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Lubartowska Komunikacja Miejska już ruszyłaLubartowska Komunikacja Miejska już ruszyła

Konsultacje w sprawie 
wznowienia Młodzieżowej 
Rady Miasta

Ponad 17 tysięcy głosów dla Lubartowa 
w ogólnopolskim finale plebiscytu

Od środy 26 stycznia w Lubartowie na ulice miasta wyjechał elektryczny autobus. Ruszyła długo wyczekiwana bezpłatna komunikacja miejska. 
Jest to  linia obsługiwana przez najbliższe dwa miesiące przez niskoemisyjny autobus. Kursy będą się odbywać od poniedziałku do piątku. 

Burmistrz Miasta Lubartów za-
prasza samorządy uczniowskie 
lubartowskich szkół i organiza-
cje pozarządowe na konsultacje 
społeczne w sprawie wznowienia 
działalności i opracowania statutu 
Młodzieżowej Rady Miasta Lubar-
tów. Celem konsultacji jest pozna-
nie opinii na temat przedstawio-
nego projektu uchwały. 
Z projektem uchwały można za-
poznać się w Biuletynie Informa-
cji Publiczne UM oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lu-
bartów. W tym samym miejscu 
dostępny jest formularz konsulta-
cyjny. 
Termin zakończenia konsultacji 
upływa 3 lutego 2022 roku. 
Wypełniony formularz konsulta-

cyjny można składać poprzez: 
- wysłanie skanu podpisanego 
dokumentu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-
-mailowy: konsultacje@umlubar-
tow.pl 
- wysłanie podpisanego doku-
mentu za pośrednictwem pocz-
ty na adres: Urząd Miasta Lubar-
tów, ul. Jana Pawła II 12, 21 - 100 
Lubartów 
- złożenie podpisanego doku-
mentu w Biurze Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miasta Lubartów
Po zakończeniu konsultacji spo-
rządzone zostanie zestawienie 
wszystkich zgłoszonych stano-
wisk. Zostanie ono przedłożone 
do rozpatrzenia przez Burmistrza 
Miasta.                               Red.

Na trasie jeździ pojazd  wypro-
dukowany przez firmę Automet 
z Sanoka. Linia jest obsługiwana 
przez Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej. Trasa   przejaz-
du (8 kursów dziennie) autobu-
su łączy jak najwięcej istotnych 
miejsc użyteczności publicznej: 
dworzec kolejowy, szpital, szkoły, 

targ, cmentarze i krańcowe osied-
la miasta. Ważne było to, aby  au-
tobus nie poruszał się tylko głów-
nym ciągiem komunikacyjnym 
północ – południe, ponieważ jest 
obsługiwany przez przewoźników 
międzymiastowych. W propono-
wanym przebiegu mogą zostać 
wprowadzone korekty po spraw-

dzeniu w praktyce potrzeb miesz-
kańców Lubartowa. W ubiegłym 
tygodniu odbyła się jazda testowa 
autobusem elektrycznym. Przez 
Lubartów przejechali burmistrz 
Krzysztof Paśnik, jego zastępca Ta-
deusz Małyska, naczelnik Wydzia-
łu Promocji Artur Kuśmierzak oraz 
radni miejscy. 
- Stawiamy na busy elektryczne, 
gdyż staramy się być miastem eko-
logicznym i niskoemisyjnym.  Po-
czątkowo komunikacja będzie dar-
mowa dla mieszkańców. Miasto 
będzie ponosiło tylko koszty łado-
wania auta i zatrudnienia kierow-
ców. Na kupno pojazdów chce-
my ubiegać się o dofinansowanie 

zewnętrzne – mówi burmistrz 
Krzysztof Paśnik. Jak podkreśla-
ła radna Renata Mazur - nie wszy-
scy w mieście jeżdżą własnymi au-
tami i to właśnie  z myślą o nich 
powstała komunikacja, aby mogli 
skorzystać z udogodnienia i doje-
chać w różne ważne punkty mia-
sta.
Trasa autobusu liczy 17 km, ma 
26 przystanków w jedną stronę. 
Jeśli chodzi o końcowe przystan-
ki, to znajdują się one przy Koś-
ciele Wniebowstąpienia Pańskie-
go w Lisowie i przy ul. Hutniczej 
w Lubartowie. Szczegółowy roz-
kład jazdy jest dostępny na stro-
nie internetowej UM. Tablice z 

rozkładem zostały umieszczone 
na poszczególnych przystankach. 
Można również pobrać na telefon, 
skanując QR kod.                                     SC

Kierunek: 
Lisów -> ul. Hutnicza

Kierunek:  ul. 
Hutnicza -> Lisów 

Zeskanuj kod QR 
z rozkładem jazdy

Zakończył się ogólnopolski finał 
plebiscytu „Świeć się z Energą” w 
którym Lubartów walczył o tytuł 
Świetlnej Stolicy Polski. O mia-
no najpiękniej oświetlonego mia-
sta ubiegało się 16 finalistów re-
gionalnych, którzy zwyciężyli w 
pierwszym etapie plebiscytu. W 
ogólnopolskim finale Lubartów 
zajął 5 miejsce, zdobywając w ska-
li kraju  17 393 głosów. W sumie w 
dwóch etapach miasto otrzymało 
ponad 31 tysięcy głosów. 
Wspólne działanie przyniosło 
efekty - nagrody rzeczowe za zwy-

cięstwo w regionalnym etapie 
trafią do osób potrzebujących. 
Zwycięzcą ogólnopolskiego ple-
biscytu została gmina Trzebietów. 

Marek Luniak - Komunikacja 
miejska to dobre rozwiązanie, 
zwłaszcza dla emerytów.  We-
dług mnie najważniejsze są 
przystanki przy głównej tra-
sie, przy Słowackiego i Lu-
belskiej. Istotny jest też do-
bry dojazd na targ i w okolice 

szpitala. Ja preferowałbym krótszy przejazd.

Anna Krysik - Komunikacja miejska 
to bardzo trafiony pomysł. Szcze-
gólnie potrzebna jest dla osób star-
szych, którym łatwiej będzie do-
jechać na wizytę do lekarza czy 
załatwić sprawy w urzędach i insty-
tucjach. Myślę, że każdy mieszka-

niec Lubartowa będzie zadowolony, jeśli pojedzie auto-
busem w sytuacji, gdy nie ma w domu własnego auta.
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Regionaliści uczcili uczestników Powstania Styczniowego

SP3 uczciła pamięć ofiar Holocaustu

Kilka dni temu obchodziliśmy 159 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłuższego zrywu powstańczego XIX – wiecznych Polaków. Lu-
bartów był jedną z miejscowości, w których w noc 22/23 stycznia rozpoczęły się walki.

Jedną ze szkół województwa lubelskiego, które włączyły się w trwające w dniach 20-28 stycznia  IV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holo-
caustu na Lubelszczyźnie, była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. 

Podziemna organizacja wojskowa 
na naszym terenie powstała jesz-
cze w  latach 1861 -1862. Na  jej 
czele jako naczelnik Lubartowa 
stał rejent Feliks Puliński, a  naj-
ważniejsze stanowiska zajmowa-
li młodzi ziemianie. Do konspiracji 
garnęła się grupa rzemieślników 
i biedoty miejskiej, a na wsi dzier-
żawcy, oficjaliści i  służba fol-
warczna. Nie  jest znana liczba 
zaprzysiężonych, ale była to praw-
dopodobnie grupa 300 – 400 lu-
dzi. Plan akcji na  terenie woje-
wództwa lubelskiego opracowali 
komisarz lubelski Leon Frankow-
ski i naczelnik cywilny wojewódz-
twa Kazimierz Gregorowicz. 
Jednym z punktów akcji powstań-

czej miał być atak na stacjonującą 
w  Lubartowie rotę wołogodzkie-
go pułku piechoty oraz mieszczą-
cy się w  okolicy Skrobowa park 
artyleryjski, w którym w tym cza-
sie znajdowało się 8 armat. Akcję 
przeprowadzić miała grupa kon-
spiracji lubartowskiej wzmocnio-
na o grupę wydzieloną z Lublina, 
dowodzoną przez  ppor. Micha-
ła Malukiewicza. Oddziałami lu-
bartowskimi kierowali Ignacy Ja-
sieński, wójt Erazm Kozłowski, 
Stanisław Jełowicki i Seweryn Pio-
trowski. Łącznie liczyły one oko-
ło 400 ludzi, uzbrojonych głów-
nie w kosy i okute drągi. Nieliczni 
posiadali bron palną dubeltów-
ki i  pistolety. Akcja rozpoczę-
ła się zgodnie z  planem. Z  Lubli-
na wyruszyła grupa spiskowców. 
W pobliżu Skrobowa spotkała się 
ona z  oddziałami lubartowskimi. 
Wspólnie zaatakowano park arty-
leryjski, likwidując straże. Podpa-
lono drewnianą szopę ze  sprzę-
tem, co  zaalarmowało Rosjan. 
Wywiązała się krótkotrwała walka, 
w  wyniku której  Rosjanie w  po-
płochu zaczęli wycofywać się 
w kierunku miasta. Spiskowcy ru-
szyli   w  pościg za  nimi. Brak do-
świadczenia nie pozwolił im użyć 
w walce zdobytych armat, a do te-
go część spiskowców odłączyła się 

i samodzielnie zaaranżowała atak 
na  znienawidzonego kapitana 
żandarmerii Orzelskiego, przeby-
wającego w  pobliskim zajeździe. 
Mimo rany zdołał on uciec i zaalar-
mował pluton rosyjskiej roty. Wal-
ki toczono na  terenie Lubartowa 
w  rynku i  przyległych uliczkach. 
Rosjanie, dysponujący lepszym 
uzbrojeniem i  mający przewagę 
w  wyszkoleniu, zdołali odeprzeć 
powstańców i  zmusili ich do  od-
wrotu w  kierunku Kurowa. Straty 
w bitwie lubartowskiej to 15 cięż-
ko i  lekko rannych po  stronie ro-
syjskiej oraz 5 zabitych i 9 rannych 
po  stronie powstańców. Zabici 
powstańcy odnotowani w księ-
gach parafialnych Lubartowa, to: 
Michał Wiśniewski lat 33, złotnik 
z Lublina; Ignacy Kozłowski lat 27, 
szewc z Lublina, Maciej Zwierzy-
cki, lat 20, kawaler, szewc z Lubli-
na oraz Józef Krupa lat 20, miesz-
czanin z Kazimierza. Pochowani 
zostali w mogile na miejscowym 
cmentarzu. 
W  następnych tygodniach stop-
niowo zorganizował się ruch po-
wstańczy w terenie. Wobec faktu, 
ze  Rosjanie skoncentrowali swo-
je wojska w większych ośrodkach, 
powstańcy podejmowali działa-
nia z  dala od  większych skupisk 
miejskich. Na  terenie powiatu lu-

bartowskiego walkę prowadziły 
m.in. oddziały powstańcze Marci-
na Borelowskiego Lelewela, Kazi-
mierza Bogdanowicza, Walentego 
Lewandowskiego, Zygmunta Ko-
skowskiego i Karola Krysińskiego. 
Powstanie prowadzone na terenie 
Królestwa Polskiego, Litwy oraz 
Wołynia trwało do jesieni 1864 r. 
Na Lubelszczyźnie przegrana gen. 
Michała Heidenreicha Kruka (bę-
dącego naczelnikiem wojskowym 
województw lubelskiego i podla-
skiego) w bitwie pod Fajsławicami 
w sierpniu 1863r. stała się począt-
kiem ostatecznej klęski. Najwięk-
szą bitwę na terenie powiatu lu-
bartowskiego stoczono (oddziały 
Karola Krysińskiego i Zygmun-
ta Koskowskiego) w dniu Zielo-
nych Świątek 24 maja 1863 r. pod 
Sobolewem. Zakończyła się ona 

przegraną powstańców, których 
zmuszono do odwrotu. Obok re-
gularnych formacji udział w wal-
ce wzięli ochotnicy z okolicznych 
miejscowości. Wieść o potyczce 
dotarła do Lubartowa, wywołując 
tu żywą reakcję mieszkańców. 
Powstańcy styczniowi polegli w 
potyczkach zmarli z ran, jak rów-
nież weterani spoczywają tak-
że na lubartowskim cmentarzu 
w dwóch zbiorowych mogiłach: 
jednej upamiętniającej „Boha-
terów poległych w walce o nie-
podległość w latach 1831 i 1863” 
oraz drugiej - powstańców z 
1863 r. z oddziałów Bogdanowi-
cza i Lewandowskiego. W osob-
nych grobach spoczywają wete-
rani powstania: Józef Parol (zm. 
1922) i ppor. Stanisław Fijałkow-
ski (zm.1926) oraz Kazimierz Mak-
symowicz i Wojciech Halicki (ze-
słaniec, powrócił do Lubartowa, 
zm.1912). 
Pamięć o tych wydarzeniach i bo-
haterstwie powstańców uczcili w 
sobotę 22 stycznia  członkowie 
Lubartowskiego Towarzystwa Re-
gionalnego, zapalając na ich gro-
bach symboliczne znicze. 
(więcej na temat Powstania Stycz-
niowego – www.LTR-lubartow.pl 
oraz w wydawnictwach „Lubar-
tów i Ziemia Lubartowska”). (es)

Ta niezwykła lekcja historii, upa-
miętniająca ofiary zagłady ponad 
6 milionów Żydów podczas II woj-
ny światowej, zorganizowana zo-
stała pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa, a 
bezpośrednio zainicjowana przez 
prof. Sabinę Bober z Pracowni 
Dziejów Mniejszości Narodowych 
w Europie Środkowej i Wschod-
niej KUL.
Obecny na uroczystości burmistrz 
Krzysztof Paśnik podkreślił, że na-
leży uczynić wszystko, co możli-
we, aby okrutna zbrodnia ludo-
bójstwa nigdy się nie powtórzyła. 
Dodał również, że uroczystość ta 
to pewnego rodzaju hołd dla 
wszystkich, którym przyszło się 
zmierzyć z wrogiem, którego sami 
nie mieli szans pokonać.
 W trakcie tego niezwykłe-
go spotkania uczniowie obejrzeli 
prezentację multimedialną zawie-
rającą archiwalne fotografie lubar-
towskich Żydów, znajdujące się w 
zbiorach Instytutu Yad Vashem w 
Izraelu. Prezentacji towarzyszy-
ły odczytane przez uczniów szko-

ły wspomnienia mieszkańców Lu-
bartowa o ludności żydowskiej 
mieszkającej w naszym mieście 
na początku XX wieku.
Wystawa przygotowana przez 
Ewę Abramek przybliżyła ucz-
niom ogrom Holocaustu, genezę 
jego powstania oraz to, jak  wyglą-
dały stosunki polsko - żydowskie. 
Widzowie dowiedzieli również się, 
kim byli Sprawiedliwi wśród Naro-
dów Świata i jakie konsekwencje 
groziły za pomoc Żydom. Na eks-
pozycji znalazły się fotokopie au-

tentycznych dokumentów opra-
cowanych przez IPN oraz sylwetki 
osób odznaczonych tytułem Spra-
wiedliwych wśród Narodów Świa-
ta m. in. z terenu powiatu lubar-
towskiego. 
Dzięki świadectwu księdza kan. 
Józefa Chorębały z parafii w Cze-
miernikach, młodzież poznała nie-

zwykłą osobę – Sprawiedliwego 
Wśród Narodów Świata – ks. Ja-
na Poddębniaka proboszcza pa-
rafii Czemierniki w latach 1955–
1994, który w 1986 odznaczony 

został medalem za swoją postawę 
i ratowanie Żydów w czasie II woj-
ny światowej. Ks. Jan Poddębniak 
podczas II wojny światowej praco-
wał w Kurii Biskupiej w Lublinie. W 
tym czasie uratował życie dwóm 
Żydówkom: Sarze Bass Frankel 
oraz Lei Bass, chrzcząc je oraz wy-
rabiając im polskie dokumenty. 
Kobiety z wdzięczności do księdza 
ufundowały mu pomnik, na któ-
rym widnieje napis: „Zachowajmy 
jego na zawsze w serdecznej pa-
mięci jako człowieka, który urato-
wał nam życie. Niechaj Bóg da je-
mu najlepszą nagrodę w niebie. 
Sara Bass Frankel, Lea Bass, Man-
fred Frankel. Anna Jakoniuk
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Trwają rozmowy w sprawie dostaw ciepła

Zimowe utrzymanie miejskich dróg. Wszystkie ulice są 
ważne, ale priorytetem jest ulica Lubelska

Trzecia edycja 
programu 
„Czyste 
Powietrze”

Pod znakiem zapytania stoi kwestia dostarczania ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej do bloków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, 
która wypowiedziała umowę spółce.  Jak informuje Lech Kliza, prezes PEC - obecnie trwają negocjacje w tej sprawie.

Od tego sezonu zimowego utrzymaniem dróg, które znajdują się pod zarządem miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej.  Wcześniej PGK przy obfitych opadach śniegu wspomagało tylko firmę odśnieżającą. Nowe zadania spadły na spół-
kę decyzją radnych z lipca 2020 roku.

Rozmowa z Lechem Klizą, preze-
sem Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej w Lubartowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa wy-
powiedziała umowę Przedsię-
biorstwu Energetyki Cieplnej w 
Lubartowie na dostarczanie cie-
pła. Do naszej Redakcji zgłasza-
ją się mieszkańcy bloków SM 
zaniepokojeni tą sytuacją. Czy 
Pan prezes również odbiera ta-
kie sygnały?

Tak, obserwuję, że część miesz-
kańców jest zaniepokojona tą sy-
tuacją.  Wynika to z tego, że z jed-
nej strony kontynuacja usługi, 
jaką zapewniamy mieszkańcom, 
ma długą historię i generalnie do-
brze jest odbierana pod wzglę-
dem jakości. Z drugiej strony jest 
duże zaufanie ze strony  miesz-
kańców do przedsiębiorstwa jako 
dostawcy ciepła. Mieszkańcy ge-
neralnie są zadowoleni z usługi, 
która daje im pewność i bezpie-
czeństwo dostawy ciepła. Spół-
ka zabezpiecza dostawę, dbając o 
infrastrukturę systemu, a w przy-
padku awarii pracownicy PEC usu-
wają je w szybkim trybie. Dodat-
kowo umowy określają czas, w 
którym PEC zobowiązuje się do 

usunięcia awarii. W przypadku 
przedłużenia tego czasu przewi-
dziane są odpowiednie bonifika-
ty. Mieszkańcy sygnalizują też pe-
wien niepokój wynikający z tego, 
że nie wiedzą, jaka ma być tak na-
prawdę zmiana planowana przez 
Zarząd Spółdzielni w zakresie za-
bezpieczenia dostawy ciepła i z 
czym będzie się ona wiązała. Tym 
bardziej, że rozwiązania oparte 
wyłącznie na gazie przy obecnych 
wysokich cenach mogą budzić za-
sadne wątpliwości.

Czy zerwanie umowy przez SM 
jest definitywne?

Jako przedsiębiorstwo zaintere-
sowani jesteśmy dalszą dosta-
wą ciepła na rzecz mieszkańców 
budynków  zarządzanych przez 
Spółdzielnię. Z pism, którymi wy-
mieniliśmy się ze SM, wynika, że 
wypowiedzenie, które zostało 
nam przesłane, a miało wydźwięk 
dosyć definitywny, może takim 
nie być. Na nasze zapytanie do SM 
w tej sprawie otrzymaliśmy odpo-
wiedź, że Spółdzielnia nie traktu-
je tego wypowiedzenia w spo-
sób definitywny jak można byłoby 
pierwotnie sądzić oraz, że Zarząd 
Spółdzielni jest otwarty na rozmo-
wy, które miałyby doprowadzić 
do korzystnych dla SM zmian za-
pisów umowy kompleksowej.
Zwróciliśmy się więc do Zarządu 
Spółdzielni, aby określiła, jakie wa-
runki chciałby poddać negocjacji, 
aby móc je przeanalizować w kon-
tekście naszych interesów i ewen-
tualnych dalszych działań PEC. To 
są istotne sprawy z punktu widze-
nia podejmowanych przez nas de-
cyzji dotyczących funkcjonowania 
Spółki. Realizując dostawę, musi-
my ją odpowiednio zabezpieczać, 

przygotować w odpowiedni spo-
sób urzadzenia i sieci przesyłowe 
do nowego sezonu grzewczego, 
musimy też dokonać odpowied-
nich zamówień, jeśli chodzi o pa-
liwo. Ze względu na to, że obiek-
ty Spółdzielni zużywają około 30 
procent ciepła sprzedawanego 
przez PEC oraz w podobnej struk-
turze wykorzystują zamówioną 
moc cieplną, decyzje podejmo-
wane przez Zarząd Spółdzielni do-
tyczące dalszej współpracy mogą 
rodzić poważne skutki zarówno 
dla PEC, jak i mieszkańców będą-
cych odbiorcami ciepła.  

W jaki sposób wypowiedzenie 
umowy przez SM wpłynęłoby 
na spółkę?
PEC musiałby dostosować swoją 
działalność do stanu, jaki powstał-
by po odłączeniu się takiego od-
biorcy jak Spółdzielnia.
Spółka znajdując się w tej sytu-
acji, musiałaby rozważyć, w jaki 
sposób dostosować koszty do no-
wych warunków oraz zastanowić 
się, jak miałaby wyglądać infra-
struktura produkcyjna i ciepłow-
nicza, czyli przesyłowa. Decyzje 
podjęte w takim procesie dosto-
sowawczym, mogą mieć różno-
kierunkowe skutki, chociażby w 
odniesieniu do działań dostoso-
wawczych w obszarze produkcji 
ciepła.

Jaki jest projekt modernizacji 
ciepłowni?
Projekt modernizacji chcemy re-
alizować w oparciu o wniosek, 
który  złożyliśmy do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Został 
on oceniony pozytywnie, przy-
znano nam fundusze na jego re-
alizację w ramach środków z fun-

duszy norweskich. Dokumenty 
leżą już na stole do podpisania. 
Jednak to, co zdarzyło się z wy-
powiedzeniem umowy przez SM, 
zmusza nas do zweryfikowania 
jeszcze raz tego wniosku. Obecnie 
jesteśmy na etapie ostatecznych 
uzgodnień z NFOŚi GW. Mam na-
dzieję, że zakończą się one w cią-
gu najbliższych 2-3 tygodni.

Jakie działania zamierza zreali-
zować PEC w związku z tym pro-
jektem?
Chcemy wybudować cztery ko-
generacyjne silniki gazowe, które 
będą umożliwiały produkcję cie-
pła i w skojarzeniu z energią elek-
tryczną. To umożliwi spółce wej-
ście na inny poziom, jeśli chodzi  
o produkcję ciepła ze względu na 
to, że kogeneracja jest obecnie 
kierunkiem zmian preferowanym 
przy finansowaniu projektów mo-
dernizacyjnych w ciepłownictwie. 
Z drugiej strony produkcja ener-
gii elektrycznej pozwalałaby nam 
wykorzystać ją na potrzeby włas-
ne, a nadwyżki sprzedać do sieci. 
Dodatkowo chcemy wprowadzić 
pewną zmianę, jeśli chodzi o pro-
dukcję na jednym z kotłów wę-
glowych. Chodzi o układ spalania 
biomasy na tym kotle. 
Docelowo również zrealizowali-
śmy w ramach zamierzeń projek-
towych wyjście spółki z systemu 
handlu emisjami. Jest to dla nas 
korzystne pod tym względem, że 
nie będziemy musieli kupować 
uprawnień do emisji dwutlen-
ku węgla. Eliminujemy też w ten 
sposób nieprzewidywalne koszty. 
To spowoduje korzystny efekt, je-
śli chodzi o taryfę i koszty ciepła 
dla odbiorców.

Czy w planach jest także po-
większenie sieci ciepłowniczej 
na inne rejony miasta?
Tak, chcielibyśmy powiększać 
sieć i sprzedawać ciepło do in-
nych odbiorców. Szczególnie je-
steśmy zainteresowani odbiorca-
mi, którzy dysponują budynkami 
wielorodzinnymi, natomiast nie 
uciekamy od podłączania budyn-
ków jednorodzinnych w szcze-
gólności, gdy znajdują się one w 
pobliżu biegnącej sieci ciepłowni-
czej. Jesteśmy zobiligowani rów-
nież, by wspierać likwidację niskiej 
emisji. W przypadku chęci i zgła-
szanej potrzeby  wymiany starych 
pieców gazowych, jesteśmy otwar-
ci na rozmowy i w wielu wypad-
kach podłączamy do systemu cie-
płowniczego obiekty należące do 
zainteresowanych mieszkańców. 
Zależy nam na tym, aby system 
ciepłowniczy w Lubartowie uzy-
skał status efektywnego systemu, 
a przyłączenie obiektów mieszkal-
nych do sieci ciepłowniczej było 
poważnie rozważaną alternatywą 
dla innych rozwiązań zaopatrzenia 
w energię cieplną.
Czy w tym roku będą nowe pod-
łączenia?
W 2022 roku przewidujemy nowe 
podłączenia do sieci PEC. Jednym 
z planowanych zadań  finansowa-
nych w ramach środków unijnych 
jest podłączenie do sieci domów w 
okolicy ul. Wierzbowej. Rozmawia-
my również na temat przyłączania 
do systemu ciepłowniczego nowo 
budowanych budynków wieloro-
dzinnych. Chcemy być obecni w 
tych obszarach miasta, gdzie sieci 
mogą być rozbudowywane, a cie-
pło produkowane przez PEC prze-
syłane w sposób bezpieczny i gwa-
rantujący pewność dostawy.   

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

Trzy pytania do Zygmunta 
Osiaka, prezesa Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
w Lubartowie.

Jakie działania prowadzi PGK 
w ramach umowy z miastem 
w sprawie zimowego utrzy-
mania dróg?

W ramach umowy prowadzi-
my między innymi takie dzia-
łania jak odśnieżanie, od-
śnieżanie z posypywaniem 
solą lub mieszkanką soli z 
piaskiem, polewanie solan-
ką, wywóz śniegu, składo-
wanie śniegu. Utrzymujemy 
też gotowość do podjęcia 
akcji zimowego utrzymania 
dróg. Kierowcy mają dyżury 
domowe zgodnie z ustalo-
nym harmonogram. Jest po-
wołany koordynator, który 

monitoruje sytuację, sprawdza 
na bieżąco jak wygląda stan ulic, 
jeśli chodzi o pokrywę śnieżną i 
oblodzenie. Zakupiliśmy pługi, 
mamy dwie piaskarki.
Jakie są standardy odśnieża-
nia? Które ulice mają pierw-
szeństwo?

W sumie odpowiadamy za 
utrzymanie ponad 60 kilome-
trów dróg, które są pod zarzą-
dem miasta. Ustalone są trzy 
standardy, zgodnie z który-
mi określana jest kolejność od-
śnieżania. Priorytetem jest ciąg 
ulic - Lubelska – Rynek I – Sło-
wackiego na odcinku od łącz-
nika do obwodnicy miasta do 
skrzyżowania ulic Kleeberga i 
Wojska Polskiego. Łącznie w I 
standardzie jest 4 600 km dróg. 
W przypadku tych ulic prowa-
dzimy stały monitoring sta-
nu nawierzchni i niezwłocznie 
podejmujemy działania w sytu-
acji zagrożenia. W standardzie 
II mieszczą się drogi stanowią-
ce główne ramy komunikacyjne 
miasta oraz ulice w ścisłym cen-
trum, dojazdowe do instytucji 

publicznych. Można tu miedzy 
innymi wymienić takie ulice jak: 
Polesie, Batalionów Chłopskich, 
Orlicz – Dreszera, Klonowa, Jana 
Pawła II, Legionów, Obywatel-
ska, Królowej Jadwigi. Łącznie 
tych dróg jest ponad 24 kilo-
metry. Standard III to pozostałe 
drogi boczne i dojazdowe tj. np. 
Rumiankowa, Żołnierska, Tur-
kusowa, Rubinowa, Baczyńskie-
go czy Gagarina. Dla nas prob-
lemem są boczne ulice, wzdłuż 
których zaparkowane są auta i 
nie można wjechać ze sprzętem.

Gdzie mieszkańcy mogą zgła-
szać swoje uwagi w kwestii zi-
mowego utrzymania dróg?
Uwagi można zgłaszać w sekre-
tariacie PGK pod numerem tele-
fonu - 81 855 20 96.              KW

We wtorek (25 stycznia) ruszył nabór 
do trzeciej edycji programu „Czyste 
Powietrze”, w którym można otrzymać 
nawet  69 tys. zł na termomodernizację 
domu i wymianę źródła ciepła.
Przeciętny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w tym przy-
padku wynosi do 900 zł (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodar-
stwa jednoosobowe). Szczegółowe infor-
macje: czystepowietrze.gov.pl/czyste-po-
wietrze/
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W ramach projektu pt.: „Wspól-
nie obchodzimy Imieniny Miasta” 
realizowanego przez Lubartow-
skie Towarzystwo Regionalne we 

współpracy z Muzeum Zie-
mi Lubartowskiej przygoto-
wano i wydano pierwszy z 
trzech zeszytów z serii „Ga-
wędy o przeszłości Lubarto-
wa”. 

Zeszyt pt.: „Lubartów w cza-
sach Książąt Sanguszków”  
opisuje historię miasta, jego 
najważniejszych zabytków 
oraz ówczesnych właścicie-
li Lubartowa – ród Sangusz-
ków w XVIII i na przełomie 

XVIII/XIX wieku. Wydawnictwo 
można nabyć w siedzibie muze-
um oraz w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej.

AKTUALNOŚCI

Prace małych Lubartowian na wystawie w muzeum

Nowości w Punkcie Informacji TurystycznejGawędy o przeszłości Lubartowa
W czasach Książąt Sanguszków

BIEG TROPEM WILCZYM

W Muzeum Ziemi Lubartowskiej od 17 stycznia można oglądać nową wystawę przedstawiającą Lubartów oczami przedszkolaków. Wśród prezentowanych prac 
plastycznych znajdziemy między innymi szczegółową makietę naszego miasta. 
Nowa wystawa w Muze-
um Ziemi Lubartowskiej no-
si nazwę „Najmłodsi świętu-
ją Imieniny Miasta”. Ekspozycja 
powstała jako efekt współpra-
cy muzeum z lubartowski-
mi przedszkolami miejskimi. 
–  Na wystawie zaprezentowane 
zostały prace plastyczne i fotogra-
ficzne przedszkolaków oraz przy-
gotowane przez ich opiekunów 
fotografie i plansze prezentujące 
działania prowadzone w placów-

kach przedszkolnych z okazji imie-
nin miasta  – mówi Ewa Sędzi-

mierz, dyrektor Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej.
Wystawę oficjalnie otwar-
to 17 stycznia. Podczas spot-
kania wystąpiły dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr  4. –Ważne, 
by najmłodsi lubartowianie wie-
dzieli, skąd się wywodzą, jaki jest 
hymn i herb miasta – mówił obec-
ny na otwarciu wystawy bur-

mistrz Krzysztof Paśnik. 
Dyrektor Ewa Sędzimierz 
zaprezentowała najnowszą 
publikację, która powstała 
z okazji imienin miasta. To 
„Gawędy o przeszłości Lu-
bartowa”, gdzie znajdziemy 
między innymi drzewo gene-
alogiczne rodu Sanguszków. 
W ramach obchodów Imie-

nin Miasta dzięki współpracy z 
Lubartowskim Ośrodkiem Kultu-
ry powstała też płyta z hymnem 
Lubartowa w dwóch wersjach – 
wokalnej i instrumentalnej. W ce-
lach edukacyjnych trafiła ona do 
wszystkich lubartowskich pla-
cówek oświatowych. Plik mp 4 
można też znaleźć na stronie  in-
ternetowej Lubartowskiego To-
warzystwa Regionalnego. Ekspo-
zycję można oglądać do końca 
lutego. 

Katarzyna Wójcik

Tak jak w latach poprzednich 
również i w tym roku w Lubar-
towie odbędzie się bieg „Tro-
pem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. 
Jest to ogólnopolski projekt reali-
zowany we współpracy z Funda-
cją Wolność i Demokracja. Lokal-
nym organizatorem jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lu-
bartowie. Impreza odbędzie się w 
niedzielę 6 marca.
Tradycyjnie już odbędą się dwa 
biegi:
- Bieg Honorowy na dystansie 
1963 m;
- Bieg Główny, którego dystans 
nie jest jeszcze do końca ustalony 
(najprawdopodobniej 5 lub 6 km).
Niebawem rozpoczną się zapisy i 
znane będą szczegóły związane z 
imprezą. Warto już zarezerwować 
sobie czas na wspólne biegowe i 
patriotyczne spotkanie.
Ponad 75 tysięcy biegaczy w 360 
miejscowościach Polski i świata 
weźmie udział 6 marca w X edy-
cji „Tropem Wilczym – Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych” organizo-

wanym przez Fundację Wolność i 
Demokracja. W tym gronie znaj-
duje się Lubartów. Tym samym 
bieg, którego celem jest upamięt-
nienie ostatnich obrońców wol-
ności, walczących na ziemiach 
polskich jeszcze po zakończeniu 
II wojny światowej, jest najwięk-
szym biegiem pamięci w Polsce. 
Jest też największą imprezą maso-
wą towarzyszącą obchodom „Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Symboliczny dystans 
biegu we wszystkich miastach 
wynosi 1963 metry. Liczba ta 
jest nawiązaniem do daty śmier-
ci ostatniego, poległego w wal-
ce Żołnierza Wyklętego – Józefa 
Franczaka „Lalka”, który został za-
mordowany w 1963 roku. W nie-
których miastach odbędą się tak-
że biegi na dłuższych dystansach. 
Każdy z uczestników biegu otrzy-
ma koszulkę z wizerunkiem jed-
nego z Żołnierzy Wyklętych oraz 
medal pamiątkowy. W każdym 
mieście organizatorzy przygoto-
wali dodatkowe atrakcje.

ig

Oprócz gadżetów promocyjnych 
oraz publikacji związanych z Lu-
bartowem,  w PIT można nabyć 
szereg produktów od  twórców 
naszego regionu. 

Wśród nich uni-
katowe koszul-
ki oraz kubecz-
ki z autorskimi 
grafikami  lokal-
nej artystki. An-
na Jakoniuk jest 
architektem, ilu-
stratorką, rysow-
niczką, grafikiem, 
autorką plaka-
tów, absolwent-

ką Wydzia-
łu Architektury 
i Urbanistyki 
na Politechni-
ce Białostockiej. 
Jej prace moż-
na oglądać na 
profilu facebo-
okowym Ryso-
wAnki.
W ofercie są też 
naturalne ma-
ceraty zioło-
we do pielęgnacji skóry. Maceraty 
Biossentia - to oleje roślinne z wy-
ciągami z kwiatów, pąków lub ziół. 
Tego typu olej zawiera, oprócz 
oleju bazowego, rozpuszczalne w 

tłuszczach substancje 
aktywne z roślin. Kos-
metyki można stosować 
do codziennego nawil-
żenia skóry twarzy, dło-
ni, stóp i całego ciała, a 
nawet do masażu.
W ofercie PIT znajdzie-
cie: macerat lawendo-
wy, z przytuli właściwej, 
skrzypu polnego, żywo-
kostu lekarskiego.
Nowością jest także rę-
kodzieło Agnieszki Kar-
pińskiej – chusteczkow-
niki ozdobione metodą 
decoupage oraz wyroby 
z makramy, czyli natural-
nego sznurka.
 

Punkt Informacji Turystycznej 
mieści się przy ul. Farnej 4, czynny 
jest w godzinach 8.00- 16.00. Jak 
zamawiać online?
Z oferty https://loklubartow.pl/
punkt-informacji-turystycznej/
sklep/   należy wybrać interesują-
ce Cię produkty. Następnie trze-
ba wysłać swoje zamówienie na 
adres: pit@loklubartow.pl, w wia-
domości zwrotnej PIT potwierdzi 
je i przekaże Ci informację w spra-
wie płatności i wysyłki.

Katarzyna Wójcik

W ofercie Punktu Informacji Turystycznej pojawiły się nowe produkty lokalne. Można je zakupić za-
równo stacjonarnie, jak i online.
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W tym roku w ofercie Lubartowskiego Ośrodka Kultury pojawi się szereg świeżych propozycji zarówno dla dzieci, młodzieży i seniorów. Nowością będą specjalne 
pokazy filmowe dla najmłodszych. Placówka chce także przeznaczyć określoną pulę środków na realizację najciekawszego projektu zaproponowanego przez lu-
bartowską młodzież. W planach  jest także kontynuacja działań w zakresie stworzenia przyjaznej, kolorowej i bezpiecznej przestrzeni oraz rozwijanie współpra-
cy z przedsiębiorcami. To tylko niektóre z celów, jakie zamierza realizować Adam Kościańczuk, dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz ze swoją ekipą w 
2022 roku.

Lubartowski Ośrodek Kultury nie przestaje zaskakiwać

Rozmowa z dyrektorem LOK 
Adamem Kościańczukiem:

W 2021 roku LOK zorganizował 
przeszło 200 wydarzeń, war-
sztatów, spotkań, imprez, pro-
jektów. Które z nich spotkały się 
z największym zainteresowa-
niem i entuzjazmem ze strony 
odbiorców?
Warto zacząć od tego, że było to aż 
200 wydarzeń. Za każdym z nich 
stoi cała ekipa LOK, która wkła-
da wiele wysiłku, aby się one od-
bywały. Można nas porównać do 
okrętu. Kapitan jest jeden, ale to 
od całej doświadczonej załogi za-
leży, czy okręt w trakcie sztormu 
nie nabierze wody. Tym sztormem 
od dwóch lat jest pandemia, któ-
ra próbuje nas podtapiać, ale my 
się nie dajemy! Jestem szczęśliwy i 
dumny, że w tym trudnym okresie 
stanęliśmy na wysokości zadania i 
dostarczyliśmy mieszkańcom na-
szego miasta kulturę na wysokim 
poziomie. W tym miejscu dziękuję 
za wsparcie Burmistrzowi Miasta 
Krzysztofowi Paśnikowi i wszyst-
kim radnym, którym los lubartow-
skiej kultury nie jest obojętny i 
mocno nas wspierają. 
W naszej pracy ważna jest krea-
tywność, umiejętność planowa-
nia i szybkiego reagowania na 
różne sytuacje losowe, chęć dzia-
łania i szukania sposobów na do-

tarcie z nią do jak największej licz-
by odbiorców. Te umiejętności 
pomogły nam funkcjonować, gdy 
ośrodki kultury były raz po raz za-
mykane. Nie mogliśmy prowadzić 
zajęć stacjonarnych. Wtedy po-
stanowiliśmy sami wyjść z ofer-
tą do naszych odbiorców. Tak na-
rodziła się Taneczna i Magiczna 
Szkoła – projekty skierowane do 
szkół i przedszkoli, które w tam-
tym momencie były otwarte. Za-
interesowanie naszymi zajęciami 
przerosło wszelkie oczekiwania. 
Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt 
warsztatów tanecznych oraz ku-
glarskich na terenie całego po-
wiatu lubartowskiego. Obecnie 
trwa II edycja projektu, tym razem 
prowadzona u nas w LOK. Zapisy 
nadal trwają, ale zainteresowanie 
znowu jest ogromne, dlatego pro-
szę się spieszyć z rezerwacjami. 
Pozytywne jest to, że mimo wpro-
wadzonych obostrzeń udało nam 
się zorganizować część z zaplano-
wanych imprez w tym, m.in. kon-
certy („Życie to miłość”, „Niepod-

legła Polska”, „W Krainie Ballad i 
Romansów Rosyjskich”, Koncert 
na Dzień Kobiet, Koncert Walen-
tynkowy, 4 weekendy z Małą Sce-
ną LOK, Koncert Patriotyczny na 
3 Maja, Imieniny Miasta), impre-
zy plenerowe (Annowanie, Piknik 
„Postaw na rodzinę”, Dzień Senio-
ra, Strefa Kibica, Kino Samocho-
dowe, kino plenerowe, Festiwal 
„Śladami Singera”, Festiwal Food 
Trucków, Otwarcie Moto Sezonu), 
wystawy, konkursy, warsztaty, ak-
cje społeczne.
Ponadto podjęliśmy współpra-
cę z wieloma placówkami funk-
cjonującymi na terenie naszego 
miasta, m.in. szkołami, przedszko-
lami, bibliotekami, Powiatowym 
Młodzieżowym Domem Kultury 
w Lubartowie (program Bardzo 
Młoda Kultura), Powiatowym Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Lubarto-
wie (wystawa o Rodzicielstwie Za-
stępczym).

 Za nami pierwsze spotkanie ka-
dry merytorycznej LOK w zakre-
sie planów placówki na 2022 
rok. Jakie nowości pojawią się 
w ofercie kulturalnej?
Zgadza się, za nami owocne spot-
kanie, podczas którego wspólnie 
ustaliliśmy działania na cały rok. 
Oprócz stałej oferty, która cieszy 
się niesłabnącą popularnością i 
trwale wpisała się w kalendarz im-
prez w Lubartowie - mamy wiele 
nowych pomysłów i inicjatyw. Li-
czę, że uda się je zrealizować. 
Pewne jest, że hasło „Gramy w zie-
lone!”, które przyświeca nam od 
zeszłego roku zostanie z nami na 
dłużej. Planujemy kolejną edycję 
konkursu „Zielono wokół mnie – 
najpiękniejszy balkon i ogród”, 
który cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem i pokazał, jak 
ważna jest dla nas natura, dają-
ca dziś tak potrzebne ukojenie. W 

naszą przestrzeń wpisała się prócz 
strefy wymiany książek, także stre-
fa z roślinami. W nowej odsłonie 
dostępna będzie od końca marca. 
Nowości pojawią się również w 
kinie. Poza funkcjonującym już 
Muzeum dostosowujemy naszą 
przestrzeń dla najmłodszych od-
biorców i ich opiekunów. Niedaw-
no w jednej z toalet pojawił się 
przewijak. To nie koniec! Dla ko-
biet – wspólnie z pracownikami – 
zapełniliśmy Różową Skrzynecz-
kę. To akcja pomagająca Paniom, 
które są w trudnej sytuacji finan-
sowej i nie mogą pozwolić sobie 
na zakup środków higienicznych. 
Ponadto przygotowujemy autor-
ski konkurs grantowy. Przeznaczy-
my z naszego budżetu określoną 
pulę środków na realizację najcie-
kawszego projektu zapropono-
wanego przez lubartowską mło-
dzież. Zostanie on wdrożony pod 
czujnym okiem koordynatora z 
LOK. Liczymy, że możliwość włas-
nej kreacji kultury przyczyni się do 
jeszcze liczniejszego udziału mło-
dzieży w organizowanych przez 
nas wydarzeniach. 
Cały czas rozwijamy ofertę tury-
styczną i asortyment gadżetów 
oraz pamiątek w Punkcie Informa-
cji przy ul. Farnej 4. Cieszy fakt, że 
już kilkanaście twórców i produ-
centów z całego regionu posta-
nowiło podjąć z nami współpracy. 
Zapraszamy kolejnych! 
To tylko fragment z naszej wie-
lowymiarowej oferty kulturalnej. 
Stopniowo będziemy odkrywać 
wszystkie karty. Gwarantuję, że 
tempa nie zwolnimy - działo się i 
będzie się działo nadal!

Zbliżają się ferie zimowe. Kie-
dy ruszą zapisy na zajęcia LOK, 
które w tym roku zostały roz-
szerzone o kilka nowych propo-
zycji, chociażby  specjalne kino-
we pokazy dla najmłodszych?
Chcemy, aby dzieci i młodzież 
twórczo spędziła wolny czas w na-
szym mieście. Jest to dla nas waż-
ne wydarzenie i starannie się do 
niego przygotowujemy. Instruk-
torzy zadbają o ciekawe, orygi-
nalne i angażujące formy. Podjęli-
śmy również współpracę z innymi 
jednostkami miejskimi i wspólnie 
będziemy komunikować naszą 
ofertę. Już niebawem ruszymy z 
zapisami. Zdradzę tylko, że zajęcia 

podzielone zostały na bloki tema-
tyczne i jestem pewny, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. Ponadto 
szykujemy Ferie z Kinem ze spe-
cjalną promocją cenową i nowym 
pilotażowym formatem – „Wiel-
ki człowiek, w małym kinie”. Będą 
to specjalne pokazy dla najmłod-
szych dzieci i ich opiekunów, w 
trakcie których dźwięk będzie 
przyciszony, a sala lekko rozświet-
lona, by zapewnić jak największy 
komfort naszym najmniejszym ki-
nomanom. Zachęcam do śledze-
nia naszego profilu w mediach 
społecznościowych oraz strony 
internetowej. Tam wkrótce pojawi 
się więcej szczegółów.

Jak rozwija się współpraca mię-
dzy biznesem, a lubartowską 
kulturą, którą Pan zainicjował, 
obejmując półtora roku temu 
fotel dyrektora LOK?
Bardzo cieszy mnie fakt, że w na-
sze działania z chęcią włączają 
się przedsiębiorcy z Lubartowa 
czy nawet Lublina. Nasi partne-
rzy już na wstępie otrzymują jas-
ne informacje o korzyściach, jakie 
mogą uzyskać przy współpracy 
z LOK. Dzięki temu te relacje są 
bardzo uczciwe, rzetelne i dobre 
dla wszystkich. Ciężko wymienić 
wszystkie firmy, które do tej pory 
znalazły się w naszej LOK Family, 
bo jest to swojego rodzaju rodzi-
na. Wszystkim ogromnie dziękuję, 
gdyż jest to nieodzowne wspar-
cie, które wykorzystujemy w naj-
lepszy możliwy sposób. Trafia ono 
bezpośrednio do naszych odbior-
ców w postaci nagród ufundowa-
nych na konkursy czy kwiatów, 
które zdobią obecnie parape-
ty mieszkańców całej gminy, co 
sprawia, że przestrzeń wokół nas 
staje się coraz bardziej przyjazna i 
kolorowa. Liczę, że to dopiero po-
czątek, a najbliższy rok przyniesie 
wiele nowych możliwości. 

 Z czym będzie wiązało się 
współdziałanie LOK z Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie?
To kolejna podjęta w zeszłym ro-
ku współpraca, która daje mi bar-
dzo dużo satysfakcji. Przyświecają 

jej hasła: kultura, sztuka, wsparcie. 
Współdziałanie to pozwoli miesz-
kańcom Lubartowa skorzystać z 
dedykowanych propozycji, któ-
re odbywają się w Centrum Spot-
kania Kultur w Lublinie. Wystawy, 
warsztaty i koncerty - to tylko nie-
które z nich. 

W 2021 roku zaszły duże zmia-
ny w przestrzeni LOK – można 
tu wymienić chociażby Muze-
um Kina Lewart, aranżację salki 
urodzinowej. Czy są jakieś pla-
ny dotyczące dalszych działań 
w zakresie udogodnień we wnę-
trzu placówki?

Wszystkie zmiany, które wprowa-
dzamy do przestrzeni Lubartow-
skiego Ośrodka Kultury, są z myślą 
o naszych podopiecznych i goś-
ciach. Jest to przyjemny i prze-
myślany proces, którego finał wi-
doczny jest gołym okiem. Jednym 
z moich priorytetów było odświe-
żenie całej przestrzeni na pierw-
szym piętrze LOK. Projekt ten 
pochłonął mnóstwo czasu, nakła-
dów pracy i zaangażowania wie-
lu osób. Jego efektem końcowym 
jest ogólnodostępne Muzeum Ki-
na Lewart, w którym przenosimy 
się do magicznego świata wielkie-
go ekranu. Całkowicie za darmo. 
Jest to miejsce chętnie odwiedza-
ne przez placówki edukacyjne i 
turystów. Najpiękniejszy moment 
jest wtedy, kiedy widzę iskierki w 
oczach odwiedzających nas osób, 
tym bardziej, gdy mogę ich oso-
biście oprowadzić. Niesamowite 
uczucie! 
Dodatkowo ruszyliśmy z organi-
zacją nietypowych, bo połączo-
nych ze wspólnym seansem filmo-
wym – urodzin. Uczestnicy mają 
zapewnioną w pełni wyposażoną 
salę zabaw oraz doświadczonego 
animatora. Oferta cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem, to 
był strzał w 10! 
Cały czas dążymy do tego, aby na-
sza przestrzeń była przyjazna, ko-
lorowa i bezpieczna. Zapraszam 
do LOK, każdy jest u nas mile wi-
dziany!

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik
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Podsumowano Szachową Ligę Młodych Mistrzów 2021

Otwarty Klub DyskusyjnyDla pasjonatów gier bez prądu

GŁOSUJ Z ZIELONYM SMOKIEM

Klub Fantastyki Zielony Smok - poleca 

Kolorowy świat seniora

Podsumowanie Szachowej Li-
gi Młodych Mistrzów za 2021 rok 
zorganizowano 13 stycznia w Lu-
bartowskim Ośrodku Kultury.  Dy-
plomy, medale i upominki wręczał 
zawodnikom prezes LUKS Lubar-
tów Łukasz Domański.
Wyniki rozgrywek:
kategoria do lat 7:
I m – Zofia Włosek; II m 
– Patryk Sowa; III m – 
Aleksander Bieniek; IV 
m – Wiktor Okoń; V m – 
Mateusz Cichoń; VI m – 
Szymon Gadzała
kategoria do lat 9:
I m -Opolski Aleksan-
der; II m – Wojciech 
Monka; III m – Barbara 
Piekarczyk; IV m – An-

toni Baran; V m- Franciszek Fur-
man; VI -m Krystian Kozak; VII m 
– Kajetan Skorupski, Weronika Da-
jek.
Kategoria do lat 11:
I m – Kacper Czuchryta; II m – Fran-

ciszek Baran; III m – Dominik 
Raczyński; IV m – Klara Danił; 
V m – Paweł Kołodziejczyk; VI 
m – Konstancja Andrychow-
ska; VII m – Agnieszka Pie-
truszka, Florian Belniak.

Kategoria do lat 
13:
I m- Dominik Pie-
karczyk; II m – 
Wiktor Opolski; 
III m – Filip Wo-
łowicz; IV m – Ar-
tur Gryzio; V m – Alek-
sandra Szczerba, Aleks 
Petkowicz.
Tuż po wręczeniu roz-
poczęła się tegoroczna 
liga. Szachiści rozpo-
częli rywalizację w ka-

tegoriach:  do lat 7, do lat 9 , do lat 
11 i do lat 13. Turnieje będą trwać 
przez cały rok.
Harmonogram turniejów: 
– 10 lutego (czwartek) 
– 10 marca (czwartek) 
– 14 kwietnia (czwartek) 

– 12 maja (czwartek) 
– 9 czerwca (czwartek) 
– 8 września(czwartek) 
– 13 października (czwartek) 
– 10 listopada (czwartek) 
– 8 grudnia – finał (czwartek)

 foto: Sylwia Cichoń

W Lubartowskim Ośrodku Kultu-
ry   ruszają zapisy do Otwartego 
Klubu Dyskusyjnego. Wszystkich 
chętnych seniorów z Lubartowa 
LOK    zaprasza do udziału w bez-
płatnych spotkaniach.

W programie: rozmowy w mi-
łej atmosferze, kącik z aktualną 
prasą,   wspólna integracja. Ilość 
miejsc ograniczona.  Zapisy oraz 
więcej informacji:   Anna Borzęcka 
tel.  81 855 22 42 wew.34

Klub Fantastyki „Zielony Smok” z Lubartowskiego Ośrodka Kultury zaprasza pasjonatów gier bez prądu. 
W programie: gry planszowe, gry karciane i wiele atrakcji Spotkania odbywają się w każdy piątek w 
godz. 16:00 – 20:00. Udział jest bezpłatny.

W Lubartowskim Ośrodku Kultu-
ry  mamy ekspozycję kolaży przygo-
towanych przez uczestników Klubu 
Senior+. Wykonali je pod koniec minio-
nego tygodnia, a  tematem był dom w 
jesienny wieczór.  W pracach dominuje 
radość życia, pochwała przyjaźni, wia-
ra w sens bycia razem z drugim czło-
wiekiem. Kolaże wykonali Maria Pod-
leśna, Stanisław Schabowski, Grażyna 
Małecka, Bożenna Polkowska – Kapu-
sta i Lech Polak. Spotkania prowadzo-
ne były przez Annę Borzęcką i Marka 
Danielkiewicza. W LOK prowadzone są 
zapisy na bezpłatne zajęcia dla senio-
rów: warsztaty wokalne, spotkania z li-
teraturą, zajęcia ze sztuką, basen. Kon-
takt pod nr tel.  81 855 22 42 wew. 34.

Taneczna Szkoła
Lubartowski Ośrodek Kultury ruszył z  
drugą edycją projektu „Taneczna Szko-
ła”  w odmienionej - nowej odsłonie. 
Zainteresowanie pierwszą edycją było 
bardzo duże, stąd pomysł kontynuacji.
Zajęcia przeznaczone są dla grup 
przedszkolnych z powiatu lubartow-
skiego.
W programie:
- nauka tańca 
- zwiedzanie Muzeum Kina Lewart w 
Lubartowie
- gry i zabawy w  sali urodzinowej
Udział jest bezpłatny.
Zajęcia  prowadzi Ewa Wojciechewicz 
- instruktor tańca towarzyskiego, cho-
reograf, juror turniejowy, członek Pol-
skiego Towarzystwa Tanecznego. 

Zapisy oraz więcej informacji pod nu-
merem telefonu 81 855 22 42  wew. 
34. Regulamin www.loklubartow.pl/
rusza-druga-edycja-tanecznej-szkoly/     

SC

Klub Fantastyki "Zielony Smok" po raz pierwszy bierze udział w  
Ogólnopolskim Plebiscycie "Złoty Pionek" organizowanym przez 
Kluby Gier Planszowych. Należy wybrać  najlepszą grę planszową 
2021 roku. Głosować można do 28 lutego br. 
LOK zachęca do oddania swojego głosu w kategorii, w której głosuje 
klub „Zielony Smok”. Głosować można podczas piątkowych spotkań w 
godz. 16:00-20:00.  Klub „Zielony Smok” głosuje w kategorii: gra rodzin-
na. Jeśli ktoś nie możecie być na miejscu, niech napisze wiadomość pry-
watną, LOK podpowie, co zrobić, aby oddać online głos z ramienia  Klu-
bu Fantastyki "Zielony Smok". W plebiscycie biorą udział  też kategorie:  
gra dla dzieci, gra imprezowa,  gra dla dwóch osób oraz gra zaawanso-
wana. Gra rodzinna to gra, w którą bez większych trudności można za-
grać przede wszystkim w rodzinnym, wielopokoleniowym gronie. Po-
siada proste reguły i może łączyć losowość, taktykę i strategię. Typowy 
wiek minimalny dla takiej gry to 8 - 10 lat, a typowy czas rozgrywki wy-
nosi do 60 min.  

SC

Wsiąść do pociągu: Europa  jest to 
druga część kultowej gry Ticket to 
Ride. W tej grze gracze zbierają ko-
lorowe karty z wagonami i loko-
motywami. Karty  pozwalają bu-
dować trasy kolejowe, wsiadać na 
promy, przejeżdżać tunele, stawiać 
dworce tak, by móc przemierzyć 
całą Europę.  Wsiąść do pociągu: 
Europa jest grą o nieskomplikowa-
nych i łatwych do zrozumienia za-
sadach. Każdy nauczy się ich w 5 
minut. Dzięki temu gra jest bardzo 
dobrze odbierana przez początku-
jących graczy, a także zaawanso-
wanych pasjonatów gier planszo-
wych. Jest idealną rozrywką dla 
całej rodziny. 
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Lubartów w zimowym kadrze

Koncert Noworoczny 
orkiestry strażackiej

Zapraszamy 
do Kina

„W specjalnym pudełku 
trzymam wszystkie prezenty 
od wnuka” 
Jak można było spędzić Dzień Babci i Dziadka w naszym mieście? 
Lubartowskie placówki z tej okazji przygotowały szereg atrakcji.
Lubartowski Ośrodek Kultury w dniach 21-22 stycznia zaprosił na 
wszystkie seanse w cenie 12 zł. Warunkiem skorzystania z promocji było 
posiadanie legitymacji emeryta-rencisty. 
Do aktywnego spędzenia czasu na basenie zachęcał też Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Był aqua aerobik, pływanie i konsultacje instruk-
torskie. Zajęcia poprowadziła  Ola Berger.
Filmową niespodziankę z życzeniami dla babć i dziadków przygotował 
Lubartowski Ośrodek Kultury. Filmik można znaleźć na profilu faceboo-
kowym LOK. 

Trwa kolejna edycja konkursu fo-
tograficznego organizowanego 
przez Lubartowski Ośrodek Kultu-
ry pt. „Lubartów w zimowym ka-
drze”. Konkurs jest przeznaczony 
dla uczniów szkół podstawowych 
i średnich oraz dorosłych, z tere-
nu powiatu lubartowskiego. Nale-
ży wyruszyć na spacer z aparatem 
i pokazać zimową odsłonę Lubar-
towa – fragment architektury, pej-
zaż z Wieprzem w tle albo coś, co 
zachwyci na tyle, by podzielić się z 
innymi.
LOK zachęca do wzięcia udziału w 
konkursie i  odkrywania zakątków 
naszego miasta.
 Co należy zrobić?
– zrób zdjęcie Lubartowa w zimo-
wym wydaniu
–  dodaj je postem na facebooku 
LOK
–  wraz ze zgodą RODO wyślij na 
maila: konkursylok@gmail.com
Czekają cenne nagrody ufundo-
wane m.in. przez firmę BookSa-
le oraz wydruki zwycięskich prac.
Fotografia z największą liczbą la-
ików  otrzyma dodatkowe wyróż-
nienie. Na zdjęcia LOK czeka do 1 
marca.
Regulamin oraz więcej informacji 
na stronie  www.loklubartow.pl

 Zapytaliśmy seniorów z Lubartowskiego Ośrodka Kultury, 
czego by sobie życzyli z okazji Dnia Babci i Dziadka...

Stanisław Biskup 
Mój wymarzony Dzień Dziadka to 
wyjść do kina z panią Zosią i na 
spacer. Ucieszyłby mnie taki pre-
zent.

Zofia Kowalczyk
Moim marzeniem zawsze było 
spędzić ten dzień razem z wnu-
kami, bo zawsze miałam kontakt 
z nimi na odległość. W tym roku 
spełniło się to marzenie, gdyż uro-
dziła się wnuczka, którą mam tutaj 
na miejscu. Wystarczy mi, że spę-
dzimy ten dzień razem.

Leokadia Kuzioła
Z okazji Dnia Babci życzę sobie 
dużo zdrowia i spokoju. Dla mnie 
Dzień Dziadka to również dzień 
moich urodzin.

Wiesława Szczęch 
Moim marzeniem jest mieć 
wnuczkę. Mój wnuk jest już pra-
wie dorosły. W specjalnym pudeł-
ku trzymam wszystkie prezenty 
od niego. Dla mnie są one bardzo 
cenne, często powracam do nich.

KONIEC ŚWIATA CZYLI KONIEC ŚWIATA CZYLI 
KOGEL MOGEL 4  –KOGEL MOGEL 4  – PREMIERAPREMIERA
film: komedia - czas: 96 min 
od lat: 13+ / 2D (polski)
27 stycznia godz.: 20:30
28-31 stycznia godz.: 16:00
1 lutego  – kino nieczynne
2-3 lutego godz.: 16:00
SING 2 SING 2 
–– PREMIERAPREMIERA
film: animacja, komedia, musical - 
czas: 110 min od lat: b.o. 2D dub-
bing
27 stycznia godz.: 
15:00 (dubbing), 17:30 (dubbing)
28-31 stycznia godz.: 
14:00 (dubbing), 18:00 (dubbing)
1 lutego  – kino nieczynne
2-3 lutego godz.: 
14:00 (dubbing), 18:00 (dubbing)
GIEREKGIEREK
film: biograficzny 2D polski czas: 
140 min, od lat: 13+ 
28-31 stycznia godz.: 20:00
1 lutego  – kino nieczynne
2-3 lutego godz.: 20:00
SKARB MIKOŁAJKASKARB MIKOŁAJKA
–– PREMIERAPREMIERA
film: familijny, komedia, 2D dub-
bing czas: 103 min, od lat: 6+ 
4-10 lutego godz.: 16:00
8 lutego  – kino nieczynne
8 RZECZY KTÓRYCH 8 RZECZY KTÓRYCH 
NIE WIECIE O FACETACHNIE WIECIE O FACETACH
–– PREMIERAPREMIERA
film: komedia, 2D polski czas: 95 
min, od lat: 12+ 
4-10 lutego godz.: 18:00
8 lutego  – kino nieczynne
11-17 lutego godz.: 20:30
15 lutego  – kino nieczynne

C’MON C’MONC’MON C’MON
–– PREMIERAPREMIERA
film: dramat, 2D napisy czas: 109 
min, od lat: 15+ 
4-10 lutego godz.: 20:00
8 lutego  – kino nieczynne
O CZYM DZISIAJ MARZ Ą O CZYM DZISIAJ MARZ Ą 
ZWIERZĘTAZWIERZĘTA
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: animacja, familijny, 2D 
dubbing czas: 86 min, od lat: 6+ 
11-17 lutego godz.: 14:00
15 lutego  – kino nieczynne
CLIFFORD, WIELKI CLIFFORD, WIELKI 
CZERWONY PIESCZERWONY PIES
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: familijny, przygodowy, 2D 
dubbing czas: 96 min, od lat: 6+ 
11-17 lutego godz.: 16:00
15 lutego  – kino nieczynne
NASZE MAGICZNE ENCANTO NASZE MAGICZNE ENCANTO 
film: familijny, animacja, 2D dub-
bing czas: 110 min, od lat: 7 
11-17 lutego godz.: 12:00
15 lutego  – kino nieczynne
KRIME STORY. LOVE STORYKRIME STORY. LOVE STORY
film: kryminalny, komedia, 2D 
polski czas: 117 min, od lat: 15+ 
11-17 lutego godz.: 18:00
15 lutego  – kino nieczynne
PSI  PATROL  FILMPSI  PATROL  FILM
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: familijny, animacja, 2D dub-
bing czas: 86 min, od lat: b.o. 
18-24 lutego godz.: 12:00
22 lutego  – kino nieczynne
WILK  I  JEJ  SEKRETWILK  I  JEJ  SEKRET
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: familijny, komedia, 2D dub-
bing czas: 87 min, od lat: b.o. 
18-24 lutego godz.: 14:00
22 lutego  – kino nieczynne

Kino Lewart 3D w Lubartowie nie 
zwalnia tempa. W repertuarze ma-
my dużo nowości. Dlatego warto 
skorzystać od najbliższego week-
endu. Zapraszamy mieszkańców 
całego regionu, każdy znajdzie coś 
dla siebie. Przypominamy, że dla 
honorowych krwiodawców przy-
sługują bilety ulgowe. Z kartą du-
żej rodziny bilety są tańsze.

Tradycją jest organizowanie przez 
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lubartowie koncer-
tów na początku każdego roku. 
Tym razem koncert odbędzie się 
w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury. Miłośników mu-
zyki filmowej i nie tylko orkiestra 
serdecznie zaprasza w niedzielę 
30 stycznia o godz. 16.00. Oprócz 
koncertu tego dnia będzie moż-

na zwiedzić PMDK oraz wystawy 
w galeriach, wziąć udział w kier-
maszu prac plastycznych wycho-
wanków, w tym wyrobów cera-
micznych powstałych w pracowni 
PMDK. Placówka będzie czynna w 
godz. 14.00-18.00. Młodzi wolon-
tariusze oprócz obsługi wydarzeń 
zbierać będą pieniądze na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.
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Ósmoklasiści z Trójki 
z wizytą w II LO

Pasowanie na czytelników w „Trójce”

Stypendystki Funduszu „Świadkowie Bożego Piękna”

Koncertowo w PMDK

O „Dziadach” Adama Mickiewicza 
inaczej

W czwartek 13 stycznia  ucznio-
wie klasy VIII c ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 odwiedzili gościnne 
mury II LO. Głównym celem wizyty 
były warsztaty języka angielskie-
go, które poprowadziła Małgorza-
ta Machnikowska. 
Spotkanie przebiegało w miłej at-
mosferze i było doskonałą okazją, 
by ósmoklasiści mogli poznać „od 
środka” II LO, a także poczuć przy-
jazny klimat panujący w szkole.

Uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja 
w Lubartowie mieli swój pierwszy 
kontakt z biblioteką szkolną.
Dzieci uczestniczyły w specjalnej 
lekcji, podczas której panie: Kinga 
Grzelak, Danuta Olejniczek i Ewa 
Abramek zapoznały ich z pracą bi-
blioteki szkolnej. Dowiedziały się, 
czym różni się książka kupiona w 

księgarni od tej bibliotecznej (pie-
czątka, numer inwentarzowy, syg-
natura, kod kreskowy). Zobaczyły 
największą i najmniejszą, najstar-
szą i najgrubszą książkę. Zanim 
nastąpiło uroczyste pasowanie 
na czytelnika biblioteki SP3, dzie-
ci głośno odczytały 12 próśb książ-
ki. Na pamiątkę pobytu w bibliote-
ce każdy nowy czytelnik otrzymał, 
zrobioną przez Kingę Grzelak, za-
kładkę do książek ze swoim imie-
niem, a całe spotkanie w bibliote-
ce zakończyło się wypożyczeniem 
książek.

W tym roku szkolnym imprezie 
bibliotecznej towarzyszyło też 
krótkie przedstawienie teatralne. 
Pierwszaki (a przy okazji pozosta-
łe dzieci z klas 0-III) obejrzały baj-
kę „Kopciuszek” w nowoczesnej 
interpretacji uczniów klas 8c i 8d, 
przygotowanej pod kierunkiem  
Agaty Borzęckiej. W bajkowej sce-
nerii autorstwa Urszuli Czakon 

i Kingi Grzelak) wspólnie prze-
żywaliśmy historię tytułowego 
Kopciuszka wykorzystywanego 
przez złą macochę i jej 7 córek. Na 
szczęście dzięki „małej” pomocy 
dobrej wróżki, wszystko skończyło 
się bardzo dobrze dla głównej bo-
haterki. Dużo radości wzbudził bal 
na zamku (w którym wzięli udział 
widzowie), jak i mierzenie zgubio-
nego bucika. Niestety pantofelek 
pasował tylko na nogę Kopciusz-
ka, co wprawiło w duży zawód 
wielu mierzących bucik.

Ewa Abramek

W roku szkolnym 2021/2022 trzy 
uczennice Regionalnego Centrum 
Edukacji Zawodowej w Lubarto-
wie zostały uczestniczkami fundu-
szu stypendialnego „ Świadkowie 
Bożego Piękna”: Karolina Bartko-
wicz i Karolina Szczęch, uczennice 
klasy 4 Technikum Ekonomiczne-
go, otrzymały powyższe stypen-
dium kolejny raz, natomiast Nata-
lia Szczęch z klasy pierwszej także 
z  Technikum Ekonomicznego- po 
raz pierwszy.
 Fundusz „Świadkowie Bożego 

Piękna” adresowany jest do zdol-
nych i  utalentowanych, młodych 
osób mieszkających i  uczących 
się na terenie Archidiecezji Lu-
belskiej – uczniów szkół średnich 
oraz studentów, aby mogli oni re-
alizować i rozwijać swoje talenty 
oraz pasje. Fundusz oprócz finan-
sowego wsparcia stypendystów, 
zakłada także towarzyszenie im 
w formie dodatkowych spotkań i 
wyjazdów.
 Nazwa funduszu – "Świadko-
wie Bożego Piękna", pochodzi z li-

stu abpa J. Życińskiego. Swoje po-
czątki ma on w uroczystościach 
pogrzebowych abpa Józefa Życiń-
skiego (luty 2011 r.) Zamiast kwia-
tów i wieńców zbierano wówczas 
pieniądze z przeznaczeniem na 
stypendia dla młodzieży. Rozpo-
czął on swoją działalność, z dniem 
10 lutego 2012 r. (I rocznica śmier-
ci abpa J.  Życińskiego). Fundusz 
funkcjonuje przy Centrum Jana 
Pawła II w Lublinie - instytucji po-
wołanej przez abpa Życińskiego.

RCEZ

Wykład dotyczący „Dziadów Ada-
ma Mickiewicza miał miejsce 12 
stycznia w Zespole Szkół nr 2 w 
Lubartowie.   Poprowadził go Ja-
rosław Cymerman, który jest wy-
kładowcą Uniwersytetu Marii Cu-
rie – Skłodowskiej w Lublinie. 
Zaprezentował on uczniom ZS nr 
2 w Lubartowie historię „Dziadów” 
Adama Mickiewicza jako utwo-
ru scenicznego. Utwór ten zazwy-
czaj uznaje się za „niesceniczny”, 
Jednak dr Cymerman przedstawił 
szereg ciekawych argumentów, na 
podstawie których można stwier-
dzić, że niektóre fragmenty „Dzia-
dów” są wręcz „stworzone” do 
przedstawienia na scenie. Ucznio-
wie poznali również różne formy 
inscenizacyjne utworu na prze-
strzeni lat. 
Z uwagi na obecną sytuację wy-
kład miał formę zdalną. Odbył się 
on w ramach uniwersyteckiego 
projektu „Środy z Instytutem Filo-

logii Polskiej UMCS”. Zespół Szkół 
nr 2 w Lubartowie realizuje pro-
gram tej współpracy i zamierza 
cyklicznie zgłaszać chęć uczestni-
ctwa w środowych spotkaniach. 
Oto wstęp wykładu:
„Dziady” Adama Mickiewicza, choć 
napisane przez twórcę w formie 
dramatycznej, długo uchodziły za 
tekst przeznaczony przede wszyst-
kim do czytania. Między innymi 
dlatego w XIX wieku – pomimo 
pewnych prób przenoszenia tego 
tekstu na scenę – nie zrobił on ka-
riery w polskim teatrze. Dopiero w 
1901 roku dzięki Stanisławowi Wy-
spiańskiemu i jego adaptacji „Dzia-
dy” na dobre wkroczyły do repertu-
aru polskich scen. Od tej pory ich 
kolejne realizacje autorstwa najwy-
bitniejszych reżyserów wyznaczały 
ważne momenty nie tylko w dzie-
jach polskiego teatru. 

  Jolanta Malczewska

Wychowankowie PMDK w Lu-
bartowie uczestniczyli w se-
rii spotkań pt. „Po kolędzie”, na 
których mogli dowiedzieć się 
więcej o kolędach, kolędnikach 
i kolędowaniu.
W programie spotkań w dniach 
18 – 21 stycznia znalazła się krót-
ka prelekcja o tradycji kolędowa-
nia - z gwiazdą, szopką, turoniem 
i herodami. Po prelekcji i dyskusji 
dzieci mogły obejrzeć fragmen-
ty koncertu kolęd "Pastorałko nieś 
się biała", inscenizacji "Pójdźmy i 
my" oraz teledysku "Maleńki Je-
zus nam narodził się", czyli wszyst-
kich publikacji filmowych przygo-
towanych przez wychowanków 
i nauczycieli PMDK na czas Bo-
żego Narodzenia. Spotkania by-
ły też okazją do realizacji akcji 
wychowawczej "Laurka dla Bab-
ci i Dziadka". Specjalnie na Dzień 
Babci i Dzień Dziadka nauczycie-
le PMDK przygotowali dla wycho-
wanków laurkę - uzupełniankę, do 
której należy dodać dedykację, 
własne życzenia, podpis oraz por-
tret: ukochanych dziadków, swój 
lub po prostu narysować coś ład-
nego. W projekcie przygotowa-

nym przez PMDK znalazły się pięk-
ne prace malarskie zrealizowane 
przez Izabellę Dybałę.  Laurki roz-
dawane były przez cały tydzień 
na spotkaniach "Po kolędzie" oraz 
na zajęciach, a nauczyciele w ra-
mach akcji zachęcali wychowan-
ków do pielęgnowania między-
pokoleniowych więzi rodzinnych. 

Laurka to piękny i bardzo wycze-
kiwany prezent, który dziadkowie 
często przechowują jak skarb, a 
samo składanie dziadkom życzeń 
to także okazja do spotkania i cie-
kawej rozmowy. 
27 stycznia zaplanowano w PMDK 
"Koncert dla Babci i Dziadka", przy-
gotowany przez wychowanków i 
nauczycieli z pracowni muzycznej 
i tanecznej - Dominikę Kłębukow-
ską-Wąchocką, Piotra Grymuzę i 
Jolantę Grabowską. Koncert od-
będzie się w dwóch krótkich częś-
ciach - o 17.30 i o 18.30 i wezmą w 
nim udział goście występujących.

Urszula Bednarczyk
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Babcia z dziadkiem dziś świętują 
wszystkie wnuki więc pracują. 
Zetrą kurze w każdym kątku, 
przypilnują dziś porządku. 
W kuchni błyszczą już talerze 
wnusia babci bluzkę pierze. 
Wnusio już podaje kapcie 
– bardzo kocham swoją babcię. 
Dzisiaj wszystkie smutki precz 
Święto dziadków ważna rzecz!

Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla babć i 
dziadków. To dzień pełen uśmie-
chów, wzruszeń, łez i radości.  20 
stycznia w Przedszkolu Miejskim 
nr 5 w Lubartowie obchodzili-
śmy we wszystkich grupach Dzień 

Babci i Dziadka. W pięknie udeko-
rowanej sali przedszkolaki z grupy 
,,Tygryski” przedstawiły program 
artystyczny. Były to wzruszają-
ce wiersze, piosenki okolicznoś-
ciowe, związane ze Świętem Bab-
ci i Dziadka oraz pokazy taneczne.  
Mali artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, oprócz tego dzie-
ci dzień wcześniej nagrały dla 
rodziców i dziadków Jasełka Bo-

żonarodzenio-
we. Wszystkie 
przygotowa-
nia trwały kil-
kanaście dni. 
To były wy-
jątkowe dni, 
pełne rado-
ści, uśmiechu 
i wielkiego za-

angażowania. 
Szczęśliwe i rozpromienione twa-
rze dzieci po raz kolejny ukazały 
nam, jak ważne jest wzmacnianie 
więzi rodzinnych i wspólne spę-
dzone chwile z dziadkami oraz 
kształtowanie uczucia przywiąza-
nia i szacunku do dziadków. 

KJ

Świętowali Dzień Babci i Dziadka

MKRPA przedstawia – uzależnienie od alkoholu. Część 2
Czy wiesz, że:
Czym jest alkoholizm?
Alkoholizm został oficjalnie uzna-
ny za chorobę przez Światową 
Organizacją Zdrowia, która na-
dała mu odpowiedni numer w po-
wszechnie obowiązującej klasyfi-
kacji znanych na świecie schorzeń. 
Choroba alkoholowa definiowana 
jest jako fizyczne i psychiczne uza-
leżnienie od alkoholu etylowego 
(środek wpływający na spowolnie-
nie działania układu nerwowego). 
Na rozwój alkoholizmu wpływają 
czynniki o podłożu:
 psychologicznym, socjalnym,  śro-
dowiskowym, genetycznym
Nadużywanie alkoholu bezpo-
średnio wpływa na chorego oraz 
jego otoczenie. Spożywany w 
nadmiernych dawkach, alkohol 
wywołuje zachowania agresyw-
ne, wpływa na działanie mózgu 
i związane z tym podejmowanie 
świadomych decyzji. Alkoholizm 
najczęściej przekłada się na po-
gorszenie kontaktów z rodziną i 
otoczeniem oraz spadek sytuacji 
społeczne, finansowej. Regular-
ne nadużywanie alkoholu może 
powodować otępienie, problemy 
z logicznym myśleniem oraz roz-
wój poważnych chorób psychicz-
nych . Substancja ta jest związ-
kiem chemicznym, który wpływa 
nie tylko na stan psychiczny, ale i 
fizyczny człowieka. Choroba alko-
holowa jest głównym czynnikiem 

prowadzącym do marskości wą-
troby. Światowa Organizacja Zdro-
wia określa alkoholizm jako choro-
bę postępującą i śmiertelną.
Jakie są objawy uzależnienia?
Pomoc jest możliwa dopiero wte-
dy, gdy osoba nadużywająca alko-
holu przyzna, że jest chora. Wielu 
alkoholików uważa, że nadużywa-
nie substancji odurzających za-
leży wyłącznie od ich silnej woli i 
jest indywidualną decyzją (alko-
holizm bywa określany „chorobą 
zaprzeczeń”). W praktyce uzależ-
niony przestaje kontrolować swo-
je zachowania i automatycznie 
sięga po używkę. Dlatego najważ-
niejszym krokiem do przeprowa-
dzenia skutecznej terapii jest od-
powiednie rozpoznanie objawów 
i zdiagnozowanie problemu jako 
choroby alkoholowej. Warto pod-
kreślić, że objawy alkoholizmu po-
jawiają się powoli i mogą postę-
pować niezauważenie. Dlatego 
chorym trudno jest samodzielnie 
wyznaczyć granicę pomiędzy oka-
zjonalnym piciem, a niekontrolo-
wanym przymusem sięgania po 
alkohol będącym objawem uza-
leżnienia. Do najczęstszych obja-
wów uzależnienia od alkoholu za-
licza się:
• głód alkoholowy – u chorego 
pojawia się wewnętrzny przy-
mus wypicia alkoholu, poczucie, 
że organizm fizycznie nie będzie 
funkcjonował bez kolejnej dawki 

używki
• utrata kontroli nad piciem – zdro-
wy człowiek wie, kiedy powinien 
przestać pić, alkoholik nie jest w 
stanie przerwać picia
• większa tolerancja alkoholu – 
choroba alkoholowa prowadzi do 
sięgania po coraz wyższe dawki, 
aby odczuć efekt działania sub-
stancji (alkoholik mający 1,5 pro-
mila we krwi nie robi wrażenia, 
że jest pijany, ponieważ jego or-
ganizm uodparnia się na działa-
nie związków chemicznych zawar-
tych w alkoholu etylowym)
• skoncentrowanie życia wokół al-
koholu – chory zaniedbuje rodzi-
nę, przyjaciół, rozwój zawodowy, 
przestaje interesować się swoim 
dawnym hobby przenosząc ener-
gię na zdobywanie alkoholu
• pojawienie się luk w pamięci – 
osoba uzależniona przestaje pa-
miętać wydarzenia, które zaszły 
po wypiciu alkoholu, w jej pamię-
ci coraz częściej pojawiają się „pu-
ste fragmenty”
O zaawansowanej chorobie alko-
holowej przesądza pojawienie się 
tzw. objawów absencyjnych. Od-
stawienie substancji psychoak-
tywnej wywołuje u osoby uzależ-
nionej drażliwość oraz niepokój. 
Często pojawiają się także objawy 
fizyczne: dreszcze, nudności, nad-
mierne pocenie, drżenie mięśni. 
Kolejnym symptomem bywa ma-
jaczenie i zaburzenia świadomo-

ści. Większość alkoholików próbu-
je zlikwidować te objawy sięgając 
po kolejną dawkę alkoholu (tzw. 
„picie na klin”).
Gdy zaobserwujesz podobne ob-
jawy u siebie lub kogoś bliskiego, 
warto poszukać profesjonalnej 
pomocy, ponieważ oznaczają one 
utratę kontroli nad piciem.
Fazy uzależnienia od alkoholu 
R. Tabus stworzył klasyfikację, któ-
ra pozwala określić fazy uzależnie-
nia od alkoholu. Jest to 13-stop-
niowe zestawienie określające 
stopień zaawansowania proble-
mu:
    • stopień I – umiarkowane sięga-
nie po alkohol (np. przy okazjach 
towarzyskich)
    • stopień II – nadużywanie alko-
holu powodujące luki w pamięci
    • stopień III – u uzależnionego 
pojawia się głód alkoholowy zmu-
szający do sięgania po kolejny kie-
liszek nawet wbrew zdrowemu 
rozsądkowi
    • stopień IV – utrata kontroli nad 
ilością spożywanego alkoholu (al-
koholik zwykle upija się do nie-
przytomności)
    • stopień V – uzależniony stosuje 
zaprzeczenia i szuka usprawiedli-
wień, które mogłyby wytłumaczyć 
jego sięganie po alkohol
    • stopień VI – pojawiają się fizycz-
ne objawy abstynencyjne, które 
uzależniony próbuje zlikwidować 
sięgają po alkohol („picie na klin”)

    • stopień VII – uzależniony pije w 
samotności (zdrowy człowiek się-
ga po alkohol w towarzystwie)
    • stopień VIII – uzależniony staje 
się agresywny, szuka zwady z oto-
czeniem (system nerwowy prze-
staje właściwie pracować)
    • stopień IX – alkohol staje się 
najważniejszy, uzależniony całą 
swoją energię skupia na jego zdo-
bywaniu
    • stopień X – pojawia się tzw. kac 
moralny (chory zaczyna odczuwać 
wyrzuty sumienia, czuje niesmak 
do swojego zachowania, a jedno-
cześnie fizycznie nie jest w stanie 
odstawić alkoholu)
    • stopień XI – u uzależnionego 
pojawiają się częste napady lęku, 
które z czasem przeradzają się w 
stan permanentny
    • stopień XII – chory uświadamia 
sobie poniesioną klęskę, pije dla 
samego picia aż do utraty świado-
mości
Na etapie trzynastym chory po-
trzebuje profesjonalnej pomo-
cy, aby wyjść z nałogu. Szansą dla 
niego jest jedynie leczenie odwy-
kowe w szpitalu, ponieważ stan fi-
zyczny i psychiczny organizmu nie 
pozwoli mu na samodzielne od-
stawienie alkoholu, a dalsze picie 
doprowadzi do śmierci (w wyniku 
delirium, marskości wątroby lub 
innych powikłań).

C.D.N.

Uczniowie RCEZ w turnieju 
„Złota Kielnia”

 Etap okręgowy Turnieju Budowlanego Złota Kielnia 
2022 zorganizowano 15 stycznia w Zespole Szkół 
Budowlanych w Lublinie przy ul. Słowiczej 3. W turnieju 
wzięli udział uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie.

W turnieju udział wzię-
li uczniowie szkół bu-
dowlanych woje-
wództw: lubelskiego, 
świętokrzyskiego i pod-
karpackiego. RCEZ re-
prezentowali uczniowie 
wyłonieni podczas eli-
minacji przeprowadzo-
nych w szkole. Wystarto-
wali oni kwalifikacjach: 
BUD.11 (wykonywa-
nie robót montażowych, okładzi-
nowych i wykończeniowych oraz 
montaż systemów suchej zabu-
dowy)
- Więsyk Dawid II T 
- Ondra Miłosz II T
BUD.11 (wykonywanie robót ma-
larskich i tapeciarskich)
- Jóźwiak Karol II T 
- Czarnecki Kamil II T

  Uczniowie rywalizowali w każ-
dej z konkursowych kwalifikacji 
w trzech oddzielnych salach z za-
chowaniem zasad i obostrzeń epi-
demiologicznych. Reprezentan-
ci szkoły odpowiadali w pierwszej 
części na pytania konkursowe w 
formie testu. Druga część to zada-
nie problemowe, w którym nale-
żało dokładnie opisać wykonanie 
zadania turniejowego. Rywaliza-

cja przebiegała na 
wyrównanym i bar-
dzo wysokim po-
ziomie. Opiekę nad 
młodzieżą spra-
wowali nauczycie-
le praktycznej na-
uki zawodu: Mariusz 
Borzęcki i  Roman 
Podleśny. 

RCEZ
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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 
 Działkę w Skrobowie pow. 1,68 
ha, w tym znajduje się działka bu-
dowlana o wym. 16x100 m, pozo-
stała część działki jest częściowo za-
lesiona (las sosnowy około 25-letni). 
Na działce jest sad owocowy. Dział-
ka  uzbrojona, cena około 90 tys do 
negocjacji. Tel. 81 855 29 04
 Sprzedam działkę w Głębokim 
przy jeziorze o pow. 2000 mkw. 
uzbrojoną (prąd, woda, kanalizacja) 
oraz ogrodzoną i obsadzoną tujami. 
Tel. 604 992 320  
 Sprzedam działkę w Uścimo-

wie przy jeziorze  o pow. 1800 mkw. 
Przekształconą, nieuzbrojoną. Tel. 
604 992 320 
 Sprzedam zabytkowe szafy 2 
i 3 drzwiowe, kredens dębowy 2 
-drzwiowy, umywalkę zabytkową 
60-letnią oraz lodówko – zamrażar-
kę w dobrym stanie Whirlpool. Tel. 
604 992 320 
 Sprzedam przyczepę 6 burty 
podwyższone i drugą przyczepę 4 
drewnianą w dobrym stanie, przy-
czepa jednoosiowa, metalowa, 
cena do uzgodnienia, tanio. Pałecz-
nica 197
 Nawóz kurzy ogrodniczy pod 
maliny, truskawki, warzywa. Tel. 722 
387 557

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 monety złote, srebrne 
stare. Tel. 663 050 052 
 Kupię działkę blisko Lubartowa, 

min 40 arów. Tel. 660 559 524 

RÓŻNE  
 Wywrotka 3,5 t. Wywiozę/prze-
wiozę ziemię, kamień, torf, maszy-
ny, złom, drewno,  zboże itp. Tel. 
608 036 793 
 Kupię, uprzątnę złom. Tel. 609 
928 998
 Koszenie trawy – kosiarka bija-
kowa, działki, łąki, ugory, sady, nie-
użytki. Tel. 783802677 
 Usługi remontowo- budowla-
ne, wykończenia mieszkań, łazien-
ki, poddasza, zabudowy płyt KG, 
kompleksowo. Tel. 699 208 503 
 Przycinanie koron drzew, wy-
cinka, naprawy rynien, podbitek 
dachowych, wszelkie prace na wy-
sokości. Tel. 500 128 680
 Oranie, glebogryzowanie – 
ugory, działki, ogrody, Lubartów i 
okolice. Tel. 783 802 677 
 Masaże w domu u klienta. Tel. 
722 722 404
 Nauka gry na fortepianie  in-
strumentach klawiszowych. Na-
uczyciel z wyższym wykształ-
ceniem muzycznym i czynny 
pianista.  Dojazdy do ucznia. Tel. 
665 191 523

Kurs na ratownika WOPR

INFORMACJA 
O WYWIESZENIU WYKAZU

W siedzibie Urzędu Miasta przy 
ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie 
na tablicy ogłoszeń został wy-
wieszony wykaz nieruchomości 
– działka nr 159/3 o pow. 238 m2, 
położona pomiędzy ul. Legio-
nów, ul. Wąską i ul. Piękną w Lu-
bartowie, w obrębie 7-Śródmie-
ście, stanowiąca własność Gminy 
Miasto Lubartów, przeznaczona 
do dzierżawy w  trybie bezprze-
targowym, na czas oznaczony do 
3 lat.

INFORMACJA 
O WYWIESZENIU WYKAZU

W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 
Jana Pawła II 12 w Lubartowie na 
tablicy ogłoszeń został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości – działka 
nr 159/3 o pow. 238 m2, położona 
pomiędzy ul. Legionów, ul. Wąską i 
ul. Piękną w Lubartowie, w obrębie 
7-Śródmieście, stanowiąca włas-
ność Gminy Miasto Lubartów, prze-
znaczona do dzierżawy w  trybie 
bezprzetargowym, na czas ozna-
czony do 3 lat.

INFORMACJA 
O WYWIESZENIU WYKAZU

W siedzibie Urzędu Miasta przy 
ul. Jana Pawła II 12 w Lubarto-
wie na tablicy ogłoszeń został 
wywieszony wykaz nieruchomo-
ści – działki nr 121/6 i nr 122/9 
o  łącznej pow. 463  m2, położo-
ne w pobliżu ul. Lipowej w Lu-
bartowie, w obrębie 3-Lipowa, 
stanowiące własność Gminy Mia-
sto Lubartów, przeznaczone do 
dzierżawy w  trybie bezprzetar-
gowym, na czas oznaczony do 3 
lat.

Burmistrz Miasta Lubartów OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony 

na najem lokalu użytkowego – garażu o pow. 23,72 m2, położonego 
przy ul. Wieniawskiego 22 w Lubartowie, na działce gruntu nr 81/1, w 
obrębie 4 – Zagrody Lubartowskie, stanowiącej własność Gminy Mia-
sto Lubartów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą nr LU1A/00073554/0.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi  100 zł net-
to + 23% podatku VAT.  Stawkę postąpienia ustala się na 10 zł net-
to. Wadium wynosi 400 zł. Okres najmu ustala się na czas oznaczo-
ny 3 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Mia-
sta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie, w sali nr 10 (par-
ter) o godz. 1000.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu w wysokości 400 zł na rachunek Urzędu Miasta nr 96 1020 
3147 0000 8402 0102 7978, w banku PKO Bank Polski SA, w terminie 
do 14.02.2022 r. (data wpływu na rachunek bankowy). Wadium ulega 
przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umo-
wy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, przetarg może od-
być się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 7 dni przed otwarciem 
przetargu, zostanie zamieszczona informacja o formie przeprowadze-
nia przetargu (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz 
ze wskazaniem, w jaki sposób  przy użyciu tych środków uczestnicy 
przetargu będą mogli w nim uczestniczyć lub w formie tradycyjnej w 
siedzibie Urzędu Miasta Lubartów). 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, Wydział Nieruchomości, Plano-
wania Przestrzennego i Rolnictwa (p. 126) lub pod numerem telefonu 
81 854-46-10.

Młodzieżowy Klub Sportowy „Lu-
bartów”  rozpoczyna nabór do 
sekcji początkujących sztuk walki! 
Dla kogo? – Dla każdego. Bez 
względu na umiejętności i wiek. 
Co osiągniecie? – Nauczycie się 
walczyć, zadbacie o zdrowie i bez-
pieczeństwo, spalicie zbędne kg. 
Zajęcia odbywają się: 
poniedziałek 20:00, środa 18:30,  

czwartek 19:30 
Dlaczego MKS?: 
Mistrzowie Świata, Europy, Polski 
sztuk walki, 30 letnie doświadcze-
nie w szkoleniu, centrum sporto-
we Lubartowa: sale MMA, siłow-
nia, fitness, cardio. 
Ilość miejsc ograniczona!
Więcej informacji: 530 436 366

Rejonowe Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe w Lublinie 
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Lubartowie 
oraz Forum Aktywności Sporto-
wo-Turystycznej FAST zaprasza-
ją na kurs młodszego ratownika 
WOPR, który odbędzie się w I ty-
godniu ferii zimowych w dniach 
14-18 luty 2022 r. (od poniedział-
ku do piątku) w godzinach 9.00-
11.15 na pływalni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lu-
bartowie przy ulicy 1 Maja 66.
 
Wymagania:
    • ukończony 12 rok życia,
    • podstawowe umiejętności pły-
wackie.
  Dodatkowo uczestnik kursu po-
winien posiadać:
    • pisemną zgodę na udział w 
kursie (w przypadku osoby nie-
pełnoletniej pisemną zgodę wy-
raża jej opiekun prawny),
    • zaświadczenie lekarskie lub 
oświadczenie o braku przeciw-
wskazań do odbycia kursu (w 
przypadku osoby niepełnoletniej 
oświadczenie składa jej opiekun 
prawny),
    • 2 zdjęcia (format taki jak do le-
gitymacji).
  Więcej informacji na stro-
nie  www.fastlubartow.pl  w za-

kładce Aktualności lub pod nr te-
lefonu 502639591. 
Rozwijaj swoją pasję związaną z 

pływaniem razem z Nami!!!
Rejonowe WOPR w Lublinie, MOSiR Lubartów, FAST 

Lubartów 

Jesteśmy profesjonalną firmą montażową. Naszą działalność pro-
wadzimy na rynku polskim i europejskim, doświadczenie buduje-
my od 2007 roku. Szukamy na stanowisko montaż/praca  za granicą 
demontaż konstrukcji stalowych, regałów wysokiego składowania, 
magazynowych. 
Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwatero-
wanie, dojazd do pracy, odzież roboczą, elektronarzędzia niezbęd-
ne do pracy. 
Oczekujemy: braku przeciwskazań do prac na wysokościach, dys-
pozycyjności, dokładności, dużej motywacji do pracy, prawa jazdy 
kat B, znajomości języka francuskiego/angielskiego, uprawnienia 
na zwyżki lub wózki będą dodatkowym atutem. Kontakt w godz. 
8.00 – 17.00. Tel. 669 100 706 

PRACA
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PINGPONGOWE GRAND PRIX LZS
Zakończyła się XXIX edycja 
Grand Prix LZS Lubelszczyzny 
w tenisie stołowym. Ostatni tur-
niej odbył się 11 grudnia w Nie-
dźwiadzie. Była to wyjątkowa 
edycja, którą ze względu na CO-
VID-19 przeprowadzono w cią-
gu dwóch lat. Łącznie odbyło 
się siedem turniejów. Na łamach 
„Lubartowiaka” na bieżąco in-
formowaliśmy o wynikach ko-
lejnych zmagań pingpongistów 
spod znaku Ludowych Zespo-
łów Sportowych. W zakończo-
nej edycji sklasyfikowano 160 
uczestników.

Zdobywcy czołowych lokat w 
klasyfikacji końcowej otrzyma-
li nagrody pieniężne ufundowa-
ne przez Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Lub-
linie. Organizatorzy składają po-
dziękowania wszystkim uczest-
nikom zawodów, gospodarzom 
poszczególnych turniejów oraz 
trenerom, opiekunom i rodzicom 
za uczestnictwo w rozgrywkach 
tenisa stołowego pod patronatem 
LZS. Wszystkie zawody prowadzi-
li sędziowie Leon Filipek i Mariusz 
Baranowski. W klasyfikacji końco-
wej zawodnicy dwóch lubartow-
skich klubów – Lewartu AGS i STS 

Lubartów zdominowali rywaliza-
cję. Z 15 miejsc na podium, zajęli 
aż 9. Z pięciu kategorii nasi zawod-
nicy wygrali w czterech. Na naj-
wyższym stopniu podium stanęli: 
Maria Karczmarz (młodziczki), Bła-
żej Kuta (młodzicy), Maksymilian 
Karczmarz (juniorzy) – wszyscy Le-
wart Lubartów oraz Jarosław Woź-
niak (seniorzy) – STS Lubartów. 
Oto wyniki końcowe XXIX Grand 
Prix LZS Lubelszczyzny 2020/2021 
w tenisie stołowym (zwycięzcy po-
szczególnych kategorii oraz miej-
sca naszych zawodników):
młodziczki (18 zawodniczek) – 1. 
Maria Karczmarz (Lewart), 2. Pau-

lina Szalast, 3. Ewa Lipska, 4. Zu-
zanna Lato, 6. Julia Otachel, 7. Ali-
cja Matyjaszczyk (wszystkie STS 
Lubartów), 10. Aleksandra Kar-
czmarz, 11. Magdalena Lipska 
(obie Lewart); młodzicy (52 za-
wodników) – 1. Błażej Kuta, 5-6. 
Michał Kuta (obaj Lewart), 7. Pa-
tryk Janasz, 10-11. Jakub Gozdal, 
12. Piotr Karczewski, 13-15. Albert 
Lipski, 17-20. Igor Iwanek (wszy-
scy STS Lubartów), Wiktor Kozioł, 
22-24. Błażej Kondracki (obaj Le-
wart), 47-52. Jakub Wiśniewski, 
Jakub Kobyłka (obaj STS Lubar-
tów); juniorzy (23 zawodników) – 
1. Maksymilian Karczmarz, 15-16. 

Wiktor Kudło (obaj Lewart); se-
niorki (10 zawodniczek) – 1. Emi-
lia Kołomańska (Dynamo Gózd), 2. 
Agata Lipska (Lewart), 5. Dagmara 
Wierzbicka (STS Lubartów), 6. An-
na Lipska, 8. Julia Wójcik, (Lewart), 
9-10. Katarzyna Jusiak (wszystkie 
Lewart); seniorzy (57 zawodników) 
– 1. Jarosław Woźniak, 2. Mariusz 
Baranowski, 3. Mateusz Baranow-
ski, 4. Krzysztof Barszcz, 8. Wiesław 
Krupa (wszyscy STS Lubartów), 
25-26. Konrad Kudło (Lewart), 45-
53. Przemysław Pawlas, Paweł Kar-
czewski, 54-57. Artur Zamkowski 
(wszyscy STS Lubartów).

 ig

W niedzielę 23 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, 150 młodych adeptów taekwon-do z Miejskiego Klubu Sportowego 
„Lewart” AGS Lubartów wzięło udział w XXII edycji turnieju mikołajkowego. Podopieczni Jerzego Jeduta, Jarosława Suski i Anity Pasek-Suska 
walczyli o medale w układach formalnych i technikach specjalnych. Łącznie do rozdania było 14 kompletów medali. Rywalizacja odbyła się również 
dla najmłodszych adeptów sztuki „Tygrysków”. Każdy startujący musiał pokonać tor przeszkód, a za wykonanie zadania otrzymywał od Mikołaja 
piękny medal oraz paczkę ze słodyczami.

Zawodnicy Lewartu i STS Lubartów zdominowali rozgrywki

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY TAEKWON-DO
Turniej rozpoczął się od rywaliza-
cji „Tygrysków”. Duże zaangażo-
wanie, emocje i ogrom energii to-
warzyszyły młodym zawodnikom. 
Następnie wszyscy ustawili się do 
wspólnej fotografii. W kolejnym 
etapie turnieju, do boju ruszyli 
pozostali uczestnicy. Licznie ob-
sadzone kategorie układów stały 
na bardzo wysokim poziomie. Po 
układach przyszedł czas na tech-
niki specjalne. Zawody sędziowa-
ne były przez starszych kolegów 
i koleżanki: Mariusza Suskę, Mar-
cina Wronowskiego, Ilonę Dzia-

ła-Ćwiek, Michała Wawryniuka, 
Monikę Kosior, Joannę Prokop, 
Marcina Rafała, Ilonę Kuberę, Pio-
tra Czyżyka, Sylwestra Cybulę, Oli-
wię Pietrzela i Kacpra Pietrzela.
W czasie całego turnieju Mikołaj 
dbał, by każdy uczestnik otrzymał 
paczkę ze słodyczami. Zwycięz-
cy poszczególnych konkurencji 
oprócz zaszczytu sfotografowania 
się na podium z Mikołajem otrzy-
mali pamiątkowy medal. Wiel-
kie gratulacje i podziękowania za 
udział i postawę dla wszystkich 

uczestników turnieju. 
Podziękowania należą 
się wszystkim osobom 
zaangażowanym w 
przygotowanie i prze-
prowadzenie imprezy, 
w tym dla Szkolnego 
Klubu Wolontariusza z 
Zespołu Szkół nr 2 w 
Lubartowie.
- Turniej Mikołajkowy 
rozpoczął trener Jerzy 
Jedut. Powitał  zebra-
nych kibiców i zawod-
ników. Warto wspomnieć, że nasze 

sportowe spotkanie jest już długo-
letnią tradycją. Spotkaliśmy się po 
rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią. Wszyscy z utęsknieniem 
czekaliśmy na integrację i możli-
wość wykazania się w rywalizacji. 
Szczególnie dotyczy to najmłod-
szych, którzy jeszcze nie mogą star-
tować w zawodach sportowych. 
Cieszymy się ze stanu posiadania 
naszej sekcji, ale informujemy, że 
na nasze zajęcia można dołączyć w 
każdej chwili. Zapraszamy. Zapew-
niam, że warto rozpocząć swoją 

przygodę w Lewarcie, czyli jednym 
z najlepszych klubów polskiego ta-
ekwon-do - mówi trener sekcji ta-
ekwon-do Lewartu AGS Lubartów 
Jarosław Suska.
Oto medaliści poszczególnych 
konkurencji:
UKŁADY FORMALNE:
grupa początkująca dziewcząt i 
chłopców – 1. Jan Mitaszka, 2. Jan 
Rydzewski, 3. Kornelia Stępień i 
Jan Tatarski; dziewczęta 10-9 cup 
– 1. Nikola Woch, 2. Joanna Smo-
lak, 3. Lena Turowska i Aleksan-
dra Kozak; chłopcy 10-9 cup – 1. 
Jakub Wójcik, 2. Adrian Domin, 
3. Julian Machnikowski i Szymon 

Mazurek; dziewczęta 8-7 cup – 1. 
Katarzyna Dejnecka, 2. Diana Świ-
derska, 3. Laura Wójcik i Lena War-
dak; chłopcy 8-7 cup – 1. Kacper 
Kozak, 2. Mikołaj Pęksa, 3. Kacper 
Kozicki i Igor Ogórek; dziewczę-
ta 6 cup – 1. Milena Mierzwińska, 

2. Monika Włosek, 3. Julia Budka 
i Patrycja Rak; chłopcy 6 cup – 1. 
Michał Malessa, 2. Miłosz Olkie-
wicz, 3. Jeremi Szalast i Igor Wierz-
choń; dziewczęta i chłopcy 5-4 
cup – 1. Maja Mitaszka, 2. Sara Pi-
larczyk, 3. Arkadiusz Mirosławski.
TECHNIKI SPECJALNE:
dziewczęta i chłopcy - kategoria 
„super mikrusy” – 1. Jan Mitaszka, 
2. Mikołaj Pęksa, 3. Jan Rydzewski 

i Adrian Domin; dziewczęta - kate-
goria „mikrusy” – 1. Sara Pilarczyk, 
2. Zuzanna Turowska, 3. Iza Pro-
kop i Patrycja Rak; chłopcy - ka-
tegoria „mikrusy” – 1. Miłosz Ol-
kiewicz, 2. Julian Machnikowski, 
3. Antoni Kozak i Igor Wierzchoń; 

chłopcy - kategoria „średniaki” 
– 1. Michał Malessa, 2. Igor Ogó-
rek, 3. Michał Jóźwina i Szczepan 
Kwiatkowski; dziewczęta - katego-
ria „drągale” – 1. Milena Mierzwiń-
ska, 2. Nikola Woch, 3. Katarzyn 
Dejnecka i Monika Włosek; chłop-
cy - kategoria „drągale” – 1. Kamil 
Stachański, 2. Szymon Siwek, 3. 
Kacper Kozak i Kacper Kozicki.

ig, foto. Karolina Lejkowska Fotografia
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PIŁKARZE LEWARTU ROZPOCZĘLI SERIĘ GIER KONTROLNYCH

MEMORIAŁ GRZEGORZA 
FALKOWICZA

SZACHIŚCI CHARYTATYWNIE ZAGRALI 
DLA PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ

Żelisko już, a Pikul niebawem zawodnikami „biało-niebieskich”.

Jak już informowaliśmy pod ko-
niec ubiegłego roku doszło do 
zmiany na stanowisku szkole-
niowca piłkarzy Lewartu Lubar-
tów. Zarząd klubu postanowił, 
że trenerem zespołu występu-
jącego w lubelskiej IV lidze jest 
Grzegorz Białek, a jego asysten-
tem oraz kierownikiem zespołu 
Tomasz Mitura.
Grzegorz Białek wrócił na ławkę 
Lewartu po pięciu latach przerwy. 
Gdy poprzednio prowadził ze-
spół z ulicy Parkowej Tomasz Mi-
tura był kapitanem zespołu. Teraz 
obaj mają uchronić zespół przed 
spadkiem do klasy okręgowej. Pił-
karze Lewartu Lubartów rozpo-
częli już przygotowania do run-
dy wiosennej sezonu 2021/2022 
w lubelskiej IV lidze. Zimowe zaję-
cia zaplanowano głównie na boi-
sku ze sztuczną nawierzchnią w 

Lubartowie. Tam też odbędzie się 
większość spotkań sparingowych. 
Pierwszy sparing lubartowianie 
mają już za sobą. W sobotę 22 
stycznia podopieczni Grzegorza 
Białka grali w Lubartowie z wiceli-
derem lubelskiej klasy okręgowej 
Cisowianką Drzewce. Już w 2 mi-
nucie gospodarze objęli prowa-
dzenie, a na listę strzelców wpisał 
się Jakub Niewęgłowski. Po zmia-
nie stron goście wyrównali i mecz 
zakończył się remisem 1:1. W bar-
wach Lewartu zagrało trzech no-
wych zawodników. Krystian Że-
lisko został już wypożyczony do 
lubartowskiego klubu do koń-
ca czerwca ze Stali Stalowa Wo-
la. Przypomnijmy, że „Żelek” był 
już piłkarzem Lewartu w sezonie 
2020/2021. W 38 spotkaniach w 
III lidze zdobył 12 goli i był najsku-
teczniejszym strzelcem „biało-nie-

bieskich”. Po spadku zespołu z III 
ligi odszedł do Stali Stalowa Wo-
la. Tam w rozgrywkach na trze-
cioligowych boiskach nie wiod-
ło mu się. Grał mało i nie zdobył 
w rundzie jesiennej żadnej bram-
ki. Postanowił odbudować się w 
Lewarcie. Trener Grzegorz Bia-
łek pokłada w nim duże nadzie-
je i wspólnie popracują, by obie 
strony miały korzyść ze współ-
pracy. Druga nowa twarz w lubar-
towskiej ekipie to Adrian Pikul. 
Wychowanek Lewartu grał ostat-
nio w Polesiu Kock, czyli druży-
nie, której szkoleniowcem był Bia-
łek. Oficjalnie Pikul nie jest jeszcze 
piłkarzem Lewartu, ale wszystko 
jest na najlepszej drodze, by nim 
został. Przeciwko Cisowiance za-
grał testowany piłkarz z Opolani-
na Opole Lubelskie. Z zespołem 
trenuje jeszcze jeden piłkarz, któ-

rego obserwują szkoleniowcy. A 
to nie wszystko. W klubie cały czas 
trwają prace nad wzmocnieniem 
zespołu. Wszystkim działaniom 
przyświeca jeden cel – Lewart po 
tym sezonie ma pozostać w IV li-
dze. Lewart Lubartów – Cisowian-
ka Drzewce 1:1 (1:0); gola dla Le-
wartu zdobył w 2 minucie Jakub 
Niewęgłowski.
Skład Lewartu: Podleśny – Gębal, 
Niewęgłowski, Kuzioła, Iskierka, 
Michałów, Ciechański, Pikul, za-

wodnik testowany, Aftyka, Żeli-
sko; grali także: Tutaj, Tomasiak, 
Urban, Sowa, Lato, Majewski, So-
kół, Najda, Żuk, Duda, Bednar-
czyk, Lipski. Kolejny mecz kontrol-
ny zawodnicy Lewartu rozegrają 
w najbliższą sobotę 29 stycznia. 
O godzinie 11.00 na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Lubar-
towie rozpocznie się spotkanie ze 
Świdniczanką Świdnik. 

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Cisowianka Drzewce

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Cisowianka DrzewceKrystian Żelisko (w niebieskiej bluzie) w rundzie 
wiosennej będzie grał w barwach Lewartu

Kapitan Lewartu Jakub Niewęgłowski (w niebieskiej bluzie) zdobył pierwszą 
bramkę w 2022 roku dla lubartowskiego klubu w meczach kontrolnych

W niedzielę 30 stycznia w ha-
li sportowej Zespołu Szkół nr 2 w 
Lubartowie przy ulicy Chopina 6 
odbędzie się III Memoriał Grze-
gorza Falkowicza w halowej piłce 
nożnej. Na to piłkarskie spotkanie 
zapraszają: rodzina śp. Grzegorza, 
Komitet Organizacyjny oraz Miej-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Lubartowie. Turniej jest przewi-
dziany dla zawodników powyżej 
30 lat (30+). Na parkiecie zapre-
zentuje się 16 drużyn. Początek 
gier grupowych o godzinie 9.00, 
a rywalizacja będzie trwała do ok. 
godz. 15.00.  ig

II Charytatywny Nocny Półmara-
ton Szachowy – Szachiści wspie-
rają Psychiatrię Dziecięcą w Pol-
sce zorganizował w nocy z 14 na 
15 stycznia LUKS Lubartów. Za-
wody rozegrano w  restauracji 
Zielony Por  na półmaratońskim 
dystansie 21 rund, przy czasie 3 
minuty na partię plus 2 sekundy 
bonusu za ruch.
Turniej swoją obecnością zaszczy-
cili – dyrektor Lubartowskiego 
Ośrodka Kultury  Adam Kościań-
czuk (pomysłodawca akcji ,,Bę-
dziesz miał przerąbane – wspiera-
my Psychiatrię dziecięcą w Polsce”, 
właściciel Restauracji Zielony Por 
Łukasz Porowski, prezes LUKS Lu-
bartów Łukasz Domański oraz 
wielu szachistów. Celem turnieju 
było wsparcie charytatywnej akcji 
zbierania funduszy na Psychiatrię 
dziecięcą w Polsce.
– Zwróciłem się do właściciela Re-
stauracji Zielony Por Łukasza Po-

rowskiego o użyczenie lokalu na ten 
cel. Restaurator okazał się człowie-
kiem o wielkim sercu i było już wia-
domo, że zamierzony cel dojdzie do 
skutku – mówi członek zarządu 
LUKS Lubartów  Piotr Raczyński.
– Społeczność szachowa Lubarto-
wa od dłuższego czasu śledziła ak-
cję pana Adama Kościańczuka. 
Wraz z zarządem klubu bez chwili 
namysłu wyraziliśmy chęć pomocy. 
W ten sposób narodził się pomysł 
zorganizowania II Charytatywne-
go Nocnego Półmaratonu Szacho-
wego, a uzbieraną kwotę z wpiso-
wego postanowiliśmy przekazać 
na psychiatrię dziecięcą. Akcja zbie-
rania funduszy była podzielona na 
dwa etapy. Pierwszym z nich by-
ło znalezienie sponsorów, którzy 
ufundują nagrody, upominki, pa-
miątkowe statuetki i dyplomy dla 
uczestników. Firmy, instytucje, jak i 
osoby prywatne odpowiedziały na-
tychmiast na nasze prośby – mó-

wi manager klubu LUKS Lubartów 
Tomasz Drozd. – Drugim etapem 
było namówienie firm i osób na 
podarowanie atrakcyjnych rzeczy 
oraz usług na licytacje. Dzięki hoj-
ności darczyńców i zaangażowa-
niu całego klubu udało się zebrać i 
wpłacić na ten jak szczytny cel kwo-
tę 3000 zł.
Cała kwota zasiliła Lubelskie Sto-
warzyszenie Naukowe na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii w Lublinie.
LUKS Lubartów ufundował statu-
etki, Lubartowski Ośrodek Kultu-
ry przygotował dla wszystkich dy-
plomy. 
Zawody sędziowali  Piotr Opolski i 
Krzysztof Góra.
Po zaciętych pojedynkach wyniki 
najlepszych szóstek przedstawiają 
się następująco:
KATEGORIA 1800+: 1.Dziubiński 
Paweł, 2.Matyjaszczyk Adrian.
KATEGORIA 1800: 1.Siwek Mate-
usz, 2.Dębczak Hubert, 3.Opolski 
Piotr, 4.Góra Krzysztof, 5.Wojcie-
szyn Łukasz.
KATEGORIA 1600: 1.Dębczak Kry-
stian, 2.Ramusiewicz Michał, 3.Ra-
dzik Jakub, 4.Dragan Michał, 5.Da-
jek Paweł, 6.Baran Przemysław.
KATEGORIA 1400: 1.Gadzała Łu-
kasz, 2.Kos Krzysztof, 3.Demu-
cha Kazimierz, 4.Szabelski Kamil, 
5.Drozd Tomasz, 6.Pietruszka Ra-
fał.
KOBIETY: 1.Radecka Karolina, 
2.Pietruszka Marta.


