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Pomieszczenie znajdujące się 
w piwnicy w Szkole Podstawo-
wej nr 4   w Lubartowie prze-
mieniło się w magazyn darów. 
Trafiają one między innymi do 
lubelskich szpitali, hospicjów, 
świetlic, gdzie przebywają ci, 
którzy uciekli przed wojną w 
Ukrainie. 
Zbiórkę prowadzi Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Lubartowie oraz Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Niech się Serce Obudzi” w po-
rozumieniu z Centrum Europy 
Wschodniej, które działa przy Uni-
wersytecie Marii Curie – Skłodow-
skiej w Lublinie.
– Współpracujemy z różnymi miej-
scami, gdzie potrzebna jest po-
moc. Ostatnio Szpital Jana Boże-
go w Lublinie potrzebował pieluch. 

Dużo darów poszło też dla Hospi-
cjum Małego Księcia, gdzie trafiły 
dzieci z hospicjum w Ukrainie – mó-
wi Justyna Wereszczyńska, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

„Niech się Serce Obudzi”. – Odżyw-
ki dla niemowląt przekazaliśmy dla 
mam z dziećmi, które znalazły swo-
je schronienie w Hotelu w Mieczy-
sławce. Ktoś przyniósł nam wózek 
dla dziecka. Szybko znalazł się ktoś, 
kto go potrzebuje. Rotacja darów 
jest bardzo duża – dodaje.
Na miejscu zbierane są też ubra-
nia. – Przyjmujemy ubrania, któ-
re mogą być używane, ale uprane, 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Segregujemy je wielkością, żeby 
potem było łatwiej odszukać i odpo-
wiedzieć na konkretne potrzeby. Lu-
dzie często oddają nam wartościo-
we rzeczy, poruszenie jest ogromne. 
Bardzo zaangażowali się w zbiórkę 
nauczyciele z naszej szkoły – przy-
znaje Justyna Wereszczyńska.
Dzięki akcji zorganizowanej przez 

szkołę wyposażona została świet-
lica dla dzieci, która powstała z ini-
cjatywy Centrum Europy Wschod-
niej przy UMCS. Organizatorzy 
zbiórki czekają na transport ksią-
żeczek dla dzieci po ukraińsku. Bę-
dą to książki z księgarni z Kijowa. 
Znaleźli się dobrzy ludzie, którzy 
za to zapłacą.

Dary zbierane są w siedzibie Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Jana Pa-
wła II ul. Kosmonautów 11, w 
godz. 8.00 – 18.00. Przyjmowane 
są zabawki, maskotki, gry planszo-
we, kolorowanki, artykuły szkol-
ne, żywność trwała, środki czysto-
ści, odzież w dobrym stanie, koce. 
Kontakt pod tel. 509 688 422.

Katarzyna Wójcik 

„Ludzie często oddają nam wartościowe rzeczy, poruszenie jest ogromne”

Przeprosinami ze strony Prezesa Jacka Tomasiaka i pracowników telewizji Spółdzielni Mieszkaniowej zakończyły się sprawy skierowane do Wydziału Karnego Sądu Rejono-
wego w Lubartowie, z oskarżenia prywatnego Sylwii Cichoń, redaktor naczelnej „Lubartowiaka” i Adama Kościańczuka, dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury -  wy-
dawcy gazety, przeciw redaktorom Kanału S – Patrycji Oleszek, Bartoszowi Giza i Jackowi Tomasiakowi - prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. W wyniku prze-
prowadzonych na polecenie sądu mediacji, musieli oni przeprosić pokrzywdzonych na łamach spółdzielczej telewizji. Mimo, że w sądzie karnym toczy się kolejna sprawa o 
zniesławienie wytoczona telewizji, to Kanał S. dalej atakuje - tym razem burmistrza Krzysztofa Paśnika.  

Kanał S przeprasza przedstawicieli „Lubartowiaka” i LOK 

Lubartów nie ustaje w pomocy UkrainieLubartów nie ustaje w pomocy Ukrainie

Justyna Wereszczyńska

W telewizji spółdzielczej Kanał S 
30 lipca ubiegłego roku wyemi-
towano informacje, w których za-
warte zostały nieprawdziwe su-
gestie, że zachowanie dyrektora 
LOK Adama Kościańczuka i mate-
riały prasowe wydawanego przez 
niego „Lubartowiaka” nawoływa-
ły do popełnienia przestępstwa 
niszczenia czy uszkodzenia szla-
banów na terenach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. W związku z 
nieprawdziwymi i szkalującymi 
stwierdzeniami w prywatnym ak-
cie oskarżenia zarówno Sylwia 
Cichoń, jak i Adam Kościańczuk 
domagali się przeprosin za po-
mówienie, które w opinii publicz-
nej mogło poniżyć lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla 
zajmowanego stanowiska.
W Kanale S wspomniani redakto-
rzy i prezes Spółdzielni sugerowa-
li, że przestępstwa te pozostają 
w bliskim związku z publikacja-
mi w „Lubartowiaku”, które w na-
wiązaniu do krytycznych głosów 
mieszkańców negatywnie oce-
niały zastosowanie szlabanów na 
osiedlach SM. W programie wy-
korzystano też nagranie wideo z 
udziałem dyrektora LOK. Na py-
tanie redaktora Bartosza Gizy: jak 
duże znaczenie  dla ataków wan-
dali na szlabany mogą mieć arty-
kuły w „Lubartowiaku”, prezes Ja-
cek Tomiasiak odpowiedział, że 
w jego opinii bardzo duże. A nisz-

czenie szlabanów pojawiło się w 
chwili publikacji artykułów w tej 
gazecie. 
Sąd skierował sprawę do mediacji,  
w wyniku której  Patrycja Oleszek, 
Bartosz Giza i Jacek Tomasiak mu-
sieli przeprosić Sylwię Cichoń i 
Adama Kościańczuka na łamach 
Kanału S. 
11 marca w spółdzielczej telewizji 
ukazał się materiał o takiej treści: 
„Patrycja Oleszek, Bartosz Giza – 
oboje działający w imieniu Redak-
cji Kanał S oraz Jacek Tomasiak w 
imieniu wydawcy Kanału S- Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lubar-
towie oświadczają, że informa-
cje i komentarze podane  w dniu 
30 lipca 2021 roku w edycji nr 566 
programu „Informacje” dotyczą-
ce niszczenia mienia  Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubartowie tj. 
szlabanów ograniczających wjazd 
na teren osiedli administrowa-
nych przez Spółdzielnię nie mia-
ły na celu zarzucenie Lubartow-
skiemu Ośrodkowi Kultury, jego 
dyrektorowi Adamowi Kościań-
czukowi ani też Redakcji „Lubar-
towiaka” czy Sylwii Cichoń jako 
redaktor naczelnej tego dwutygo-
dnika, że za przedmiotowe czyny 
przestępcze ponoszą oni jakąkol-
wiek odpowiedzialność. Ponie-
waż informacje i komentarze na-
dane w dniu 30.07.2021 r. mogły 
wywołać takie wrażenie u odbior-
ców, Patrycja Oleszek, Bartosz Gi-

za – oboje działający w imieniu 
Redakcji Kanał S oraz Jacek To-
masiak w imieniu wydawcy Kana-
łu S- Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Lubartowie, przepraszają za zaist-
niałą sytuację”.
BYŁY JUŻ SPROSTOWANIA 
To nie pierwszy raz, kiedy Kanał S 
musi przepraszać za wyemitowa-
ne materiały. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jako wydawca Kanału S 
musiała niegdyś przeprosić Ma-
rię Kozioł za naruszenie dóbr oso-
bistych w związku z nieprawdziwą 
informacją, że pani Kozioł należa-
ła do Obywatelskiej Rady Ocale-
nia Narodowego.  Informacje o 
tym podano w materiale wśród 
przekazów programu radia Wolna 
Europa o wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego. Warto wspo-
mnieć, że nie tylko przeprosiny, 
ale też sprostowania były publi-
kowane w Kanale S. Pierwsze do-
tyczyło informacji, że żona jedne-
go z pracowników była zarażona 
koronawirusem i że pracownik 
został oddelegowany do domu. 
Taka sytuacja okazała się niepraw-
dziwa. Kolejne sprostowanie do-
tyczyło rzekomego urlopu burmi-
strza Lubartowa, który akurat we 
wspomnianym czasie przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. 

KOLEJNA SPRAWA 
W SĄDZIE KARNYM 
Sprawa szlabanów to nie jedy-

ny w ostatnim czasie kontakt Ja-
cka Tomasiaka i Patrycji Oleszek z 
wymiarem sprawiedliwości. Pry-
watny akt oskarżenia pod ich 
adresem skierowała do sądu Mag-
dalena Urbaś, Naczelnik Wydzia-
łu Administracyjno-Organizacyj-
nego Urzędu Miasta Lubartów i 
jednocześnie Radna Rady Gmi-
ny Niemce.  W sprawie karnej pre-
zes i pracownica spółdzielczej te-
lewizji są oskarżeni o pomówienie 
urzędniczki na antenie Kanału S. 
Grozi za to do roku pozbawienia 
wolności. 
- 20 listopada 2020 r. w Lubarto-
wie za pomocą środków masowe-
go komunikowania w programie 
„Informacje Kanał S” – edycja 530, 
pomówili mnie o takie postępo-
wanie i właściwości, które poniży-
ły mnie w opinii publicznej i narazi-
ły na utratę zaufania potrzebnego 
dla zajmowanych przeze mnie sta-
nowisk tj: Naczelnika Wydziału Ad-
ministracyjno-Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Lubartów oraz funk-
cjonariusza publicznego sprawują-
cego mandat Radnej Rady Gminy 
Niemce, poprzez rozpowszechnie-
nie w/w materiale informacyjnym 
kłamliwych informacji. Sprawa jest 
w toku. Do jej zakończenia nie bę-
dę jej komentować  - mówi Mag-
dalena Urbaś. O przebiegu proce-
su będziemy informowali naszych 
Czytelników. 

NIE USTAJĄ W ATAKACH
Jak się okazuje, Kanał S nie ustaje 
w atakach. W jednym z ostatnich 
wydań „Informacji” Burmistrz Lu-
bartowa został przedstawiony z 
paskiem na oczach, a prowadzą-
cy program nazywali go Krzyszto-
fem P. Tego typu działania stosuje 
się wobec przestępców lub osób 
skazanych. 
O działania spółdzielczej telewizji 
podczas ostatniej sesji, która od-
była się w miniony wtorek, pytał 
przewodniczący Rady Miasta Lu-
bartów Grzegorz Gregorowicz. 
– Panie Burmistrzu o ten przekaz 
pytają mnie mieszkańcy. Nie przy-
chodzi mi do głowy, żeby miał pan 
postawione jakieś zarzuty krymi-
nalne.  W tej sytuacji zastanawiam 
się, czy nie powinien pan wskazać 
konkretnych artykułów prawnych, 
które mówią o naruszeniu pańskich 
dóbr osobistych i dobrego imienia. 
To jest zohydzanie pana w oczach 
opinii publicznej. Nie można tolero-
wać mowy nienawiści – mówił rad-
ny Grzegorz Gregorowicz. 
Do sprawy odniósł się sam bur-
mistrz. – O tę sprawę pytały mnie 
inne osoby. Oczywiście, że nie ma 
żadnych zarzutów karnych. Nie po 
raz pierwszy szkalowany jestem 
ja i moja rodzina. Zleciłem swoim 
prawnikom analizę tego materia-
łu. Będę Państwa informował o dal-
szym przebiegu tej sprawy – po-
wiedział Krzysztof Paśnik.        SC
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Umowy na wsparcie podpisane

Trzeci pojazd kursuje w Lubartowie

Miasto Lubartów udzieliło wspar-
cia finansowego dla kilku or-
ganizacji. Dzięki temu będzie 
możliwość wycieczek, spotkań 
plenerowych, zajeć rekreacyj-
nych, szkolenia młodzieży czy za-
wodów sportowych. Umowy z 
przedstawicielami Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów  od-
dział Lubartów,  Klubu Karate Tra-
dycyjnego BUSHI, Swim Team 
Lubartów i Stowarzyszenia Od-
nowa przy Kościele o. Kapucynów 

w Lubartowie podpisał Burmistrz 
Miasta Krzysztof Paśnik.  Miasto 

dziękuje za współpracę i życzy sa-
mych sukcesów. 

Trwa kolejny etap testów  Lubar-
towskiej Komunikacji Miejskiej. Od  
14 marca w trasę wyruszył trze-
ci pojazd, który Miasto Lubartów 
otrzymało do testów. Tylko w cią-
gu ostatnich tygodni z  komunika-
cji miejskiej skorzystało już blisko 2 
tys osób. Przez kolejne dwa tygo-
dnie trasy i rozkład jazdy pozostają 
bez zmian. Komunikacja jest bez-
płatna.
Przypominamy, że autobus kur-
suje od poniedziałku do piątku.
Długość trasy to 17 km – 26 przy-
stanków w jedną stronę. Końco-
we przystanki zostały zlokalizowa-
ne przy kościele w Lisowie i przy ul. 
Hutniczej w Lubartowie. 

Szczegółowy rozkład jazdy znajdu-
ją się na przystankach. 
Proponowany przebieg trasy ma 

sprawdzić w praktyce potrzeby 
mieszkańców, co pozwoli na wpro-
wadzanie ewentualnych korekt. 

Koleżankom i Kolegom, Przyjaciołom, 
Regionalistom, Znajomym, byłym Uczniom, 
Sąsiadom, Młodzieży dziękujemy za wspólną 

modlitwę i udział w uroczystościach 
pogrzebowych 

mojego Męża i naszego Ojca 

ś.p. Romana Kornackiego
Żona i Rodzina 

PODZIĘKOWANIE

Bezpłatne zajęcia z nauki i do-
skonalenia pływania dla ucz-
niów klas I-III szkół podstawo-
wych miasta Lubartów. Projekt 
realizowany jest przy wsparciu 
finansowym Gminy Miasta Lu-
bartów oraz Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki.
Forum Aktywności Sportowo-Tu-
rystycznej FAST wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 
Lubartowie serdecznie zaprasza-
ją dzieci z klas I-III ze szkół pod-
stawowych miasta Lubartów na 
bezpłatne zajęcia z nauki i do-
skonalenia pływania, które odby-
wać się będą od marca do grudnia 
br. na basenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Lubarto-
wie. Zajęcia realizowane będą w 
związku z Ogólnopolskim Projek-

tem Ministerstwa Sportu i Tury-
styki pt. „Umiem pływać”. Projekt 
podzielony będzie na 2 edycje: 1 
edycja – marzec-czerwiec 2022 
r., 2 edycja – wrzesień-grudzień 
2022 r.
Zapisy dzieci ze Szkół Podstawo-
wych nr 1 i nr 4 wyłącznie drogą 
elektroniczną smsem pod nr te-
lefonu 502639591 lub drogą mai-
lową fastlubartow@gmail.com w 
treści: Projekt Umiem pływać, imię 
i nazwisko dziecka, klasa (np. III c), 
SP1 lub SP4. Zajęcia prowadzone 
będą w poniedziałki w godzinach 
17.45-18.30 oraz soboty w godzi-
nach 14.25-15.10 (każdy uczestnik 
zajęć ma możliwość przychodze-
nia w poniedziałki i soboty, czy-
li 2 razy w tygodniu). Pierwsze za-
jęcia odbędą się 28 marca 2022 

r. (poniedziałek). Jeżeli jest 
zgłoszenie mailowe, proszę 
podać nr telefonu kontakto-
wy. Decyduje kolejność zgło-
szeń, ilość miejsc jest ograni-
czona!!! W sprawie projektu 
głównym źródłem informacji 
będzie strona klubowa www.
fastlubartow.pl. Prosimy na 
pierwsze zajęcia przynieść 
wypełnioną deklarację oraz 
podpisany regulamin przez 
opiekuna (do ściągnięcia na 
stronie www.fastlubartow.pl). 
Projekt dla uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Lubar-
towie realizowany jest w klasa
ch.                                      FAST

Nauka pływania dla dzieci

Robią chodnik na Kopernika 
Postępują prace przy przebudo-
wie chodnika na ul. Kopernika. To 
długo wyczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja realizowana 
przez Powiat Lubartowski przy 
wsparciu Miasta Lubartów. Wpły-
nie ona na bezpieczeństwo miesz-
kańców i estetykę tej części mia-
sta. Prace budowlane wykonuje 

firma Art-Bruk Monika Chołody z 
Nałęczowa. Koszt budowy chod-
nika to około 429 tys. zł brutto. 
Wsparcia w realizacji inwestycji 
udzieliło Miasto Lubartów. Na sesji 
radni podjęli uchwałę o przezna-
czeniu dla powiatu dotacji celo-
wej w kwocie 191 513,00 złotych.  

Foto: KW

Ponad 800 tysięcy na wsparcie OPP
Dotację otrzymały lubartowskie 
kluby sportowe, stowarzyszenia i 
organizacje pożytku publicznego.    
Dotyczą zadań w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej, turystyki i krajoznaw-
stwa, działalności na rzecz osób w 
wieku emerytalnym, kultury, sztu-
ki, podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowej, nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania. W bieżą-
cym roku jest to kwota ponad 800 
tysięcy złotych. 
-  Cieszę się, że trafi do nich tak du-
ża kwota. Z oferty naszych klubów 
i stowarzyszeń korzystają wszyscy 
mieszkańcy miasta – mówi Bur-
mistrz Miasta Lubartów Krzysztof 
Paśnik. 
Przykładowo Forum Aktywno-
ści Sportowo – Turystycznej FAST 
na triathlon - zajęcia rekreacyjne 
dla dzieci i młodzieży otrzymało 

3000 zł; Młodzieżowy Klub Spor-
towy „Lubartów”  na IV Lubartow-
ski Dzień Sportu dostał 9500 zł; 
Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów odział w Lubar-
towie – 18 000 zł na zadanie pod 
nazwą „Aktywny senior turysta 
– dba o kondycję fizyczną”; Uni-
wersytet Trzeciego Wieku  w Lu-
bartowie – 13 000 zł na projekt 
„Seniorzy poznają Polskę dawną i 
teraźniejszą”;  Stowarzyszenie Al-
wernia – 5000 zł na festyn Kapu-
cynalia; Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lubartowie 9000 zł na zadanie 
„Różne barwy muzyki – cykl let-
nich koncertów na Rynku w Lu-
bartowie”; Miejski Klub Sporto-
wy „Lewart” Autonomiczna Grupa 
Sekcji – na promocję Miasta Lu-
bartów poprzez udział zawodni-
ków MKS Lewart AGS Lubartów w 
międzynarodowych i krajowych 
zawodach taekwon-do w 2022 

roku – 20 000 zł; Miejskie Koło Tu-
rystyki Rowerowej „Relaks” – 2000 
zł na „Wakacje na rowerze z Relak-
sem”; Aktywny Lubartów Stowa-
rzyszenie Wspierające Sport i Re-
kreację na „Lubartowski Lampart 
– I edycja Ligi Halowej Piłki Noż-
nej” – 9200 zł; Lubartowski Ucz-
nowski Klub Sportowy 1500 zł na 
turniej „Lubartów Miastem Sza-
chistów- Lubartów Miastem Mię-
dzynarodowego Dnia Szachów”; 
Fundacja Otylii Jędrzejczak – 15 
000 zł na zadanie „Otylia Swim 
Tour Lubartów”; Uczniowski Klub 
Sportowy TOP  2200 zł na Świę-
to Badmintona – III Indywidual-
ne Mistrzostwa Lubartowa Dzieci 
Młodzieży i Dorosłych”.
Wyniki konkursów dostępne są 
pod adresem  www.lubartow.
pl/2022/03/07/wyniki-konkur-
sow-ofert/ 

Red

Miasto Lubartów przekazało ponad 800 tysięcy złotych na organizację imprez 
kulturalnych i sportowych, pomoc dla seniorów i  osób potrzebujących. 
Ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowych.
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Lekarka z Odessy znalazła 
pracę w lubartowskim szpitalu

Burmistrz ukraińskiego miasta dziękuje 
mieszkańcom Lubartowa

Nowy magazyn do zbiórki darów 
przy ul. Nowodworskiej

Kiermasz Charytatywny 
„Serce dla Ukrainy”

„Pęka mi serce jak widzę te biedne matki z dziećmi, które straciły wszystko”

Doktor Vita pochodzi z Odessy 
i wraz z mamą uciekła z rejonu 
objętego wojną. W Lubartowie 
znalazła schronienie i pracę. 
„Poszukujemy mieszkania dla 
doktor Vity i jej mamy na terenie 
miasta Lubartów, lub niedalekiej 
odległości” – napisał w ubiegłym 
tygodniu szpital na swoim profilu 
facebookowym. 
- Odzew na nasz apel był imponu-
jący. Jeszcze tego samego dnia uda-
ło się znaleźć dla nich schronienie 
– mówi Mirosław Makarewicz, dy-
rektor SP ZOZ.  
Doktor Vita została zatrudniona w 
SPZOZ Lubartów na Oddziale An-
estezjologii i Intensywnej Terapii. 
Najpierw otrzymała prawo wyko-

nywania zawodu lekarza na ob-
szarze Polski uprawniające do wy-
konywania określonych czynności 
zawodowych w dziedzinie An-
estezjologii i Intensywnej Terapii.

(KW) fot. SP ZOZ

Transporty z darami z Lubarto-
wa docierają na Ukrainę, mię-
dzy innymi do naszych miast 
partnerskich. Burmistrz Sławu-
ty Wasyl Sydor w wysłanym fil-
miku dziękuje mieszkańcom Lu-
bartowa za pomoc.
 - Dziękuję burmistrzowi Krzysz-
tofowi Paśnikowi oraz wszystkim 
mieszkańcom za pomoc. Nie jest 
nam łatwo, ale bronimy demokra-
cji, bronimy Europy – mówi bur-
mistrz  Wasyl Sydor na filmiku, 
który można znaleźć na stronie 
facebookowej Urzędu Miasta Lu-
bartów. - Do Sławuty dociera po-
moc humanitarna, jedzenie, leki. 
Należą się Wam podziękowania i 
wyrazy szacunku – dodaje.
Sławuta to miasto rejonowe w ob-
wodzie chmielnickim Ukrainy, nad 
Horyniem. Samorząd Lubartowa 
nawiązał współpracę ze Sławutą 
21 września 2016 roku. Lubartów 
i Sławutę łączy ród Sanguszków. 

W 1506 roku Sanguszkowie zało-
żyli w Sławucie legendarną stad-
ninę koni, która istniała przez 400 
lat do 1917 roku. Sławuta otrzy-
mała prawa miejskie 25 kwietnia 
1633 roku jako Sławutyn. Od ro-
ku 1720 była siedzibą rodu książę-
cego Sanguszków, którzy okaza-
li się faktycznymi dobroczyńcami 
miasta, aktywnie inwestowali w 
rozwój gospodarczy i socjalny re-
gionu. Ostatni z książąt Roman 

Damian Sanguszko zginął 1 listo-
pada 1917 roku. Mieszkańcy Sła-
wuty, a szczególnie członkowie 
miejscowego Związku Polaków 
od wielu lat pracowali nad znale-
zieniem w Polsce godnego part-
nera dla swojej rodzinnej miej-
scowości. Najlepiej w ubiegłych 
latach współpraca w dziedzinie 
kultury i wymiany młodzieżowej 
układała się z Sulejowem i Lubar-
towem.  (kw)

Dodatkowy magazyn do zbiórki darów został uruchomiony przy ul. Nowodwor-
skiej 1 F. Trafiają tam dary dla partnerskiego miasta Sławuta na Ukrainie. Do tej 
pory udało się zebrać dwie tony artykułów. 

Dary pod wskazaną lokaliza-
cję będzie można dostarczyć po 
wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym z koordynatorem zbiór-
ki Arturem Kuśmierzakiem – tel.  
663310510. Zbierane są takie ar-
tykuły jak:   
Środki opatrunkowe; bandaże 
urazowe (opatrunki izraelskie);   
gazy wypełniające; stazy; opa-
trunki hemostatyczne; indywidu-
alne pakiety medyczne (apteczki 
taktyczne z wyposażeniem); środ-
ki do dezynfekcji; rurki nosowo-
-gardłowe

Artykuły przemysłowe i spożyw-
cze: latarki czołowe; karimaty; po-
werbanki, agregaty prądotwór-
cze;  lornetki; pieluchy dla dzieci i 
dorosłych; pościel; śpiwory; koce;  
pledy; poduszki; materace; piły 
łańcuchowe; generatory 3-6 kilo-
watów; stare telefony komórko-
we (sprawne baterie, wyłącznie z 
fizyczną klawiaturą, bez GPS); pro-
dukty higieny osobistej (najlepiej 
w małych opakowaniach i bute-
leczkach); mieszanki żywności dla 
niemowląt; produkty o długim 
okresie przechowania (konserwy)

Odzież:
buty robocze; spodnie robocze; 
bielizna termiczna; bielizna mę-
ska i damska; skarpety;  ubrania 
ciepłe; koce termiczne; ubranie 
w camo (bez polskich oznaczeń!); 
kamizelki taktyczne; rękawice tak-
tyczne; kamizelki kuloodporne, 
hełmy, termowizja, noktowizja.
Miasto Lubartów prosi, aby nie 
przynosić innych darów niż wy-
mienione. Osoby i firmy, które 
chcą włączyć się do zbiórki finan-
sowo, również proszone są o kon-
takt z  koordynatorem. 

Małgorzata Szymańska jest lu-
bartowianką, która obecnie 
mieszka w Niemczech. Wraz z 
mężem Filipem Urbanem nie 
ustaje w udzielaniu pomocy na 
rzecz Ukrainy. Dzięki nim do lu-
bartowskiego punktu darów 
transportem z Niemiec dotar-
ło już około 90 ton produktów. 
- Naprawdę pęka mi serce jak 
widzę te biedne matki z dzieć-
mi, które straciły wszystko. Taka 
sytuacja może zdarzyć się nam 
wszystkim, co jeszcze niedawno 
byłoby niewiarygodne – mówi 
Małgorzata Szymańska.

Dlaczego Pani włączyła się w 
pomoc?
To był spontaniczny pomysł. Od 
razu na początku wojny zaczę-
liśmy działać. Mamy dużą fir-
mę przewozową, więc mamy du-
że możliwości transportu ludzi z 
granicy. Chcemy, żeby poczuli się 
bezpiecznie. Nie chcieliśmy, że-
by autobus jechał pusty, więc po-

prosiliśmy znajomych i przyjaciół 
o dary. Informację o zbiórce wrzu-
ciliśmy na Facebooka. Odzew był 
ogromny. Przez weekend od ra-
na do nocy przyjeżdżali ludzie z 
naszego miasta Bottrop i okoli-
cy z darami. Stali godziny w kolej-
ce, aby je oddać. To niesamowite 
ile ludzi chciało pomóc. Nadal pi-
szą do nas i dzwonią czy jest coś 
jeszcze potrzebne. Naprawdę się 
opłacało. Trzy wielkie hale były 
wypełnione po brzegi. Jedną mu-
sieliśmy wynająć. Naprawdę pęka 
mi serce jak widzę te biedne  mat-
ki z dziećmi, które wszystko stra-

ciły. Taka sytuacja może zdarzyć 
się nam wszystkim, co jeszcze nie-
dawno byłoby niewiarygodne.
Ile w sumie ton darów dla Ukra-
iny trafiło dzięki Pani działa-
niom do lubartowskiego punk-
tu zbiórki darów?
Jako pierwszy był piętrowy au-
tobus wypełniony po brzegi róż-
nymi produktami. W powrotnej 
drodze zabrał on uchodźców. Po-
tem wysłaliśmy dwie ciężarów-
ki, w które zmieściło się aż 40 ton 
rozmaitych produktów. W ubie-
głym tygodniu dotarły jeszcze da-
ry dla dwóch szpitali w Ukrainie. 
Konsultowaliśmy wszystko z pa-
nem Krzysztofem Wiąckiem z PCK 
Lubartów. Mamy do niego peł-
ne zaufanie, dlatego współpraca 
układa nam się bardzo dobrze. Je-
steśmy pewni, że dary dotrą tam, 
gdzie naprawdę są potrzebne. W 
naszej hali czeka jeszcze około 
40 ton darów, które wyślemy nie-
długo. Uzbieraliśmy też dość du-
żo pieniędzy. Mamy zamiar kupić 

za nie rzeczy dla szpitali. Dostali-
śmy listę, co jest najbardziej po-
trzebne.
Jakie to są produkty?
To absolutnie wszystko, co mo-
że przydać się komuś, kto nie ma 
nic. Pampersy, ubrania. żywność, 
napoje, artykuły do higieny oso-
bistej, mleko w proszku, jedzenie 
dla dzieci w słoiczkach, zabawki, 
koce, materiały opatrunkowe.

Widać, że jest Pani związana z 
naszym miastem. Często tu Pa-
ni powraca?
Tak. Przyjeżdżamy do Lubarto-
wa średnio dwa razy do roku do 

dziadków. Jesteśmy bardzo z nimi 
związani. Przez pandemię nie by-
liśmy już 2 lata. Planujemy przyje-
chać w następnym roku.
Jak wygląda organizowanie po-
mocy dla Ukrainy tam w Niem-
czech?
Na początku wydawało się nam, 
że jesteśmy pierwsi. Teraz jednak 
jest coraz więcej organizacji, któ-
re organizują pomoc. Najwięcej 
problemów było z organizowa-
niem mieszkań dla ludzi, których 
przywieźliśmy.

Rozmawiała Katarzyna Wójcik

To propozycja dla kreatywnych, 
empatycznych i zaradnych osób 
oraz stowarzyszeń, które chcą 
wesprzeć uchodźców z Ukrainy 
przebywających na terenie Lu-
bartowa i jego okolic. Urząd Mia-
sta Lubartów w niedzielę 27 mar-
ca od godziny 1000 nieodpłatnie 
udostępni plac w centrum miasta 

przed Lubartowskim Ośrodkiem 
Kultury, gdzie każdy chętny bę-
dzie mógł prowadzić sprzedaż rę-
kodzieła, produktów kulinarnych 
oraz innych przedmiotów. Pod-
czas kiermaszu chętne podmio-
ty będą mogły prowadzić zbiór-
kę publiczną na rzecz uchodźców.
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Otwarcie sezonu wędkarskiego

Ślubowanie w „Jedynce”

Rajd na powitanie wiosny

Już w najbliższą niedzielę 27 mar-
ca Miasto Lubartów zaprasza na 
Otwarcie Sezonu Wędkarskiego 
na Stawie w Parku im. Książąt San-
guszków w Lubartowie. Zawody 
zostaną przeprowadzone metodą 
dowolną (spławik, feder) na żywej 
rybie. Każdy uczestnik jest zobo-
wiązany posiadać siatkę na ryby. 
Ilość miejsc jest ograniczona. 

Obowiązuje kolejność zapisów. 
Zapisy prowadzi Punkt Informa-
cji Turystycznej w Lubartowie ul. 
Farna 4, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8:00-16:00 lub te-
lefonicznie pod numerem 81 855 
4568. Zawody będą połączone ze 
zbiórką na Pomoc Ukrainie, arty-
kułów z długim terminem ważno-
ści i chemią gospodarczą.

„Solidarni z Ukrainą”  pod takim 
hasłem odbył się rajd rowerowy na 
powitanie wiosny zorganizowany 
w weekend przez MKTR Relaks. W 
imprezie wzięło udział kilkudzie-
sięciu rowerzystów m.in. z Ukrainy 
oraz z naszego miasta partnerskie-
go Raseiniai na Litwie. Rajd współ-
finansowany był ze środków Mia-
sto Lubartów. Uczestniczyli w nim 
Burmistrz Lubartowa Krzysztof 
Paśnik i naczelnik wydziału pro-
mocji Artur Kuśmierzak.

Walne Zebranie MKTR Relaks.  Wybrano nowe 
władze

Walne Zebranie członków Miej-
skiego Koła Turystyki Rowerowej 
Relaks zorganizowano 11 marca 
w  II LO w Lubartowie.  W zebra-

niu uczestniczył  burmistrz miasta 
Lubartów  Krzysztof Paśnik, któ-
ry w ciepłych słowach podzięko-
wał za bardzo aktywną pracę sto-
warzyszenia na rzecz miasta i jego 
mieszkańców. Podkreślił, że  po-
mimo tak trudnego okresu epi-
demii odbywały się  liczne wy-
darzenia, sportowe, kulturalne, 
organizowano wiele rajdów rowe-
rowych. Burmistrz  zapewnił ze-
branych o dalszej pomocy dla Re-
laksu w formie dotacji. Kilkunastu 
członków Relaksu zostało wyróż-
nionych za dotychczasową pracę. 
Szczególne podziękowanie otrzy-
mał  Tadeusz Mróz, który przez 
20 lat pełnił funkcję przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. Na-

stępnym punktem zebrania by-
ło przedstawienie sprawozdania 
merytorycznego, finansowego i 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

Po wysłuchaniu tych sprawozdań  
odbyło się głosowanie nad abso-
lutorium dla ustępującego Zarzą-
du, które Zarząd otrzymał jedno-
głośnie. Walne Zebranie dokonało 

wyboru nowego Zarządu i Komi-
sji Rewizyjnej. W skład Zarządu 
weszli : Bogdan Mileszczyk – pre-
zes, Ryszard Pacuła- wiceprezes, 
Jarosław Krupka- sekretarz, Zbi-
gniew Węgrzyn – skarbnik , Hele-
na Wójcik -kronikarz, Teresa Psuj- 
członek, Ewa Kruczek – członek. 
W skład Komisji  Rewizyjnej zosta-
li wybrani: Stanisław  Krzemiński – 
przewodniczący, Jagoda Kuzioła – 
członek,  Jan Matczuk – członek. 
Na zebraniu zaakceptowano rów-
nież  plan zamierzeń koła na 2022 
rok, z którym można się zapoznać                                                                                                                                         
 na stronie www.mktr.relaks.com.
Ostatnim punktem zebrania była 
omawiana  pomoc naszym part-
nerom rowerowym z klubu „Kole-
so Witrow” ze Lwowa. Na ten cel 
przeznaczono ze skromnych za-
sobów stowarzyszenia 1000 zł i 
ponad 1000 zł ze spontanicznej 
zbiórki. Za te pieniądze będą  za-
kupione (zgodnie z potrzeba-
mi zgłoszonymi przez prezesa za-
przyjaźnionego z Relaksem koła 
ze Lwowa  Aleksandra Miakuszko) 
koce, śpiwory,materiał na nosze, 
materiały opatrunkowe. Ponadto 
został utworzony punkt  zbiórki 
darów przy ul. Chopina 2a. Każdy, 
kto ma wymienione wyżej przed-
mioty bądź artykuły i chce się włą-
czyć w naszą  akcję, może nie-
zwłocznie je udostępnić. 

MKTR Relaks Uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twar-
dowskiego w Lubartowie wzięli udział w uroczystym ślubowaniu. Spot-
kanie połączone z pasowaniem na uczniów zorganizowano 21 marca. 
Dzieci śpiewały piosenki, rozwiązały zadanie matematyczne czy od-
powiedziały na pytania dotyczące szkolnych materiałów. Pasowania 
na uczniów specjalnym ołówkiem dokonała dyrektor placówki Danuta 
Sienkiewicz. Wśród gości obecni byli przedstawiciele samorządu miej-
skiego: burmistrz Krzysztof Paśnik, jego zastępca Tadeusz Małyska. Ra-
dę Rodziców reprezentowała Katarzyna Tchórz.                                       SC
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„Dzieciom trudno jest zrozumieć, czym jest wojna”

„Bezcennym  jest wywołać uśmiech na ich twarzach”

W Lubartowie oficjalnie przebywa ponad setka uchodźców z Ukrainy. Nieoficjalnie jest ich nawet trzy razy więcej.  Wśród nich dzieci, które często mają za sobą traumatycz-
ne przeżycia. - Instynktownie wyczuwają zagrożenie, jakie niesie ze sobą ten trudny czas. Zniszczone szkoły, domy, szpitale, kina, teatry - otoczenie, które dawało dotych-
czas najmłodszym poczucie bezpieczeństwa i przynależności, a także poczucie dumy zostało bezpowrotnie utracone – mówi  Aneta Podświadek - psycholog szkolny z RCEZ, 
biegły sądowy w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie.

Świetlicę, która powstała w Lubartowskim Ośrodku Kultury, cztery razy w tygodniu odwiedzają  matki z dziećmi, które uciekły przed wojną z Ukrainy. 
Czeka tu dla nich między innymi ciepły posiłek, lekcje polskiego oraz rozmaite zajęcia i zabawy.

Prowadzi Pani warsztaty tera-
peutyczne dla dzieci w ośrod-
ku Caritas w Firleju. Jakie to są 
działania?

Naturalnym sposobem na odrea-
gowanie emocji przez dzieci jest 
zabawa i aktywność.
Ważne  jest to, aby poprzez za-
bawę dzieci uczyły się radzić so-
bie z sytuacją i rozumieć ją. Daje-
my dzieciom przestrzeń, by w taki 
sposób mogły wyrzucić z siebie 
niepokój. Dlatego też forma pro-
wadzonych zajęć była związana z 
aktywnością ruchową, angażowa-
niem do wykonywania zadań wy-
magających koncentracji uwagi, 
dokładności, by chociaż na chwilę 
oderwać ich myśli od ponurej rze-
czywistości i móc czerpać radość i 
przyjemność ze wspólnie spędzo-
nego czasu. Zaangażowanie ucz-
niów oraz nauczycieli  naszej szko-
ły było wyrazem solidarności oraz 
gotowości do niesienia pomocy 
dzieciom z Ukrainy. Skuteczna po-
moc nie może być incydentalna. 
Dlatego też w najbliższym czasie 
szkoła zamierza podejmować ko-
lejne działania wspierające dzieci.

Dzieci, które uciekły wraz z mat-
kami czy opiekunami przed 
wojną, często mają za sobą 
traumatyczne przeżycia. Jak te 
doświadczenia mogą wpłynąć 

na ich stan psychiczny? Ja-
kich zachowań możemy 
spodziewać się u najmłod-
szych?

Dzieciom trudno jest zrozu-
mieć, czym jest wojna.  Są za-
gubione.  Kto jest dobry? A 
kto zły? Komu trzeba nieść 
pomoc? A kto narażony jest 
na niebezpieczeństwo?
Instynktownie wyczuwają za-
grożenie, jakie niesie ze sobą 
ten trudny czas. Zniszczone 
szkoły, domy, szpitale, kina, 
teatry - otoczenie, które da-
wało dotychczas najmłod-
szym poczucie bezpieczeń-
stwa i przynależności, a także 
poczucie dumy zostało bez-
powrotnie utracone. 
Wśród typowych reakcji na poczu-
cie straty jest przeżywanie tęsk-
noty za tym, co utraciły. Dla doro-
słych ratowanie życia najbliższych 
jest sprawą nadrzędną. Dzieci my-
ślą inaczej - tęsknią  za ulubionymi 
zabawkami, spotkaniami z rówieś-
nikami, za zabawą na podwórku. 
Ucieczka i pozostawienie wszyst-
kiego, co dotychczas było waż-
ne, może wydawać się dzieciom 
dziwne, smutne, a czasem po pro-
stu niesprawiedliwe. Zabawki to 
przecież ich największe skarby.
Strata może również wiązać się ze 
śmiercią kogoś z rodziny lub zna-

jomych. Dzieci do tej pory zauwa-
żały, że śmierć człowieka wiąże się 
z jego złym stanem zdrowia lub 
podeszłym wiekiem. Odkąd jest 
wojna - śmierć może dotknąć każ-
dego.
W następstwie traumatycznego 
zdarzenia dzieci z reguły będą do-
ciekać, dlaczego coś tak straszne-
go zdarzyło się im lub ich bliskim. 
Jeżeli nie znajdują żadnego ra-
cjonalnego wytłumaczenia, mo-
gą rozwinąć irracjonalne prze-
konania na temat przyczyn tego 
zdarzenia w celu uzyskania jakie-
goś poczucia kontroli lub przewi-

dywalności. Najbardziej 
typowe nieracjonalne 
przekonanie u dzieci to 
przekonanie o własnej wi-
nie - dziecko bierze na sie-
bie odpowiedzialność al-
bo za samo zdarzenie, 
albo za nieumiejętność 
jego przewidzenia lub 
uniknięcia.
Dzieci, które doznały trau-
my, mogą także wytwo-
rzyć w sobie przekonania, 
które przyczyniają się do 
utraty wiary w sprawiedli-
wość, Boga lub pomyślną 
przyszłość.
W obliczu traumatycz-
nych wydarzeń dzieci mo-
gą przejawiać znaczną 
chwiejność nastroju lub 

drażliwość. Gniew może wynikać 
z przekonania dziecka, że trau-
matyczne zdarzenie było niespra-
wiedliwe tzn, że nie zrobiło ono 
nic tak złego, żeby zasłużyć na ta-
ki los.
Jednak dzieci posiadają niezwykłą 
zdolność, która pozwala im dosto-
sować się do życia w trudnych wa-
runkach. Potrafią uśmiechać się, 
gdy panuje smutek, bawić - gdy 
panuje żałoba. 
Reakcja dziecka na traumatyczne 
zdarzenie będzie zależna od je-
go wieku i poziomu rozwojowe-
go. Wpływ identycznego stresora 

może być bardzo różny u poszcze-
gólnych dzieci w zależności od ich 
wrodzonej odporności, wyuczo-
nych metod radzenia sobie oraz 
zewnętrznych źródeł wsparcia. Je-
śli rodzice posiadają kompetencje 
do radzenia sobie w sytuacji stre-
su i zagrożenia - u większości dzie-
ci nie rozwijają się poważne czy 
długotrwałe objawy pourazowe. 

Jakie potrzeby mają te dzieci 
wobec takiej sytuacji? Jak mo-
żemy im pomóc?

Dzieci potrzebują od osób doro-
słych poczucia bezpieczeństwa, 
stabilizacji i przewidywalności. 
Dzieci oswajają się z trudnymi sy-
tuacjami na swój dziecięcy spo-
sób. Mogą cieszyć się, płakać, uni-
kać tematu, podejmować zabawy 
związane z tematem wojny, ba-
wić się w bohaterów wojennych 
(tych co zabijają i tych co ratują 
świat). Każda z tych form pozwa-
la im oswajać się z emocjami. Ro-
lą dorosłego jest towarzyszenie w 
tych sposobach, bycie w relacji i 
gotowość do rozmowy z dzieć-
mi o lęku, złości, poczuciu nie-
sprawiedliwości, tęsknocie. O tym 
wszystkim, z czym dziecko się 
zmaga, ale też nie przywoływa-
nie tematu, gdy nie ma takiej po-
trzeby.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

Mąż i brat są na froncie

Regularnie miejsce to odwie-
dza między innymi Inna Switel-
ska wraz synem Romanem, którzy 
uciekli przed wojną z Żytomierza. 
Inna jako lekarz pracowała tam w 

szpitalu położniczym. - Jednego 
razu uderzyły w szpital trzy poci-
ski, a dwa były bardzo blisko. Górne 
piętra zostały zmiecione. W piwni-
cy wyleciały wszystkie okna.  Szpi-
tal funkcjonuje do dziś w piwnicy. 
Okna zakryto dyktą. Kobiety rodzą 
tam mimo zniszczeń – opowiada. 
- Z Ukrainy wyjechaliśmy 6 marca, 
bo bałam się o dziecko. Pomogli mi 
znajomi z Lubartowa. W moim do-
mu na Ukrainie już nikogo nie ma. 
Zostali przesiedleni do bezpiecznej 
miejscowości. Mąż i brat są na fron-
cie – dodaje.

Bawimy się, gramy, malujemy - 
ale najważniejsze, że wszystkie-
mu towarzyszy śmiech
W Lubartowskim Ośrodku Kultu-
ry uchodźcy przebywający na te-
renie powiatu lubartowskiego, 
którzy uciekli przed wojną, mogą 

skorzystać z mieszczącej się tam 
sali zabaw. Czeka tu  ciepły posiłek 
i przekąski oraz rozmaite zajęcia i 
zabawy.  - Są warsztaty plastyczne, 
taneczne, szachy, wyjścia w plener. 
Można też skorzystać z lekcji pol-
skiego – mówi Agnieszka Karpiń-

ska z LOK.  W świetlicy pomagają 
wolontariusze. Wśród nich Anna 
Trybalska, emerytowana nauczy-
cielka rosyjskiego, która pomaga 
też kobietom w załatwieniu róż-
nych spraw związanych z ich po-
bytem w Polsce.
Zabawę i animacje zapewnia dzie-
ciom Ewa Jaszczak - Świetlica w 
LOK jest zorganizowana bardzo do-
brze. Grupa jest rotacyjna, co chwi-
la pojawiają się nowe twarze. Przy-
chodzą tu bardzo sympatyczne, 
ciekawe wszystkiego dzieci. Bawi-
my się, gramy, malujemy - ale naj-
ważniejsze, że wszystkiemu towa-
rzyszy śmiech. To bezcenne - mówi. 
Małgorzata Korneluk prowadzi 
między innymi zajęcia aktywnego 
słuchania muzyki Batii Stauss. – To 
zajęcia relaksacyjne i umuzykalnia-

jące. Kocham dzieci, tu robię to co 
lubię – mówi.
Placówka do pracy w świetlicy 
cały czas poszukuje wolontariu-
szy. Prowadzona jest też zbiórka 
darów potrzebnych do jej funk-
cjonowania zwłaszcza produkty 
niezbędne do przygotowywania 
posiłków.
Harmonogram świetlicy
Świetlica działa w godzinach:
 poniedziałek 11:00 - 15:00 w 
godz. 12:00 - 13:00 zajęcia pla-
styczne 
 wtorek 11:00 - 15:00 w godz. 
12:00 - 13:00 zajęcia szachowe  
środa 11:00 - 15:00 w godz. 12:00 - 
13:00 zajęcia taneczne  
piątek 11:00 - 15:00 w godz. 12:00 
- 13:00 podstawy języka polskie-
go.                                   Katarzyna Wójcik
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Lubartowski Ośrodek Kultury roz-
strzygnął konkurs fotograficzny 
„Lubartów w zimowym kadrze”. 
Wybór zwycięzców był bardzo 
trudny, dlatego komisja konkur-
sowa postanowiła nie przyznawać 
nagród, lecz wyróżnienia.

Oto nasi laureaci:
– w kategorii dorośli wyróżnienia 
otrzymali: Anna Chomicz oraz Ja-
rosław Krupka
– w kategorii uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich wyróżnie-
nie otrzymała: Zuzanna Puchacz
– wyróżnienie za polubienia otrzy-
mała: Dominika Szymczuk
Nagrody ufundowała firma Book-
Sale.pl.                                          AK

AKTUALNOŚCI

Nagrody w baśniowym konkursie wręczone

Nauka języka polskiego dla Ukraińców 

Zacznij artystyczną przygodę Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Przypominamy, że w tegorocznej 
edycji wpłynęło 347 prac w kate-
goriach prac płaskich i przestrzen-
nych. Komisja  przyznała nagrody i 
wyróżnienia w konkursie.
Kategoria prace płaskie:
I miejsce – Julia Korneluk – SP 3 Lu-
bartów

II miejsce – Maja Stawecka – SP 3 
Lubartów
III miejsce – Diana Świderska – SP 1 
Lubartów
wyróżnienia:
Lena Serwiak – SP 1 Lubartów; Ka-
rolina Żelazek – ZS nr 2 Lubartów; 
Maja Michowska – SP w Rudnie; 
Julia Racka – SP 1 Lubartów; Na-
dia Jałocha – Przedszkole Miejskie 
nr 1 Lubartów; Maciej Stępień – ZS 
w Kamionce; Jagoda Poznańska – 
Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubar-
towie; Judyta Pomorska – SP 4 Lu-
bartów; Aleksandra Lenarciak – SP 
3 Lubartów; Rafał Szysiak – ZS w 
Kamionce; Tymoteusz Steć – Przed-
szkole Miejskie nr 4 Lubartów; Han-
na Świderska – SP 1 Lubartów; Ig-
nacy Gałązka – SP w Nowodworze; 
Weronika Wadowska – Przedszkole 
Miejskie nr 4 Lubartów
kategoria prace przestrzenne:
I miejsce – Sara Jach – SP 3 Lubar-

tów
II miejsce – Maja Sowik – SP 3 Lu-
bartów
III miejsce – Wiktor Feldman – ZS w 
Kamionce
Nagroda dyrektora LOK: Marcel 
Jach – SP 3 Lubartów
wyróżnienia:
Ala Topyła – SP 3 Lubartów; Kor-

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

w Firleju; Róża Dajek – Przedszko-
le Prywatne Casper w Lubartowie; 
Filip Korzeniowski – SP w Samoklę-
skach; Piotr Dybała – SP 3 Lubar-
tów.
Nagrody ufundowane przez Book-
Sale wręczył dyrektor LOK Adam 
Kościańczuk.

SC

Myślisz o rozpoczęciu przygody ze sztuką, ale nie wiesz, od czego za-
cząć?  Zapraszamy na warsztaty artystyczne do Lubartowskiego Ośrod-
ka kultury. Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze szkół pod-
stawowych z całego powiatu lubartowskiego. Z nami: stworzysz swój 
własny komiks, dowiesz się, co to jest collage, ulepisz z plasteliny smo-
ka,  stworzysz własną grę planszową, poznasz historię brakującego ucha 
Van Gogha i dowiesz się  dlaczego Andy Warchol lubił zupę pomidoro-
wą?,  nauczysz się malować jak najwięksi artyści. Zajęcia będą się odby-
wać w LOK w poniedziałki o godz. 15.00. 
Kontakt i zapisy: Anna Jakoniuk  tel.  604 774 380.                              AJ                                               

W Lubartowskim Ośrodku Kultury wręczone zostały nagrody w konkursie plastycznym „Baśnie i legendy”.

Premierki-przecierki
10 marca w Powiatowym Mło-
dzieżowym Domu Kultury od-
był się pierwszy w tym sezonie 
koncert z cyklu "Premierki-prze-
cierki".  
Jest to cykl poświęcony najmłod-
szym wykonawcom, który po-
zwala im oswajać się ze sceną: 
przecierać na nią szlak.   Tym ra-
zem wystąpiły zespoły wokalne 
i wokalno-instrumentalne   przy-
gotowane przez  Dominikę Kłę-

bukowską-Wąchocką oraz zespo-
ły instrumentalne pracujące pod 
kierunkiem  Piotra Grymuzy. Na 
wiosnę wypatrujemy budzącej się 
do życia przyrody, stąd w repertu-
arze poruszone zostały zagadnie-
nia ekologiczne. Wszystkie wystę-
py gromkimi brawami oklaskiwali 
obecni na widowni rodzice, któ-
rzy na koniec zaśpiewali razem z 
dziećmi piosenkę "Kolorowo".  

PMDK

Łączymy siły! Dzięki współpracy 
z Regionalnym Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie rusza-
my z nauką języka polskiego dla 
osób dorosłych. Wszystkie chęt-
ne osoby zapraszamy do udziału 
w zajęciach organizacyjnych. 
Kiedy? 25.03.2021 r. 
Gdzie? Galeria / Lubartowski 
Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1 
Zajęcia będą odbywały się w 
dwóch grupach:
- grupa I / podstawy języka pol-
skiego / godz. 12:00 – 14:00 

- grupa II / konwersacje po polsku 
/ godz. 14:00 – 15:00 
Zajęcia będą odbywały się cy-
klicznie - w piątki oraz będą pro-
wadzone przez doświadczonych 
nauczycieli.  Udział w zajęciach 
jest bezpłatny! 
Uwaga! W piątki, w świetlicy, go-
dzinach 12:00 – 13:00 odbywają 
się również zajęcia z nauki języka 
polskiego dla dzieci (Lubartowski 
Ośrodek Kultury / sala na pozio-
mie -1). 

Zapraszamy do udziału!
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„Wielkanocne tradycje i obyczaje” Kurs tańca użytkowego

Pokaz filmu 
i spotkanie 
z reżyserem

BASIA  –BASIA  – DLA NAJMŁODSZYCHDLA NAJMŁODSZYCH
film: edukacyjny 2D polski czas: 
55 min, od lat: 2+ 
20 marca godz.: 12:30
UNCHARTEDUNCHARTED
film: przygodowy, 2D, czas: 115 
min, od lat: 12+ 
11-17 marca 
godz.: 17:30 (napisy)
godz.: 15:00 (dubbing)
15 marca  – kino nieczynne
BATMAN BATMAN 
––  PREMIERAPREMIERA
film: akcja, sci-fi., 2D, czas: 175 
min, od lat: 15+ 
11-17 marca 
godz.: 20:00 (napisy)
15 marca  – kino nieczynne
18-24 marca 
godz.: 19:00 (dubbing)
22 marca  – kino nieczynne
TO NIE WYPANDA  TO NIE WYPANDA  
––  PREMIERAPREMIERA

film: dramat, obycz., 2D dubbing 
czas: 115 min, od lat: 18+ 
18-24 marca godz.: 14:30, 16.30
22 marca  – kino nieczynne
25-31 marca godz.: 14:00
29 marca  – kino nieczynne
SKARB MIKOŁAJASKARB MIKOŁAJA
film: familijny, komedia, 2D dub-
bing czas: 103 min, od lat: 6+ 
25-31 marca godz.: 16:00
27 marca godz.: 15:00
29 marca  – kino nieczynne
INNI LUDZIE INNI LUDZIE 
––  PREMIERAPREMIERA
film: dramat, 2D polski czas: 106 
min, od lat: 16+ 
25-31 marca godz.: 18:00
29 marca  – kino nieczynne
JAKOŚ TO BĘDZIE JAKOŚ TO BĘDZIE 
––  PREMIERAPREMIERA
film: komedia, 2D polski czas: 89 
min, od lat: 15+ 
25-31 marca godz.: 20:00
27 marca godz.: 18:00
(po filmie spotkanie z aktorami 
i reżyserem filmu)
29 marca  – kino nieczynne

Lubartowski Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w konkursie 
plastycznym pn. „Wielkanocne 
tradycje i obyczaje” . Konkurs prze-
znaczony jest dla wszystkich ucz-
niów szkół podstawowych oraz 
średnich i przedszkoli z terenu po-
wiatu lubartowskiego oraz dzie-
ci ukraińskich przebywających na 
terenie powiatu lubartowskiego. 
Uczestnicy będą mogli spra-
wić radość  podopiecznym Do-
mu Pomocy dla Dorosłych Zgro-
madzenia Sióstr Felicjanek w 
Jadwinowie. Tam trafi część prac 
m.in. stroiki oraz kolorowe pisan-
ki, pozostałe zostaną przeznaczo-

ne na cegiełki.  Będzie je można 
nabyć w Punkcie Informacji Tury-
stycznej w Lubartowie. Środki z 
ich sprzedaży zostaną wykorzy-
stane na materiały do świetlicy dla 
uchodźców w LOK. 
Podpisane prace w formacie pła-
skim bądź przestrzennym nale-
ży dostarczyć do sekretariatu LOK 
(ul. Rynek II 1 / Lubartów). Do pra-
cy należy dołączyć podpisaną 
zgodę RODO.
Termin składania prac upływa 4 
kwietnia. Rozstrzygnięcie nastą-
pi 8 kwietnia. Na zwycięzców cze-
kają nagrody ufundowane m.in. 
przez firmę BookSale.pl

Lubisz tańczyć?  Chcesz poznać 
podstawowe kroki?  Zaskoczyć 
przyjaciół podczas imprezy?  
Masz 13 – 16 lat?
Lubartowski Ośrodek Kultury  za-
prasza na Kurs Tańca Użytkowe-

go dla młodzieży. Będzie to nowa 
grupa. Mile widziani są obywate-
le  Ukrainy.  
Więcej informacji oraz zapisy: Ewa 
Wojciechewicz / tel. 81 855 22 42 / 
wew. 34 / rekrutacjaloklubartow@

gmail.com. Pierwsze zajęcia od-
były się 23 marca od godz. 17.00  
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Legionów 3 (sala gimnastycz-
na nr 2)

Premierowy pokaz filmu "Jakoś 
to będzie" zaplanowano na 27 
marca o godz. 18.00 w kinie Le-
wart. 
Lubartowski Ośrodek Kultury za-
prasza na film „Jakoś to będzie”. 
Tuż po seansie odbędzie się spot-
kanie z reżyserem Sylwestrem Ja-
kimowem oraz aktorem Albertem 
Osikiem.  Rozmowę poprowadzi 
Małgorzata Siennicka.
Bohaterami filmu są trzej przyja-
ciele po trzydziestce: Albert, Mar-
cin i Jacek, koledzy z dzieciństwa, 
outsiderzy, którzy wciąż mieszka-
ją z rodzicami w tym samym blo-
ku na obrzeżach miasta. Przez la-
ta trwają w specyficznej przyjaźni, 
chociaż nie zawsze popycha ona 
ich życie do przodu. 
W filmie zagrają: Dobromir Dyme-
cki, Albert Osik, Sebastian Pawlak, 
Dorota Pomykała, Sebastian Stan-
kiewicz, Andrzej Konopka.       SC

Urodziny z kinem dla dzieci
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 do-
stępne są na stronie: www.loklu-
bartow.pl/urodziny-z-kinem/                   

AK
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Licealiści z „Chopina” na 
wyjeździe w ramach Erasmus+

Nagrodzony w konkursie 
organizowanym przez ZUS

Monika Tołubińska najlepsza 
w województwie lubelskim

Sukcesy uczniów z „Chopina”

Igor z sukcesem w olimpiadzie wiedzy budowlanej

„Zmierz cukier” - projekt trwa

Uczniowie z ZS nr 2 w Lubarto-
wie wrócili z kolejnego wyjazdu 
w ramach Erasmus+.
Wyjazd w ramach międzynarodo-
wej wymiany młodzieży do Wiel-
kiej Brytanii można uznać za nie-
zwykle udany, pełen wrażeń i 
nowych doświadczeń. Głównym 
celem projektu Promoting Active 
Citizenship through Volunteering 
jest uświadomienie młodzieży, że 
świat może być lepszym miejscem 
jeśli zaangażujemy się w pomaga-

nie innym ludziom. W goszczącej 
uczniów szkole w Luton młodzież 
spotkała się z niesamowitą życzli-
wością, która była widoczna aż do 
ostatnich chwil projektu. 
- Mieliśmy niepowtarzalną szan-
sę na zetknięcie się z muzułmańską 
kulturą tej szkoły oraz na zgłębie-
nie jej istoty. Nasi gospodarze każ-

dego dnia witali nas pięknie przy-
rządzonym jedzeniem, a wieczorem 
udawaliśmy się do wspaniałych re-
stauracji, by zasmakować oriental-
nych dań. Dni, pomimo to, iż odzna-
czały się dużą intensywnością, były 
wspaniałą przygodą, z której wy-
nieśliśmy wiedzę, znajomości i mi-
łe wspomnienia. Dzięki wyjazdowi 
mogliśmy zwiedzić również Londyn 
wraz z jego przepięknymi zabytka-
mi i atrakcjami oraz poznać wie-
le ciekawych osób. Pożegnano nas 

bardzo serdecznie, ponieważ otrzy-
maliśmy własnoręcznie zrobione 
tabliczki z arabskimi odpowiedni-
kami naszych imion oraz poczęstu-
nek. Wspomnienia z wyjazdu po-
zostaną z nami na długo- mówiły 
uczennice z lubartowskiego „Cho-
pina”. 

Kasia, Ania, Marta i Wiktoria

Uczeń II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. P. Firleja w  Lubar-
towie, Daniel Dziedzic (kl. IIa), 
został nagrodzony za udział w 
konkursie „Jak zachęcić babcię 
lub dziadka do założenia konta 
w banku?”.
Konkurs był organizowany przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w ramach kampanii informacyjno 
- edukacyjnej „Bezpiecznie, zdro-
wo, bezgotówkowo”. Jego celem 
było upowszechnianie wiedzy o 
korzyściach z  bezgotówkowego 
obrotu pieniędzmi, posiadania ra-
chunku bankowego oraz otrzymy-
wania na nie świadczeń z ZUS. 
Zadaniem uczestników było przy-
gotowanie pracy, która będzie 
przedstawiała korzyści z posiada-
nia i korzystania z konta w ban-
ku przez osoby starsze i  odnosiła 
się do takich aspektów jak bez-
pieczeństwo, zdrowie oraz wygo-

da i ułatwienie życia codziennego. 
Prace można było przygotować w 
czterech kategoriach: plakat, ko-
miks, film oraz infografika/mate-
riał multimedialny. Daniel został 
doceniony nagrodami rzeczowy-
mi za opracowanie infografiki. 

II LO

Uczennica Regionalnego Cen-
trum Edukacji Zawodowej w Lu-
bartowie Monika Tołubińska za-
jęła pierwsze miejsce w etapie 
regionalnym konkursu „Poznaj 
swoje prawa w pracy”.
Regionalny etap ogólnopolskiego 
konkursu „Poznaj swoje prawa w 
pracy” odbył się 15 marca w Lub-
linie. Konkurs organizowany jest 
przez Państwową Inspekcję Pracy 
i objęty honorowym patronatem 
Ministra Edukacji i Nauki. Jego ce-
lem - popularyzowanie wiedzy 
dotyczącej ochrony pracy, bhp, le-
galności zatrudnienia oraz innej 
pracy zarobkowej, a także upo-
wszechnianie idei kultury bezpie-
czeństwa wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Uczestni-
kami konkursu byli laureaci eta-
pu szkolnego zgłoszeni przez dy-
rektorów szkół uczestniczących 
w realizacji programu edukacyj-
nego „Kultura bezpieczeństwa” z 
terenu województwa lubelskie-
go. Etap regionalny miał na ce-
lu wyłonienie 3 uczniów, którzy 
będą reprezentowali wojewódz-
two lubelskie w etapie central-
nym konkursu. Naszą szkołę re-
prezentowały Sylwia Sienkiewicz 
z klasy 2 Tek i Monika Tołubińska 
z klasy 3 THEkb.
Uczestnicy mieli za zadanie udzie-
lenie odpowiedzi na 35 pytań z te-
stu wiedzy z zakresu prawa pracy 
i przepisów bhp. Monika zdoby-

ła maksymalną liczbę punktów i 
zajęła pierwsze miejsce w woje-
wództwie. Zwycięzcy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

Justyna Włosek

Krystian Rożko odniósł sukces  
w XV Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie „Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego w latach 1531 – 
1683. Od Obertyna do Wiednia”.

Udział uczniów Zespołu Szkół nr 2 
im. Księcia Pawła Karola Sangusz-
ki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
„Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego” stał się już tradycją. Olim-
piada rozgrywana jest w kilku eta-
pach. Za nami zawody szkolne 
oraz międzyszkolne (rejonowe). 3 

marca odbył się etap wojewódz-
ki. Szkołę z ul. Chopina reprezen-
tował Krystian Rożko z klasy III p 
(profil prawniczy).
Krystian zakwalifikował się do gro-
na finalistów, którzy będą repre-
zentować województwo lubel-
skie. I cześć zawodów centralnych, 
będzie polegać na napisaniu ese-
ju historycznego. Uzyskanie oce-
ny dobrej daje uczestnikowi zwol-
nienie z egzaminu maturalnego 
z historii. Nie wykluczony jest też 
awans do II etapu finału, który od-

będzie się w czerwcu w Warsza-
wie.

XVI Ogólnopolska Olimpiada 
Franciszkańska
Po etapie diecezjalnym XVI Ogól-
nopolskiej Franciszkańskiej Olim-
piady Wiedzy o św. Maksymilianie 
do finału przeszła uczennica z I LO 
w Lubartowie Katarzyna Gajewska 
(kl. 1b). Zajęła ona III miejsce w Ar-
chidiecezji Lubelskiej. Finał pisem-
ny odbędzie się 21 kwietnia, a ust-
ny 27 kwietnia br.                   ZS2

W styczniu na łamach Lubarto-
wiaka przedstawiliśmy sylwet-
ki uczniów z  Zespołu Szkół nr 2 
w Lubartowie, biorących udział 
w w projekcie społecznym 
"Zmierz Cukier", mającym na ce-
lu  edukowanie społeczeństwa 
na temat cukrzycy. Co słychać u 
chłopaków? Sprawdzamy!
- Poprzez media społecznościowe 
dotarliśmy do dużej liczby ludzi w 
całej Polsce, nawiązaliśmy kontakty 
z youtuberami, edukatorami diabe-
tologicznymi, i fundacjami, sami też 
prowadzimy profile na Facebooku i 
Instagramie - opowiada Marcin Ja-
koniuk uczeń klasy IT, Technikum 
informatycznego, pomysłodawca 
projektu. - Dostajemy mnóstwo py-
tań i  pochwał, co napędza nas do 
dalszego działania, bo widzimy, że 
nasza praca ma sens. Myśleliśmy o 
tym, żeby po zakończeniu projek-

tu konkursowego, prowadzić nasze 
przedsięwzięcie dalej już na włas-
ną rękę.  Póki co chłopcy działają, i 
służą pomocą. Również potrzebu-
jącym diabetykom z Ukrainy.
- Wiemy, że są wśród uchodźców 
również osoby z cukrzycą – mó-
wi Marcin. - Ja sam wiem, jak trud-
no jest prowadzić cukrzycę w czasie 

kiedy nic nie zagraża, a w warun-
kach wojny to nie do pomyślenia. 
Dlatego w miarę naszych skrom-
nych możliwości chcemy pomóc, 
tak żeby przynajmniej choroba nie 
była aż takim obciążeniem w i tak 
przecież trudnych warunkach. Jeśli 
ktoś się do nas zgłosi, będziemy sta-
rali się pomóc, doradzić.          AJ

Uczeń z RCEZ Igor Górzyński w 
etapie centralnym XXXV Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych.  
5 marca w Zespole Państwowych 
Szkół Budownictwa i Geodezji w 
Lublinie odbyły się zawody okręgo-
we XXXV Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Budowlanych. Do udziału 
w zawodach centralnych zakwali-
fikowano łącznie 90 uczniów szkół 
budowlanych z 12 okręgów z całej 

Polski. W zawodach uczestniczyło 
47 uczniów z 10 szkół budowlanych 
okręgu lubelskiego. Celem konkur-
su jest rozwijanie wśród młodzieży 
zainteresowania budownictwem 
oraz pogłębianie wiedzy i umiejęt-
ności budowlanych. Naszą szkołę 
reprezentowało czterech uczniów z 
klasy trzeciej i czwartej Technikum 
Zawodowego, którzy pozytywnie 
przeszli etap szkolny i wykazali się 
największą znajomością wiedzy 

budowlanej.
Ogromny sukces osiągnął Igor Gó-
rzyński z klasy 4 Technikum Zawo-
dowego – w zawodzie technik bu-
downictwa, który zajął 3 miejsce 
w zawodach okręgowych i zakwa-
lifikował się do ostatniego etapu 
Olimpiady – zawodów centralnych. 
Kolejne, czwarte miejsce, zajął rów-
nież reprezentant naszej szkoły - Ja-
kub Gdula z klasy 3 Technikum Za-
wodowego.                                   RCEZ



LUBARTOWIAK  NR 6 [873] •  7 kwietnia 2022 9

Ogłoszenie

Pamięci regionalisty Romana Kornackiego
Roman Kornacki z zawo-
du nauczyciel, w 1958 
r. został członkiem Sto-
warzyszenia Miłośników 
Ziemi Lubartowskiej 
(wówczas był pracowni-
kiem Wydziału Oświaty 
PPRN w Lubartowie). W 
1971 r. podczas Walne-
go Zgromadzenia Człon-
ków został wybrany do 
Zarządu tego Stowarzy-
szenia. W 1976 r. powie-
rzona mu została funk-
cja przewodniczącego 
Zarządu, którą pełnił do 
1992 r. Po likwidacji po-
wiatów w wyniku refor-
my administracji pań-
stwowej, zwołane w 
dniu 21 maja 1977 r. 
Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków SMZL 
zmieniło dotychczasową nazwę 
na Lubartowskie Towarzystwo Re-
gionalne. 
Roman Kornacki w czasie 16-let-
niego kierowania lubartowskim 
stowarzyszeniem regionalnym, 
wykazywał się licznymi inicjaty-
wami i odpowiedzialnością za po-
wierzoną mu społeczną funkcję. 

Poprzez spotkania, wykłady, pi-
sanie artykułów starał się integro-
wać społeczeństwo Ziemi Lubar-
towskiej wokół dorobku pokoleń 
i poszerzania wiedzy z dziedzi-
ny kultury. Organizowane były: 
Dni Działacza Kultury (w Muze-
um Zamoyskich w Kozłówce, w 
lokalu Gminy Niedźwiada), zakła-
danie Kół LTR (w Kocku, Ostrowie 

Lubelskim, Abramowie), 
współorganizowanie se-
sji popularno-nauko-
wych (w Lubartowie, 
Kamionce, Ostrowie Lu-
belskim, Michowie) – z 
udziałem władz samo-
rządowych, twórców lu-
dowych, przedstawicie-
li amatorskich zespołów 
artystycznych, działaczy 
społecznych. Plonem ta-
kich działań stawało się 
zainteresowanie regio-
nalizmem, o czym świad-
czy: powstanie samo-
dzielnych stowarzyszeń 
w Kocku, Michowie, Os-
trowie Lubelskim, czy 
też rozwój amatorskich 
zespołów artystycznych 
oraz wiele różnorodnych 

inicjatyw środowiskowych. W sa-
mym Lubartowie Zarząd LTR, na 
czele z jego przewodniczącym 
R. Kornackim, regionalną dzia-
łalność prowadził w szerokim 
współdziałaniu z władzami samo-
rządowymi, placówkami oświaty i 
kultury, instytucjami i organizacja-
mi społecznymi. Wspomnieć nale-
ży trwałe i niezapomniane fakty, 

takie jak: upamiętnienie tablicą 
pobytu w Lubartowie Bolesława 
Prusa (1983), wydanie medalu pa-
miątkowego z wizerunkiem zało-
życiela miasta Piotrem Firlejem 
(1985), spotkań z zasłużonymi re-
prezentantami różnych zawodów 
mieszkańcami, zaproszenie do ro-
dzinnego miasta mieszkańców 
znaczących w kraju pn. „Moje wię-
zi z Lubartowem”. Ponadto: orga-
nizowanie dla młodzieży szkol-
nej konkursów i sesji o tematyce 
historycznej, regionalnej, ekolo-
gicznej oraz konkursów dla stu-
dentów na prace magisterskie o 
tematyce regionalnej, z nagroda-
mi dla najlepszych. Kontynuowa-
nie działalności wydawniczej: w 
1977 r. ukazała się publikacja mo-
nograficzna „Z dziejów miasta i 
regionu”, a następnie kolejne to-
my „Lubartów i Ziemia Lubartow-
ska” (1980, 1983, 1986, 1990) – do 
tej publikacji R. Kornacki napisał 
17 artykułów. Dzięki takiej dzia-
łalności regularnie zwiększała się 
lista regionalistów. Dodać nale-
ży, iż Roman Kornacki będąc rad-
nym miasta, a w latach 1988–1990 
przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Lubartowie, w zna-

czącym stopniu przyczynił się do 
sfinansowania przez Urząd Mia-
sta kapitalnego remontu dwor-
ku przy ul. Kościuszki 28, w któ-
rym ma siedzibę Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej, wspólnie z Lubar-
towskim Towarzystwem Regio-
nalnym. Aktywność regionalna R. 
Kornackiego rozszerzała się poza 
Lubartów. W 1981 r. współorgani-
zował Krajową Radę Regionalnych 
Towarzystw Kultury i przez cztery 
lata pracował jako członek Prezy-
dium Rady w Warszawie. Uczest-
niczył też w Kongresach Regio-
nalnych Towarzystw Kultury: w 
Olsztynie (1976), Nowym Sączu 
(1981), Poznaniu (1986), Lublinie 
(1990). W omawianym okresie Lu-
bartowskie Towarzystwo Regio-
nalne uhonorowane zostało Od-
znakami: „Zasłużony dla Miasta 
Lubartowa” (1984) i „Za Zasługi dla 
Lubelszczyzny” (1985). Natomiast 
Walne Zgromadzenie Członków 
w 1992 r. nadało mgr. Romano-
wi Kornackiemu Godność Hono-
rowego Członka Lubartowskiego 
Towarzystwa Regionalnego. Ten 
nieodżałowany regionalista od-
szedł od nas 8 marca 2022r.                                      

Maria Kozioł

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 
ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubartów 
Uchwały XXXVII/272/2021 z dnia 23 grudnia 2021 

r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Lubartów oraz uchwały Rady Miasta Lubar-
tów XXXVII/273/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w 
sprawie przystąpienia do zmiany w części teksto-
wej zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lubartowa – część I. Zmia-
ny dotyczą terenów zgodnie z załącznikami graficz-
nymi do ww. uchwał.

Wnioski do projektu zmiany planu oraz do progno-
zy oddziaływania na środowisko w ramach strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w 
projektu, mogą być wniesione w formie papiero-
wej do Burmistrza Miasta Lubartów na adres: Urząd 
Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubar-
tów lub w formie elektronicznej za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę 
elektroniczną na adres: poczta@umlubartow.pl 
lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imie-
nia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszka-
nia albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której 
wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 kwietnia 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Burmistrz Miasta Lubartów.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku 
z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Lubartów, 
danych osobowych, uzyskanych w toku przeprowa-
dzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 
1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę 
praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

na dzierżawę nieruchomości 
gruntowych rolnych, oznaczo-
nych jako działki gruntu nr 16, nr 
18 i nr 20/2 o łącznej pow. 8,36 
ha, położonych w obrębie geo-
dezyjnym 11 – Pałecznica, Gmi-
na Niedźwiada, stanowiących 
własność Gminy Miasto Lubar-
tów, dla których Sąd Rejono-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr 
LU1A/00053285/7, z przeznacze-
niem na uprawy rolne.
Wywoławcza stawka rocznego 
czynszu dzierżawy wynosi  390 
zł/ha.
Stawkę postąpienia ustala się na 
10 zł/ha. Wadium wynosi 1000 zł.
Okres dzierżawy ustala się na 
czas oznaczony 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 
kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzę-
du Miasta Lubartów przy ul. Jana 
Pawła II 12 w Lubartowie, o godz. 
1000.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu w wysoko-
ści 1000 zł na rachunek Urzę-
du Miasta nr 96 1020 3147 0000 
8402 0102 7978, w banku PKO 
Bank Polski SA, w terminie do 
04.04.2022 r. (decyduje data 
wpływu na rachunek bankowy). 
Wadium ulega przepadkowi, je-
żeli wygrywający przetarg uchyli 
się od zawarcia umowy dzierża-
wy w terminie 7 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje na te-
mat przetargu można uzyskać w 
Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Ja-
na Pawła II 12, Wydział Nierucho-
mości, Planowania Przestrzenne-
go i Rolnictwa lub pod numerem 
telefonu 81 854-46-10.

    BURMISTRZ
  
    Krzysztof Paśnik

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

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 – część działki nr 239/2 o pow. 
73 m2, położonej przy ul. Leśnej 

w Lubartowie, w obrębie 1-Win-
centów, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Lubartów, prze-
znaczonej do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym, na czas ozna-
czony do 3 lat.

W siedzibie Urzędu Miasta przy 
ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie 
na tablicy ogłoszeń został wy-
wieszony wykaz nieruchomości 
– część działki nr 228/12 o pow. 
6 m2, oznaczonej jako stanowi-
sko nr 52 na Targowisku Miej-

skim przy ul. Kościuszki w Lubar-
towie, w obrębie 7-Śródmieście, 
stanowiącej własność Gminy 
Miasto Lubartów, przeznaczo-
nej do dzierżawy w trybie bez-
przetargowym, na czas oznaczo-
ny do 3 lat.

WSPOMNIENIA/OGŁOSZENIA
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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 indywidualny, 
wjazd i wyjazd z ul. Popiełuszki, cena 
54 900 zł do negocjacji. Tel. 503 422 
776; 505 495 581 
 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 12 arów, obręb 12 – Jacek, 
nr działki 53/7. Tel. 506 457440; 
501592995 
 Sprzedam działkę w Uścimo-
wie przy jeziorze  o pow. 1800 mkw. 
Przekształconą, nieuzbrojoną. Tel. 
604 992 320 
 Sprzedam  ziemię rolną. Tel. 698 
233 029 
 Sprzedam dużą kuchnię gastro-
nomiczną. Tel. 698 233 029 

 Sprzedam 3-pokojowe miesz-
kanie 57 m2  na parterze do wykoń-
czenia. Tel. 696 285 889
 Sprzedam  wózek inwalidzki 
elektryczny z akumulatorem. 
Tel. 881 440 866

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, żelazka, 
latarki, gramofony z tubą i bez, akor-
deony, radia, młynki do kawy itp. Tel. 
608 634 418
 Kupię działkę rolno – budowla-
ną w pobliżu Lubartowa przy głów-
nych trasach. Powierzchnia około 1 
ha, szerokość min. 40 m. Media. Tel. 
696 285 889 

RÓŻNE  
 Wywrotka 3,5 t. Wywiozę/prze-
wiozę ziemię, kamień, torf, maszy-

ny, złom, drewno,  zboże itp. Tel. 
608 036 793 
 Kupię, uprzątnę, potnę złom. 
Tel. 609 928 998
 Koszenie trawy – kosiarka bija-
kowa, działki, łąki, ugory, sady, nie-
użytki. Tel. 783802677 
 Dotacje rolnicze. Najbliższe na-
bory - Premia bezzwrotna na ot-
worzenie lub rozwinięcie firmy dla 
rolników ubezpieczonych w KRUS 
(150-250 tys.). Małe Gospodarstwa 
– 60 tys. Młody Rolnik – 150 tys. Wy-
pełnianie wniosków. Dojazd do rol-
ników.      Tel. 795-931-529 
 Oranie, glebogryzowanie – 
ugory, działki, ogrody, Lubartów i 
okolice. Tel. 783 802 677 
 Malowanie wnętrz. Tel. 731 614 
615 
 Nauka gry na fortepianie. 
Nauczyciel z wyższym wykształ-
ceniem muzycznym i czynny 
pianista.  Dojazdy do ucznia. Tel. 
665 191 523

Szanowni  Seniorzy  
Miasta Lubartów!

Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywa-
telskiego 2020 wynosiła 845 000 zł.

W głosowaniu wzięło udział 3125 mieszkańców. Naj-
większą liczbę głosów uzyskały projekty:

1) Szafki dla uczniów w szkole – zdrowszy kręgo-
słup naszych dzieci! (1088 głosów, wartość projektu 
91 456 zł);

2) Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. 
Popiełuszki w Lubartowie (876 głosów, wartość pro-
jektu 390 000 zł);

3) Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 
im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie (849 gło-
sów, wartość projektu 
146 370 zł);

4) Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej o wym. 50 x 24 m na 
os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu 
zabaw na os. Popiełuszki oraz montaż 1 szt. progu 
zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie 
(822 głosów, wartość projektu 205 500 zł).

Łączna wartość wybranych do realizacji zadań to 
833 326 zł.
W związku z rozpowszechnianiem się COVID–19 w 
Polsce oraz wprowadzeniem szczególnych rozwią-
zań związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem wirusa SARS–CoV–2, poprzez 
ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a na-
stępnie stanu epidemii na terenie kraju, Rada Miasta 
Lubartów uchwałą Nr XXI/170/2020 z dnia 30 czerw-
ca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 
rok zrezygnowała z realizacji Budżetu Obywatelskie-
go w roku bieżącym, a środki zostały przeznaczone 
na realizację zadań bieżących Miasta Lubartów.
Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w 
2020 roku została przeniesiona na 2021 rok.

Stan realizacji projektów na dzień 31 grudnia 2021 r.:

1. Szafki dla uczniów w szkole – zdrowszy kręgo-
słup naszych dzieci!
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzie-
lenie zamówienia została podpisana umowa z fir-
mą LOCOBOX Sp. z o. o. na dostawę i montaż szafek 
szkolnych. Przedmiot umowy został zrealizowany 
zgodnie z zapisami umowy.

2. Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. 
Popiełuszki w Lubartowie
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzie-
lenie zamówienia została podpisana umowa z firmą 
LAND PROJECT EWELINA FUSZARA, która obejmo-
wała opracowanie dokumentacji technicznej wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wy-
konawca robót nie wywiązał się z umowy obejmują-
cej ww. zakres. W związku z powyższym została ona 
wypowiedziana w dniu 17 grudnia 2021 r., a po tym 
fakcie naliczone zostały kary umowne.

3. Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskie-
go w Lubartowie
Opracowany został projekt techniczny przebudo-
wy Miasteczka Ruchu Drogowego. Dokumenta-
cja została uzgodniona z Lubelskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Lublinie oraz dokona-
no stosownego zgłoszenia robót w Starostwie Po-
wiatowym w Lubartowie. Urząd Miasta dwukrotnie 
ogłaszał postępowanie przetargowe w celu wyboru 
wykonawcy dla ww. zadania. W pierwszym postępo-
waniu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w dru-
gim postępowaniu złożono jedną ofertę o wartości, 
która przekraczała zabezpieczone środki finansowe 
na realizację zadania. Inwestycja nie została zrealizo-
wana.

4. Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej o wym. 50 x 24 m na os. Kopernika w Lu-
bartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Po-
piełuszki oraz montaż 1 szt. progu zwalniającego na 
ul. Jana Heweliusza w Lubartowie.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzie-
lenie zamówienia została podpisana umowa z firmą 
LAND PROJECT EWELINA FUSZARA, która obejmu-
je opracowanie dokumentacji technicznych wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę boiska 
terenowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 
o wym. 50 x 24 m na os. Kopernika w Lubartowie i 
budowę nowego placu zabaw na os. Popiełuszki. 
Wykonawca robót nie wywiązał się z umowy obej-
mującej ww. zakres. W związku z powyższym zosta-
ła ona wypowiedziana w dniu 17 grudnia 2021 r., a 
po tym fakcie naliczone zostały kary umowne. Opra-
cowany został projekt zmian w stałej organizacji ru-
chu dla ulicy Heweliusza uwzględniający wykonanie 
progu zwalniającego. Zadanie nie zostało zrealizo-
wane ze względu na brak wykonawcy.                     

W związku  z przyznaniem  przez 
Urząd Miasta Lubartów  środków 
finansowych 
na realizację naszych projektów:
- SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE,  
- SENIORZE, ĆWICZ UMYSŁ,     
- SENIORZY POZNAJĄ POLSKĘ 
DAWNĄ I TERAŻNIEJSZĄ 
 Zarząd Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Lubartowie serdecznie 
zaprasza  chętnych Seniorów z te-
renu naszego miasta na zajęcia z 
nimi związane. 
W ramach zadania „SENIOR AK-
TYWNY FIZYCZNIE” realizowane 
będą następujące zajęcia :
• gimnastyka na basenie,
• gimnastyka w sali gimnastycz-
nej,  
• taniec.  
W ramach zadania „SENIORZE, 
ĆWICZ UMYSŁ”  będą realizowa-
ne:
• język angielski – na trzech po-
ziomach (zależnie od stopnia za-
awansowania)
• język włoski –  poziom śred-
niozaawansowany
• trening pamięci,
• zajęcia komputerowe.
Zadanie „SENIORZY POZNAJĄ 
POLSKĘ DAWNĄ I TERAŻNIEJSZĄ” 
to wycieczki jednodniowe orga-
nizowane do różnych ciekawych 
miejsc naszego kraju.
   Zajęcia w ramach projektu 
,,Senior aktywny fizycznie” (gim-
nastyka w sali gimnastycznej, 
gimnastyka na basenie oraz ta-
niec ) rozpoczną się  się 24 marca 
i trwać będą do końca maja, na-
stępnie po wakacyjnej przerwie  

od 15 września do 31 grudnia. Te 
zajęcia będą częściowo odpłatne 
(5 zł miesięcznie od osoby). 
  Zajęcia w ramach projek-
tu ,,Seniorze ćwicz umysł” (tre-
ning pamięci, lektoraty języków 
obcych, zajęcia komputerowe) 
rozpoczną  się  24 marca i trwać 
będą   do końca maja, a po wa-
kacyjnej przerwie  od 15 września 
do 31 grudnia.  Te zajęcia też bę-
dą częściowo odpłatne (5 zł mie-
sięcznie od osoby). 
Informacje o zapisach na wy-
cieczki będziemy podawać w 
późniejszych terminach w lubar-
towskich mediach oraz na naszej 
stronie internetowej. 
Udział w wycieczkach jest częś-
ciowo odpłatny.
Wszelkich  informacji  związa-
nych z zajęciami, ich harmono-
gramem, miejscem realizacji 
udzielamy w Biurze Zarządu UTW 
– Miejska Biblioteka Publiczna ul. 
Lubelska 36 pok. 21, lub  pod nr 
tel. 606 721 737.
Zgłoszenia   przyjmujemy  pod  
w/w  adresem.
      Są to projekty otwarte, mo-
gą w nich uczestniczyć zarówno 
słuchacze Uniwersytetu jak i oso-
by nie będące naszymi członkami 
(po wcześniejszym  zapisaniu się 
na określony rodzaj  zajęć).
Ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc decyduje kolejność 
zgłoszeń.
 Biuro Zarządu  jest czyn-
ne w każdy wtorek i czwartek w 
godz.1000 - 1200

Zarząd UTW

Koszykarki z „Chopina” 
wicemistrzyniami rejonu!

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

ZESPÓŁ ds. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW
Krzysztof Paśnik     

W minioną środę, 16 marca, w ZSZ 
nr 2 w Rykach odbyły się mistrzo-
stwa rejonu w koszykówce dziew-
cząt w ramach Licealiady. Drużyny 
rywalizowały ze sobą systemem 
„każdy z każdym”. Po zaciętej ry-
walizacji reprezentacja ZS nr 2 w 
Lubartowie zajęła drugie miejsce 
w klasyfikacji końcowej. Mistrzami 
rejonu zostały zawodniczki ZSO nr 
1 w Puławach, które w meczu fina-
łowym pokonały drużynę z Lubar-
towa tylko 3 punktami.

Skład drużyny ZS nr 2 
w Lubartowie:
 Oliwia Podleśna IM
Alicja Mierzwińska IB
Zuzanna Małyska IH
Julia Bronisz IH
Oliwia Romanek IIG
Martyna Meksuła IIG
Natalia Marciniak IIH
Julia Sternik IIIF
Oliwia Pietrzela IIIF
Opiekun: B. Sajda

ZS2
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PODSUMOWANIE OKRESU PRZYGOTOWAWCZEGO 
PIŁKARZY LEWARTU

TRZY PUNKTY NA POWITANIE WIOSNY

BIEG ZIELONYCH SZNUROWADEŁ

WOREK MEDALI LUBARTOWSKICH 
PINGPONGISTÓW

Piłkarze Lewartu Lubartów za-
kończyli przygotowania do run-
dy wiosennej w lubelskiej IV 
lidze. W ostatnim meczu kontrol-
nym podopieczni Grzegorza Biał-
ka pokonali Polesie Kock 7:1. Był 
to generalny sprawdzian przed 
zmaganiami ligowymi. Zespół z 
Lubartowa pewnie i wysoko po-
konał rywala występującego kla-
sę rozgrywkową niżej. Był to sen-
tymentalny mecz dla Grzegorza 
Białka i Adriana Pikula, którzy jesz-
cze jesienią związani byli z Pole-
siem.
Lewart Lubartów – Polesie Kock 

7:1 (5:1); bramki dla Lewartu zdo-
byli: Dawid Iskierka i Krystian Że-
lisko – po 2 oraz Bartłomiej Ko-
neczny, Bartosz Duda i Mateusz 
Ciechański – po 1.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 
Niewęgłowski, Majewski, Toma-
siak, Iskierka, Ciechański, Pikul, La-
to, Koneczny, Żelisko; grali także: 
Tutaj, Pęksa, Bednarczyk, Kamiń-
ski, Sokół, Duda, Najda, zawodnik 
testowany. Podczas zimowej prze-
rwy nasi piłkarze przygotowywa-
li się w Lubartowie na obiektach 
MOSiR. Wszystkie sparingi zosta-
ły rozegrane w Lubartowie na boi-

sku ze sztuczną nawierzchnią.
Jeżeli chodzi o sprawy personal-
ne, to do zespołu dołączyło pię-
ciu nowych piłkarzy – Adrian Pikul 
(Polesie Kock), Antoni Jemioł (Or-
lęta Łuków), Tymoteusz Lato (wy-
pożyczenie z Górnika II Łęczna), 
Bartłomiej Koneczny (wypożycze-
nie z Opolanina Opole Lubelskie) 
i Krystian Żelisko (wypożyczenie 
ze Stali Stalowa Wola). Biorąc pod 
uwagę kadrę z rundy jesiennej, to 
z lubartowskim klubem na razie 
pożegnał się jedynie Szymon Bie-
lecki. Przygotowując się do wio-
sennych spotkań w lubelskiej IV 

lidze, piłkarze Lewartu Lubartów 
rozegrali 10 sparingów – 3 wy-
grali, 3 zremisowali i 4 przegrali; 
bramki: 29 – 20. Gole zdobyli: Kry-
stian Żelisko – 7, Bartłomiej Ko-
neczny – 6, Bartosz Duda, Dawid 
Iskierka, Filip Michałów, Jan Sokół 
– po 2, Aleks Aftyka, Szymon Bie-
lecki, Mateusz Ciechański, Jakub 
Niewęgłowski, Adrian Pikul – po 1 
oraz 3 bramki zdobyli zawodnicy 
testowani.
Wyniki spotkań kontrolnych:
Lewart Lubartów – Cisowianka 
Drzewce 1:1
Lewart Lubartów – Świdniczanka 

Świdnik 0:3
Lewart Lubartów – Opolanin Opo-
le Lubelskie 4:1
Lewart Lubartów – Stal Kraśnik 2:3
Lewart Lubartów – Sparta Rejo-
wiec Fabryczny 2:2
Lewart Lubartów – Granit Bycha-
wa 1:3
Lewart Lubartów – Garbarnia Ku-
rów 10:0
Lewart Lubartów – Huragan Mię-
dzyrzec Podlaski 2:2
Lewart Lubartów – Lublinianka 
Lublin 0:4
Lewart Lubartów – Polesie Kock 7:
1                                                         ig

Adrian Pikul i Krystian Żelisko trafili po dwa razy

Rozpoczęła się runda wiosen-
na rozgrywek IV ligi lubelskiej 
HUMMEL w sezonie 2021/2022. 
Piłkarze Lewartu Lubartów w 
pierwszym wiosennym ligo-
wym spotkaniu podejmowali w 
Lubartowie Orlęta Łuków. Pod-
opieczni Grzegorza Białka wy-
grali 4:0, a po dwa trafienia za-
liczyli Adrian Pikul i Krystian 
Żelisko. Po dziewiętnastu kolej-
kach piłkarze z Lubartowa w li-
gowej tabeli zajmują dziewiąte 
miejsce. Dotychczas zgromadzi-
li 20 punktów. Do miejsca gwa-
rantującego awans do górnej 
części tabeli i tym samym utrzy-
manie w IV lidze tracą 5 punk-
tów.
Pierwszy wiosenny mecz piłka-
rzy Lewartu odbył się w sobotę 19 
marca na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią. Tym samym rozpoczę-
ła się akcja, której celem jest utrzy-
manie się lubartowskiej drużyny 
w IV lidze. Szkoleniowiec lubarto-
wian Grzegorz Białek miał do dys-
pozycji pięciu nowych zawodni-
ków, którzy pojawili się w kadrze 
podczas przerwy zimowej. Czte-

rech z nich zagrało w wyjściowym 
składzie – Tymoteusz Lato, Ad-
rian Pikul, Bartłomiej Koneczny, 
Krystian Żelisko, a Antoni Jemioł 
pojawił się na boisku w końców-
ce spotkania. Nowi wnieśli spo-
ro jakości do poczynań ofensyw-
nych drużyny. Już w 6 minucie 
kibice zobaczyli pierwszą bram-
kę, którą zdobył Adrian Pikul. Ten 
sam zawodnik podwyższył na 2:0, 

a przy golu asystował Bartłomiej 
Koneczny. Tuż przed przerwą gola 
na 3:0 bezpośrednio z rzutu wol-
nego zdobył Krystian Żelisko. W 
tym momencie było już po me-

czu. Po zmianie stron „Żelek” jesz-
cze raz pokonał Dawida Kuźmę, 
czyli byłego bramkarza Lewartu. 
Końcowy wynik 4:0 pokazuje, kto 
dyktował warunki na boisku w Lu-
bartowie.
Lewart Lubartów – Orlęta Łuków 
4:0 (3:0); bramki dla Lewartu zdo-
byli: Adrian Pikul w 6, 28 oraz Kry-
stian Żelisko w 43, 86 minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 

Majewski, Niewęgłowski, Micha-
łów, Iskierka (od 75 min. Kamiń-
ski), Lato, Ciechański (od 89 min. 
Jemioł), Pikul (od 89 min. Duda), 
Koneczny (od 79 min. Żuk), Żeli-
sko (od 89 min. Tomasiak).
W najbliższą niedzielę 27 marca, w 
ramach dwudziestej kolejki piłka-
rze Lewartu zagrają na wyjeździe 
z POM-em Iskrą Piotrowice. Począ-
tek spotkania o godzinie 16.00. 
Dwudziesta pierwsza kolejka za-
planowana jest na weekend 2/3 
kwietnia. Wtedy to jedenastka z 
Lubartowa zagra na własnym boi-
sku z Powiślakiem Końskowola. 
Mecz w sobotę 2 kwietnia rozpo-
cznie się o godzinie 16.00.           IG

W weekend 19 i 20 marca w Nie-
dźwiadzie rozegrano Mistrzo-
stwa Województwa Lubelskiego 

skrzatów, młodzików młodszych 
i seniorów w tenisie stołowym. 
Podczas tych zawodów przedsta-
wiciele Miejskiego Klubu Spor-
towego Lewart AGS Lubartów i 
Miejskiego Klubu Sportowego 
Stowarzyszenie Tenisa Stołowe-
go Lubartów zdobyli łącznie aż 25 

medali.
Rywalizacja toczyła się w grach – 
pojedynczej, podwójnej, miesza-
nej, a w przypadku skrzatów także 
drużynowo. Pingpongiści Lewar-
tu Lubartów wywalczyli w tych 
imprezach 21 medali – 4 złote, 4 
srebrne i 13 brązowych. Zawodni-
cy STS Lubartów zdobyli 4 medale, 
wszystkie srebrne.
Oto lubartowscy medaliści Mi-
strzostw Województwa w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych:
Mistrzostwa Województwa skrza-
tów: złote medale – Jan Wasak (Le-
wart) w grze pojedynczej, Jan Wa-
sak/Wojciech Pieńkosz (Lewart/
Dynamo Gózd) w grze podwój-
nej, Hanna Sagan/Wiktoria Pia-
secka (Lewart/Ogniwo Chełm) w 
grze podwójnej, Lewart Lubartów 
w grze drużynowej skrzatów (Jan 
Wasak, Mieszko Polak, Filip Ser-
win); srebrne medale – Hanna Sa-
gan (Lewart) w grze pojedynczej, 
Antonina Borzęcka/Nikola Urbań-

czyk (STS Lubartów/Żaczek Fajsła-
wice) w grze podwójnej, Błażej Ko-
sik/Jan Borzęcki (STS Lubartów) w 

grze podwójnej; brązowe medale 
– Mieszko Polak/Filip Serwin (Le-
wart) w grze podwójnej;
Mistrzostwa Województwa mło-
dzików młodszych: srebrne meda-
le – Aleksandra Karczmarz/Mag-
dalena Lipska (Lewart) w grze 
podwójnej; brązowy medal – Ja-

kub Hyz/Magdalena Lipska (Heksa 
Niedrzwica Duża/Lewart) w grze 
mieszanej;
Mistrzostwa Województwa senio-
rów: srebrne medale – Dagmara 
Wierzbicka/Anna Lipska (STS Lu-
bartów/Lewart) w grze podwój-
nej; brązowe medale – Karolina 
Wójtowicz (Lewart) w grze poje-
dynczej, Jakub Sagan (Lewart) w 
grze pojedynczej, Agata Lipska/
Aleksandra Zgierska (Lewart) w 
grze podwójnej, Norbert Jóźwiak/
Mateusz Jurewicz (Lewart) w grze 
podwójnej, Łukasz Drzewiecki/
Agata Lipska (Lewart) w grze mie-
szanej, Mateusz Jurewicz/Karolina 
Wójtowicz (Lewart) w grze miesza-
nej.
W zawodach w Niedźwiadzie wy-
stąpili także inni przedstawicie-
le lubartowskich klubów. Wróci-
li do domów bez medali, jednak 
również oni zasługują na słowa 
uznania za postawę podczas Mi-
strzostw Województwa Lubelskie-
go w tenisie stołowym.      ig

W niedzielę 13 marca w Puławach 
odbył się Bieg Zielonych Sznuro-
wadeł. Na dystansie półmarato-
nu, czyli 21 km rywalizowały 
304 osoby. W grupie tej by-
li liczni biegacze z Lubarto-
wa. Z naszych zawodników 
najlepiej spisały się kobie-
ty. Jako pierwsza linię mety 
minęła Wioletta Dessauer, a 
tuż za nią finiszowała Mar-
tyna Dejnecka. Wśród męż-
czyzn trzecie miejsce zajął 
Andrzej Orłowski (Lublin, re-

prezentujący MKS Lubartów).
Oto miejsca zajęte w Puławach 
przez lubartowskich biegaczy:

3. Andrzej Orłowski, 11. Grzegorz 
Pożak (2 miejsce w kategorii M 
40-49), 22. Wioletta Dessauer (1 

wśród kobiet), 38. Martyna 
Dejnecka (2 wśród kobiet), 
95. Wojciech Machaj, 98. To-
masz Machnikowski, 99. Bar-
tosz Szczypiński, 182. Jaro-
sław Dobrzyński, 190. Monika 
Danił (31 wśród kobiet), 194. 
Marcin Kozak, 207. Józef Ka-
niewski, 221. Agnieszka 
Szczepaniak (40 wśród ko-
biet), 247. Piotr Opolski.  ig

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Orlęta Łuków

Adrian Pikul (w jasnym stroju) chwilę po zdobyciu swojej drugiej bramki w konfrontacji z Orlętami
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MKS LEWART LUBARTÓW runda wiosenna sezonu 2021/2022

ZAPRASZAMY NA BIEGI LEWARTA

Bramkarze:
Damian Podleśny (rok urodzenia 
1995)
Bartłomiej Tutaj (2004)

Obrońcy:
Jakub Bojanowski (2002)
Dawid Gębal (2005)
Antoni Jemioł (1999)
Kajetan Kamiński (2000)
Damian Kuzioła (1993)
Piotr Najda (2005)
Jakub Niewęgłowski (1993)
Patryk Tomasiak (2002)
Tomasz Urban (2004)

Pomocnicy:
Aleks Aftyka (1998)
Mateusz Bednarczyk (2004)
Mateusz Ciechański (2004)
Bartosz Duda (2001)
Daniel Gliniak (2001)
Bartłomiej Koneczny (1998)
Tymoteusz Lato (2003)
Wojciech Majewski (1998)
Filip Michałów (2000)
Aleksander Pęksa (2005)
Adrian Pikul (1997)
Jan Sokół (2000)
Maksymilian Sowa (2000)
Wojciech Żuk (1994)

Napastnicy:
Bartosz Lipski (2004)
Krystian Żelisko (1999)
Sztab szkoleniowy:
Trener – Grzegorz Białek
Drugi trener i kierownik drużyny – 
Tomasz Mitura
Przybyli: Grzegorz Białek (trener), 
Antoni Jemioł, Bartłomiej Konecz-
ny, Tymoteusz Lato, Adrian Pikul, 
Krystian Żelisko
Ubyli: Waldemar Bednarczyk 
(drugi trener), Szymon Bielecki; 
poważne kontuzje leczą: Daniel 
Gliniak, Damian Kuzioła

KADRA ZESPOŁU MKS LEWART LUBARTÓW TERMINARZ SPOTKAŃ
Podajemy wstępne daty i godziny 
rozpoczęcia poszczególnych spot-
kań w rundzie wiosennej:
19 kolejka 19 marca, sobota, godz. 
15.00: Orlęta Łuków (dom)
20 kolejka 27 marca, niedziela, 
godz.16.00: POM-Iskra Piotrowice 
(wyjazd)
21 kolejka 2 kwietnia, sobota, 
godz. 16.00: Powiślak Końskowo-

la (dom)
22 kolejka 9 kwietnia, sobota, 
godz. 15.00: Lublinianka Lublin 
(wyjazd)
Terminarz pozostałych kolejek 
oraz przeciwnicy Lewartu w dru-
giej części sezonu – dane te zo-
staną określone po zakończeniu 
pierwszej części rozgrywek, czyli 
po 22 kolejkach spotkań. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Lubartowie oraz „Aktywny 
Lubartów” Stowarzyszenie Wspie-
rające Sport i Rekreację są orga-
nizatorami XXVI Ogólnopolskich 
Biegów Lewarta. Przez wiele lat 
ciężar organizacyjny spoczywał 
na Wiesławie Nowaku i Młodzie-
żowym Klubie Lekkoatletycznym 
Nefryt Lubartów. Biegi Lewarta 
to impreza biegowa o charakte-
rze ogólnopolskim, a w przeszło-
ści nawet międzynarodowym. W 
jej ramach odbywa się bieg głów-
ny oraz biegi dla dzieci i młodzie-
ży. Co roku w kilku biegach bierze 
udział ok. 200-300 osób. Tego-
roczna impreza odbędzie się w 
niedzielę 3 kwietnia, a jej miej-
scem będzie Lubartów – teren 
MOSiR Lubartów, ul. 1 Maja oraz 
ulice Lubartowa.
- Tym razem nasza impreza odbę-
dzie się w zupełnie nowym miejscu. 
Start i meta biegu głównego umiej-
scowione będą na parkingu MO-
SiR przy basenie, ul. 1 Maja. Biegi 
dla dzieci i młodzieży zostaną prze-
prowadzone na bieżni komplek-
su Orlik. Zachęcamy do udziału w 
tym biegowym i sportowym wyda-
rzeniu uczniów ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z tere-
nu powiatu lubartowskiego. Dzieci i 
młodzież mogą uczestniczyć w bie-
gu po dostarczeniu do biura zawo-
dów list zbiorowych z podpisem dy-
rektora szkoły lub indywidualnie za 
pozwoleniem opiekuna prawne-
go. Zgłoszenia szkół i przedszkoli, 
tel. 501-943-818. Dla najmłodszych 
przewidujemy dodatkowe atrakcje. 
Aby uczestniczyć w biegu głównym 
na dystansie 5,5 km wymagane jest 
ukończenie 17 lat - informuje dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Lubartowie Ane-
ta Symbor.

Plan imprezy biegowej „XXVI 
Ogólnopolskie Biegi LEWARTA”, 
3 kwietnia 2022 r.:
godz. 11.30 – otwarcie Biura Za-
wodów, kompleks Orlik – biuro 
czynne przez cały czas trwania im-
prezy, weryfikacja Uczestników i 
wydawanie pakietów startowych;
godz. 13.00 – rozpoczęcie;
godz. 13.10 – Bieg w  kat. roczniki 
2006-2007 dziewczęta na dystan-
sie 1200 m;
godz. 13.20 – Bieg w  kat. roczni-
ki 2006-2007 chłopcy na dystan-
sie 1500 m;
godz. 13.35 – Bieg w  kat. roczniki 
2008-2009 dziewczęta na dystan-
sie 900 m;
godz. 13.45 – Bieg w  kat. roczni-

ki 2008-2009 chłopcy na dystan-
sie 1200 m;
godz. 13.55 – Bieg w  kat. roczni-
ki 2010-2011 dziewczęta i chłopcy 
na dystansie 600 m;
godz. 14.05 – Bieg w  kat. roczni-
ki 2012-2013 dziewczęta i chłopcy 
na dystansie 300 m;
godz. 14.15 – Bieg Malucha w kat. 
rocznik 2014 i młodsi na dystansie 
150 m;
godz. 14.30 – 15.30 – BIEG GŁÓW-
NY na dystansie 5,5 km;
godz. 16.00 – uroczyste podsumo-
wanie.
Zapisy na bieg główny na dystan-
sie 5,5 km
https://www.e-gepard.eu/pl/
show-race/2302                            ig

Lubartowianin na największych zawodach 
Brazilian Jiu Jitsu
Sympatyk MKS „Lubartów” i miesz-
kaniec Lubartowa Radek Romanek 
w Super Fight   w Manchesterze. 
Empire Grappling to jedna z naj-
większych organizacji BJJ na 
świecie.  Lubartowianin wystar-
tuje w formule NO GI – bez ki-
mon. Walka zakontraktowa-
na została na 26 marca 2022 

roku w kategorii wagowej 91,5 kg. 
Radek swoje umiejętności za gra-
nica nabywa i szlifuje w Roger Gra-
cie Academy Preston.   Jest to czo-
łowa szkoła brazylijskiego Jiu Jitsu 
na świecie.  Sportowa społeczność 
Lubartowa z niecierpliwością cze-
ka na tę walkę oraz wyczekuje na 
powrót Radka Romanka do rodzin-

nego miasta, gdzie mamy nadzieję 
będzie dzielił się swoją wiedzą z za-
kresu BJJow.                   MKS „Lubartów"

W czwartek 10 marca rozegrano 
trzeci turniej cyklu „Szachowa Liga 
Młodych Mistrzów – Serwis Instal 
Lubartów”.  Najlepszym zawod-
nikiem okazał się Franciszek Ba-
ran – 6,5 pkt – zremisował  jedy-
nie z Dominikiem Raczyńskim. Do 
rozgrywek dołączyły nowe osoby 
i aktualnie sklasyfikowanych jest 
już 34 zawodników w wieku od 6 
do 13 lat. Organizatorzy przypo-

minają, że za udział w trzech tur-
niejach w roku są gwarantowane 
okolicznościowe medale za udział.
Wyniki najlepszych trójek po roze-
graniu 3 turniejów z 10:  Do lat 13: 
1. Kacper Czuchryta – 20 pkt.; 2. 
Franciszek Baran – 16,5 pkt.; 3. Do-
minik Raczyński – 14,5 pkt. Do lat 
11: 1. Klara  Danił – 14 pkt.; 2. Kry-
stian Kozak – 13 pkt.; 3. Florian Bel-
niak, Barbara Piekarczyk, Aleksan-
der Opolski – po 12,5 pkt. Do lat 
9: 1. Franciszek Furman, Wojciech 
Monka – po 10 pkt.; 3. Franciszek 

Budzyński – 6,5 pkt.
Do lat 7: 1. Aleksander Bieniek 
– 7 pkt.; 2. Hubert Micor – 4 pkt.; 
3. Wiktor Okoń, Natan Kurzyń-
ski – po 3 pkt. Kolejny turniej 14 
kwietnia. W piątek 11 marca ro-
zegrano siódmy turniej cyklu „Lu-
bartowska Liga Szachowa Volmax 
2021/2022”. Najlepszym zawod-
nikiem okazał się Andrzej Rogo-
za – 6,5 pkt – zremisował jedy-

nie z Adrianem Matyjaszczykiem.  
Wyniki najlepszych trójek po ro-
zegraniu 7 turniejów z 10. Senio-
rzy: 1. Andrzej Rogoza – 37 pkt.; 
2. Zbigniew Litwiniec – 32 pkt.; 
3. Krzysztof Kos – 27,5 pkt. Junio-
rzy do lat 18: 1. Kacper Czuchryta 
– 34 pkt.; 2. Dominik Piekarczyk – 
26 pkt.; 3. Dominik Raczyński 23,5 
pkt. Kobiety: 1. Klara Danił – 23,5 
pkt.; 2. Weronika Dajek – 5,5 pkt.; 
3. Maja Mitura i Aleksandra Szczer-
ba – po 3 pkt. Kolejny turniej 29 
kwietnia. foto: S.C., P.O.

Szachowe zmagania ligowe

W Lubartowskim Ośrodku Kultury w dniach 10 -11 
marca nastąpiła kumulacja dwóch lig szachowych – 
jednej dla dzieci, drugiej dla wszystkich.


