przedsiębiorców do lat 10

SMS: 
ankieta sportowiec 10

ANDRZEJ
ROGOZA

SENIOR

lat 61(szachy LUKS Lubartów)
Czołowy szachista województwa. 
Po raz 12 zwycięzca Lubartowskiej 
Ligi Szachowej. Zwycięzca wielu 
turniejów szachowych.

SMS: 
ankieta sportowiec  11
ARKADIUSZ 
RUSINEK

SENIOR

MKS Lewart Lubartów – piłka nożna, 
24 lata, trener Łukasz Mierzejewski.
Wychowanek klubu i podstawo-
wy zawodnik zespołu występują-
cego w IV lidze. Wiosną wystąpił w 
16, a jesienią w 14 spotkaniach li-
gowych. Kapitan zespołu.

SMS: 
ankieta sportowiec  16
PIOTR
BARWIŃSKI

JUNIOR

MKL Nefryt Lubartów – lekka atlety-
ka, 16 lat, trener Wiesław Nowak.
Czołowy junior młodszy w bie-
gach dłuższych w województwie 
lubelskim. Zwycięzca w wielu bie-
gach masowych w swojej katego-
rii wiekowej.

SMS: 
ankieta sportowiec 17

MICHAŁ
DROZD

JUNIOR

szachy LUKS Lubartów, lat 8, 
trener Piotr Opolski
Mistrz Międzyrzeca Podlaskiego 
w szachach szybkich i błyskawi-
vznych. Zwycięzca i uczestnik wie-
lu turniejów szachowych. Czoło-
wy junior LUKS Lubartów.

SMS: 
ankieta sportowiec  23
ILONA 
KUBERA

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – taekwon-
do, 15 lat, trener Jarosław Suska.
Utalentowana zawodniczka, która w 
2017r. odnotowała kilka znaczących 
sukcesów. Najważniejsze: brąz pod-
czas Pucharu Europy w kat. juniorów 
i brązowy medal Mazovia Masters 
Cup. Brązowa medalistka Mistrzostw 
Polski juniorów młodszych.

SMS: 
ankieta sportowiec 22

BARTOSZ 
KOWALCZYK 

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – tenis sto-
łowy, 15 lat, trener Jakub Sagan. 
Najmłodszy zawodnik drugoligo-
wej drużyny Lewartu. Umiejętno-
ściami nie odbiega od starszych  
zawodników. Srebrny medalista mi-
strzostw województwa kadetów.

SMS: 
ankieta sportowiec 24

ANNA 
LIPSKA  

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – tenis sto-
łowy, 15 lat, trener Jakub Sagan.
Czołowa zawodniczka drugoligowej 
drużyny kobiecej Lewartu. Srebr-
na medalistka drużynowych mi-
strzostw województwa kadetek. Ze 
wszystkich w klubie, najwięcej cza-
su poświęca na trening.

JUNIOR
SMS: 
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WIKTOR
OPOLSKI 

LUKS Lubartów – szachy, 9 lat, 
trener Paweł Stoma. 
Złoty medalista Mistrzostw Woje-
wództwa w szachach błyskawicz-
nych, srebrny w szachach klasycz-
nych, srebrny w szachach szybkich 
do lat 9 - Łuków, I miejsce w Wo-
jewódzkim Turnieju Szachowym 
Juniorów w ramach Miedzynaro-
dowego Festiwalu Szachow im. J 
Zukertorta. 

SMS: 
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OLIWIA 
PIETRZELA

JUNIOR

MKS Lewart AGS Lubartów – ta-
ekwon-do, 14 lat, trener Jerzy Jedut.
Utalentowana zawodniczka, która 
w ubiegłym roku odnotowała kil-
ka znaczących sukcesów. Najważ-
niejsze to: dwa brązowe meda-
le podczas Pucharu Europy oraz 
srebrny medal Mistrzostw Polski 
juniorów młodszych. Medalistka 
międzywojewódzkich mistrzostw 
juniorów młodszych.

Mistrzowie koszykówki z II LO

W dniach 10 -11 marca szachiści LUKS Lubartów 
rywalizowali w IX Szachowym Memoriale Euge-
niusza Paśnikowskiego. Zawody rozegrano w  
I LO w Radzyniu Podlaskim. Pierwszego dnia zor-
ganizowano turniej dla dzieci. W kategorii /klasy 
do I-III/ czwarte miejsce zajęła Aleksandra Szczer-
ba – 5pkt – będąc najlepszą zawodniczką w tej 
grupie, 24. miejsce zajął Patryk Matyjaszczyk – 3 

pkt, 28. miejsce zajął Raczyński Dominik – 2 pkt 
(pierwszy wyjazdowy start). W kategorii /klasy 
IV – VIII/ 6. miejsce zajął Wiktor Opolski. Łącznie 
w turnieju sklasy�kowano 56 młodych szachi-
stów. Turniej nie należał do łatwych, poziom gier 
na pierwszych stołach był bardzo wysoki. Zawo-
dy rozegrano na dystansie 7 rund. Drugiego dnia 
zawodów rywalizowano w kategorii open. Miej-

sce 9 zajął Andrzej Rogoza,g zdobywając 5,5 pkt. 
Grał rewelacyjnie do 6 rundy, pokonując zwy-
cięzcę turnieju Pawła Krasuskiego oraz drugiego 
zawodnika Adama Pękałę. Zawody rozegrano na 
dystansie 9 rund. Wyniki szczegółowe poniżej.
I dzień zawodów: www.chessarbiter.com/turnie-
je/2018/ti_919 -  II dzień zawodów: www.ches-
sarbiter.com/turnieje/2018/ti_921 

Matowali w Radzyniu Podlaskim

Koniec sparingów. Inauguracja rozgrywek opóźniona
Piłkarze Lewartu Lubartów za-
kończyli przygotowania do run-
dy wiosennej. W ostatnim meczu 
kontrolnym podopieczni trene-
ra Łukasza Mierzejewskiego spo-
tkali się z Orlętami Łuków.
Był to sprawdzian generalny przed 
inauguracją rundy wiosennej. Bio-
rąc pod uwagę końcowy wynik, 
nie był to udany sprawdzian. Jed-
nak Lewart przegrał głównie z po-
wodu braku skuteczności. Gra lu-
bartowian wyglądała solidnie, ale 
szwankowało wykończenie akcji 
pod bramką przeciwnika.
Lewart Lubartów - Orlęta Łuków 
0:1 (0:0).
Skład Lewartu: Parzyszek – Pęk-

sa, Ponurek, Piasek, Marzęda, Da-
wid Pikul, Rusinek, Adrian Pikul, Bu-
jak, Adamczuk, Zuber; zagrali także: 
Kuźma, Turewicz, Pokrywka, Majew-
ski, Michna, Iskierka, Robert Mitura, 
Terlecki. Łącznie w okresie przygo-
towawczym piłkarze Lewartu roze-
grali 7 spotkań kontrolnych. Bilans 
tych pojedynków to 4 zwycięstwa, 
remis i 2 porażki; bramki 26-14. Go-
le zdobyli: Michał Zuber – 8, Arka-
diusz Adamczuk, Dawid Pikul – po 
4, Karol Bujak – 3, Patryk Pokrywka 
– 2, Karol Karwacki, Bartłomiej Ma-
rzęda, Dariusz Michna – po 1 oraz 
zawodnicy testowani – 2.
Przed rundą wiosenną w drużynie 
zaszły niewielkie zmiany. Odeszli 

Jacek Paździor i Piotr Stalęga (obaj 
Stal Poniatowa) oraz Arkadiusz Gol-
da (wypożyczenie do Oriona Nie-
drzwica Duża). Do zespołu do-
łączyli: Dariusz Michna (powrót 
z zagranicznego wyjazdu), Prze-
mysław Ponurek, Patryk Pokryw-
ka (obaj Górnik II Łęczna), Miłosz 
Turewicz (Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki). Do Lewartu ponownie z 
Polesia Kock został wypożyczony 
Arkadiusz Adamczuk. W miniony 
weekend 17 i 18 marca nie odby-
ła się inauguracja rundy wiosen-
nej sezonu 2017/2018 w lubelskiej 
IV lidze. Ze względu na „atak zimy” 
wszystkie spotkania 16. kolejki zo-
stały przełożone na środę 18 kwiet-

nia. Lewart zagra wtedy na wyjeź-
dzie z Ładą 1945 Biłgoraj. Mimo 
niesprzyjających warunków jest 
szansa, że lubartowianie rozpocz-
ną rozgrywki w najbliższą niedzie-
lę. Przed własną publicznością (na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią) 
podopieczni Łukasza Mierzejew-
skiego zagrają z MKS Ryki. Spotka-
nie rozpocznie się o godzinie 14.00. 
W kolejnym meczu Lewart zagra w 
Lublinie z Lublinianką (sobota 31 
marca, godzina 12.00). W następ-
nym numerze „Lubartowiaka” (5 
kwietnia) opublikujemy piłkarski 
Skarb Kibica przed rundą wiosen-
ną sezonu 2017/2018 lubelskiej IV 
ligi.                                                      


