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Ewa Jaszczak
Bardzo popieram 
takie inicjatywy i 
cieszę się, że nasz 
Urząd dostrze-
ga potrzeby mło-
dzieży. Takiego 
miejsca rekrea-

cyjnego jeszcze w naszym mieście 
nie było. Jestem ciekawa, jak bę-
dzie wyglądał pumptrack i czasem 
będziemy tam rodzinnie zaglądać. 
Agnieszka Socha

Dzięki budowie 
pumptrucka mło-
dzież będzie mo-
gła aktywnie spę-
dzać czas, rozwijać 
swoją kondycję 
oraz szlifować na-

ukę jazdy po trudnym terenie na 
rowerze, deskorolce, rolkach i hu-
lajnodze.

Repertuar
Kina
Lewart

Bieg
Tropem
Wilczym

Zwycięstwo,
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77 55 1212
LUBARTOWIAK - GAZETA BEZPŁATNA

ROK 26 • NR 5 [872]  10 marca 2022
Kolejne wydanie: 24 marca 

Powstanie tor rowerowy- pumptrack

– Są tu ubrania, żywność, środki 
czystości. Tir z darami, łącznie oko-
ło 40 ton przyjechał od Małgorzaty 
Szymańskiej – lubartowianki, któ-
ra obecnie mieszka w Niemczech i 
zorganizowała tam zbiórkę razem 
z mężem Filipem Urbanem. Naj-
pierw przyjechał pełen darów au-
tokar. Pani Małgorzata nazbierała 
też kwotę 6 tysięcy euro. Za to mają 
zostać zakupione środki  dla szpita-
la w mieście partnerskim Sławuta.   

W Lubartowie mamy kilkadziesiąt 
osób, które uciekły z Ukrainy. Rodzi-
ny przychodzą i odbierają dary, wy-
dajemy je według wprowadzonych 
procedur.  – mówi Krzysztof Wią-

cek z PCK.

Burmistrz 
Krzysztof 
Paśnik
D z i ę k u j ę 
w s z y s t k i m 

mieszkańcom za tak wielkie zaan-
gażowanie, szczególnie osobom, 
które zadeklarowały się udostęp-
nić swoje mieszkania dla uchodź-
ców przybyłych do Lubartowa. 
Dziękuję, że jesteśmy razem w tym 
trudnym czasie dla naszych sąsia-
dów.  Dziękuję wolontariuszom za 
pomoc w zbiórce, firmom, organi-
zacjom pozarządowym i przewoź-
nikom.          

dokończenie na stronie 3

Takie tory cieszą się w Polsce dużą 
popularnością. Powstają w wielu  
miastach. Będą także w Lubarto-
wie.  To kolejna inwestycja z my-
ślą szczególnie o młodzieży. Tory 
rowerowe powstaną  przy boisku 
MOSiR ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Mucharskiego. - Ze spra-

wą budowy pumptracków zwraca-
ło się do mnie wiele młodych osób. 
Dlatego tym bardziej cieszę się z 
tego przedsięwzięcia – tłumaczy 
burmistrz Lubartowa Krzysztof 
Paśnik.  
W ramach zamówienia należy za-
projektować i wykonać tory ro-

werowe typu „pumptrack” i „mini 
pumptrack”, które umożliwią jed-
noczesne użytkowanie przez wię-
cej niż jednego rowerzystę. Tory 
rowerowe, dojazd i plac powinny 
posiadać konstrukcję i nawierzch-
nię bitumiczną, niewymagającą 
nadmiernej konserwacji, parame-
try pozwalające na rozpędzanie i 
utrzymywanie prędkości bez ko-
nieczności pedałowania. 
Na torze ma być możliwa na-
uka podstawowych umiejętno-
ści rowerowych (skręcanie w obie 
strony bez konieczności zmia-
ny kierunku jazdy), ze wszystki-
mi niezbędnymi elementami do 
funkcjonowania toru: odwodnie-
niem, ukształtowaniem terenu. 
Pumptrack będzie mieć minimum 
215 metrów, a mini-pumprack co 
najmniej 40 metrów bieżących 
pasma jezdnego. Całość oświet-

lać mają latarnie LED, aby by-
ło łatwiej  korzystać z przestrzeni 
wieczorem. Przy torach planowa-
ne jest powstanie miejsca wypo-
czynku z ławkami, tablicą z regu-
laminem, stojakami rowerowymi i 
koszami na śmieci. Przewiduje się 
założenie trawnika i nasadzeń ro-
dzimych gatunków roślin i krze-
wów, o małych wymaganiach gle-
bowych, nie przysparzających 
problemów na etapie pielęgna-
cji.  - To, co robi Miasto  Lubartów to 
fajna inicjatywa na spędzenie wol-
nego czasu na powietrzu i nie tylko. 
Młodzi ludzie korzystający z tego 
toru rowerowego będą mogli szko-
lić swoje umiejętności - mówi Jaro-
sław Krupka.
Na realizację inwestycji wykonaw-
ca będzie miał 120 dni. Termin 
składania ofert w Urzędzie Miasta 
mija 14 marca.                            SC

Około 40 ton produktów 3 marca rozładowali wolontariusze w lubartowskim 
punkcie zbiórki darów dla Ukrainy w budynku po byłej straży pożarnej. 
Przyjechały one transportem z Niemiec od lubartowianki, która obecnie mieszka 
za zachodnią granicą.

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę torów rowerowych typu „pumptrack” i „mini pumptrack”. 
Zespół torów z muldami i szybkimi zakrętami będzie nową atrakcją terenów przy obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Lubartowie. Na oferty ratusz czeka do 14 marca.

Tanecznie z dziećmi 
z Ukrainy
Lubartowski Ośrodek Kultu-
ry wspiera osoby z Ukrainy, któ-
re przebywają na terenie powiatu 
lubartowskiego. Jednym z po-
mysłów jest miejsce dla dzieci w 
LOK. Sala zabaw została zamie-
nionaw świetlicę dla dzieci i ich 
mam. Ale to nie wszystko. Placów-
ka  prowadzi zajęcia i warsztaty 

wyjazdowe w zbiorowych ośrod-
kach dla uchodźców na terenie 
powiatu lubartowskiego. W ubie-
głym tygodniu dzieci przebywa-
jące  w Ośrodku Caritas „ Dom Za-
wierzenia” w Firleju skorzystały  z 
projektu Taneczna Szkoła. Zajecia 
poprowadziła instruktor Ewa Woj-
ciechewicz.    AK

Lubartów pomaga UkrainieLubartów pomaga Ukrainie

Tak wygląda pumptrack w innych miastach
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Kolejny etap testów bezpłatnej 
komunikacji miejskiej

Codziennie rozgrywała jedną 
partię tempem 90 minut + 30 
sekund bonusu za ruch. Niektó-
re rozgrywki trwały nawet po-
nad cztery godziny. Po zaciętych 
9 pojedynkach w większości ze 
starszymi doświadczonymi za-

wodniczkami, Weronika zajęła 
ostatecznie wysokie szóste miej-
sce. Należy zwrócić uwagę, że 
różnica między I, a VI miejscem 
wynosiła tylko 1 punkt, co ozna-

cza, że walka o najwyższe miej-
sca była bardzo wyrównana i o 
kolejności zawodniczek o tej sa-
mej liczbie punktów zdecydo-
wał Buchholz.  Weronika nagrodę 
i dyplom otrzymała z rąk prezesa 
Polskiego Związku Szachowego - 
Radosława Jedynaka. 
 - Weronika grała ze starszymi za-
wodniczkami, jej drugie miejsce w 
podkategorii do lat 9 to utwierdze-
nie, że jest prawdziwą perełką, któ-
ra trzeci rok z rzędu w swoim rocz-
niku gra na najwyższym poziomie 
– mówi prezes LUKS Lubartów 
Łukasz Domański. - Dzięki dobrej 
grze uzyskała w zawodach  mię-
dzynarodowy ranking FIDE w sza-
chach klasycznych (1112 pkt. ELO) 
- dodaje.
 Wyjazd Weroniki i jej taty – tre-
nera Pawła Dajka na Mistrzostwa 
Polski był współfinasowany ze 
środków Gminy Miasta Lubartów. 
Zarząd LUKS Lubartów dziękuje 
za okazane wsparcie Ratuszowi.

PO

Jest przetarg na przebudowę szaletu

Wybrano wykonawcę fotowoltaiki 
na SP 3

Pierwszy etap testów Lubartowskiej Komunikacji Miejskiej za nami. Od 28 lutego 
w trasę wyruszył nowy autobus elektryczny marki Nissan. 

W Jastrzębiej Górze na Mistrzostwach Polski 
Młodziczek do lat 10 spotkało się 60 najsilniejszych 
zawodniczek reprezentujących poszczególne 
województwa. Jedną reprezentantką z naszego 
regionu była 9 - letnia zawodniczka LUKS Lubartów 
– Weronika Dajek. Wyjazd Weroniki dofinansował 
Urząd Miasta Lubartów.

Miasto Lubartów  otrzymało do 
testów kolejny pojazd. W ciągu 
ostatnich kilku tygodni z bezpłat-
nej komunikacji miejskiej skorzy-
stało ponad 1,5 tys. osób. W tym 
czasie autobus wykonał 244 kur-
sy. Maksymalna liczba pasażerów 
przewiezionych jednego dnia wy-
niosła 164. 
- To potwierdzenie tego, jak bar-
dzo w Lubartowie potrzebna była 

komunikacja miejska - mówi bur-
mistrz Krzysztof Paśnik, który brał 
udział w jeździe testowej autobu-
su Nissan.
Jak podaje Urząd Miasta Lubar-
tów, przez kolejne dwa tygo-
dnie trasy i rozkład jazdy pozosta-
ją bez zmian. Komunikacja nadal 
jest bezpłatna. Przypominamy, że 
długość trasy komunikacji wyno-
si 17 km – 26 przystanków w jed-
ną stronę. Autobus kursuje od po-
niedziałku do piątku. Trasa  została 

zaplanowana tak, aby w ramach 
jednej linii połączyć jak najwię-
cej istotnych miejsc użyteczno-
ści publicznej: dworzec kolejowy, 
szpital, szkoły, targ, cmentarze i 
krańcowe osiedla miasta. Koń-
cowe przystanki zostały zlokali-
zowane przy kościele w Lisowie i 
przy ul. Hutniczej w Lubartowie. 
 Tablice z rozkładem jazdy są 
umieszczone na poszczególnych 
przystankach.

KW

4 firmy złożyły oferty w prze-
targu na zaprojektowanie, do-
stawę i montaż instalacji foto-
woltaicznej na budynku SP 3 w 
Lubartowie. 
Przypominamy, że na dachu bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 3 
ma być zamontowana instalacja 
do produkcji energii elektrycznej 
o mocy 34 kWp. Ma zostać ona 
umieszczona na łączniku szkoły 
przy ul. 1 Maja w Lubartowie i po-
zwolić na obniżenie rachunków 
za zużywaną energię elektryczną. 
Ratusz chce ją jeszcze wykonać 
i podłączyć na starych zasadach 
rozliczania produkcji prądu.
Do Urzędu Miasta swoje oferty 
zgłosiły 4 firmy. Zaoferowali wy-

konanie zamówienia za cenę od 
ok. 125 do 191 tys. zł. Kwota, jaką 
ratusz przeznaczył na to zadanie, 

wynosi  163 098 zł brutto. Wybra-
no ofertę firmy Adviser Solutions 
Polska S.A. z Lublina   SC

Toaleta  publiczna w budynku 
Hali Targowej przy ul. Rynek II 
w Lubartowie doczeka sie gene-
ralnego remontu.  Urząd Miasta 
Lubartów 2 marca ogłosił prze-
targ na przebudowę lokalu sza-
letu. Oferty można składać do 
17 marca.
W skład prac wchodzi przebudowa 
wnętrza istniejącego szaletu pub-
licznego w celu dostosowania go 
do obecnie obowiązujących wy-
magań i przepisów oraz podnie-
sienia standardów funkcjonalno-
-użytkowych. Będzie stworzona 
oddzielna część dla pań i panów 
oraz toaleta dla osób niepełno-
sprawnych / osób z małymi dzieć-

mi (przewijak). Szalet ma być wy-
posażony w mechanizm poboru 
opłat (monety + płatności elektro-
niczne).  Na wykonanie prac wy-

konawca wybrany w przetargu 
będzie miał 120 dni.  Termin skła-
dania ofert upływa 17 marca.

Red

Weronika z drugim 
miejscem do lat 9 na 
Mistrzostwach Polski

Miasto wspiera 
szachistów
Gra w szachy jest bardzo popularna w naszym mieście, o czym nikogo 
nie trzeba przekonywać.   Miasto Lubartów wsparło Lubartowski Ucz-
niowski Klub Sportowy - Szachy Lubartów. Burmistrz  Krzysztof Paśnik i 
przedstawiciele klubu podpisali umowę na wsparcie finansowe. Środki 
przekazane przez miasto posłużą szkoleniu młodzieży i udziałowi w za-
wodach.  
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W powiecie lubartowskim funk-
cjonuje  ośrodek dla uchodźców 

w Ostrowie Lubelskim, ośrodek 
Caritasu w Firleju oraz w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Firleju oraz Szkole Podstawowej w 
Woli Skromowskiej.  W lubartow-
skim punkcie zbiórki darów zor-
ganizowanym przez Miasto Lu-
bartów, Powiat Lubartowski i PCK,  
pomagają między innymi Ukra-
ińcy, którzy przebywają w Lubar-

towie, uczniowie lubartowskich 
szkół – RCEZ i II LO, pracownicy 
Urzędu Miasta, PGK. Na listę dyżu-
rów zapisują się też emeryci.  Ma-
gazyn czynny jest codziennie od 
8.00 – 18.00, w sobotę od 10.00 – 
12.00. Będzie uruchomiony kolej-
ny magazyn. 
Czego brakuje?
– Brakuje leków dla dzieci – syro-
pów od kaszlu, przeciwgorączko-
wych, na ząbkowanie, termome-
trów, zupek dla niemowląt, oleju, 
soli, bielizny (majtki, skarpety), kla-
pek –  mówi Grażyna Paśnik z PCK.

Helena Jankow-
ska, Ukrainka 
mieszkająca w 
Lubartowie
Jestem z Ukrai-

ny, mam podwójne obywatestwo. 
W tym roku otrzymałam obywa-
telstwo polskie. W Lubartowie 

mieszkam od 2013 roku, pracuję 
w przedszkolu. W mojej rodzinnej 
miejscowości w takim małym mia-
steczku jak Lubartów były bardzo 
blisko ataki w pierwszy dzień woj-
ny. Mój brat jest tam policjantem. 
Prosił mnie o modlitwę. Ludzie 
starają się przenosić z bloków do 
domków jednorodzinnych, gdzie 
są piwnice. Ci, którzy nie mają ta-
kiej możliwości w razie niebezpie-
czeństwa  chowają się w łazience. 
Wielokrotnie byłam na granicy po 
ludzi, którzy uciekli przed wojną. 
Przyjechała między innymi moja 
bratowa z 6 – miesięcznym dzie-
ckiem. Sceny na granicy rozrywa-
ją moje serce. Gdy ojcowie muszą 
się żegnać z dziećmi, niewyobra-
żalne jest to, co muszę czuć, mó-
wiąc im „do widzenia”.  Jedna pani 
niosła nosidełko z maleńkim dzie-
ckiema, na ramieniu trzymała dru-

gie dziecko, może 2-3 letnie.  Sły-
szałam, że ludzie stoją nawet po 
kilka dni zanim dostaną się do Pol-
ski. Była też kobieta w 9 miesią-
cu ciąży, która szła pieszo 12 ki-
lometrów do granicy, szła z torbą 
do porodu. Chciała dostać się do 
rodziny we Włoszech.  Rozmawia-

łam z kobietami, którym udało się 
uciec i przebywają tu w Lubarto-
wie.  Kobiety te są w szoku. Myślą, 
że po tygodniu wszystko się skoń-
czy i  pojadą do domu. Niektóre 
jednak nie wierzą w to, że wrócą, 
że będą miały do czego wracać.     

     (kw)

AKTUALNOŚCI

Lubartów pomaga Ukrainie

Jak można pomóc uchodźcom z Ukrainy 
– numery konta  do wpłat

Miasto przekazało dary dla SławutyDał schronienie 14 Ukraińcom 

Miasto Lubartów pozostaje w sta-
łym kontakcie z miastem part-
nerskim Sławuta na Ukrainie w 
sprawie konkretnych potrzeb. 
Z własnej inicjatywy pracowni-
cy Urzędu Miasta przeprowadzili 
zbiórkę pieniędzy na zakup części 
artykułów potrzebnych Sławucie, 

o które poprosiło nasze miasto 
partnerskie. Dzięki prawie 4 tys. zł, 
zebranym przez  urzędników uda-
ło się zakupić: 
strzykawki z igłą i bez: 1-2-5-20 ml 
– 2800 szt.; watę i watę opatrun-
kową – 340 op.; rękawice latekso-

we – 1100 szt;  środki czystości; 
trwałą żywność; pieluchy. 
Środki te wyjechały na Ukrainę. W 
tym samym transporcie wyruszy-
ły również dary zebrane w naszym 
punkcie w dawnej siedzibie stra-
żaków. 

Lubartowianin Pan Przemysław 
przyjął pod swój dach 14 osób, 
które uciekły przed wojną z 
Ukrainy z okolic Wołynia. 
Pan Przemysław (od lewej) nie wa-
hał się, aby pomóc uchodźcom z 
Ukrainy.
- Dlaczego Pan pomaga?  –   Zwy-
czajny ludzki odruch – odpowiada 
pan Przemysław. – Pracuje u mnie 
w firmie trzech Ukraińców. Zapyta-
li czy mogę zaoferować   pomoc w 
zakwaterowaniu ich znajomych i 

rodziny, którzy uciekli przed wojną. 
Od razu się zgodziłem. Mam miej-
sce dla nich na czas wojny. Trzeba 
pomagać. W niedzielę byłem też na 
granicy. Zabraliśmy dwie Ukrainki 
z półtorarocznymi dziećmi wraz z 
mamą jednej z nich. Ich mężowie i 
bracia zostali – dodaje.
– Najgorzej przeżywają tę sytuację 
dzieci – przyznaje Sasza Huz, Ukra-
iniec, który pracuje w Lubartowie 
od 7 lat.

(kw)

Samorządy w tym Miasto Lu-
bartów, firmy i osoby prywatne 
angażują się w pomoc uchodź-
com z Ukrainy.  Rząd uruchomił 
specjalną witrynę www.poma-
gamukrainie.gov.pl. 
Na tej stronie każdy, kto chciał-
by pomóc znajdzie wszelkie infor-
macje: gdzie, kiedy i w jaki sposób 
można takiego wsparcia udzielić. 
Na stronie www.pomagamukra-
inie.gov.pl znajduje się lista pro-
duktów i środków, które mogą być 
przekazane potrzebującym. Są też 
informacje, o tym czego nie moż-
na przekazywać. Witryna funkcjo-
nuje w dwóch wersjach języko-
wych – polskiej i ukraińskiej. 
Na stronie dostępny jest formu-
larz zgłoszeniowy dla wszyst-
kich zainteresowanych pomo-
cą. Można zgłosić się jako osoba 
prywatna. Wsparcie mogą jed-
nak przekazać również organiza-
cje pozarządowe, samorządy, czy 
firmy. Pod adresem strony można 
również znaleźć oficjalne zbiórki 
pieniędzy, które zapewniają po-
moc uchodźcom. Witryna jest ele-
mentem rządowego mechanizmu 
koordynacji pomocy humanitar-
nej w związku z atakiem Rosji na 

Ukrainę.
Uruchomione jest wspólne kon-
to dla darczyńców z Miasta Lu-
bartów i Powiatu Lubartowskiego. 
Udostępniła je Fundacja „Stella” 
im. Agaty Orłowskiej - Rehabilita-
cja dzieci i dorosłych.
Fundacja Stella jako placówka 
medyczna ma możliwość zaku-
pu niezbędnych materiałów me-
dycznych, jakich potrzebują nasi 
partnerzy. Prosimy o wpłaty, któ-
re będą przeznaczone wyłącznie 
na pomoc Ukrainie poprzez zakup 
środków medycznych oraz na bie-
żące potrzeby osób, które do nas 
przyjeżdżają.

Fundacja „Stella” im. Agaty Or-
łowskiej ul. Lubelska 36B, 21-
100 Lubartów.
Bank Spółdzielczy w Lubartowie 
nr konta (PLN) 17 8707 0006 0013 
2251 2000 0009 tytułem „Pomoc 
Ukrainie”.
nr konta w (EUR): 06 8707 0006 
0013 2251 2000 0013 (dla przele-
wów z zagranicy należy podać nr 
konta w formacie IBAN - przed nu-
merem rachunku dopisujemy PL), 
SWIFT KOD: POLUPLPR

Mail do zgłaszania zapotrzebowa-
nia na mieszkania dla uchodźców:
wsparcieukrainy@umlubartow.pl
Wspólny punkt zbiórki darów w 
budynku po straży będzie czynny 
jutro (wtorek) w godz. 8-18.

Urząd Miasta Lubartów informu-
je, że w naszym województwie 
koordynacją pomocy dla Ukra-
iny zajmuje się Lubelski Urząd 
Wojewódzki. Na stronach urzę-
du w specjalnej zakładce https://
www.lublin.uw.gov.pl/pomaga-
mUkrainie znajdują się wszyst-
kie niezbędne wskazówki, kon-
takty i instrukcje oraz materiały 
informacyjne, zarówno dla osób 
szukających pomocy, jak również 
tych oferujących wsparcie.
 Wiadomości są na bieżąco aktu-
alizowane. Na stronie znajdują 
się informacje dotyczące: 
punktów recepcyjnych; Infolinii; 
pomocy humanitarnej w Polsce, 
pomocy humanitarnej na Ukra-
inie; pomocy finansowej; zbiór-
ki leków; przekraczania granicy; 
pobytu w Polsce; pomocy me-
dycznej; szczepienia; pracy; na-
uki bezpłatnego transportu.

Krzysztof Wiącek
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„Te miejsca, które są niszczone, to miejsca, które znam. Przebywają 
tam moi przyjaciele”
– Od czwartku (24 lutego), od momentu kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, jestem na telefonie, dzwoniąc i pisząc do znajomych, którzy tam mieszkają – w Żytomierzu, Char-
kowie, Rudkach, Lwowie – mówi Justyna Świderska- Niedobit. Nauczycielka j. polskiego w II LO w Lubartowie na Ukrainie bywała wielokrotnie z pomocą, również ze Szkol-
nym Klubem Wolontariatu, którego jest opiekunką. Odwiedzali tam domy dziecka, przedszkola, świetlicę Caritasu. Przyjeżdżali nie tylko z pomocą rzeczową, ale też po to, 
aby dać dobre słowo, dodać nadziei. Dziś te miejsca są albo niszczone albo śmiertelnie niebezpieczne.

Z Justyną Świderską - Niedo-
bit spotkaliśmy się w punkcie 
zbiórki darów w Lubartowie. 
Dzięki jej aktywności odpo-
wiednie produkty trafiają na 
Ukrainę tam, gdzie są najbar-
dziej potrzebne.

To nie pierwsza Pani pomoc dla 
Ukrainy…
Jestem z Ukrainą bardzo związana 
emocjonalnie. Bywałam tam od 
2006 roku z wieloma akcjami po-
mocowymi. Dlatego bardzo emo-
cjonalnie przeżywam to wszystko, 
co się dzieje. Od czwartku 24 lute-
go jestem na telefonie, dzwoniąc 
i pisząc do znajomych, którzy tam 
mieszkają – w Żytomierzu, Char-
kowie, Rudkach, Lwowie. To nie 
są znajomi, to są przyjaciele, nie-

którzy jak rodzina. Dla mnie to są 
bardzo trudne chwile. Te miejsca, 
które są w tej chwili niszczone, to 
miejsca, które znam, przebywa-
ją tam ludzie, których znam. Od 
kilku lat jeżdżę na Wołyń porząd-
kować polskie cmentarze, nasza 
młodzież też tam była. Obecnie 
staram się pomóc tutaj na miejscu 
i służyć swoim doświadczeniem 
w organizacji zbiórki, w logistyce, 
aby odpowiednie dary trafiły bez-
piecznie w określone miejsce na 
Ukrainie. Z racji moich kontaktów 
jestem można powiedzieć takim 
łącznikiem.

Uczestniczy też Pani w organi-
zacji transportu dla osób, które 
chcą uciec przed wojną. Co ob-
serwuje Pani na granicy polsko 

– ukraińskiej?
Wojna wybuchła 24 lutego w 
czwartek rano. Wieczorem już ra-
zem z Robertem Komorowskim 
pojechaliśmy na granicę odebrać 
zaprzyjaźnioną rodzinę. W mo-
mencie, kiedy dojeżdżaliśmy do 
granicy, wyszedł dekret mówią-
cy o tym, że mężczyźni w wieku 
od 18 do 60 roku życia nie mogą 
przekraczać granicy. Kiedy doje-
chaliśmy, po tamtej stronie grani-
cy stało tysiące ludzi, którzy właś-
nie dowiedzieli się o tym. Stanęli 
przed dylematem czy rozstać się 
czy wracać. My przyjechaliśmy 
busem, aby zabrać nie tylko naszą 
zaprzyjaźnioną rodzinę, ale też in-
nych. Na tamten czas jednak nie 
było kogo. Ludzie stanęli przed 
ogromnym wyborem. To są takie 
historie, że aż trudno o tym mó-
wić…

Wasza szkoła ze zniecierpliwie-
niem oczekiwała też na powrót 
ucznia, który mieszka w Char-
kowie…
 W naszej szkole mamy ucznia z 
Ukrainy, dokładnie z Charkowa. 
Przyjechał do Lubartowa, aby tre-
nować taekwon-do pod okiem 
trenera Jerzego Jeduta. Od wybu-
chu wojny czekaliśmy na jego po-
wrót. Szczęśliwie udało mu się do-
trzeć z rodziną do Polski. Jechał z 
takiego miejsca, gdzie było bar-

dzo niebezpiecznie. Bardzo się 
cieszymy, to promyki w tej trud-
nej rzeczywistości.

Jaka jest obecna sytuacja na 
Ukrainie w miejscach, gdzie Pa-
ni jeździła z pomocą?
 Lwów na razie jest w miarę bez-
piecznym miejscem. Siostra, z któ-
rą współpracowaliśmy w Rudkach 
w okolicy Lwowa, w tym roku zo-
stała przeniesiona pod Żytomierz. 
Na każdą wiadomość o bombach 
dzwonię i pytam, czy jest wszyst-
ko w porządku. Mam też kontakt 
ze znajomym z Żytomierza, który 
robił projekty dla dzieci, śpiewał 
na wielkich scenach. Teraz pisze 
mi, że on strzela… Na Wołyniu i 
w okolicy Tarnopola, gdzie jeździ-
my na razie jest też w miarę bez-
piecznie,  z tego, co wiem. Staram 
się być stale w kontakcie z ludźmi 
z Ukrainy, żeby wiedzieć, gdzie ta 
pomoc będzie za chwilę potrzeb-
na.

Co jest ważne w pracy wolonta-
riusza? Dla wszystkich, którzy 
do tej pory udzielali się w róż-
nych akcjach, to nowa sytuacja. 
Ludzie różnie reagują, niektó-
rzy pod wpływem stresu po-
padają w stan, który utrudnia 
działanie…
 Bardzo ważne jest zadbanie o sie-
bie, bycie sobą, naturalność, przy-

znanie się do swoich słabości. Po-
trzebny jest dystans, bo można się 
bardzo szybko „wypalić”. Kwestia 
dwóch intensywnych dni pracy. 
Zdajmy sobie sprawę, że ta pomoc 
będzie potrzebna na bardzo dłu-
go. Nie możemy też zapominać o 
sobie nawzajem. O dzieciach, któ-
re potrzebują zaopiekowania psy-
chologicznego, bo widzą, co się 
dzieje. Pomoc medyczna, mate-
rialna jest też nadal potrzebna na-
szym mieszkańcom. Musimy też o 
tym pamiętać, aby znaleźć ten ba-
lans.

W jaki sposób Koło Wolontaria-
tu działające przy II LO, włączy-
ło się w akcję pomagania Ukra-
inie?
Zależało nam na tym, aby mło-
dzież normalnie wróciła do szko-
ły, aby chociażby przygotować się 
do matury. Podjęliśmy decyzję, 
że wspólnie będzie działał Szkol-
ny Klub Wolontariusza i Szkolne 
Koło PCK. Młodzież przychodzi 
do punktu, kiedy może. Bardziej 
staramy obstawiać go dorosłymi, 
którzy mają czas wolny. Siła w na-
rodzie jest ogromna i bardzo dużo 
osób spontanicznie włącza się w 
akcję pomagania. Działamy też w 
szkole przy zbiórce żywności i ar-
tykułów medycznych. 

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

LOK otoczył opieką ukraińskie dzieci
Sala zabaw mieszcząca się w Lu-
bartowskim Ośrodku Kultury zo-
stała zamieniona w świetlicę dla 
dzieci i ich mam, mających swo-
je schronienie u rodzin w Lubar-
towie. –   Zapewniamy bezpieczne 
miejsce, materiały plastyczne, ko-
lorowanki, gry, zabawy, planszów-
ki, stół do tenisa stołowego oraz 
opiekę instruktora. Będzie  miejsce 
dla mam, które będą mogły odpo-
cząć i spędzić wspólnie czas. Każda 

osoba korzystająca ze świetlicy do-
stanie ciepły posiłek przygotowa-
ny przez naszych pracowników w 
kuchni LOK – mówi Adam Kościań-
czuk, dyrektor LOK.
Uciekły, bo bały się o swoje 
dzieci
– Kobiety są bardzo rozbite, naj-
chętniej by już wracały. Dzieciom 
trudno się zaaklimatyzować w no-
wym miejscu. Blisko mamy plac za-
baw, jednak jest zimno. Powiedzia-

łam, że u nas w Lubartowie otwarto 
świetlicę, gdzie dzieci mogą się po-
bawić. Bardzo się ucieszyły – mó-
wi Urszula Bobowiec z Lubarto-
wa, która przyjęła pod swój dach 
ukraińskich uchodźców. – Mam 
piętrowy dom, na drugim piętrze 
zamieszkały 3 mamy i 5 dzieci. Po-
chodzą z okolic Łucka, to 15 kilo-
metrów od granicy z Białorusią. 
Uciekły, bo bały się o swoje dzieci – 
dodaje.

Wolontariusze 
poszukiwani
Wśród wolontariuszy jest 
między innymi Anna Try-
balska, emerytowana na-
uczycielka języka  rosyjskie-
go. – Będę tu przychodziła 
codziennie do południa. Bar-
dzo współczuję tym kobie-

tom, musiały uciekać przed 
bombami, przechodzą piekło. 
To bardzo wdzięczni i kultural-
ni ludzie, cały czas dziękują za 
wszystko. Mówią, że mają tu 
w Lubartowie dobre warunki 
– mówi.
Jak podkreśla Agnieszka Kar-
pińska z LOK – jest już 5 osób, 
które zgodziły się pomóc w 
świetlicy jako wolontariusze. 
Można się cały czas zgłaszać.
Mile widziane są osoby zna-
jące język ukraiński, prowa-
dzące animacje, będące psy-
chologiem. Chętni mogą się 
kontaktować  mailowo: wspolpra-
ca@loklubartow.pl. 

Świetlica działa w godzinach:

poniedziałek –  09:00 – 15:00
wtorek –  12:00 – 15:00
środa –  09:00 – 15:00
piątek –  11:00 – 15:00.

Katarzyna Wójcik

Świetlica  dla dzieci ukraińskich uchodźców przebywających na terenie powiatu lubartowskiego działa w Lubartowskim Ośrodku 
Kultury.  7 marca odwiedziła ją między innymi trójka matek z dziećmi, które uciekły przed wojną z Łucka – stolicy Wołynia. 

Blisko mamy plac zabaw, jednak jest zimno. Powiedziałam, że u nas w ośrodku kultury otwarto świetlicę, gdzie 
dzieci mogą się pobawić. Bardzo się ucieszyły – mówi Urszula Bobowiec z Lubartowa, która przyjęła pod swój 
dach ukraińskich uchodźców
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Bieg Tropem Wilczym w Lubartowie
Około 70 uczestników niosąc polskie i ukraińskie flagi, 6 marca wzięło udział w Biegu Tropem Wilczym. 

Bieg Tropem Wilczym poświęcony 
jest pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
– członków podziemia antykomu-
nistycznego po II wojnie świato-
wej. W tym roku impreza odbyła 

się pod hasłem ”Solidarni z Ukrai-
ną”. Były dwa biegi – honorowy na 
dystansie 1963 m i drugi, z pomia-
rem czasu na dystansie 6 km. Or-
ganizatorem wydarzenia był Miej-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Lubartowie.
W głównym biegu najszybszy-
mi mężczyznami byli: Kamil Woź-
niak (00:21:34); Marek Mitura 

(00:22:10); Artur Kozyra (00:22:35). 
Wśród kobiet najlepsze okaza-
ły się: Sylwia Patrzylas-Janczak 
(00:25:57); Martyna Och (00:26:09); 
Kinga Zbiciak (00:26:35). Meda-

le wręczali biegaczom burmistrz 
Krzysztof Paśnik i starosta Ewa Zy-
bała. Wyniki biegu na stronie 11.

(kw)

Najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu na 6 km

Najszybsze kobiety biegu na 6 km

Najszybsi mężczyźni biegu na 6 km
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Jakie baśnie, bajki i legendy lubią dzieci?

Projekt „Wielki człowiek 
w małym kinie” na stałe

„Dzień Noc Dzień” - malarstwo 
Rafała Ereta w Muzeum

Konkurs plastyczny pt. „Baśnie i le-
gendy” był przeznaczony dla dzie-
ci i młodzieży z placówek na te-
renie powiatu lubartowskiego. 
Należało przygotować prace z ulu-
bionych baśni, bajek i legend. W te-
gorocznej edycji wpłynęło 347 prac 
w kategoriach prac płaskich i prze-
strzennych.

Komisja w składzie: 
Agnieszka Kar-
pińska, Sylwia Ci-
choń, Piotr Opolski, 
Adam Kościańczuk, 
przyznała nagrody i 
wyróżnienia w kon-
kursie.
Kategoria prace 
płaskie:
I miejsce – Julia 
Korneluk – SP 3 Lu-
bartów; II miejsce – 

Maja Stawecka – SP 3 Lubartów; III 
miejsce – Diana  Świderska -  SP 1 
Lubartów
wyróżnienia: 
Lena Serwiak - SP 1 Lubartów; Ka-
rolina Żelazek – ZS nr 2 Lubartów; 
Maja Michowska – SP w Rudnie; 
Julia Racka -  SP 1 Lubartów; Na-
dia Jałocha – Przedszkole Miejskie 

nr 1 Lubartów; Maciej Stępień – ZS 
w Kamionce; Jagoda Poznańska – 
Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubar-
towie; Judyta Pomorska – SP 4 Lu-
bartów; Aleksandra Lenarciak – SP 
3 Lubartów; Rafał Szysiak – ZS w 
Kamionce; Tymoteusz Steć – Przed-
szkole Miejskie nr 4 Lubartów; Han-
na Świderska – SP 1 Lubartów; Ig-
nacy Gałązka – SP w Nowodworze; 
Weronika Wadowska – Przedszkole 
Miejskie nr 4 Lubartów
kategoria prace przestrzenne:
I miejsce – Sara Jach – SP 3 Lubar-
tów; II miejsce – Maja Sowik – SP 3 
Lubartów; III miejsce – Wiktor Feld-
man – ZS w Kamionce
Nagroda dyrektora LOK: Marcel 
Jach – SP 3 Lubartów
wyróżnienia: 
Ala Topyła – SP 3 Lubartów; Kor-
nelia Barszcz – SP w Rudnie; Anto-

ni Ciuba – Przedszkole Miejskie nr 
5 Lubartów; Zofia Kędziora -  Przed-
szkole Miejskie nr 1 Lubartów; Ju-
lia Gromkowska – SP w Przytocz-
nie; Wiktoria Łukasiewicz – SP w 
Skrobowie; Karol Komorowski – 
SP w Poizdowie; Zuzanna Bocian 

– SP 1 Lubartów; Karol Nogal – SP 
w Firleju; Róża Dajek – Przedszko-
le Prywatne Casper w Lubartowie; 
Filip Korzeniowski – SP w Samoklę-
skach; Piotr Dybała – SP 3 Lubar-
tów. Laureaci otrzymali nagrody 
książkowe od BookSale.               SC

Projekt „Wielki człowiek w małym 
kinie” trafia na stałe do oferty kina 
Lewart. Okazało się, że najmłod-
si widzowie oraz ich opiekunowie 
dopisali podczas pilotażowych se-
ansów.   Specjalne pokazy wpiszą 
się w filmowy kalendarz Lubar-
towskiego Ośrodka Kultury i od-
bywać się będą w każdą 3 niedzie-
lę miesiąca  –  najbliższy seans 20 
marca. Przypominamy, że  cena bi-
letu to tylko 12 zł / os.
Co wyróżnia te pokazy od innych?
–  dźwięk w kinie jest przyciszony,
– sala jest lekko rozjaśniona,

–  bajki są z przekazem edukacyj-
nym,
–   krótka zabawa przygotowana 
przez naszego doświadczonego 
animatora.
W trakcie seansu istnieje możli-
wość skorzystania z kącika zabaw, 
który wzbogacił się ostatnio o wy-
godne pufy od firmy Interduo.
Ponadto dla zwiększenia komfor-
tu widzów jest do dyspozycji win-
da oraz toalety wyposażone w 
przewijak. LOK serdecznie zapra-
sza do korzystania z seansów dla 
dzieci.                                                AK

Artysta urodził się 
1 marca 1970 roku 
w Lubartowie. Jako 
młody chłopak tra-
fił na zajęcia do pra-
cowni plastycznej 
Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Lubar-
towie. Kilka lat po 
maturze w lubartow-
skim liceum wyjechał 
do Holandii, gdzie 

ukończył Wydział Malarstwa Ger-
rit Rietveld Academy w Amster-
damie.
W Holandii mieszkał i tworzył w 
okresie od 1993 do 2003 roku. Po 
powrocie do Polski związał się z 
lubelską Galerią Sztuki Wirydarz, 
gdzie w 2013 r. zrealizował pierw-

szą indywidualną wystawę swoich 
obrazów. Wystawa prac Ereta zo-
stała uznana za jedno z najciekaw-
szych przedsięwzięć wystawienni-
czych w Lublinie w 2013 roku. Od 
tego czasu malarstwo Ereta cie-
szy się dużym zainteresowaniem 
środowiska artystycznego. Jego 

prace trafia-
ją na wysta-

wy w całej Polsce m.in. na 
Warszawskie Targi Sztuki, 
do Płockiej Galerii Sztuki, 
Galerii Gardzienice, Miej-
skiej Galerii Sztuki w Cho-
rzowie, Muzeum Lubelskie-
go na Zamku, „Królikarni” 
w Warszawie oraz do naj-
lepszych kolekcji krajo-
wych i zagranicznych. 
Obecnie mieszka i tworzy 
w rodzinnym Lubartowie. 
Jego twórczość to głów-

nie malarstwo sztalugowe, mu-
rale oraz okazjonalnie land art. 
W Muzeum Ziemi Lubartowskiej 
Rafał Eret wystawia swoje obrazy 
po raz pierwszy. 
„Noc Dzień Noc – to malarstwo 
sztalugowe o tematyce osadzonej 
w sferze realizmu magicznego, w 
którym świat realny bywa wielo-
znaczny i zaklęty. Pejzaże, portre-
ty, sceny wodne, kompozycje me-
taforyczne, zwierzęta, oniryczne 
kwiaty z wyczuwalnym cieniem 
tajemnicy wciągają nas i zacieka-
wiają. Ten niepowtarzalny język 
przekazu to oaza ciszy i spokoju. 
Rafał Eret z otaczającego świata 
wydobywa nowe znaczenia, to, co 
brzydkie, codzienne, opatrzone aż 
do znudzenia, nagle zmienia się w 
zauważalną estetycznie wartość” - 
czytamy na stronie Muzeum. 

Anna Jakoniuk

347 prac wpłynęło na konkurs plastyczny „Baśnie i legendy”, który zorganizował Lubartowski Ośrodek Kultury.

Muzeum Ziemi Lubartowskiej zaprasza do odwiedzenia wystawy prac Rafała 
Ereta pt.„Dzień Noc Dzień”. Wystawa obejmująca 22 obrazy artysty, będzie 
dostępna do maja. Wernisaż miał miejsce 4 marca.
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Koncert „Gramy dla Ukrainy”

Artystyczne ferie w PMDK

Jak spędzają czas seniorzy  w LOK?

POTWORNA RODZINKA 2POTWORNA RODZINKA 2
–– PRZEDPREMIERAPRZEDPREMIERA
film: animacja, komedia, 2D dub-
bing czas: 104 min, od lat: b.o. 
10 marca godz.: 14:00

UPS2 BUNT NA ARCE  UPS2 BUNT NA ARCE  
––  PREMIERAPREMIERA
film: animacja, przygodowy, 2D 
dubbing czas: 87 min, od lat: 13+ 
10 marca godz.: 16:00
11-17 marca godz.: 13:00
15 marca  – kino nieczynne

WYJDŹ ZA MNIEWYJDŹ ZA MNIE
film: komedia romantyczna 2D 
napisy czas: 112 min, od lat: 15+ 
10 marca godz.: 17:45

CUD W GUADALUPE  CUD W GUADALUPE  
––  PREMIERAPREMIERA
film: dramat, religijny, 2D lektor 
czas: 99 min, od lat: 15+ 
10 marca godz.: 19:45

BASIA  –BASIA  – DLA NAJMŁODSZYCHDLA NAJMŁODSZYCH
film: edukacyjny 2D polski czas: 

55 min, od lat: 2+ 
20 marca godz.: 20:00

UNCHARTEDUNCHARTED
film: przygodowy, 2D, czas: 115 
min, od lat: 12+ 
11-17 marca 
godz.: 17:30 (napisy)
godz.: 15:00 (dubbing)
15 marca  – kino nieczynne

BATMAN BATMAN 
––  PREMIERAPREMIERA
film: akcja, sci-fi., 2D, czas: 175 min, 
od lat: 15+ 
11-17 marca 
godz.: 20:00 (napisy)
15 marca  – kino nieczynne
18-24 marca 
godz.: 19:00 (dubbing)
22 marca  – kino nieczynne

TO NIE WYPANDA  TO NIE WYPANDA  
––  PREMIERAPREMIERA
film: dramat, obycz., 2D dubbing 
czas: 115 min, od lat: 18+ 
18-24 marca godz.: 14:30, 16.30
22 marca  – kino nieczynne
25-31 marca godz.: 14:00
29 marca  – kino nieczynne

SKARB MIKOŁAJASKARB MIKOŁAJA
film: familijny, komedia, 2D dub-
bing czas: 103 min, od lat: 6+ 

25-31 marca godz.: 16:00
27 marca godz.: 15:00
29 marca  – kino nieczynne

INNI LUDZIE INNI LUDZIE 
––  PREMIERAPREMIERA
film: dramat, 2D polski czas: 106 
min, od lat: 16+ 
25-31 marca godz.: 18:00
29 marca  – kino nieczynne

JAKOŚ TO BĘDZIE JAKOŚ TO BĘDZIE 
––  PREMIERAPREMIERA
film: komedia, 2D polski czas: 89 
min, od lat: 15+ 
25-31 marca godz.: 20:00
27 marca godz.: 18:00
(po filmie spotkanie z aktorami 
i reżyserem filmu)
29 marca  – kino nieczynne

Początkowo zaplanowano kon-
cert z okazji Dnia Kobiet. Z uwa-
gi na sytuację na Ukrainie, koncert 
zamieniono na charytatywny i zo-

stał poświęcony uchodźcom. Bile-
tem wstępu były materiały, które 
zostaną przekazane potrzebują-
cym osobom z  Ukrainy przebywa-

jącym na terenie powiatu lubar-
towskiego: artykuły spożywcze 
z długim terminem do spożycia, 
środki higieny osobistej, kosme-
tyki, materiały plastyczne, koloro-
wanki, materiały medyczne, środ-
ki czystości oraz do dezynfekcji, 
dla dzieci: mleko, pieluchy, słoicz-
ki z jedzeniem, nowe ubranka i za-
bawki.
Dary będą wykorzystane w części 
w świetlicy LOK oraz do przygoto-
wania posiłków,  pozostałe środ-
ki zostaną przekazane na zbiórkę 
prowadzoną przez Miasto Lubar-
tów.  Podczas koncertu wystąpiła 
Ewelina Pisarska – podporucznik 
z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego 
z Dęblina oraz  Marek Majewski z 
zespołem. Była możliwość skorzy-
stania z fotobudki. Z okazji  Dnia 
Kobiet dyrektor LOK wręczał pa-
niom kwiaty.     SC

W związku z trwającą pandemią w 
PMDK w Lubartowie w tym roku 
w ferie nie było popularnych  pół-
kolonii. W związku z nieferyjnoś-
cią placówki kontynuowane by-
ły zajęcia we wszystkich grupach. 
Większość zajęć dla 712 wycho-
wanków PMDK   odbywało się w 
stałych porach, ale większość pra-
cowni zaproponowało swoim wy-
chowankom specjalne atrakcje. 
W pracowni muzycznej odbyły 

się warsztaty arte- i   muzykotera-
peutyczne, w pracowni tanecznej 
- zajęcia integracyjne typu „piża-
ma party”, w pracowni plastycznej 
powstały piękne batiki i recyklin-
gowe rzeźby z masy papierowej. 

Natomiast w  pracowni Kino Bam-
bino grupy zrealizowały włas-
ne filmy w technice animacji 2d, 
a wychowankowie z pracowni te-
atralnej poznawali tajniki teatru 
czarnego. Specjalne zadanie wy-
konał samorząd wychowanków, 
tworząc z gliny gadżety promo-
cyjne dla PMDK. Dodatkowo w fe-
rie odbyły się dwie wycieczki na 
zajęcia edukacyjne w sali „Ognik” 
w siedzibie Państwowej Straży Po-

żarnej. W ramach wycieczek dzie-
ci zwiedziły także  Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej i skorzystały z zajęć 
edukacyjnych w Nadleśnictwie 
Lubartów.    

PMDK

Uczestnicy Klubu Senior+ w Lu-
bartowskim Ośrodku Kultury bio-
rą udział w wielu inicjatywach. 
Ostatnio  pojechali do Teatru im. J. 
Osterwy na spektakl „Prawda”. In-

ną propozycją dla nich był Kon-
cert Wiedeński w Centrum Spot-
kania Kultur w Lublinie. Dzięki 
temu była możliwość nie tylko 
spędzenia czasu wolnego, ale też 

seniorzy mogli na chwilę zapo-
mnieć o sytuacji na Ukrainie. Kon-
cert rozpoczął się odśpiewaniem 
hymnu tego kraju. Tuż po nim by-
ły zbierane środki na pomoc dla 

uchodźców. 
Ponadto seniorzy uczestniczyli w 
wykładzie pt. „Kobieta w czasach 
niewoli narodowej” na zaprosze-
nie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Lubartowie. Poprowadziła go dr 
Grażyna Połuszejko.
Przypominamy, że w Klubie Se-
nior+ prowadzone są stałe zajęcia 
dla uczestników. Są to warsztaty 
wokalne, taneczne, aqua aero-
bik, otwarty klub dyskusyjny. W 
najbliższym czasie planowane są 
zajęcia pod nazwą „Przygoda ze 
sztuką” oraz warsztaty artystycz-
ne. Będą również dodatkowe za-
pisy na aqua aerobik. Ilość miejsc 
ograniczona.

- Dołożymy wszelkich starań, aby 
seniorzy, czuli się komfortowo na 
zajęciach, mieli możliwość spę-
dzenia czasu w sposób atrakcyjny. 
Dziękuję wszystkim seniorom za 
miłą atmosferę i ciepłe słowa pod-
czas organizowanych wyjazdów – 
mówi opiekun klubu Anna Borzę-
cka.                                                   SC

Lubartowski Ośrodek Kultury 8 marca zorganizował 
koncert „Gramy dla Ukrainy!”.
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MKRPA przedstawia – problem nikotynowy z perspektywy  mieszkańców 
Lubartowa. Część 5

Uczniowie II LO podzielili się 
krwią z potrzebującymi

Konkurs karaoke w językach obcych

 Czy wiesz, że:

Z punktu widzenia dorosłych
Niestety dosyć często nieodłącz-
nym dodatkiem spożywania al-
koholu jest palenie papierosów, 
dlatego też kolejne badanie mia-
ło na celu oszacowanie skali uza-
leżnień od nikotyny oraz zbada-
nie zjawiska i wiedzy na temat 
szkodliwości palenia papiero-
sów wśród dorosłych mieszkań-
ców Miasta Lubartów. Z zebrane-
go materiału badawczego wynika, 
iż 19,00% mieszkańców pali pa-
pierosy. Spośród osób, które pa-
lą, 3,00% respondentów pali kil-
ka razy w roku, 2,00% pali raz w 
miesiącu, 2,50% badanych sięga 
po papierosy kilka razy w tygo-
dniu, zaś aż 11,50% osób pali co-
dziennie. Spośród osób deklarują-
cych palenie 15,79% osób wypala 
dziennie mniej niż 5 papierosów, 
28,95% pali od 6 do 15 papiero-
sów, a 10,53% wypala od 16 do 25 
papierosów dziennie. 13,16% re-
spondentów nie liczy ilości wypa-
lanych dziennie papierosów. Na-

tomiast 31,58% ankietowanych 
nie jest w stanie ocenić ilości wy-
palanych papierosów, gdyż nie 
pali ich codziennie. Responden-
ci, którzy przyznają, że palą papie-
rosy najczęściej sięgają po nie dla 
przyjemności (39,47%) oraz dla to-
warzystwa (34,21%). W dalszej ko-
lejności wymieniano następujące 
powody: w stresie (26,32%), przy 
alkoholu (23,68%) oraz ze znu-
dzenia i zabicia czasu (18,42%). 
34,21% respondentów spośród 
tych, którzy palą papierosy przy-
znało, iż nigdy nie próbowało rzu-
cić palenia. 10,53% badanych nie 
próbowało, ale zamierza to zro-
bić, zaś 18,42% ankietowanych 
próbowało raz, ale im się nie uda-
ło oraz 36,84% próbowało wiele 
razy, ale nieskutecznie. W zamie-
rzeniu przeprowadzonego wśród 
mieszkańców badania było rów-
nież sprawdzenie wiedzy na te-
mat szkodliwości palenia papiero-
sów dla zdrowia. 
Większość ankietowanych spo-
śród wszystkich badanych osób 
zdaje sobie sprawę, że palenie pa-

pierosów jest bardzo szkodliwe 
(59,50%) oraz szkodliwe (34,00%). 
Jedynie 3,50% respondentów są-
dzi, iż jest to w małym stopniu 
szkodliwe, a 3,00% osób uważa, 
iż palenie jest nieszkodliwe. Masz 
problem z nikotyną, zgłoś się do 
lekarza rodzinnego.   

Z punktu widzenia dzieci 
i młodzieży
W celu oszacowania tego zjawiska 
uczniom zadano pytanie, czy ich 
zdaniem osoby w ich wieku palą 
papierosy. 66,78% uczniów uwa-
ża, że ich rówieśnicy palą papie-
rosy, zaś przeciwnego zdania jest 
8,96% osób. Kolejne 24,25% ucz-
niów nie potrafiło udzielić odpo-
wiedzi na to pytanie. Do palenia 
papierosów przyznało się 29,53% 
ankietowanych uczniów. Spośród 
nich 8,44% osób paliło papiero-
sy raz, kolejne 15,29% uczniów 
robiło to kilka razy, 3,51% ucz-
niów pali często, a 2,28% osób pa-
li regularnie. Korelując pytanie ze 
zmienną płeć można zauważyć, 
że kiedykolwiek w życiu papie-

rosy paliło 29,97% dziewczynek 
i 28,77% chłopców. Dziewczyn-
ki paliły: raz w życiu (8,12%11), 
kilka razy (16,81%12), często 
(3,36%13) oraz palą regularnie 
(1,68%14). Chłopcy natomiast pa-
lili: raz w życiu (8,96%15), kilka ra-
zy (12,74%16), zdarza im się czę-
sto (3,77%17) oraz palą regularnie 
(3,30%18). Dane pokazują, iż licz-
ba chłopców i dziewczynek sięga-
jących po papierosy jest zbliżona, 
co wskazuje, iż płeć nie ma wpły-
wu na kontakt uczniów z nikotyną. 
Uczniowie, którzy palili już papie-
rosy, pierwszy raz sięgali po nie w 
wieku 13-14 lat (36,31%), 11-12 lat 
(25,60%), 15-16 lat (25,60%) oraz 
kolejne 8,33% uczniów pierwszy 
raz paliło w wieku 8-10 lat, a 4,17% 
w wieku 17 i więcej lat. 10,12% 
uczniów przyznało, że ich rodzi-
ce wiedzą o tym, iż palą oni papie-
rosy. 65,48% badanych uważa, że 
ich rodzice nie wiedzą o tym fak-
cie, a kolejne 24,40% uczniów nie 
potrafiło udzielić odpowiedzi na 
to pytanie. Na koniec, celem osza-
cowania grupy osób palących re-

gularnie, poproszono uczniów 
o wskazanie jak często palili pa-
pierosy w ciągu ostatnich 30 dni 
przed badaniem. Większość ucz-
niów, tj. 68,45% przyznało, że wy-
pala mniej niż jeden papieros na 
tydzień, a 18,45% uczniów wypala 
mniej niż jeden papieros dziennie. 
Natomiast 13,09% uczniów przy-
znało, iż codziennie sięga po pa-
pierosy, w tym 8,33% uczniów wy-
pala od 1 do 5 papierosów, 6 -10 
papierosów pali 1,19% uczniów, 
od 11 do 20 papierosów dzien-
nie pali kolejne 1,19% uczniów, a 
2,38% uczniów wypala więcej niż 
20 papierosów dziennie.
Niektóre odpowiedzi dotyczą tych 
uczniów, którzy przyznali się do 
palenia papierosów..
Drogi uczniu! Masz już problem 
nikotynowy, zgłoś się do pedago-
ga szkolnego lub lekarza rodzin-
nego.
Drogi rodzicu ucznia. Gdy dziecko 
ma już problem nikotynowy, zgłoś 
się z nim do pedagoga szkolnego 
lub lekarza rodzinnego. 

Cdn.

2 marca  dwudziestu uczniów II LO 
w Lubartowie, pod opieką Łuka-
sza Wasyluka, udało się do Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Lubartowie, by 
oddać krew.
Krew jest darem bezcennym, a 
dzisiaj, w obliczu wojny na Ukrai-
nie i dramatu rozgrywającego się 
na oczach świata, darem bardziej 

niż kiedykolwiek potrzebnym. Je-
steśmy dumni z postawy młodych 
ludzi, którzy tylko tego dnia odda-
li ponad 6 litrów krwi; warto wspo-
mnieć, że dla połowy z nich była to 
pierwsza wizyta w RCKiK.
Bardzo dziękujemy wszystkim za 
ich dar i odpowiedzialną, pełną 
empatii postawę. 

II LO

Pierwsza edycja Konkursu Ka-
raoke w językach obcych miała 
miejsce  4 marca w Regionalnym 
Centrum Edukacji Zawodowej. 
Organizatorami konkursu były: 

Marta Wronowska – na-
uczyciel języka niemie-
ckiego oraz Monika Ma-
goń – nauczyciel języka 
angielskiego. Uczniowie 
klas Technikum Zawo-
dowego oraz Branżowej 
Szkoły I Stopnia wykony-
wali utwory w językach: 
angielskim, niemieckim 
oraz polskim. Były to wy-
stępy solo, w duetach oraz w gru-
pie.
Zgodnie z regulaminem konkursu 
oceniane były: poprawność języ-
kowa, ekspresja muzyczna, walo-
ry sceniczno – aktorskie oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Laureatami 

konkursu zostali:
I miejsce Natalia Piątek z klasy 
3THEKa
II miejsce Rozalia Zieleńczuk z kla-
sy 3THEKa

III miejsce klasa 4TEk w składzie: 
Magdalena Matyjaszczyk, Milena 
Wlazły, Karolina Bartkowicz, Mał-
gorzata Ryszko, Małgorzata Ro-
mańczuk, Oliwia Karczmarz, Pau-
lina Sysiak
Nagrodę publiczności otrzymał 

Maciej Sochal z klasy 3m
Wręczone zostały również nagro-
dy specjalne dla pani Justyny Ata-
nasow – bibliotekarza oraz Rado-
sława Rogali – pracownika szkoły.
Sponsorami Konkursu Karaoke w 
językach obcych byli:
- Ambasada Szwajcarii w Polsce,
- Ambasada Niemiec w Polsce,
- Ambasada Japonii w Polsce,
- PSS Społem w Lubartowie,
- Wydawnictwo Macmillan
Dziękujemy bardzo sponsorom 
nagród za bardzo atrakcyjne upo-
minki dla uczestników konkursu. 

Marta Wronowska
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NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Obchodzony w dniu 1 marca. Data 
wybrana nieprzypadkowo:  tego 
dnia w 1951 r. w więzieniu na war-
szawskim Mokotowie, po pokazo-
wym procesie, zostali rozstrzelani 
przywódcy IV Zarządu Główne-
go Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”. Ich ciała komuniści zako-
pali w nieznanym miejscu. Temat 
Żołnierzy Wyklętych stał się sze-
rzej znany dopiero na początku 
lat 90 XX wieku, dzięki wystawie 
„Żołnierze Wyklęci – antykomu-
nistyczne podziemie zbrojne po 
1944 r.”, przygotowanej w  1993 r. 
na Uniwersytecie Warszawskim. W 
2001 roku Sejm RP podjął uchwa-
łę, w której oddał hołd poległym 
i pomordowanym oraz wszystkim 
więzionym i prześladowanym żoł-
nierzom zbrojnego podziemia an-
tykomunistycznego. „Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych ma być wyrazem hołdu dla 
żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywią-
zania do tradycji niepodległościo-
wych, za krew przelaną w obronie 
ojczyzny” – napisał w lutym 2010 
r. prezydent Lech Kaczyński, który 
podjął inicjatywę ustawodawczą 
w zakresie uchwalenia tego świę-
ta. Ta idea, podtrzymana przez ko-
lejnego prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, została zrealizo-
wana ustawą z 3 lutego 2011 r. 
Lubelszczyzna i Ziemia Lubartow-
ska jest jednym z tych terenów, 
gdzie jeszcze długo po zakończe-
niu wojny prowadzono walkę o 
niepodległość. Wielu żołnierzy AK 
pozostało bowiem w konspiracji i 
już jesienią 1944 r. podjęli walkę z 
nowym porządkiem. Aresztowa-
ni, poddawani brutalnym prze-
słuchaniom, mordowani w ka-
towniach UB. Trwali w oporze… 
Symbolicznym zakończeniem 
tych zmagań jest śmierć Józefa 
Franczaka ps. „Laluś”, który poległ 
21 X 1963 r. 
Wśród wielu mogił na lubartow-
skim cmentarzu znajdują się rów-
nież te, w których spoczęli uczest-
nicy walk w okresie okupacji 
niemieckiej, akcji Burza, areszto-
wani i deportowani w głąb ZSRR 
oraz partyzanci walczący w kon-
spiracji poakowskiej po 1945 r. W 
dniu 1 marca – Dniu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych przedstawiciele 
LTR zapalili „światełko pamięci” w 
ich intencji. 
Wymieńmy niektórych z nich: 

ROMAN JEZIOR „Jung”, „Okoń”; 
rocznik: 1907,  Lubartów
W konspiracji od jesieni 1939 r. 
(Służba Zwycięstwu Polski – Zwią-
zek Walki Zbrojnej-Armia Krajo-
wa). Początkowo działał w Brześ-
ciu nad Bugiem, od sierpnia 1940 
adiutant komendanta Obwodu 
ZWZ Lubartów i oficer organiza-
cyjny, od 1941 zastępca komen-
danta obwodu, od marca 1944 
komendant Obwodu AK Lubar-
tów. Po wkroczeniu armii sowie-
ckiej pozostał w konspiracji, od 
stycznia 1945 inspektor Inspek-
toratu Delegatury Sił Zbrojnych 
– Wolność i Niezawisłość Lublin 

(obwody: Lublin-miasto, Lublin-
-powiat, Lubartów). Aresztowany 
24.01.1946 w Lublinie przez tam-
tejsze WU BP. Skazany 18.01.1947 
przez Sąd Rejonowy w Lublinie 
na karę śmierci, zamienioną po-
stanowieniem Naczelnego Są-
du Wojskowego w Warszawie z 
11.02.1947 na 15 lat więzienia. 
Zwolniony 28.01.1955. 

ZDZISŁAW BROŃSKI „Uskok”, 
rocznik: 1912 
Uczestnik kampanii 1939 r., w nie-
woli niemieckiej, uciekł w 1940 r 
i powrócił do domu. Związany z 
konspiracją ZWZ – AK. Dowódca 
oddziału partyzanckiego wcho-
dzącego w skład 8 pułku Piecho-
ty Legionów AK. Jego oddział pod 
dowództwem brał udział w akcji 
„Burza”, stacjonował m.in. w La-
sach Kozłowieckich. Po zakończe-
niu wojny nie złożył broni, nie go-
dząc się na polityczną zależność 
Polski od Związku Radzieckiego. 
Od sierpnia 1944 roku był zastęp-
cą komendanta, a potem komen-
dantem I Rejonu Obwodu AK Lu-
bartów. Od jesieni 1945 oddział 
w strukturach WiN. Od IX 1947 
dowódca wszystkich grup powi-
nowskich w Inspektoracie Lublin. 
Należał do najbardziej bezkom-
promisowych dowódców anty-
komunistycznego podziemia, na 
pograniczu powiatów lubartow-
skiego i lubelskiego. Zginął tra-
gicznie, osaczony pod Łęczną 
przez UB w 21 V 1949 r.

KAZIMIERZ KUĆMIŃSKI „Jerzy”, 
rocznik 1914
Pracownik UG Firlej. W 1940 ro-
ku rozpoczął działalność konspi-
racyjną, najpierw w Związku Wal-
ki Zbrojnej, a od 1942 r. w Armii 
Krajowej. Był referentem wywia-
du a potem kierownikiem Rejo-
nu IV, obejmującego okolice Firle-
ja i Luszawy. Po rozwiązaniu Armii 
Krajowej w 1945 roku kontynuo-
wał walkę jako komendant rejonu 
Delegatury Sił Zbrojnych, Organi-
zacji Nie, a następnie Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość.
  W maju 1947 roku został aresz-
towany przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa i skazany 
wyrokiem Wojskowego Sądu Re-
jonowego w Lublinie na sześć lat 
więzienia. Siedział na Zamku Lu-
belskim oraz w więzieniu w Rawi-
czu. Zwolniony, po odbyciu całej 
kary, w 1953 roku. Dopiero w 1994 
r. doczekał się anulowania wyroku 
przez Sąd Najwyższy. 

BOLESŁAW MUCHARSKI „Kłak”,  
„Lekarz”, rocznik 1916
Nauczyciel, harcerz, podporucz-
nik czasu wojny. W ZWZ od 1939 
r. W 1942 założył oddział Związ-
ku Odwetu, a następnie Kedywu, 
przekształcony w 1944r. w IV plu-
ton OP8. Dowódca najbardziej 
lubartowskiego oddziału party-
zanckiego w Obwodzie. Oddział 
uczestniczył w Akcji Burza na tere-
nie miasta i powiatu. 
Jako Antoni Lipiński kontynuował 
działalność konspiracyjną w Lub-
linie. Aresztowany 22.XII 1944r 
przez radzieckie służby i trafił do 
aresztu śledczego NKWD w Lub-
linie. Wraz z 10 współwięźniami 
przewieziono go na Zamek Lubel-
ski. Całą jedenastkę oskarżono o 
przynależność do nielegalnej or-
ganizacji konspiracyjnej i plano-
wania zamachu na Bieruta i Osób-
kę-Morawskiego. Proces odbył się 
w kwietniu 1945 przed Wojsko-
wym Sądem Okręgowym. Wszyst-
kich oskarżonych skazano na ka-
rę śmierci. Wyrok został wykonany 
12 kwietnia na Zamku Lubelskim. 
Żołnierzy pochowano na cmenta-
rzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. 
Wyrokiem Sądu Najwyższego 9.V 
1990 r. zrehabilitowany.

JÓZEF JURAŁOMSKI, „Jur”, 
rocznik: 1906 
Uczestnik kampanii wrześnio-
wej, w konspiracji od jesieni 1939, 
działał w pow. lubartowskim jako 
Józef Surma. Jesienią 1942 r. zo-
stał komendantem II Rejonu Ob-
wodu Armii Krajowej, obejmują-
cego swoim zasięgiem Lubartów, 
Łuckę, Serniki i Tarło. Zajmował 
się szkoleniem, dowodził akcjami 
o charakterze sabotażowym i dy-
wersyjnym. W końcowym okre-
sie okupacji został wyznaczony na 
dowódcę 3 kompanii odtwarza-
nego 8 Pułku Piechoty Legionów, 
w skład której wchodziły oddziały 
Lekarza, Uskoka i Brzechwy. W po-
łowie sierpnia kilkudziesięciooso-
bowy dobrze uzbrojony oddział 
złożony z żołnierzy 27. Wołyńskiej 
DP oraz oddziałów Uskoka, Brze-
chwy i Lekarza pod dowództwem 
Jura wyruszył w kierunku Warsza-
wy w celu niesienia pomocy wal-
czącym powstańcom. Po drodze 
zostali oni zatrzymani przez Ro-
sjan. W okolice Pragi dotarł jedy-
nie oddział konny Brzechwy. Po 

okresie „Burzy” wyjechał do Białe-
gostoku, gdzie objął stanowisko 
komendanta straży, a we wrześ-
niu 1944 r. został zastępcą Komen-
danta Obwodu Białystok – Miasto 
Armii Krajowej. Aresztowany na 
podstawie donosu przez NKWD 
został wywieziony do ZSRR. Po 
długim śledztwie w 1946 r. po-
stawiono mu zarzut przynależ-
ności do Armii Krajowej oraz pró-
by zmiany ustroju w ZSRR. Został 
skazany na pięć lat więzienia, po-
tem wyrok ten przedłużano. Prze-
bywał w więzieniach w Moskwie 
(na Łubiance) i Twerze, potem 
przez pięć lat w obozach pracy w 
Krasnojarsku i Igarce. W 1953 r. zo-
stał uznany za niewinnego ale na-
dal nie mógł opuścić Syberii. Pod-
jął wówczas pracę jako księgowy 
w szkole. Do Polski wrócił w 1955r.

ADAM MOŹDZIŃSKI „ Świerk” 
- „Kord” - „Chodnik”, rocznik: 
1900
Nauczyciel szkół lubartowskich. 
Ochotnik na wojnie 1920 i 1939 
r. Uczestnik konspiracji od jesie-
ni 1939 r. W składzie komendy po-
wiatowej Służby Zwycięstwu Pol-
ski, a następnie Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej, pełnił 
funkcje adiutanta komendanta, 
kierownika Biura Informacji i Pro-
pagandy i oficera radioodbiorcze-
go. Jako nauczyciel uczestniczył 
również w tajnym nauczaniu na 
poziomie szkoły średniej, począt-
kowo indywidualnie, a następ-
nie w ramach zorganizowanych 
struktur.  Był duszą konspiracji lu-
bartowskiej, prowadził nasłuch ra-
diowy, kolportował prasę, wpro-
wadzał do organizacji nowych 
członków, zaprzysięgał, znajdo-
wał kwatery i pracę ukrywającym 
się w Lubartowie działaczom or-
ganizacji. Do konspiracji wciąg-
nął również kilka osób ze swo-
jej rodziny, w tym żonę, siostrę i 
szwagra. W lipcu 1944 r. wchodził 
w skład Komendy Miasta, wyzna-
czony na komendanta placu. Był 
przedstawicielem strony akow-
skiej do rozmów z Rosjanami i 
gen. Grzegorzem Korczyńskim w 
szkole powszechnej, które odby-
wały się 23 lipca 1944 r. i dopro-
wadziły do wycofania z Lubarto-
wa sił Armii Krajowej, a potem ich 
rozbrojenia w Skrobowie.   Dnia 
18.VIII 1944 r. został aresztowany 
przez NKWD i wywieziony na Maj-
danek, a następnie z pierwszym 
transportem z Lubelszczyzny tra-
fił do obozu w Riazaniu – Diagie-

lewie. Na zesłaniu przebywał do 
października 1947r. W tym czasie 
jego rodzina a szczególnie żona 
poddawana była wiele razy repre-
sjom ze strony Urzędu Bezpie-
czeństwa.  Po powrocie czasowo 
zamieszkał w Puławach, do Lubar-
towa powrócił w końcu lat czter-
dziestych. Przez wiele następnych 
lat był pod stałą obserwacją służb 
bezpieczeństwa, co nie przeszka-
dzało mu pozostawać niezłom-
nym w swoich przekonaniach. 

ANIELA MIDUCH „Kama", rocz-
nik: 1900
W latach 1922- 1944 pracowała 
jako nauczycielka, m.in. w Szko-
le Podstawowej Nr 1, jednocześ-
nie prowadząc tajne nauczanie na 
poziomie szkoły podstawowej. 
W konspiracji od wiosny 1942 
r. organizatorka i komendantka 
Wojskowej Służby Kobiet  Obwo-
du Lubartów aż do I 1945 r.  peł-
niła funkcję starszej referentki 
WSK (por, następnie kpt). Podle-
gało jej ok. 200 kobiet pełniących 
służbę w zakresie łączności, trans-
portu, kwatermistrzostwa, wywia-
du i opieki sanitarnej. Wchodzi-
ła w skład redakcji Naszej Warty, 
gazetki wydawanej w Lubartowie 
w latach 1943-44. W lipcu1944r. 
w Komendzie Miasta. Zagrożona 
aresztowaniem (aresztowany i ze-
słany na Sybir do 1946 r. jej brat – 
Jan) wyjeżdża z Lubartowa. Wielo-
krotnie zmienia miejsce pobytu. 
Do końca życia zamieszkuje na 
Pomorzu (Łobez).
KAROL SKARUCH „Warta”, 
rocznik 1899
 Nauczyciel, uczestnik kampanii 
1939 r. W czasie wojny zaangażo-
wany w tajne nauczanie oraz ak-
cje pomocy przesiedleńcom z Po-
morza oraz ludności Lubartowa w 
ramach PCK, Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej, miejskiej de-
legatury Rady Głównej Opiekuń-
czej (jako prezes). Działacz kon-
spiracji ZWZ – AK, kierownik BIP, 
wraz z rodziną zaangażowany w 
redagowanie i kolportaż gazet-
ki „Nasza Warta”; w lipcu 1944 r. 
(akcja Burza) w Komendzie Mia-
sta. Za swą działalność aresztowa-
ny wraz z synem 8.XII 1944, ska-
zany na pięć lat, przetrzymywany 
m.in. w więzieniu we Wronkach, 
w wyniku amnestii zwolniony 12. 
XII 1945 r.
Niejako w tle - w kwaterze XII lu-
bartowskiego cmentarza znajduje 
się mogiła, upamiętniająca żołnie-
rzy AK z oddziału Uskoka zamor-
dowanych przez UB:
Czesława Śledzińskiego l.21,
Bronisława Zająca l.18,
Stanisława Idzikowskiego, l.18,
Józefa Szymanka lat 32,
Franciszka Kulpę l. 26 ,
Stanisława Staropiętkę l. 29.
Wymienionym i wielu innym, w 
tamtym czasie poległym, zamor-
dowanym skrytobójczo, zakato-
wanym w śledztwach i  straconym 
spoczywającym w nieustalonych 
często do dziś miejscach, winni-
śmy pamięć po wsze czasy. Po to 
jest ten dzień ustanowiony!

Ewa SędzimierzBolesław Mucharski

Józef Jurałomski

Adam Moździński
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SPRZEDAM

 Do sprzedania 3 - pokojowe 
mieszkanie  do wykończenia  z piw-
nicą i garażem na os. Popiełuszki, 
cena 420 tysięcy złotych.  Tel. 696 
285 889
 Garaż w Lubartowie. Wyodręb-
niony z księgą wieczystą, bezczyn-
szowy, energia odczyt indywidual-
ny, wjazd i wyjazd z ul. Popiełuszki, 
cena 54 900 zł do negocjacji. Tel. 
503 422 776; 505 495 581 
 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 12 arów, obręb 12 – Jacek, 
nr działki 53/7. Tel. 506 457440; 
501592995 
 Sprzedam działkę w Uścimo-
wie przy jeziorze  o pow. 1800 mkw. 
Przekształconą, nieuzbrojoną. Tel. 
604 992 320 
 Sprzedam  ziemię rolną. Tel. 698 
233 029 
 Sprzedam dużą kuchnię gastro-

nomiczną. Tel. 698 233 029 

KUPIĘ
 Kupię łyżki, widelce, mone-
ty, rzeczy przedwojenne, samowa-
ry, garnki gliniane, serwety na stół, 
świeczniki, ramy do obrazów, zegar-
ki na ścianę, lampy, dzbanki, żelaz-
ka, latarki, gramofony z tubą i bez, 
akordeony, radia, młynki do kawy 
itp. Tel. 608 634 418
 Kupię działkę rolno – budowla-
ną w pobliżu Lubartowa przy głów-
nych trasach. Powierzchnia około 1 
ha, szerokość min. 40 m. Media. Tel. 
696 285 889 

RÓŻNE  
 Wywrotka 3,5 t. Wywiozę/prze-
wiozę ziemię, kamień, torf, maszy-
ny, złom, drewno,  zboże itp. Tel. 
608 036 793 
 Kupię, uprzątnę, potnę złom. 
Tel. 609 928 998

 Koszenie trawy – kosiarka bija-
kowa, działki, łąki, ugory, sady, nie-
użytki. Tel. 783802677 
 Dotacje rolnicze. Najbliższe 
nabory - Premia bezzwrotna na ot-
worzenie lub rozwinięcie firmy dla 
rolników ubezpieczonych w KRUS 
(150-250 tys.). Małe Gospodarstwa 
– 60 tys. Młody Rolnik – 150 tys. 
Wypełnianie wniosków. Dojazd do 
rolników.      Tel. 795-931-529 
 Oranie, glebogryzowanie – 
ugory, działki, ogrody, Lubartów i 
okolice. Tel. 783 802 677 
 Malowanie wnętrz. Tel. 731 
614 615 
 Nauka gry na fortepianie  in-
strumentach klawiszowych. Na-
uczyciel z wyższym wykształ-
ceniem muzycznym i czynny 
pianista.  Dojazdy do ucznia. Tel. 
665 191 523

Rezonans magnetyczny 
teleradiologia

Zawodniczka MKS „Lubartów” 
Mistrzynią Polski Jiu Jitsu

Eurodiagnosis jest firmą z  wielo-
letnim doświadczeniem w branży 
diagnostycznej. Naszą misją jest 
zapewnienie najwyższego stan-
dardu usług w zakresie diagnosty-
ki obrazowej oraz indywidualne 
podejście do każdego pacjenta.
Wykonujemy badania  rezonansu 
magnetycznego.  Jest to skutecz-
na i  bezpieczna metoda obrazo-
wania, wykorzystująca pole mag-
netyczne i  fale radiowe w  celu 
wytworzenia obrazów narządów 
wewnętrznych człowieka. 
Badania wykonujemy w miastach:
Siedlce – SPZOZ w Siedlcach – ul. 
Starowiejska 15. 
Sokołów Podlaski – SPZOZ w So-
kołowie Podlaskim – ul. Ks. Jana 
Bosco 5 
Lubartów – SPZOZ w Lubartowie 
– ul. Cicha 14 
Łuków – SPZOZ w Łukowie, ul. 
Rogalińskiego 3 
Międzyrzec Podlaski – SPZOZ w 
Międzyrzecu Podlaskim, ul War-
szawska 2-4
Wiemy, jak ważne jest szybkie 
diagnozowanie problemów zdro-
wotnych, dlatego gwarantuje-
my krótki czas oczekiwania na 
badanie oraz atrakcyjne ceny. 

Cennik oraz wiele innych informa-
cji znajdziecie Państwo na stronie 
www.eurodiagnosis.pl)
Rejestracja telefoniczna na bada-
nie rezonansu magnetycznego: 
Bezpłatna infolinia:  800 70 70 72.
Nasza firma wykonuje  opisy ba-
dań  radiologicznych  – tomografii 
komputerowej, rezonansu mag-
netycznego i RTG drogą teletrans-
misji. Zapraszamy szpitale, pla-
cówki medyczne a także lekarzy 
radiologów do współpracy. 
Teleradiologia jest to metoda, któ-
ra polega na przesyłaniu obra-
zów, a  następnie wykonywaniu 
opisów przez lekarzy Radiologów 
w  miejscu innym, niż to badanie 
zostało wykonane. Lekarze Ra-
diolodzy nie muszą być z pacjen-
tem, żeby przeanalizować wynik 
badania. Wprowadzenie  telera-
diologii  - zdalnych opisów ba-
dań otwiera cały szereg korzyści 
- zwiększenie  zasobów  szpitala, 
obniżenie  kosztów, podniesienie 
jakości wykonywanych usług. 
Zapewniamy pełne bezpieczeń-
stwo oraz oferujemy pomoc tech-
niczną.   Zapraszamy do kontaktu 
kontakt@eurodiagnosis.pl 

Marta Rodzik najlepszą zawod-
niczką Polski w 2022 roku. 26 lute-
go zawodniczka lubartowskiego 
klubu MMA stanęła na najwyż-
szym stopniu podium podczas 
Mistrzostw Polski No Gi Jiu Jitsu 
2022 w Poznaniu. Marta stoczy-
ła trzy walki podczas tego wyda-
rzenia. Czas 3 minuty i 43 sekundy 
to czas, w którym Marta podda-
ła wszystkie swoje przeciwniczki.   
Był to drugi start Marty Rodzik w 
zawodach BJJ w 2022 roku i dru-
gie złoto. Bezapelacyjnie widać, 
że forma fizyczna i umiejętno-
ści zawodniczki MKS idą w górę.  
Niedługo można wyczekiwać u 
Marty nominacji na wyższy sto-
pień, kolejny pas w Brazylijskim 
Jiu Jitsu, pod okiem Trenera Mate-
usza Lachowskiego.

MKS "Lubartów" 
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Lubartowianie 
w Półmaratonie WiązowskimPOBIEGLI WILCZYM TROPEM

Półmaraton Wiązowski jest jedną z najstarszych tego 
typu imprez sportowych w Polsce i na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez biegowych. Wzięli w nim udział 
zawodnicy z Lubartowa.

Blisko 1600 biegaczy uczestniczy-
ło w   42 Półmaratonie Wiązow-
skim, który zorganizowano 27 lu-
tego. Na starcie stanęło czterech 
mieszkańców Lubartowa. Naj-
szybciej pobiegł Marcin Wronow-
ski z czasem 1:32:22 ( TKD Lubar-
tów Endorświnki). Kolejne miejsca 
zawodników: 452. Bartosz Szczy-
piński 1:37:58 (Gentelmen) 782. 
Łukasz Porowski 1:47:14 (LUKS Lu-
bartów) 979. Marcin Kozak 1:52:54 
(Saint – Gobain Skład).          PO

LEWART TRZECIM KLUBEM PUCHARU POLSKI
W dniach 4-6 marca w Nowej 
Rudzie-Słupiec odbył się Puchar 
Polski seniorów i juniorów w ta-
ekwon-do. W zawodach rywali-
zowało 300 osób z 45 klubów. W 
imprezie wystąpiła dziesięcioo-
sobowa grupa z Miejskiego Klu-
bu Sportowego „Lewart” AGS 
Lubartów.

Podopieczni trenerów Jerzego Je-
duta i Jarosława Suski potwier-
dzili przynależność do czołówki 
krajowej. Z zawodów wrócili z do-
robkiem 12 medali – 4 złotych, 6 
srebrnych i 2 brązowych, co po-
zwoliło zająć trzecie miejsce w kla-
syfikacji generalnej. Wśród junio-
rów Lewart zajął czwarte miejsce, 
a seniorzy zostali sklasyfikowani 
dwie pozycje niżej. Lubartowscy 

juniorzy wrócili do domu z 5 me-
dalami – 3 złotymi, srebrnym i brą-
zowym. Seniorzy zdobyli 7 medali 
– złoty, 5 srebrnych i brązowy.
Zawody rozegrane w ramach Pu-
charu Polski to pierwszy etap kwa-
lifikacji do reprezentacji Polski na 
Mistrzostwa Europy, które pod ko-
niec kwietnia odbędą się w chor-

wackim Poreczu.
Lubartowscy medaliści zawodów 
w Nowej Rudzie-Słupcu:
juniorzy: złote medale – Oliwia 
Romanek w walkach 5-2 kup do 
65 kg, Mateusz Wrotkowski w wal-
kach 5-2 kup do 68 kg, Hubert Ko-
walski w walkach 5-2 kup do 75 kg; 
srebrny medal – Michał Szczuka w 
układach formalnych kup; brązo-
wy medal – Nazar Chumachenko 

w walkach 1 kup-dan do 68 kg;
seniorzy: złoty medal – Marcin 
Wronowski w układach formal-
nych III dan; srebrne medale – Zu-
zanna Gadzała walkach do 68 kg 
i w technikach specjalnych, Oliwia 
Pietrzela w walkach do 50 kg, Mi-
chał Szczuka w układach formal-
nych 5-1 kup, Marcin Wronow-
ski w walkach do 78 kg; brązowy 
medal – Zuzanna Gadzała w ukła-
dach formalnych I dan.
Do domu bez medali z zawodni-
ków Lewartu wrócili: Kacper Pie-
trzela i Szymon Oniszczuk.     ig

12 medali podopiecznych trenerów Jerzego Jeduta i Jarosława Suski.

W niedzielę 6 marca odbyła się X edycja biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku bieg odbywał się pod hasłami: „Solidarni z 
Ukrainą” oraz „Biegniemy Ukraino z pomocą”. Ogólnopolskim organizatorem 
imprezy jest Fundacja Wolność i Demokracja. Lokalnym organizatorem był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie oraz stowarzyszenie „Aktywny 
Lubartów”.

Patronat nad imprezą sprawowa-
li: Marszałek Województwa Lu-
belskiego Jarosław Stawiarski, 
Starosta Lubartowski Ewa Zyba-
ła, Burmistrz Miasta Lubartów 
Krzysztof Paśnik oraz Wójt Gminy 
Lubartów Krzysztof Kopyść.
W biegu głównym na dystan-
sie blisko 6 km wzięło udział 63 
uczestników. Oto najlepsi uczest-
nicy tej rywalizacji:
Kobiety – 1. Sylwia Patrzylas-Jan-
czak, 2. Martyna Och, 3. Kinga Zbi-
ciak, 4. Emilia Mitura, 5. Elżbieta 
Krakowiak, 6. Katarzyna Mitura, 7. 
Małgorzata Staszek, 8. Dorota Świ-
derek, 9. Martyna Stawinoga, 10. 
Barbara Olech.
Mężczyźni – 1. Kamil Woźniak, 2. 
Marek Mitura, 3. Artur Kozyra, 4. 
Grzegorz Pożak, 5. Jacek Rydzik, 6. 
Wojciech Machaj, 7. Tomasz Bed-
narczyk, 8. Bartosz Szczypiński, 9. 

Jakub Bednarczyk, 10. Marcin So-
cha.
W trakcie imprezy można by-
ło obejrzeć biogramy Bohaterów 
„Wyklętych”, stoisko Policji, zjeść 
pyszną grochówkę. Była także 
prowadzona zbiórka środków fi-
nansowych z przeznaczeniem dla 

uchodźców z Ukrainy. Organiza-
torzy dziękują wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w organiza-
cję biegu: policjantom z Komendy 
Powiatowej Policji w Lubartowie 
za zabezpieczenie trasy oraz przy-
gotowanie stoiska pokazowego – 
Komendantowi Andrzejowi Anto-
niewskiemu, Markowi Bocianowi 
oraz Grzegorzowi Czerwińskiemu; 
wszystkim wolontariuszom, któ-
rzy pomagali w trakcie imprezy – 
z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie 
(pod opieką Małgorzaty Mazurek-
-Filip i Joanny Góźdź) oraz z Re-
gionalnego Centrum Edukacji Za-
wodowej w Lubartowie (którymi 
opiekował się Daniel Kisiewicz). 
Podziękowania dla sponsorów – 
Miasta Lubartów, Powiatu Lubar-
towskiego, Gminy Lubartów oraz 
Salonu Fryzjerskiego EFEKT&Iza 
Anna Marzec, Jacka Bednarskiego 
oraz MKS „Lubartów”.  Fotorelacja 
na stronie 5. ig, foto: KW

Oliwia PietrzelaZuzanna Gadzała

Marcin Wronowski na najwyższym stopniu podium

Oliwia Romanek

Nazar ChumachenkoHubert Kowalski
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Piłkarze Lewartu Lubartów kończą przygotowania do rundy wiosennej.

Pingpongiści Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” AGS Lubartów oraz Miejskiego Klubu Sportowego Stowarzyszenie Tenisa 
Stołowego w Lubartowie wzięli udział w III wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych żaków, młodzików, kadetów i juniorów. Imprezy 
dla tych czterech kategorii wiekowych odbyły się 26 i 27 lutego w Tomaszowie Lubelskim.

ZWYCIĘSTWO, REMIS I PORAŻKA W GRACH KONTROLNYCH

III WTK ŻAKÓW, MŁODZIKÓW, KADETÓW I JUNIORÓW

Piłkarze Lewartu Lubartów koń-
czą przygotowania do rundy wio-
sennej sezonu 2021/2022. Pierw-
sza wiosenna kolejka spotkań 
zaplanowana jest na weekend 
19/20 marca. Wtedy „biało-nie-
biescy” zagrają na własnym boi-
sku z Orlętami Łuków. Wiemy już, 
że spotkanie to zostanie rozegra-
ne w sobotę 19 marca, początek o 
godzinie 15.00.
Ostatnio zawodnicy Lewartu ro-
zegrali trzy spotkania kontrolne. 
Jedno z nich lubartowianie wy-
grali, jedno zremisowali i jedno 
przegrali. Na początek urządzi-

li sobie ostre strzelanie podczas 
konfrontacji z Garbarnią Kurów. 
Wynik 10:0 to rzadkie rozstrzyg-
nięcie, nawet w spotkaniach spa-
ringowych. W dwóch kolejnych 

meczach podopieczni Grzego-
rza Białka mierzyli się z czołowy-
mi drużynami IV ligi, jednocześnie 
kandydatami do awansu do III li-
gi – Huraganem Międzyrzec Pod-
laski i Lublinianką Lublin. Z Hura-
ganem lubartowianie zremisowali 
2:2, zaś z Lublinianką przegrali 
0:4, chociaż do przerwy utrzymy-
wał się bezbramkowy remis. War-
to wspomnieć, że podczas tego 
drugiego sparingu kibice Lewar-
tu zbierali dary dla uchodźców z 
Ukrainy. Była to bardzo pożytecz-
na inicjatywa, służąca szczytnej 
sprawie.   

Wyniki ostatnich spotkań kontrol-
nych piłkarzy Lewartu:
Lewart Lubartów – Garbarnia Ku-
rów 10:0; bramki dla Lewartu zdo-
byli: Bartłomiej Koneczny, Kry-

stian Żelisko, Jan Sokół i zawodnik 
testowany – po 2 oraz Filip Micha-
łów i Bartosz Duda – po 1.
Skład Lewartu: Tutaj – Michałów, 
zawodnik testowany, Majewski, 
Urban, Koneczny, Ciechański, Pi-
kul, Iskierka, Aftyka, Żelisko; gra-
li także: Kamiński, Gębal, Pęksa, 
Żuk, Tomasiak, Lato, Bednarczyk, 
Sokół, Duda, Najda.
Lewart Lubartów – Huragan Mię-
dzyrzec Podlaski 2:2 (2:1); bramki 
dla Lewartu zdobyli: Aleks Aftyka i 
Bartłomiej Koneczny – po 1.
Skład Lewartu: Podleśny – Micha-
łów, zawodnik testowany, zawod-
nik testowany, Urban, Koneczny, 
Ciechański, Pikul, Iskierka, Aftyka, 
Żelisko; grali także: Majewski, So-
kół, Żuk, Lato, Tomasiak, Duda, Ka-
miński, Bednarczyk.
Lewart Lubartów – Lublinianka 
Lublin 0:4 (0:0).
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 
Niewęgłowski, Majewski, Micha-
łów, Iskierka, Pikul, Ciechański, 
Koneczny, Aftyka, Żelisko; grali 
także: Tutaj, Kamiński, Tomasiak, 
Lato, Duda, Sokół, Bednarczyk, za-
wodnik testowany.
Ostatni mecz kontrolny przed in-
auguracją rundy wiosennej za-
wodnicy Lewartu rozegrają w 
najbliższy piątek 11 marca. O go-
dzinie 18.00 na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią w Lubartowie roz-

pocznie się spotkanie z Polesiem 
Kock. 
Do zakończenia pierwszej części 
rozgrywek pozostały cztery ko-
lejki. Początek zmagań lubelskiej 
IV ligi zaplanowano na weekend 
19/20 marca. Lewart zagra wtedy 
u siebie z Orlętami Łuków. Mecz 
rozpocznie się w sobotę 19 mar-
ca o godzinie 15.00. W następnej 

kolejce „biało-niebiescy” rywalizo-
wali będą na wyjeździe z POM-em 
– Iskrą Piotrowice. Potem będzie 
domowa konfrontacja z Powi-
ślakiem Końskowola (sobota 2 
kwietnia). Na zakończenie pierw-
szej części lubartowski zespół po-
jedzie do Lublina na pojedynek z 
Lublinianką Lublin. 
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W zawodach wzięło udział 120 
osób. Walczono o prawo gry w III 
Grand Prix Polski. Awans wywal-
czyli tylko zwycięzcy. Zawodni-
cy lubartowskich klubów wrócili 
z Tomaszowa Lubelskiego z dzie-
sięcioma miejscami na podium. 
W swoich kategoriach zwyciężyli: 
Jakub Gozdal z STS (żacy) i Maria 

Karczmarz z Lewartu (młodziczki). 
Drugie miejsca wywalczyli przed-
stawiciele Lewartu: Wiktor Kozioł 
(kadeci), Aleksandra Zgierska (ju-
niorki) i Rafał Pawłowski (junio-
rzy). Na najniższym stopniu po-
dium stanęli zawodnicy Lewartu: 
Maria Karczmarz (kadetki), Bar-
tosz Wójtowicz (kadeci), Agata 

Lipska, Karolina Wójtowicz (obie 
juniorki), Wiktor Kozioł (juniorzy).
Oto zwycięzcy oraz miejsca na-
szych przedstawicieli:
żaczki – 1. Angelika Czajka (Kłos 
Wola Skromowska), 5-6. Aleksan-
dra Karczmarz (Lewart); żacy – 
1. Jakub Gozdal (STS Lubartów); 
młodziczki – 1. Maria Karczmarz, 

9-12. Mag-
dalena Lip-
ska (obie 
L e w a r t ) ; 
m ł o d z i c y 
– 1. Adam 
S z c z u r o w -
ski (Ogniwo 
Chełm), 5-6. 
Michał Kuta, 
9-12. Piotr 
K a r c z e w -
ski (obaj Le-
wart); ka-
detki – 1. 
Wiktoria Sa-

lecka (Żaczek Fajsławice), 3-4. 
Maria Karczmarz (Lewart); kade-
ci – 1. Maciej Bielecki (Heksa Nie-
drzwica Duża), 2. Wiktor Kozioł, 
3-4. Bartosz Wójtowicz, 5-8. Mi-
chał Kuta (wszyscy Lewart), Jakub 
Gozdal (STS Lubartów); junior-
ki – 1. Maja Łakoma (ATS Lublin), 
2. Aleksandra Zgierska, 3-4. Aga-

ta Lipska, Karolina Wójtowicz, 5-8. 
Maria Karczmarz (wszystkie Le-
wart); juniorzy – 1. Artur Słomka 
(Heksa Niedrzwica Duża), 2. Ra-
fał Pawłowski, 3-4. Wiktor Kozioł, 
5-8. Maksymilian Karczmarz, 9-12. 
Bartosz Wójtowicz, 13-15. Wiktor 
Kudło (wszyscy Lewart).
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