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Miasto przebuduje drogi

Oprócz produkcji ciepła lubartow-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej będzie wytwarzało tak-
że energię elektryczną. Na tym 
polega tak zwana kogeneracja. 
To najważniejsza część zadania, 
na które PEC otrzymało wielomi-
lionowe dofinansowanie z fun-
duszy norweskich. Dzięki temu w 
przyszłości rachunki za ciepło dla 
mieszkańców mogą być niższe 
od zakładanych. W Urzędzie Mia-
sta Lubartów miał miejsce brie-
fing prasowy dotyczący podpisa-
nia przez prezesa PEC Lecha Klizę 
umowy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, dotyczącej dofinansowa-
nia modernizacji źródeł wytwa-
rzania ciepła z zastosowaniem wy-
soko sprawnej kogeneracji OZE. 
- Umowa ta pozwoli naszym miesz-
kańcom osiągnąć pewną stabili-
zację cen ogrzewania w naszym 
mieście – mówił burmistrz Krzysz-
tof Paśnik. - Pokazujemy dziś, ja-
kie działania zostały poczynio-
ne przez spółkę w najważniejszym 

aspekcie, czyli obniżeniu cen ciepła. 
Jak zapewnił burmistrz - inwe-
stycja ta odczuwalnie zmniej-
szy koszty wytwarzania energii, 
co przełoży się na niższe rachun-
ki za ciepło dla mieszkańców mia-
sta. Ograniczona będzie rów-
nież emisja zanieczyszczeń do 
powietrza, co wpłynie na po-
prawę jego jakości. Jak wyjaś-
nił na spotkaniu prasowym pre-
zes PEC Lech Kliza, do zmiany 
źródeł wytwarzania ciepła spół-

ka przygotowuje się od dawna. 
- Cały projekt jest przewidziany na 
15,7 mln złotych - mówi prezes 
PEC . Najważniejszym zadaniem 
projektu jest budowa wysoko 
sprawnej kogeneracji. Powstaną 
cztery kogeneratory - silniki ga-
zowe, dzięki którym oprócz cie-
pła PEC będzie wytwarzać energię 
elektryczną. Będzie ona dodatko-
wym produktem, który da możli-
wość dodatkowego zarobku dla 
przedsiębiorstwa. Jak wspomniał 

prezes Kliza  - potencjalnie stwa-
rza to możliwość obniżki cen cie-
pła dla odbiorców.
Przejście na kogenerację ma na-
stąpić w ciągu dwóch lat. W Przed-
siębiorstwie Energetyki Cieplnej 
pozostanie na razie jeden kocioł 
węglowy, w którym będzie spala-
na także biomasa. Planowana jest 
też rozbudowa sieci cieplnej przy 
ul. Wierzbowej i podłączenie chęt-
nych odbiorców.          

  Anna Jakoniuk

Remonty dróg są ważne z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa dla 
mieszkańców Lubartowa. Ma-
ją też wpływ na estetykę terenu. 
Miasto Lubartów ogłosiło przetar-
gi na opracowanie projektów bu-
dowlanych i wykonawczych dla 
12 inwestycji drogowych. 
- Przebudowa dróg jest jedną z naj-
ważniejszych inwestycji realizowa-
nych przez Miasto Lubartów. Cieszę 
się, że będziemy mogli te inwestycje 
wykonać w tym roku – mówi bur-
mistrz Krzysztof Paśnik.

Przebudowane mają być ulice 
znajdujące się na osiedlu Królów 
Polskich: ul.Królowej Jadwigi na 
całej długości około 423 m2,  ul. 
Zygmunta I Starego na całej dłu-
gości około 510 m2, ul. Zygmunta 
II Augusta  na całej długości oko-
ło 390 m2, ul. Stefana Batorego  na 
całej długości około 390 m2. Po-
nadto będą to ul. Mieszka I  na ca-
łej długości około 760 m2 oraz ul. 
Jana III Sobieskiego na odcinku 
od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. 
Kazimierza Wielkiego około 140 

m2.  Będzie również przebudowa-
na droga wewnętrzna – boczna ul. 
Leśnej (odcinek do firmy Hovet). 
W skład prac wchodzą: rozebra-
nie istniejącej nawierzchni wraz z 
podbudową, wykonanie podbu-
dowy, nawierzchni z kostki bru-
kowej kolorowej, ustawienie kra-
wężnika i opornika (na wjazdach). 
Będą również przebudowane ist-
niejące urządzenia infrastruktury 
technicznej.  Wykonane zostaną 
zjazdy na posesje z kostki bruko-
wej betonowej. 

Dokończenie na stronie 3

Dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich PEC w Lubartowie otrzyma 6,8 mln zł. 

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na opracowanie projektów budowlanych 
i wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla kilku inwestycji 
drogowych. To ważna wiadomość dla mieszkańców, którzy czekają na remonty 
dróg i budowę chodników. Oferty wykonawcy mogą składać do 1 marca.

Wanda 
Kmiecik 
skończyła 
102 lata
Pani Wanda Kmiecik, mieszkan-
ka Lubartowa, 21 lutego obcho-
dziła swoje 102 urodziny. Z tej 
okazji odwiedził ją burmistrz 
Krzysztof Paśnik.
Jubilatka urodziła się we Lwowie, a 
do Lubartowa przybyła krótko po 
wojnie. Studiowała w Poznaniu na 
Akademii Handlowej. Kwiaty, gra-
tulacje i prezent wręczył 102-lat-
ce Burmistrz Miasta Lubartów,  
Mimo sędziwego wieku zdrowie 
pani Wandy dopisuje. Można z nią 
porozmawiać na wiele aktualnych 
tematów. Była bardzo mile zasko-
czona wizytą burmistrza.       KW

Ferie w mieście 2022
Ferie w mieście przyniosły wiele wrażeń dzieciom i młodzieży. sporo 
atrakcji przygotował Lubartowski Ośrodek Kultury. Można było też sko-
rzystać z propozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie i nie nudzić się w ferie.                 Czytaj strona 6

   foto: KW, AK

Boczna ul. Leśnej (odcinek do firmy Hovet)

Ulica Królowej Jadwigi
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Ponad 1,2 mln dotacji 
na przebudowę dróg

Dotacja na książki do bibliotek 
miejskich szkół

Trwa rekrutacja 
do przedszkoli miejskich

Prace pielęgnacyjne w parku

Jak usprawnić przemieszczanie 
się w Lubelskim Obszarze 
Metropolitalnym

Do pracy, do szkoły, do lekarza czy na spotkanie 
z przyjaciółmi? Każdego dnia dokądś zmierzamy! 
Jak usprawnić przemieszczanie się w Lubelskim 
Obszarze Metropolitalnym, do którego należy Miasto 
Lubartów? Wypełnij ankietę z tym związaną.  

Miasto Lubartów pozyskało ponad 1,2  mln zł dotacji na przebudowę 
dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Wyniki naboru zostały 
ogłoszone 16 lutego.  Zgodnie z wnioskiem złożonym przez urząd, środ-
ki te będą przeznaczone na przebudowę ulic: Bolesława Chrobrego i Ka-
zimierza Wielkiego w Lubartowie. Dofinansowanie, jakie udało się uzy-
skać, to 50 proc. kosztów inwestycji, której wartość opiewa na ponad 2,4 
mln zł. Wyniki naboru i szczegółowe informacje na temat Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg znajdują się na stronach Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

15 lutego  rozpoczęła się rekruta-
cja na rok szkolny 2022/2023 do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w   szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Miasto 
Lubartów. Rekrutacja potrwa do 
11 marca 2022 r.
Szczegółowe zasady oraz wnioski 
o przyjęcie dziecka do przedszko-
la lub oddziału przedszkolnego 
zamieszczone są na stronach in-
ternetowych poszczególnych pla-
cówek:

Przedszkole Miejskie nr 1
www.przedszkole1-lubartow.pl
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lubar-
towie
www.p2.lubartow.edu.pl
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubar-
towie
www.przedszkole4.lubartow.pl
Przedszkole Miejskie nr 5
www.przedszkole5.com.pl
Harmonogram postępowania re-
krutacyjnego znajduje się w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Lubartów.             Red.

Miasto Lubartów   w ramach   Na-
rodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025 pozyskało 48 tysięcy złotych 
dotacji na zakup książek   i ele-
mentów wyposażenia do biblio-
tek dla miejskich szkół. Łącznie 
z wkładem własnym Miasta do 
trzech   podstawówek i II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Piotra Fir-
leja w Lubartowie trafiło 60 tys. zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Ja-
na Twardowskiego w Lubartowie 
– 15 000,00 zł
W ramach dotacji Szkoła zakupi-
ła nowości wydawnicze, lektury 
szkolne, audiobooki, zestaw kom-
puterowy dla bibliotekarza, ele-
menty wyposażenia do kącika 
czytelniczego oraz materiały pa-
piernicze do działań promujących 
czytelnictwo.
    • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Piotra Firleja w Lubartowie –  15 
000,00 zł. W ramach dotacji Szko-
ła zakupiła nowości wydawnicze 
do biblioteki szkolnej,   elementy 
wyposażenia do biblioteki szkol-
nej (drukarka kolorowa, 6 puf, 6 
kompletów poduch, tablicę mo-
deracyjną), nagrody książkowe 
dla uczniów, farby i inne materiały 
plastyczne wykorzystane podczas 
spotkania autorskiego z ilustrator-

ką książek w formie warsztatów.
    • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
Jana Pawła II w Lubartowie  15 
000,00 zł. W ramach dotacji zaku-
piono nowości wydawnicze,   lap-
top, czytnik kodów jako wyposa-
żenie biblioteki oraz   materiały 
przeznaczone  do  działań promu-
jących czytelnictwo.
    • II Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Firleja w Lubartowie 15 
000,00 zł.  Przyznana dotacja zo-
stała przeznaczona na zakup lek-
tur szkolnych, nowości wydawni-
czych oraz książek historycznych 
poświęconych najnowszej historii.
    • Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 jest programem 

uchwalonym na lata2021-2025 
przez Radę Ministrów w celu po-
prawy stanu czytelnictwa w Pol-
sce poprzez wzmacnianie roli bi-
bliotek publicznych, szkolnych i 
pedagogicznych jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego, sta-
nowiących centrum dostępu do 
kultury i wiedzy. 
Program jest realizowany przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, przy zaan-
gażowaniu Biblioteki Narodowej, 
Instytutu Książki i Narodowego 
Centrum Kultury, oraz we współ-
pracy z Ministerstwem Edukacji i 
Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Red

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutki po śmierci 
ś.p. Ryszarda Sęka, 

za wszelką pomoc oraz udział w uroczystościach pogrzebowych
serdeczne podziękowania 

składa Żona

PODZIĘKOWANIE
Urząd Miasta Lubartów chce po-
znać  opinie mieszkańców. Dlate-
go zaprasza do udziału w anoni-
mowej ankiecie na stronie UM. Jej 
wypełnienie zajmuje tylko kilka-
naście minut. Ankietę można wy-
pełnić do 28 lutego. To wstęp do 
rozpoczynających się niebawem 
konsultacji społecznych dotyczą-
cych  Planu Zrównoważonej Mo-
bilności Miejskiej LOM.

W skład Lubelskiego Obszaru Me-
tropolitalnego wchodzą oprócz 
Lubartowa wchodzą:  Lublin, 
Świdnik, Bełżyce, Bychawa, Gar-
bów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Ka-
mionka, Konopnica, gmina Lubar-
tów, Łęczna, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, 
Spiczyn, Strzyżewice, Wojciechów 
i Wólka.

W  parku miejskim miały miejsce 
pierwsze prace pielęgnacyjne. Na 
początek, zanim jeszcze rozpocznie 
się okres lęgowy Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w 
Lubartowie przystąpiło do usuwa-
nia gniazd gawronów i przycinania 
gałęzi. Usuwanie gniazd odbywa 
się na mocy decyzji wydanej przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska w Lublinie. 
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Dokończenie ze strony 1
Opracowany ma być projekt stałej 
organizacji ruchu. 
Inne ulice przeznaczone do prze-
budowy to ul. Świerkowa  na od-
cinku gruntowym drogi tj. ok. 
118 m2,   ul. 1 Maja  na odcin-
ku od ul. Szkolnej do ul. Pia-
skowej tj. ok. 540 m2,  ul. Cicha 
na odcinku od ronda w kierun-

ku wschodnim – tj. ok. 260 m2.  
Urząd Miasta zaplanował także 
budowę chodnika łączącego ulice 
Bukową z ul. Wierzbową oraz łącz-
nika ulic Bukowej i Cisowej. Mają 
być wykonane z kostki brukowej, 
wokół planowane jest urządzenie 
zieleni i postawienie ławek i  ko-
szy. Na oferty wykonawców ratusz 
czeka do 1 marca.     Sylwia Cichoń

Zbigniew 
Filipowicz
Zdaję sobie 
sprawę, że nie 
wszystkie uli-
ce da się wy-
remontować 

od razu. Dobrze, że uda się teraz 
niektóre przebudować. Ważne 
jest, aby porawić komfort miesz-
kańców Lubartowa, gdyż są ulice 
po których ciężko jeździć.

Maria Cupryn
Jestem zado-
wolona z re-
montu tych 
ulic, choć 
mieszkam w 
innej części 
miasta. Będzie 

bezpieczniej dla korzystających 
z tych ulic oraz wygodniej się po 
nich poruszać kierowcom. Popie-
ram jak najbardziej remonty dróg.

Miasto przebuduje drogi

Ulica Świerkowa

Ulica Mieszka I

Ulica Stefana Batorego

Jest przetarg na miasteczko ruchu drogowego

Przetarg na fotowoltaikę 
na SP 3 ogłoszony

Przebudowa chodnika na ul. Kopernika 
rozpoczęta

Będzie remont drogi 
wewnętrznej na osiedlu 
3 Maja

849 – tyle głosów otrzymał ten projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Lubartów.  Chodzi o modernizację miasteczka ruchu drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. Właśnie ogłoszony został przetarg 
na jego modernizację.  

Jest to jedyny tego typu obiekt 
w mieście. Służy uczniom m.in. 
jako miejsce, w którym odbywa 
się coroczny Powiatowy Konkurs 
,,Bezpieczeństwo Ruchu Drogo-
wego”. Młodzież zdaje tam rów-
nież egzaminy na kartę rowerową 
i uczy się w praktyce bezpieczne-
go poruszania się w ruchu drogo-
wym. Obiekt jest też dostępny dla 
wszystkich mieszkańców miasta. 
Właśnie ogłoszony został prze-
targ na jego modernizację. Termin 
składania ofert upływa 3 marca. 
Zakres prac obejmuje wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej o 
powierzchni 1100 m2, wykonanie 
odwodnienia wraz ze studzien-

kami odpływowymi, wykonanie 
sygnalizacji drogowej, ustawienie 
pionowych znaków drogowych – 

30 szt., stojaki na rowery 10 stano-
wisk – 2 szt., oznakowanie pozio-
me.         (kw)

Ruszyła przebudowa chodnika 
przy ul. Kopernika. To długo wy-
czekiwana przez mieszkańców 
inwestycja realizowana przez 
Powiat Lubartowski przy wspar-
ciu Miasta Lubartów. Wpłynie 
ona na bezpieczeństwo miesz-
kańców i estetykę tej części mia-
sta.
Prace budowlane wykonuje firma 
Art-Bruk Monika Chołody z Na-
łęczowa. Nowy chodnik   ma po-
wstać w ciągu najbliższych kilku 
tygodni. Wykonawca na budowę  
chodnika ma 25 dni, wszystko za-
leży od pogody.
Koszt budowy chodnika to około 
429 tys. zł brutto. Wsparcia w rea-
lizacji inwestycji udzieliło Miasto 
Lubartów. Na ostatniej sesji rad-
ni podjęli uchwałę o przeznacze-
niu dla powiatu dotacji celowej w 
kwocie do 191 513,00 złotych. W 
chwili obecnej trwa usuwanie sta-
rej nawierzchni i krawężników.

SC, foto: KW

Wkrótce   droga wewnętrzna na 
osiedlu 3 Maja zyska nowe ob-
licze. Urząd Miasta ogłosił właś-
nie przetarg na jej modernizację. 
Zgodnie z projektem wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia dro-
gi. Powstanie też chodnik z kostki 
brukowej oraz parking z płyt beto-

nowych, roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe, wykonanie pod-
budowy, regulacje pionowe stu-
dzienek, wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego. Urząd 
na oferty przetargowe czeka do 4 
marca. 

KW

Przetarg na zaprojektowanie, 
dostawę i montaż instalacji fo-
towoltaicznej na budynku SP 3 
ogłosiło Miasto Lubartów. 
Na  dachu budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Lubartowie ma być 
zamontowana instalacja  do pro-
dukcji energii elektrycznej o mo-

cy 34 kW. Urząd chce ją wykonać 
i podłączyć jeszcze na starych za-
sadach dla prosumentów. Ener-
gia z paneli fotowoltaicznych ma 
zasilać m.in. urządzenia Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. In-
stalacja  ma być gotowa do końca 
marca br.                                  SC
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Przekazano teren pod rozbudowę hospicjum

Komendant straży awansował

Miasto chce wspomóc szpital
Zaopatrzenie oddziału pediatrycznego i noworodkowego w specjalistyczny sprzęt – na ten cel Miasto Lubartów zadeklarowało przyznać dotację dla szpitala. Decyzja czeka 
na zatwierdzenie przez radnych miejskich. O współpracy z miastem, programie profilaktycznych badań dla mieszkańców oraz planach szpitala rozmawiamy z dyrektorem 
SP ZOZ w Lubartowie Mirosławem Makarewiczem.

Miasto Lubartów zadeklarowa-
ło przyznanie szpitalowi 300 ty-
sięcy złotych dotacji na zakup 
niezbędnego sprzętu. Jakie po-
trzeby  ma obecnie szpital, jeśli 
chodzi o wyposażenie?
Z radością przyjęliśmy tą deklara-
cję wsparcia. Byliśmy już na spot-
kaniu z burmistrzem w tej sprawie. 
Środki te chcielibyśmy przezna-
czyć przede wszystkim na rozwój 
Oddziału Pediatrycznego, który 
uruchomiliśmy 1 grudnia 2021 r. i 
Oddziału Noworodkowego.  Za te 
środki planujemy zakupić aparat 
USG do Poradni Pediatrycznej. Ta-
ką potrzebę zgłosił ordynator oraz 
przenośny respirator noworodko-
wy – aparat wsparcia oddecho-

wego dla dzieci, które wymagają 
wsparcia przy transporcie z bloku 
operacyjnego na oddział. Naszym 
celem jest także utworzenie sta-
nowiska do resuscytacji noworod-
ków. W ubiegłym roku w naszym 
szpitalu było 1050 porodów, zaj-
mujemy pod tym względem wio-
dące miejsce w województwie. 
Chcemy też zakupić lampy do fo-
toterapii.
Czy szpital jest zadowolony z 
dotychczasowej współpracy z 
Miastem Lubartów ? Jakie inwe-
stycje udało się  zrealizować w 
ostatnim czasie dzięki wsparciu 
samorządu miejskiego? 
 Bardzo  cenimy sobie współpracę 
z Urzędem Miasta i burmistrzem. 

W ostatnim czasie miasto udzieli-
ło nam między innymi sporej do-
tacji na zakup ambulansu. 
Szpital wznowił działanie Od-
działu Pedriatrycznego.W czym 
oddział się specjalizuje? Jak 
dużo dzieci skorzystało z jego 
opieki? 
Byłem mocno zdeterminowany, 
aby powstał ten oddział. Bardzo 
trudno było znaleźć ordynato-
ra i personel, ale udało się. Dzisiaj 
znaleźć pediatrę to szukanie igły 
w stogu siana. Mamy specjalistę 
pulmunologa, alergologa, specja-
listę dziecięcych chorób płuc. To 
stawia nas na półce pediatrii wy-
sokospecjalistycznej. Taki oddział 
jest niezbędny w szpitalu. Obło-
żenie jest spore. W grudniu mieli-
śmy prawie 70 przyjęć na oddział, 
a w styczniu 80. Dysponujemy 17 
łóżkami, zakupiliśmy mnóstwo 
sprzętu, aby być samowystarczal-
nym w przypadku leczenia wielu 
chorób dzieci.  
Na Oddziale Pediatrycznym nie-
dawno powstał też oddział covi-
dowy dla dzieci? Czy takie roz-
wiązanie jest bezpieczne dla 
małych pacjentów?
Niektórzy rodzice mają takie oba-
wy, ale proszę się nie obawiać ho-
spitalizacji swoich dzieci. Oddzia-
ły są oddzielone i pracuje na nich 
odrębny personel. Zachowywa-

ne są wszystkie wymogi sanitar-
ne i procedury medyczne tak, by 
zapewnić bezpieczeństwo leczo-
nym pacjentom i ich rodzicom. Na 
oddział trafia dużo dzieci. Na 9 łó-
żek covidowych, w tym dwa ob-
serwacyjne - 9 jest zajętych. Ra-
czej są to stany nie zagrażające 
życiu. 
Z jakich programów bezpłat-
nych badań w szpitalu mogą 
obecnie skorzystać mieszkańcy 
miasta i powiatu?
Będziemy kontynuować program 
bezpłatnych badań przeciw bole-
riozie. Przystąpiliśmy też do pro-
gramu bezpłatnych badań słuchu 
oraz badań w kierunku osteopo-
rozy, by zbadać stan kości pacjen-
tów. Jeśli chodzi o profilaktykę, 
chcę też postawić na onkologię. 
Czasami takie badanie może ura-
tować nam życie. 
Jakie inwestycje zrealizował 
szpital w ostatnim czasie?
Od sierpnia 2021 roku wyremon-
towaliśmy tlenownię, która była 
w stanie krytycznym, co stanowi-
ło zagrożenie zwłaszcza podczas 
covidu. Teraz mamy kolejne źród-
ło tlenu w postaci dodatkowego 
zbiornika. 
Kolejna zakończona inwesty-
cja to próżnia. Instalacja podciś-
nieniowa używana jest głównie 
na Oddziale Intensywnej Terapii i 

Anestezjologii oraz na Bloku Ope-
racyjnym. 
Oprócz remontu Oddziału Pedia-
trycznego dokonaliśmy remontu 
sali udarowej Oddziału Neurolo-
gii. Czekamy tylko na meble i pa-
rawany. Na początku marca przyj-
miemy pacjentów. Na Oddziale 
Neurologicznym utworzyliśmy 
pokój badań diagnostycznych, 
wyposażyliśmy go w aparat USG z 
dopplerem. Pokój ten był wymo-
giem sanepidu. Co ważne, udało 
się nam uzyskać przedłużenie ter-
minu utworzenia Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego. Lubartowski 
szpital jest wpisany na mapę szpi-
tali powiatowych w wojewódz-
twie, gdzie ma zostać utworzony 
taki oddział. Nasz szpital położo-
ny jest w newralgicznym miejscu 
w kontekście budowanej drogi 
Via Carpatia.  Ministerstwo Zdro-
wia wydłużyło nam termin reali-
zacji tego zadania do 2023 roku 
przy konkretnych warunkach i ści-
śle monitorowanym harmonogra-
mie zadań. Obecnie jesteśmy na 
etapie ogłoszenia wyników prze-
targu. Będziemy realizować ten 
SOR. To ogromne wyzwanie logi-
styczne.  W planach jest też zakup 
rezonansu magnetycznego, co 
jest niezbędne dla szpitala. Dosta-
liśmy już środki na ten cel. 

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

Konferencję prasową dotyczącą 
dzierżawy terenu pod rozbudo-
wę Hospicjum św. Anny w Lubar-

towie zorganizowano 9 lutego w 
Sali Rycerskiej lubartowskiego 
Starostwa Powiatowego. W spot-
kaniu wzięli udział ks. kan. Andrzej 
Juźko oraz Starosta Ewa Zybała.
– W dniu dzisiejszym przekazaliśmy 
w użytkowanie Parafii św. Anny 3,7 
arów działki pod rozbudowę hospi-
cjum. Jest to ważna inwestycja po-
prawiająca kontakt osób chorych z 
rodzinami, umożliwiająca zaparko-
wanie auta, a także pobyt z chorym 
jego bliskim – mówiła Starosta Ewa 
Zybała. – Taką decyzję podjęła Ra-
da Powiatu Lubartowskiego na li-
stopadowej sesji ubiegłego roku.
Jak dodała Ewa Zybała, nie by-
ło żadnych wątpliwości i dylema-
tów, ponieważ sprawa jest bardzo 
potrzebna, ważny jest ułatwiony 

kontakt z bliskimi. – Nie wiadomo 
też czy ktoś z nas, za jakiś czas nie 
będzie potrzebował pomocy hospi-
cjum, dlatego bardzo się cieszymy, 
że doszło dziś do podpisania aktu 
przekazania –  podsumowała sta-
rosta.
Jak podkreślił ksiądz Andrzej Juź-
ko – jest to wydarzenie tym waż-
niejsze, że zbiega się z 30 roczni-
cą ustanowienia przez Jana Pawła 
II w dniu 11 lutego Światowego 
Dnia Chorego, a także z 15 rocz-
nicą istnienia lubartowskiego ho-
spicjum. –  Doświadczenia tych 
lat jednoznacznie wskazują na to, 
że nasze hospicjum jest o wiele za 
małe na to, aby sprostać potrze-
bom, ponieważ mamy chorych na-
wet spoza naszego województwa – 

mówił ks. Andrzej Juźko. –  W tej 
chwili mamy 13 łóżek w naszym 
budynku, oprócz tego opieką do-
mową objętych jest maksymalnie 
do 50 chorych.

W nowym budynku, który po-
wstanie obok starego, zmoderni-
zowanego, zostaną dodane nowe 
miejsca, co powiększy możliwości 
placówki do łącznie około 30 łó-
żek.                                   Anna Jakoniuk

Tomasz Podkański nie jest już Ko-
mendantem Powiatowym PSP  w 

Lubartowie.  Nadbryg. Andrzej 
Bartkowiak - Komendant Głów-

ny Państwowej Straży Pożarnej 
powołał  go na stanowisko za-
stępcy lubelskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Lubli-
nie. Decyzję personalną  wręczył 
mu 16 lutego. Kolejnego dnia w 
Komendzie Powiatowej PSP  w 
Lubartowie odbyła się uroczysta 
zbiórka z okazji zdania i powie-
rzenia obowiązków Komendan-
ta Powiatowego PSP w Lubarto-
wie. Uczestniczył w niej Lubelski 
Komendant Wojewódzki PSP nad-
bryg. Grzegorz Alinowski oraz 
przedstawiciele lubartowskich sa-

morządów: Sta-
rosta  Ewa Zy-
bała, Burmistrz 
Miasta Lubar-
tów  Krzysztof 
Paśnik, Nadleś-
niczy Nadleśni-
ctwa Lubartów 
Piotr Kiszczak, 
którzy podzięko-
wali ustępujące-
mu komendantowi za dotychcza-
sową współpracę.
 Pełniącym Obowiązki Komen-
danta Powiatowego PSP w Lu-

bartowie został st. kpt. Sylwester 
Goławski powołany niedawno na 
Zastępcę Komendanta Powiato-
wego.

KP PSP Lubartów

Ten teren przekazano pod rozbudowę hospicjum
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25 lat Stowarzyszenia  Inicjatyw Lokalnych

Dzień Noc Dzień- malarstwo Rafała Ereta

Prowadzą działania na rzecz rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi. Pomagają osobom 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorom, dzieciom i osobom uzależnionym. Mowa o Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „SIL”. Placówka obchodziła  25 – lecie istnie-
nia. 

Uroczystość zorganizowano 15 lu-
tego z udziałem władz Miasta Lu-
bartów i Powiatu Lubartowskiego. 
Wśród gości byli między innymi 
przedstawiciele lubartowskich 
jednostek: Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Ze-
społu Kuratorskiej Służby Sądo-
wej, Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz wielu stowarzy-
szeń i placówek, z którymi SIL po-
dejmuje współpracę. Była prezen-
tacja multimedialna,  tort i część 
artystyczna w wykonaniu uczest-
ników Klubu Seniora w Kierzków-
ce.

W spotkaniu 
wziął udział bur-
mistrz Krzysz-
tof Paśnik, który 
przekazał życze-
nia i okolicznoś-
ciowy grawerton.
Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokal-
nych powstało w 
lutym 1997 roku. 
Wcześniej zrodzi-
ła się idea utwo-
rzenia organiza-
cji pozarządowej. 
Na początku lat 
90 po likwidacji Zakładów Wy-
twórczych  Magnetofonów "Uni-
tra – Lubartów"  w 1991 roku wielu 
mieszkańców pozostało bez pra-
cy. Kilku byłych pracowników Uni-
try założyło organizację społecz-
ną Komitet Obrony Bezrobotnych. 
W 1993 roku powstała Lubartow-
ska Fundacja Pomocy Bezrobot-
nym. Następnie zastąpiło ją Sto-
warzyszenie Inicjatyw Lokalnych, 
które ma na celu aktywizację za-
wodową i społeczną, wspieranie 
przedsiębiorczości, przeciwdzia-

łanie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu oraz przemocy w 
rodzinie, wspieranie rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 
Placówka współpracuje z Burmi-
strzem Miasta Lubartów, Wójtem 
Gminy Lubartów, Starostą Powia-
tu Lubartowskiego, Powiatowym 
Urzędem Pracy, Miejską Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych czy Komendą Powiato-
wą Policji w Lubartowie. Prezesem 
zarządu SIL jest Jolanta Włoszek, 
w skład zarządu wchodzą: Mał-

gorzata Babczyńska, Sylwia Waw-
rzyńczak. Siedziba SIL mieści się 

przy ul. Kościuszki 5 A w Lubarto-
wie.                                   Sylwia Cichoń

Muzeum Ziemi Lubartowskiej 
w Lubartowie zaprasza do obej-
rzenia najnowszej wystawy Ra-
fała Ereta pt. „Dzień Noc Dzień”, 
dostępnej w okresie marzec – 
maj b.r. w siedzibie placówki. 
Malarstwo sztalugowe o tematyce 
osadzonej w sferze realizmu ma-
gicznego, w którym świat realny 
bywa wieloznaczny i zaklęty. Pej-
zaże, portrety, sceny wodne, kom-
pozycje metaforyczne, zwierzęta, 
oniryczne kwiaty z wyczuwalnym 
cieniem tajemnicy wciągają nas i 
zaciekawiają. Ten niepowtarzal-
ny język przekazu to oaza ciszy i 
spokoju. Rafał Eret z otaczające-
go świata wydobywa nowe zna-
czenia, to co brzydkie, codzienne, 
opatrzone aż do znudzenia, nagle 
zmienia się w zauwa-
żalną estetycznie war-
tość.
Artysta urodził się 1 
marca 1970 roku w Lu-
bartowie. Jako mło-
dy chłopak trafił na 
zajęcia do pracowni 
plastycznej Młodzie-
żowego Domu Kultury 
w Lubartowie. Kilka lat 
po maturze w lubar-
towskim liceum wyje-
chał do Holandii, gdzie 
ukończył Wydział Ma-
larstwa Gerrit Rietveld 
Academy w Amsterda-
mie. W Holandii miesz-
kał i tworzył w okre-
sie od 1993 do 2003 
roku. Jego twórczość 
to głównie malarstwo 
sztalugowe, malar-
stwo ścienne (murale) 
oraz okazjonalnie land 
art (sztuka ziemi).

Po powrocie do Polski związał się 
z lubelską Galerią Sztuki Wirydarz, 

gdzie w 2013 r. zrealizował pierw-
szą indywidualną wystawę swo-

ich obrazów. Wysta-
wa prac Ereta została 
uznana za jedno z naj-
ciekawszych przed-
sięwzięć wystawien-
niczych w Lublinie w 
2013 roku. Od tego 
czasu malarstwo Ereta 
cieszy się dużym zain-
teresowaniem środo-
wiska artystycznego: 
jego prace trafiają na 
wystawy w całej Pol-
sce m.in. na Warszaw-
skie Targi Sztuki, do 
Płockiej Galerii Sztu-
ki, Galerii Gardzieni-
ce, Miejskiej Galerii 
Sztuki w Chorzowie, 
Muzeum Lubelskiego 
na Zamku, „Królikar-
ni” w Warszawie oraz 
do najlepszych kolek-
cji krajowych i zagra-
nicznych. 

Oprac. Monika Sztorc

Zgłoś kulturalną inicjatywę!
Lubartowski Ośrodek Kultury 
zaprasza  uczniów ze szkół śred-
nich z terenu miasta do udzia-
łu w programie grantowym. Bu-
dżet programu wynosi 2 000 zł. 
Masz kulturalny pomysł? Nie masz 
środków?  Wymyśl, napisz, wyślij, 
zrealizuj – zachęca Lubartowski 
Ośrodek Kultury do udziału w pro-
gramie granatowym dla młodzie-
ży. To nowa inicjatywa placówki w 
ramach promowania kultury mło-
dych. W programie grantowym 
mogą wziąć udział uczniowie 
szkół średnich z terenu miasta Lu-
bartów. Budżet programu wynosi 
2 tysiące złotych. Jego celem jest 
dofinansowanie kosztów przygo-

towania i realizacji projektów kul-
turalnych skierowanych do dzieci 
i młodzieży na wszystkich pozio-
mach kształcenia lub o  charakte-
rze międzypokoleniowym. Wnio-
ski do programu przyjmowane są 
do 15 marca 2022 r. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszo-
ne  do 21 marca  na stronie inter-
netowej Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury. Zwycięskie projekty mo-
gą być realizowane wyłącznie w 
terminie od 1 kwietnia  do 31 lip-
ca br. 
Wszystkie informacje zawarte są 
w regulaminie na stronie www.lo-
klubartow.pl

KW
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Ferie w mieście 2022

Pokazy projektu  „Wielki człowiek w małym kinie”

Konkurs „Baśnie 
i Legendy”

„Lubartów w zimowym 
kadrze”

Kończą się lubartowskie ferie 
2022. Szereg atrakcji na ten czas 
zapewnił Lubartowski Ośrodek 
Kultury, MOSiR i Miejska Bibliote-
ka Publiczna.

Artystycznie
Kreatywnie mogły feryjny czas 
spędzić dzieci w Lubartowskim 
Ośrodku Kultury. Przygotowano 
tam szereg zajęć artystycznych. 
Były warsztaty komiksowe, zaję-
cia z ozdabiania słoików meto-
dą decoupage, zajęcia z makramy 
oraz spotkania z gitarą.  Chęt-
ni mogli też tworzyć kolaże albo 
uczestniczyć w zajęciach kuglar-

skich i pograć w planszówki. No-
wością były warsztaty fotograficz-
ne w plenerze. 
Na sportowo
Wśród zajęć sportowych przygo-
towano zajęcia ruchowo – tanecz-
ne oraz zmagania sportowe i za-
jęcia na basenie. Rozegrano też 
Turniej Skoków Narciarskich „De-
luxe Ski Jump” o puchar dyrekto-
ra LOK. Odbył się również Feryjny 
Turniej Szachowy z nagrodami.

„Wielki człowiek 
w małym kinie”
Oprócz wielu propozycji kino-
wych w Kinie Lewart odbył się też  

pokaz w ramach projektu „Wielki 
człowiek w małym kinie”. To seans 
skierowany szególnie dla dzie-
ci z zaburzeniami integracji sen-
sorycznej i nadwrażliwością słu-

chową, podczas którego dźwięk 
jest przyciszony, a sala lekko roz-
jaśniona. Dzieci w trakcie projek-
cji mogły skorzystać ze specjalnej 
strefy zabaw.

Poznawanie historii miasta
Wszyscy chętnie mogli też bez-
płatnie zwiedzać z przewodni-
kiem Muzeum Ziemi Lubartow-
skiej oraz Muzeum Parafialne.  (kw)

Ostatnie chwile na złożenie prac w 
konkursie plastycznym „Baśnie 
i Legendy”, który organizuje
 Lubartowski Ośrodek Kultury.

Do 28 lutego można przesłać lub przynieść prace 
do Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Placówka  
zaprasza dzieci oraz młodzież z powiatu lubar-
towskiego do uwolnienia wyobraźni i przygoto-
wania pracy nawiązującej do ulubionych postaci 
z baśni, bajek oraz legend. Rozstrzygnięcie kon-
kursu będzie 2 marca. Prace oceniane będą w 2 
kategoriach: prace płaskie – rysunek, szkic, pa-
stele, farby, wyklejanka, kolaż oraz formy prze-
strzenne. Czekają nagrody   ufundowane zosta-
ły m.in. przez BookSale.pl Regulamin konkursu 
znajduje się na stronie LOK.

Do 1 marca Lubartowski Ośrodek 
Kultury czeka na zdjęcia w konkur-
sie fotograficznym pt. „Lubartów 
w zimowym kadrze”. Konkurs jest 
przeznaczony dla  uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz do-
rosłych, z terenu powiatu lubar-
towskiego. Należy wyruszyć na 
spacer z aparatem i pokazać zimo-
wą odsłonę Lubartowa – fragment 
architektury, pejzaż 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. Trzeba zrobić 
zdjęcie Lubartowa w zimowym 
wydaniu, dodać je postem na fa-
cebooku LOK i wraz ze zgodą RO-
DO wysłać 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. Regulamin oraz więcej 
informacji na stronie  www.loklu-
bartow.pl

Za nami pokazy w ramach projek-
tu  „Wielki człowiek w małym ki-
nie”.  Maluchy oglądały bajki "Ba-
sia" i „Wielka wyprawa Molly”.  
Była animacja, balonowe zwie-
rzaki,  kącik zabaw,  cudowna baj-
ka.  Chętnych nie brakowało.
Przypominamy, że jest to pilota-
żowy projekt przeznaczony dla 
dzieci w wieku od 2 lat. Gdy spo-
doba się odbiorcom, będzie na 
stałe wprowadzony do oferty ki-
na. Czym różnią się te seanse od 
innych? Dźwięk w kinie jest przyci-
szony, sala jest lekko rozjaśniona,   
bajki są z przekazem edukacyj-
nym, jest krótka zabawa przygo-
towana przez  doświadczonego 
animatora, cena biletu 12 zł /os. 
Liczba miejsc ograniczona. Bilety 
warto kupić wcześniej na    www.
ekobilet.pl/kinolewart Dla zwięk-
szenia komfortu  widzów mamy 
do dyspozycji windę oraz toalety 
wyposażone w przewijak. Rezer-
wacja dla grup zorganizowanych: 
Łukasz Studziński tel.    533 133 
423;   kinolewart@gmail.com. LOK 
serdecznie zaprasza.   SC
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Przedszkolaki na Tanecznej 
Szkole

Urodziny z kinem
-  zapraszamy dzieci

Bale karnawałowe wychowanków PMDK

POTWORNA RODZINKA 2POTWORNA RODZINKA 2
–– PRZEDPREMIERAPRZEDPREMIERA
film: animacja, komedia, 2D dub-
bing czas: 104 min, od lat: b.o. 
24 lutego godz.: 16:00
22 lutego  – kino nieczynne
25-28 lutego godz.: 14:00
2-10 marca godz.: 14:00
8 marca  – kino nieczynne
PIES  –PIES  –  PREMIERAPREMIERA
film: komedia, 2D napisy czas: 100 
min, od lat: 13+ 
24 lutego godz.: 18:00
22 lutego  – kino nieczynne
25-28 lutego godz.: 16:00
2-3 marca godz.: 16:00
ŚMIERĆ NA NILUŚMIERĆ NA NILU
film: kryminał, 2D napisy czas: 127 
min, od lat: 15+ 
25-28 lutego godz.: 20:00
2-3 marca godz.: 20:00

MIŁOŚĆ JEST BLISKOMIŁOŚĆ JEST BLISKO
film: komedia romantyczna, 2D 
polski czas: 103 min, od lat: 12+ 
25-28 lutego godz.: 18:00
2-3 marca godz.: 18:00
UPS2 BUNT NA ARCE  UPS2 BUNT NA ARCE  
––  PREMIERAPREMIERA
film: animacja, przygodowy, 2D 
dubbing czas: 87 min, od lat: 13+ 
4-10 marca godz.: 16:00
8 marca  – kino nieczynne
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+ 
4-10 marca godz.: 17:45
8 marca  – kino nieczynne
CUD W GUADALUPE  CUD W GUADALUPE  
––  PREMIERAPREMIERA
film: dramat, religijny, 2D lektor 
czas: 99 min, od lat: 15+ 
4-10 marca godz.: 19:45
8 marca  – kino nieczynne
UNCHARTEDUNCHARTED
film: przygodowy, 2D, czas: 115 
min, od lat: 12+ 
11-17 marca 
godz.: 15:00 (dubbing)
godz.: 17:30 (napisy)
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
TO NIE WYPADA  TO NIE WYPADA  
––  PREMIERAPREMIERA
film: dramat, obycz., 2D dubbing 
czas: 115 min, od lat: 18+ 
18-24 marca godz.: 14:30, 16.30
22 lutego  – kino nieczynne

Przypominamy, że Lubartow-
ski Ośrodek Kulrury realizuje pro-
jekt "Taneczna Szkoła". Propozycja 
ta cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem. Ostatnio skorzysta-
ły dzieci z grupy Krasnoludki z 
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lu-
bartowie, które zaskoczyły  swoim 
układem w rytmie Rock'N'Rolla. 
Zostawiły  również własnoręcznie 
podpisane podziękowania.
Zajęcia są przeznaczone dla dzie-
ci z przedszkoli z terenu powiatu 
lubartowskiego. Każde zajęcia do-
stosowane są do grupy wiekowej 
uczestników.
W programie: nauka tańca, zwie-
dzanie Muzeum Kina, a na ko-
niec zabawa w salce urodzinowej.  

Prowadzi je  Ewa Wojciechewicz 
- instruktor tańca towarzyskiego, 
choreograf, juror turniejowy, czło-
nek Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego.  
Zapisy oraz więcej informacji pod 
nr telefonu 81 855 22 42  wew. 34 .

Lubartowski Ośrodek Kultury po-
leca atrakcję dla dzieci na urodzi-
ny. Placówka przypomina, że miła  
zabawa i niezapomniane wraże-
nia czekają na najmłodszych w ra-
mach Urodzin z Kinem. LOK za-
pewnia  seans filmowy w Kinie 
Lewart    z repertuaru dostępnego 

w danym dniu,   salkę urodzinową 
z ozdobami,  animatora oraz  upo-
minek dla Jubilata. 
Więcej informacji, regulamin oraz 
kwestionariusz rezerwacji dostęp-
ne są na stronie: www.loklubar-
tow.pl/urodziny-z-kinem/

AK

W ostatnim czasie pra-
cownia taneczna PMDK 
w Lubartowie świętowa-
ła karnawał. We wszyst-
kich 10 grupach prowa-
dzonych przez Jolantę 
Grabowską zostały zor-
ganizowane w ramach 
zajęć bale przebierań-
ców. Ich uczestnicy wy-
kazali się ogromną 
kreatywnością w przygo-

towaniu swoich kostiumów i ma-
sek. Czas treningu na zajęciach 
zamienił się w zabawę taneczną, 
połączoną z grami integracyjny-
mi i sprawnościowymi.  Miały one 
swój wymiar profilaktyczny i tera-

peutyczny: działania integracyjne 
pomagają dzieciom kształtować 
sferę relacji społecznych i wię-
zi koleżeńskich,   która tak bardzo 
ucierpiała podczas pandemii.  Pa-
trząc na szaloną kolekcję przebrań 

oraz uchwycone na zdjęciach tań-
ce i zabawy, można stwierdzić, że 
z uśmiechem nam zawsze do twa-
rzy, a fantazja to specjalność wy-
chowanków PMDK.

 Urszula Bednarczyk, foto: Jolanta Grabowska
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MKRPA przedstawia – problem narkotykowy z perspektywy dzieci 
i młodzieży. Część 4

FERYJNY TURNIEJ SZACHOWY - „ZOSTAŃ MISTRZEM FERII”

 Czy wiesz, że:
Z zebranego materiału badaw-
czego przeprowadzonego na te-
renie naszego miasta w 2021 r.( 
ankietę przeprowadzono wśród 
569 uczniów klas VII – VIII szkół 
podstawowych i uczniów szko-
ły ponadpodstawowej)  wynika, 
że po te substancje psychotropo-
we sięgało kiedykolwiek w życiu 
6,68% uczniów. Analizując kon-
takt uczniów z substancjami psy-
choaktywnymi można zauważyć, 
iż kontakt z substancjami psy-
choaktywnymi miało 6,44%19 
dziewczynek i 7,08%20 chłopców. 
31,58% uczniów zażywało narko-
tyki po raz pierwszy w wieku 15-
16 lat, 26,32% osób w wieku 11-
12 lat, 18,42% w wieku 8-10 lat. 
Natomiast 10,53% uczniów sięga-
ło po raz pierwszy po te substan-
cje w wieku 11-12 lat, a 13,16% 
w wieku 17 i więcej lat. Ucznio-
wie, którzy zażywali kiedykolwiek 
substancje psychoaktywne sięga-
li głównie po: marihuanę lub ha-
szysz (68,42%), rzadziej grzyby 
halucynogenne (26,32%), amfeta-

minę (23,68%), inne formy konopi 
(23,68%), kokainę (23,68%), ,,Kom-
pot” (23,68%), LSD (23,68%), sub-
stancje wziewne (23,68%), heroi-
nę (21,05%), dopalacze (21,05%), 
sterydy anaboliczne (18,42%), me-
tadon (18,42%), ekstazy (18,42%) 
oraz inne substancje, których ucz-
niowie nie wymienili (26,32%). 
Uczniowie przyznali, że po raz 
pierwszy sięgali po substancje 
psychoaktywne ze znajomymi na 
podwórku (42,11%), w czasie im-
prezy towarzyskiej (18,42%), w 
czasie wycieczki szkolnej (10,53%), 
pod nieobecność rodziców w do-
mu (7,89%), w czasie uroczysto-
ści rodzinnej (5,26%), na dysko-
tece (5,26%) oraz podczas innych 
okoliczności, których nie wymieni-
li (10,53%). Uczniowie, którzy spo-
żywali substancje psychoaktywne 
zostali także poproszeni o wskaza-
nie od kogo otrzymali tę substan-
cję. 44,74% uczniów młodszych 
przyznało, iż brało je w grupie zna-
jomych. Uczniowie wskazywa-
li również następujące odpowie-
dzi: dostałem od kolegi/koleżanki 

(42,11%), dostałem od obcej oso-
by (21,05%), kupiłem od kolegi 
(21,05%), kupiłem od kogoś zna-
nego ze słyszenia (18,42%), do-
stałem je od kogoś znanego ze 
słyszenia (15,79%), kupiłem od 
obcej osoby (13,16%), wziąłem 
z domu bez pozwolenia rodzi-
ców (10,53%), dostałem od star-
szego brata lub siostry (10,53%), 
dostałem od jednego z rodziców 
(10,53%) oraz 15,79% uczniów 
otrzymało te substancje nieświa-
domie. Interesujące wydają się 
także to, dlaczego młodzi ludzie 
sięgają po narkotyki lub dopala-
cze. Uczniowie przyznali, iż moty-
wuje ich ciekawość (52,63%), chęć 
dobrej zabawy (31,58%), przyjem-
ność/relaksacja (18,42%), presja 
grupy (13,16%), chęć bycia mod-
nym (7,89%), chęć zaimponowa-
nia w towarzystwie (7,89%) oraz 
kolejne 18,42% uczniów wskaza-
ło odpowiedź inne”, nie podając 
konkretnych przykładów, a kolej-
ne 5,26% ankietowanych przy-
znało, iż otrzymało te substan-
cje bez swojej zgody. Uczniowie 

środki psychoaktywne zażywa-
ją: na podwórku (55,26%), u ko-
legi/koleżanki (26,32%), w barze/
klubie (21,05%), podczas wycie-
czek szkolnych (18,42%), na tere-
nie szkoły (15,79%) oraz w domu 
(15,79%). Kolejne 26,32% uczniów 
wskazało inne miejsca, nie poda-
jąc przykładów. 31,58% uczniów 
zażywających kiedykolwiek sub-
stancje psychoaktywne przyznało, 
że ich rodzice wiedzą o tym fakcie. 
Uczniowie, którzy przyznali, że ich 
rodzice wiedzą o zażywaniu przez 
nich substancji psychoaktywnych 
wskazali, iż zareagowali oni w na-
stępujący sposób: przeprowadzili 
z nimi rozmowę (33,33%), nie za-
reagowali w ogóle (16,67%), zde-
nerwowali się i wyznaczyli karę 
(16,67%), szukali pomocy u spe-
cjalisty (16,67%) oraz zareagowali 
w inny sposób, nie podając przy-
kładów (16,67%). Następnie na ko-
lejne pytanie odpowiedzi udziela-
li wszyscy ankietowani biorący 
udział w badaniu. Większość ucz-
niów nie wie, czy zdobycie narko-
tyków lub dopalaczy w ich mieście 

byłoby możliwe – taką odpowiedź 
wskazuje 66,78% uczniów. 22,50% 
młodzieży uważa, że jest to trud-
ne, zaś 10,72% uważa, że jest to ła-
twe. Zdecydowana większość ba-
danych uczniów nie zna miejsc, 
w których można kupić narkotyki 
lub dopalacze (83,48%). Pozosta-
li uczniowie wskazują na: osied-
le (6,15%), centrum miejscowości 
(4,92%), teren szkoły (4,22%), dy-
skotekę (3,34%), siłownię (1,76%) 
oraz inne miejsca, których nie wy-
mienili (4,82%). Natomiast 7,73% 
uczniów zna konkretną osobę, u 
której można kupić substancje 
psychoaktywne.  66,26% uczniów 
sądzi, że zażywanie narkotyków 
lub dopalaczy jest zdecydowa-
nie szkodliwe dla zdrowia, zaś 
19,86% osób uważa, że jest to ra-
czej szkodliwe. Z tą opinią nie zga-
dza się 5,27% uczniów, w tym: 
2,99% sądzi, iż substancje te są ra-
czej nieszkodliwe, a kolejne 2,28% 
osób uważa, że są one zdecydo-
wanie nieszkodliwe. 8,61% ankie-
towanych wskazuje odpowiedź 
,,trudno powiedzieć”.         Cdn.

Przez 5 dni grano 7 rund przy cza-
sie 10 minut +5 sekund bonusu za 
ruch dla zawodnika. Łącznie przez 
5 dni każdy zawodnik mógł roze-
grać 35 partii. W sumie rozegrano 
prawie 500 partii w ciągu 20 go-
dzin. Łącznie w zawodach skla-
syfikowanych zostało 41 zawod-
ników i zawodniczek. Pojedynki 
były bardzo zacięte, do końca nie 
było wiadomo, kto wygra po-
szczególne klasyfikacje, szczegól-
nie w kategoriach do lat 10 i 15. 
Najlepsze szóstki w poszczegól-

nych kategoriach.
Do lat 8
1.SOWA Patryk 16 pkt.
2.WŁOSEK Zofia 5 pkt.
3.CICHOŃ Mateusz 4 pkt.
4.KURZYŃSKI Natan
5.WÓJCIK Fabian
6.SPRYNC Marcel.
Do lat 10.
1.DAJEK Weronika 23,5 pkt .
2.KOZAK Krystian 22 pkt.
3.OPOLSKI Aleksander 19,5 pkt.
4.SKRZYPIEC Jeremiasz
5.KOBYŁKA Oliwier
6.MONKA Wojciech.

Do lat 15.
1.CZUCHRYTA Kacper 29 pkt.
2.RACZYŃSKI Dominik 26,5 pkt.
3.PIEKARCZYK Dominik 24,5 pkt.
4.BRODECKI Antoni, BARAN Fran-
ciszek
5.DANIŁ Klara
6.DROZD Michał.
Do lat 20.
1.RADZIK Jakub 26 pkt.
2.LATEK Oliwier 17 pkt.
3.PAĆ Przemysław 3,5 pkt.
4.LESIUK Olaf
 5.OSIAK Filip

Sponsorami tegorocznych roz-
grywek byli: Lubartowski Ośrodek 
Kultury, Dante, Akropark, Karty 
Grabowskiego, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 
w Lubartowie, Strefa Wysokich 
Lotów, Wydawnictwo Debit, In-

terduo.pl, Stella Pack, Świerszczyk 
dla dzieci, endo.pl, Bonito.pl, 
Okiem Pasji, Wydawnictwo Dra-
co, Salony Meblowe Jawor, Piekar-
nia- Cukiernia Szczygiełek, Pole-
xia, Wydawnictwo Helion.
Nagrody, upominki, dyplomy i 

medale po turniejach wręczyli dy-
rektor Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury Adam Kościańczuk, mana-
ger LUKS Lubartów Tomasz Drozd 
oraz sędzia zawodów Piotr Opol-
ski.

Tomasz Drozd

W ramach ferii w Lubartowskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano XIX Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. Turniej 
trwał przez 5 dni - od 14 do 18 lutego. Wzięli w nim udział zawodnicy m.in.: z Łodzi, Nałęczowa, Puław, Lublina, Ożarowa, Kocka oraz 
Lubartowa.
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Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale…

Cel podróży – Albania

Wyjazd licealistów do Hiszpanii

Prelegentka odwiedziła prawie 
wszystkie kraje Europy, podró-
żowała po Azji i Afryce, ale naj-
bardziej fascynuje ją szeroko 
pojęty „Wschód”.
Prowadząca spotkanie podzieli-
ła się z uczniami swoją wiedzą i 
wrażeniami na temat Albanii, w 
której oczywiście gościła. Na po-
czątku młodzież poznała histo-
rię kraju, którego krajobraz wy-
pełnia ogromna liczba schronów 
obronnych, czyli bunkrów. Naj-
większymi turystycznymi atrak-
cjami Albanii są plaże, zwłaszcza 
w miejscowościach Ksamil, Saran-
da i Vlora oraz półwysep Karaburn 
i Wyspa Sazan, na której znajduje 

się tzw. Jaskinia Piratów. Ucznio-
wie poznali również antyczną osa-
dę Butrint, która jest na liście świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 
Miejscowość ta zachwyca staro-
żytnymi zabytkami, takimi jak te-
atr grecki czy rzymskie łaźnie oraz 
malowniczym położeniem. Innym 
miejscem w Albanii, które znajdu-
je się na liście UNESCO jest Gjiro-
kastera - kamienne miasto srebr-
nych dachów i tysiąca schodów. 
Pani Kamila opowiedziała też o 
Kanionie Lengarica i gorących 
źródłach, które stanowią natural-
ne i bezpłatne spa.
Opowieści o  Albanii towarzyszy-
ły zdjęcia, z których wyłonił się 

piękny kraj plaż i dobrego jedze-
nia. Turyści ulegają czarowi staro-
żytnego dziedzictwa oraz cudów 
natury Albanii, wśród których pe-
rełką jest Błękitne Oko, czyli źród-
ła z krystalicznie czystą wodą oto-

czone pięknym lasem, a kształtem 
przypominające ludzkie oko.  Al-
bania to kraj uważany za jeden z 
najbardziej egzotycznych w Euro-
pie, wciąż mało znany, a co za tym 
idzie, atrakcyjny i niedrogi dla tu-

rystów.  Udział w spotkaniu z po-
dróżniczką z pewnością zachęcił 
niejednego ucznia do planowania 
wakacyjnych podróży i odkrywa-
nia uroków nieznanych im miejsc.

Zuzanna Tomasiak kl. 2d 

Uczniowie klas 1a, 2a, 2d i 3j z II LO 7 lutego  uczestniczyli w prelekcji pt. „Albania-Kraina Orłów”, która odbyła się na platformie 
Teams. Spotkanie poprowadziła Kamila Gruszka - podróżniczka i pilotka wycieczek w klubie wyjazdowym Wytwórnia Wypraw, która 
prowadzi również własny blog i fanpage na Facebooku. 

Relacja uczniów ZS nr 2 w Lubartowie z wyjazdu w ramach projektu Erasmus+.

Na początku miesiąca 
grupa uczniów z ZS nr 2 
brała udział w wyjeździe 
do miejscowości Monte-
hermoso w Hiszpanii w 
ramach międzynarodo-
wej wymiany młodzieży. 
Oto wrażenia uczniów z 
pełnego zajęć wyjazdu:
Poniedziałek
Pierwszy dzień w Monte-
hermoso był pełen wra-
żeń. Zaczęliśmy go od 
wspólnej prezentacji w 
szkole, gdzie spotkaliśmy się z 
uczniami z innych krajów. Hiszpa-
nie zaskoczyli nas swoim talen-
tem muzycznym, zagrali utwory 
charakterystyczne dla Hiszpanii. 
Potem uczyliśmy się podstawo-
wych zwrotów w języku hiszpań-
skim- co za przygoda. Wiecie, że 
hiszpański jest najszybszym języ-
kiem na świecie? Po warsztatach 
poszliśmy na spacer po Monte-
hermoso. Pogoda była niesamo-
wita! Słońce, słoneczko… To miej-
sce jest przepiękne. 
Dzień zakończyliśmy tradycyj-
ną lokalną potrawą- paellą. Co za 
emocje! Nie możemy się doczekać 
kolejnych dni.

Wtorek
Kolejny dzień projektu spędzili-
śmy w miasteczku o nazwie Pla-
sencia. Najpierw pojechaliśmy do 
hodowli zwierząt, gdzie zjedliśmy 
przepyszny obiad, złożony m.in z 
charakterystycznych dla Hiszpa-
nii długo dojrzewających węd-
lin. Później pojechaliśmy do mia-
sta Plasencia. Graliśmy tam w grę 
terenową, która przybliżyła nam 
historię tej pięknej miejscowości. 
Dzień zakończyliśmy wieczornym 
spacerem po starówce i kolacją z 
pozostałymi uczestnikami projek-
tu.
Środa okazała się dla nas niesa-
mowitą lekcją historii. Odwiedzili-

śmy jedno z większych 
miast w Extramadurze- 
Meridá. Zwiedziliśmy 
tam amfiteatr, w któ-
rym odbywały się wal-
ki gladiatorów. Potem 
odwiedziliśmy muze-
um pełne starożytnych 
budowli! Po powro-
cie do Montehermoso 
obejrzeliśmy typowy 
dla tego miasta taniec, 
który był tańczony ze 
względu na święto Los 

Negritos. Dzień zakończyliśmy 
wspólną kolacją.
Czwartek rozpoczęliśmy od 
obejrzenia tradycyjnej parady w 
centrum miasta oraz pokazów 
tanecznych mieszkańców Mon-
tehermoso. Następnie całą grupą 
udaliśmy się do miasteczka El Ga-
so. Pokonaliśmy bardzo wyczer-
pującą pieszą trasę, która finalnie 
zaprowadziła nas do przepiękne-
go miejsca, w którym był bardzo 
wysoki wodospad. Niestety stru-
mień wodny nie był tak intensyw-
ny jak zwykle, ponieważ obecnie 
panuje okres suszy. Po ciężkiej, ale 
przyjemnej wędrówce wszyscy ra-
zem zjedliśmy przepyszną kolację.

Piątek
Nasz ostatni dzień roz-
począł się wyjazdem 
do Cáceres (stolicy re-
gionu w którym, znaj-
duje się Monteher-
moso). Zwiedzaliśmy 
przepiękne stare śred-
niowieczne miasto oraz dowie-
dzieliśmy się dużo na temat hi-
storii tutejszego regionu. Później 
zjedliśmy przepyszny obiad w re-
stauracji znajdującej się w katalo-
gu Michelin. Kiedy wróciliśmy do 
Montehermoso, czekała na nas 
kolacja i uroczyste zakończenie 
oficjalnej  części naszego pobytu 
w Hiszpanii, na której zostały wrę-
czone nam dyplomy oraz drobne 
upominki. 
Sobota 
Ten dzień zaczął się dla nas bar-
dzo emocjonalnie, ponieważ mu-
sieliśmy się pożegnać z naszymi 
host rodzinami oraz wszystkimi 
uczniami z Hiszpanii. Następnie 
ruszyliśmy w drogę do Madrytu. 
Gdy już tam dojechaliśmy, pożeg-
naliśmy się z pozostałymi uczest-
nikami programu Erasmus i ruszy-
liśmy zwiedzać stolicę Hiszpanii 
-  Madryt. Mimo że, nie mieliśmy 

za dużo czasu, to udało zobaczyć 
między innymi: Plaza Mayor, czyli 
największy plac w Madrycie, Pałac 
Królewski, który jest największym 
pałacem w Europie - ma ponad 
1300 pokoi, Park Retiro, a w nim 
Pałac Kryształowy zrobiony ze 
szkła, Grand Via, czyli najbardziej 
rozpoznawalną ulicę w Madrycie, 
na której znajdują się różnego ro-
dzaju sklepy i instytucje. 
Niedziela
Nasz ostatni dzień spędziliśmy w 
trasie do domu. W drodze powrot-
nej opracowywaliśmy plan poby-
tu uczestników projektu Echoset 
w Lubartowie. Hiszpanie postawi-
li poprzeczkę bardzo wysoko, ale 
jesteśmy pewni, że młodzież z Ma-
cedonii, Chorwacji, Litwy, Niemiec 
i Hiszpanii będzie równie zadowo-
lona z pobytu w Polsce jak my te-
raz z naszej wizyty w Monteher-
moso.       Julka, Magda, Klaudia i Paweł

Karnawał to czas przepełniony 
muzyką i zabawą, a ważnym ele-
mentem tego okresu są bale kar-
nawałowe, na które przedszkolaki 
wyczekują od wielu tygodni. Kar-
nawałowy bal przebierańców, mi-
mo pandemii, odbył się również 
9 lutego w Przedszkolu Miejskim 
nr 4. By ograniczyć ryzyko każda z 
grup bawiła się w swojej sali. 
Tego dnia od samego już rana w  
przedszkolu można spotkać by-
ło wróżki, królewny, piratów, ryce-
rzy, policjantów, strażaków,  Spi-
dermena, Batmana i wiele, wiele 
innych ciekawych postaci z bajek, 
baśni, świata magii i przedstawi-
cieli wymarzonych profesji. 
Wystrój sal przedszkolnych przy-

pominał wielką salę balową, na 
której dominowały kolorowe świa-
tełka, serpentyny, niezliczona ilość 
balonów. Wszystko to wprowa-
dzało dzieci w radosny nastrój i 
jednocześnie zachęcało do weso-
łej, spontanicznej zabawy. Wycho-

wawcy grup dołożyli wszelkich 
starań, by ten dzień dominował w 
liczne konkursy, zagadki, zadania, 
konkurencje, zabawy muzyczne. 
W czasie przerw w tańcach dzieci 
miały możliwość słodkiego poczę-
stunku, przygotowanego przez 

rodziców w poszczególnych gru-
pach. Po kilku chwilach wypo-
czynku muzyka znowu porwała 
wszystkich do tańca w rytm sam-
by, walczyka i rock and roll’a. To 
był fantastyczny dzień  obfity nie 

tylko w kolorowe przebrania, ale 
także radość, szczęście i wspaniałą 
zabawę. Dzieci miały także możli-
wość pozowania do zdjęć. 

S. Wojnowska
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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  ziemię rolną. Tel. 698 
233 029 
 Sprzedam dużą kuchnię gastro-
nomiczną. Tel. 698 233 029 
 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 wózek inwalidzki, najle-
piej spalinowy, kryte nawozie, w 
dobrym stanie i przyzwoitej cenie. 
Tel. 501 468 753
 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 
 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, 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 
 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

Rezonans magnetyczny 
teleradiologia

PILATES - Zdrowy kręgosłup z MKS 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 został wywieszony wykaz nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 431/33 o pow. 0,0266 ha, poło-
żonej w Lubartowie (obręb 4-Zagrody Lubartowskie), stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów (KW nr 
LU1A/00050473/1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków za-
gospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 
21 dni.  

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie na 
tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości – nierucho-
mości gruntowe rolne, oznaczone jako działki nr 16, nr 18 i nr 20/2, o 
łącznej pow. 8,36 ha, położone w obrębie geodezyjnym 11-Pałeczni-
ca, gmina Niedźwiada, stanowiące własność Gminy Miasto Lubartów, 
przeznaczone do dzierżawy w trybie III przetargu ustnego nieograni-
czonego, na czas oznaczony 5 lat. 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 został wywieszony wykaz nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 101/1 o pow.0,0154 ha, położonej 
w Lubartowie (obręb 12-Jacek), stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów (KW nr LU1A/00072259/5), 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.  

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

 Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 został wywieszony wykaz nie-
ruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych w ewidencji  gruntów i bu-
dynków  ewidencji gruntów nr 125/2, nr 126/2, nr 127, nr 128, nr 129/2 , nr 131 (KW nr LU1A/00058861/4, 
KW nr LU1A/00058862/1, KW nr LU1A/00079651/2) o łącznej pow. 0,6239 ha, położonej w obrębie 8-Za Fa-
bryką, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz wywiesza się na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.  

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 

Młodzieżowy Klub Sportowy Lu-
bartów zaprasza na zajęcia Pilates.
Zajęcia są prowadzone pod okiem  
instruktorki - Angeliki Sochy. W 
ich trakcie uczestnicy  zrozumieją 
istotę ruchu i własnego ciała. 
Obowiązują zapisy, ilość miejsc 
ograniczona. Telefon: 530 436 366

MKS Lubartów prowadzi też na-
bór do grup tanecznych. Dołącz 
do rytmicznych grup:

DANCE KIDS
- Wtorek  18:00
- Czwartek 18:00
Zajęcia dla osób w wieku 5-18 lat

ZUMBA 
- Wtorek 19:00
- Czwartek 19:00
Więcej szczegółów pod numerem 
telefonu 530 436 366
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Lubartowie oraz „Aktywny Lu-
bartów” Stowarzyszenie Wspiera-
jące Sport i Rekreację zapraszają 
do udziału w Lubartowskiej Lidze 
Orlika. Rozgrywki przewidziane są 
dla zawodników pełnoletnich, a 
pierwsze spotkania zaplanowane 
są pod koniec marca. Do uczest-
nictwa zaproszone są tzw. dzikie 
drużyny oraz zespoły reprezentu-
jące zakłady pracy. Mecze ligowe 
rozgrywane będą w piątki w go-
dzinach wieczornych oraz w so-

boty, ewentualnie w niedziele. 
Terminarz i godziny uzależnione 
są od ilości zgłoszonych drużyn.
Informacje na temat rozgrywek 
oraz zapisy drużyn (do 10 marca) 
– tel. 515 644 710. Regulamin na 
stronie www.mosirlubartow.pl.
Spotkania piłkarskie będą roz-
grywane na Orliku przy ul. 1 Ma-
ja. Organizatorzy do uczestnictwa 
zachęcają hasłem „Czas wyjść z 
domu i aktywnie spędzić czas z 
przyjaciółmi”.

ig

SPORT

ZAGRAJ W LIDZE 
ORLIKARZY LEWARTU

 FERIE NA SPORTOWO

Pływaczki z Lubartowa 
na zawodach w Lublinie
W dniu 11 lutego rozpoczęła się 
”I Runda Ligi Wojewódzkiej 12-
13 lat”, w której udział wzięła Kaja 
Czakon Klubu Swim Team Lubar-
tów. Kaja płynęła na dwóch dy-
stansach: 50 m stylem grzbieto-
wym i 100 m stylem klasycznym. 
W obydwu stylach pobiła swo-
je rekordy życiowe, na 50 m sty-
lem grzbietowym zajęła VIII miej-
sce,   niestety na 100 m stylem 
klasycznym otrzymała dyskwalifi-
kację.
W sobotę 12 lutego odbyły   się 
ogólnopolskie zawody  pływackie 
„Memoriał Henryka Kosakowskie-
go”, w którym uczestniczyły Kaja 
Czakon i Kaja Wróblew-
ska. Dziewczyny wzię-
ły udział w czterech star-
tach, podzielonych na   
dwa bloki   pływackie - 
poranny i popołudniowy.
Kaja Czakon startowa-
ła   na dystansach 100 i 
200 m stylem grzbieto-
wym oraz 100 i 200 m 
stylem klasycznym.  Na 
200 m stylem grzbieto-
wym pobiła swój rekord 
życiowy o 12 sec., zajęła II 
miejsce i zdobyła srebrny 
medal, na dystansie 100 
m w stylu grzbietowym 
zajęła miejsce IV, nato-
miast w stylu klasycznym 
na 100 i 200 m  zajęła VI-
II miejsce.
Natomiast Kaja Wróblew-
ska startowała na dystan-

sach 100 i 200 m stylem grzbieto-
wym oraz 200 m stylem zmiennym 
i 200 m stylem motylkowym.  Kla-
syfikowana ze starszymi zawod-
niczkami 18+, zajęła miejsce X na 
100 m stylem grzbietowym (V w 
swojej kat. wiekowej), VIII na 200 
m stylem grzbietowym (V w swo-
jej kat. wiekowej), miejsce VII na 
200 m stylem motylkowym (II w 
swojej kat. wiekowej)   i miejsce V 
na 200 m stylem zmiennym (I w 
swojej kat. wiekowej).  Serdecznie 
gratulujemy osiągniętych wyni-
ków i życzymy wytrwałości.

Iwona Tarkowska

Dwie zawodniczki Klubu Swim Team 
Lubartów  rywalizowały  na zawodach w Lublinie.

Ferie zimowe to czas zasłużo-
nego odpoczynku od szkoły i 
nauki. Cieszy fakt, że dzieci i 
młodzież z naszego miasta spę-
dzały wolne dni na sportowo. 
Oto kilka przykładów aktywne-
go i sportowego wypoczynku 
z udziałem lubartowskich klu-
bów sportowych.
W pierwszym tygodniu ferii 
przedstawiciele sekcji taekwon-
-do Miejskiego Klubu Sportowe-
go Lewart AGS Lubartów przeby-
wali w Szczyrku na Centralnym 
Zimowym Zgrupowaniu Tae-
kwon-do. Bardzo ważne były spe-
cjalistyczne treningi, ale organi-
zatorzy zapewnili uczestnikom 
szereg innych atrakcji. Spotkania 
towarzyskie, wycieczki, rozmowy 
z gośćmi z zagranicy, ciekawe za-
bawy i konkursy, a jak warunki at-
mosferyczne pozwalały, to także 
jazda na nartach czy snowboar-
dzie. Sekcja tenisa stołowego Le-
wartu zorganizowała akcję Ferie 
z rakietką w Lewarcie. Zajęcia dla 
dzieci odbywały się w pawilonie 
przy ul. Krzywe Koło i miały prze-
de wszystkim charakter gier i za-
baw sportowych. Jednym z ele-
mentów była Mała Olimpiada w 
Lewarcie. Najmłodsi zawodni-
cy wzięli udział w mini-olimpia-
dzie składającej się z 8 konkuren-
cji. Najlepiej zaprezentowali się 
Marcel Sagan i Maks Malczewski, 
ale najważniejsze było, że wszy-
scy uczestnicy mieli zapewnio-
ną wspaniałą zabawę. Propozycję 
spędzenia czasu na sportowo za-
pewnił też Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Lubartowie. Przez 
całe ferie trwał Quiz sportowy, w 
którym trzeba było wykazać się 
szeroką wiedzą na temat spor-
tu – od tego w wymiarze global-
nym, dotyczącym Igrzysk Olim-
pijskich, aż po znajomość sportu 
w wymiarze lokalnym, czyli lu-
bartowskim. Niektóre grupy MO-
SiR-u uczestniczyły w treningach, 
spotkaniach sparingowych i wy-
jazdach na sportowe atrakcje do 
Lublina. Zespół rocznika 2014 pod 
opieką trenera Pawła Majchera 
wziął udział w swoim pierwszym 
turnieju – PCPN CUP 2022. Mło-
dzi piłkarze w Stalowej Woli rywa-
lizowali z drużynami z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Nowej Dęby, 
Radomia i Kielc. Ofertę wspólne-
go spędzania ferii dla dzieci miał 
też Młodzieżowy Klub Sportowy 
„Lubartów”. Zajęcia miały szero-
ki przekrój oferowanych form. By-
ły zajęcia ruchowe i sportowe oraz 
m.in. takie atrakcje jak tworzenie 
rekwizytów na przedstawienie, 
czy zajęcia taneczne. ig
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Za niespełna miesiąc inauguracja rundy wiosennej.

SERIA GIER KONTROLNYCH PIŁKARZY LEWARTU

POBIEGNIJ W BIEGU TROPEM WILCZYM

Piłkarze Lewartu Lubartów kon-
tynuują przygotowania do run-
dy wiosennej sezonu 2021/2022. 
Pierwsza wiosenna kolejka spot-
kań zaplanowana jest na weekend 
19/20 marca. Wtedy „biało-niebie-
scy” zagrają na własnym boisku z 
Orlętami Łuków. Zanim to jednak 
nastąpi, to przed podopiecznymi 
trenera Grzegorza Białka jeszcze 
liczne treningi oraz kolejne spot-
kania sparingowe.
Ostatnio zawodnicy Lewartu roze-
grali cztery spotkania kontrolne. 
Jedno z nich lubartowianie wy-
grali, jedno zremisowali i dozna-

li dwóch porażek. I chociaż w ta-
kich testowych pojedynkach nie 
wynik jest najważniejszy, to z po-
stawy naszych zawodników mo-
żemy być zadowoleni. Kształtuje 
się też kadra, jaką podczas wio-
sennej części rozgrywek dyspo-

nował będzie szkoleniowiec jede-
nastki z Lubartowa. Zanosi się na 
to, że Lewart wiosną powinien być 
silniejszy kadrowo niż w pierwszej 
części rozgrywek. Wiadomo już, 
że do zespołu został wypożyczo-
ny ze Stali Stalowa Wola napast-
nik Krystian Żelisko. Kibice pamię-
tają „Żelka” z występów w III lidze 
w barwach Lewartu. Pamiętają 
też, że strzelił dla klubu 12 bramek 
na trzecioligowym froncie. Kolej-
ni nowi piłkarze, którzy przygo-
towują się do drugiej części sezo-
nu z drużyną to: pomocnik Adrian 
Pikul (wychowanek Lewartu, któ-

ry ostatnio występował w Polesiu 
Kock), pomocnik Bartłomiej Ko-
neczny (ostatnio Opolanin Opole 
lubelskie), pomocnik Tymoteusz 
Lato (wychowanek Orlika Lubar-
tów, występujący ostatnio w dru-
żynach młodzieżowych Górnika 

Łęczna i w drugim zespole tego 
klubu) oraz obrońca Antoni Je-
mioł (w ubiegłym sezonie grał w 
III lidze w barwach Podlasia Biała 
Podlaska). Lewart dotychczas po-
twierdził tylko pozyskanie Żeliski, 
ale zanosi się na to, że pozostali 
wymienieni zawodnicy też wios-
ną zagrają w lubartowskim klubie.
Wyniki ostatnich spotkań kontrol-
nych piłkarzy Lewartu:
Lewart Lubartów – Opolanin 
Opole Lubelskie 4:1 (4:1); bram-
ki dla Lewartu zdobyli: Bartłomiej 
Koneczny – 2 oraz Krystian Żelisko 
i Szymon Bielecki – po 1.
Skład Lewartu: Podleśny – Toma-
siak, Niewęgłowski, Kuzioła, Ka-
miński, Koneczny, Lato, Pikul, 
Michałów, Aftyka, Żelisko; gra-
li także: Tutaj, Gębal, Iskierka, Ur-
ban, Ciechański, Majewski, Pęksa, 
Żuk, Sowa, Bielecki, zawodnik te-
stowany.
Lewart Lubartów – Stal Kraśnik 
2:3 (2:1); bramki dla Lewartu zdo-
był Krystian Żelisko – 2.
Skład Lewartu: Podleśny – Toma-
siak, Niewęgłowski, Kuzioła, Ka-
miński, Koneczny, Lato, Pikul, Mi-
chałów, Aftyka, Żelisko; grali 
także: Tutaj, Iskierka, Urban, Cie-
chański, Majewski, Sokół, Żuk, So-
wa, Bielecki, zawodnik testowany.
Lewart Lubartów – Sparta Rejo-
wiec Fabryczny 2:2 (1:1); bramki 
dla Lewartu zdobyli: zawodnik te-
stowany i Adrian Pikul – po 1.
Skład Lewartu: Podleśny – Pęk-

sa, Urban, zawodnik testowany, 
Iskierka, Sowa, Ciechański, Ma-
jewski, Żuk, Duda, Sokół; grali tak-
że: Tutaj, Tomasiak, Niewęgłowski, 
Kamiński, Michałów, Lato, Pikul, 
Koneczny, Aftyka, Żelisko.
Lewart Lubartów – Granit By-
chawa 1:3 (0:1); bramkę dla Le-
wartu zdobył Filip Michałów.
Skład Lewartu: Podleśny – Toma-
siak, Urban, zawodnik testowa-
ny, Iskierka, Koneczny, Majewski, 

Pikul, Michałów, Aftyka, Żelisko; 
grali także: Tutaj, Ciechański, La-
to, Sokół, Żuk, Pęksa, Bednarczyk.
Kolejny mecz kontrolny zawod-
nicy Lewartu rozegrają w najbliż-
szą sobotę 26 lutego. O godzinie 
11.00 na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią w Lubartowie rozpo-
cznie się spotkanie z Huraganem 
Międzyrzec Podlaski. 

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź
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Przypominamy, że tak jak w latach 
ubiegłych, również i w tym roku 
w Lubartowie odbędzie się bieg 
„Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Jest to ogól-
nopolski projekt realizowany we 
współpracy z Fundacją Wolność i 
Demokracja. Lokalnym organiza-
torem jest Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Lubartowie. Wy-
darzenie będzie miało miejsce w 
niedzielę 6 marca. Patronat nad 
tą patriotyczno-sportową impre-
zą sprawują: Mar-
szałek Wojewódz-
twa Lubelskiego, 
Starosta Lubar-
towski, Burmistrz 
Miasta Lubartów 
oraz Wójt Gminy 
Lubartów.
Tradycyjnie już 
odbędą się dwa 
biegi: Bieg Hono-
rowy na dystansie 
1963 m oraz Bieg 
Główny dystans 
6 km. Ponad 75 

tysięcy biegaczy w 360 miejsco-
wościach Polski i świata weźmie 
udział 6 marca w X edycji „Tropem 
Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” organizowanym przez 
Fundację Wolność i Demokracja. 
W tym gronie znajduje się Lubar-
tów. Tym samym bieg, którego 
celem jest upamiętnienie ostat-
nich obrońców wolności, walczą-
cych na ziemiach polskich jeszcze 
po zakończeniu II wojny świato-
wej, jest największym biegiem pa-

mięci w Polsce. Jest też największą 
imprezą masową towarzyszącą 
obchodom „Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”. Sym-
boliczny dystans biegu we wszyst-
kich miastach wynosi 1963 metry. 
Liczba ta jest nawiązaniem do da-
ty śmierci ostatniego, poległego 
w walce Żołnierza Wyklętego – Jó-
zefa Franczaka „Lalka”, który został 
zamordowany w 1963 roku. W nie-
których miastach odbędą się tak-
że biegi na dłuższych dystansach. 

Każdy z uczestników 
biegu otrzyma koszul-
kę z wizerunkiem jed-
nego z Żołnierzy Wy-
klętych oraz medal 
pamiątkowy. W każ-
dym mieście organi-
zatorzy przygotowa-
li dodatkowe atrakcje.
Szczegóły na stro-
nie internetowej i Fa-
ceeboku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Lubartowie.

ig

Podsumowanie Mistrzostw 
Europy BJJ w Rzymie
Pomimo przeciwności i kontu-
zji Marcin Urban (na zdjęciu z 
prawej) uczestniczył w Mistrzo-
stwach Europy federacji IBJJF. 
W ćwierćfinale walczył z reprezen-
tantem Włoch - Paolo Mascellaro 
i został poddany kluczem na rękę 
w 5 minucie pojedynku. Rywal był 
bardzo wymagającym przeciwni-
kiem. Uczestnictwo w zawodach  
i walka z najlepszymi zawodnika-
mi to wspaniałe doświadczenie i 
piękna pamiątka dla sportowca.
Zawodnik składa podziękowania: 

rodzinie za wyrozumiałość i moż-
liwość wyjazdu na zawody, trene-
rom za przygotowanie oraz war-
tości, jakie wnoszą w jego życie, 
kolegom z Gladio za treningi i 
wsparcie, fizjoterapeutom -Micha-
łowi Stojańskiemu oraz Andrze-
jowi Rzeżutce, Agnieszce Polskiej 
za pomoc medyczną w ostatnich 
dniach, Kubie Gduli za pomoc lo-
gistyczną, profesorowi Rick Young 
za możliwość wystąpienia na Mi-
strzostwach, reprezentując jego 
Akademię oraz Jackowi Tomasia-

kowi. Podziękowa-
nia kierowane są 
dla wszystkich, któ-
rzy kibicowali i trzy-
mali kciuki. Spon-
sorami byli: sklep 
"Alkohole Świa-
ta", Hurtownia "Sa-
nit", sklep "Procent",  
Grzegorz Wawrzyń-
czak, Michał Go-
dzisz.     Opr.  IG


