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Kolejne wydanie: 12 maja 

Magdalena Urbaś, pracownik 
Urzędu Miasta Lubartów i radna 
Rady Gminy Niemce poczuła się 
pomówiona w materiale telewi-
zyjnym „Informacje” w Kanale S, 
który został wyemitowany 20 listo-
pada 2020 r. Według niej Patrycja 

Oleszek i Jacek Tomasiak poma-
wiając ją, doprowadzili do poniże-
nia w opinii publicznej i narazili na 
utratę zaufania potrzebnego dla 
zajmowanych przez nią stanowisk: 
Naczelnik Wydziału Administracyj-
no-Organizacyjnego Urzędu Mia-

sta Lubartów oraz funkcjonariusza 
publicznego sprawującego man-
dat Radnej Rady Gminy Niem-
ce, poprzez rozpowszechnienie 
w tym materiale informacyjnym 
kłamliwych informacji. 
Podczas pierwszego posiedzenia 

przed Sądem Re-
jonowym w Lu-
bartowie 14 kwiet-
nia sprawa została 
skierowana do me-
diacji. Jeśli strony 
nie dojdą do po-
rozumienia, wów-
czas sprawę roz-
strzygnie sąd. 
Może on wymie-
rzyć karę grzywny, 
ograniczenia wol-
ności, ale  nawet 
aresztu do jedne-
go roku. 
To nie pierwsza 
sprawa sądowa re-
daktor Kanału S i 
prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. 

Niedawno zakończyły się postę-
powania przeciwko redaktorom 
Patrycji Oleszek i  Bartoszowi Gi-
za oraz prezesowi Jackowi Toma-
siakowi  z  oskarżenia prywatnego 
Sylwii Cichoń, redaktor naczel-
nej „Lubartowiaka” i Adama Koś-

ciańczuka – dyrektora Lubartow-
skiego Ośrodka Kultury, wydawcy 
tej gazety.  W związku z niepraw-
dziwymi i szkalującymi stwierdze-
niami w prywatnym akcie oskar-
żenia zarówno Sylwia Cichoń, jak 
i Adam Kościańczuk domagali się 
przeprosin za pomówienie, które 
w opinii publicznej mogło poniżyć 
lub narazić na utratę zaufania po-
trzebnego dla zajmowanego sta-
nowiska.
W wyniku przeprowadzonych na 
polecenie sądu mediacji, Patrycja 
Oleszek i  Bartosz Giza oraz pre-
zes Jacek Tomasiak musieli zatem 
przeprosić pokrzywdzonych na ła-
mach spółdzielczej telewizji za po-
dawanie nieprawdziwych suge-
stii, że zachowanie dyrektora LOK 
Adama Kościańczuka i materiały 
prasowe wydawanego przez nie-
go „Lubartowiaka” nawoływały do 
popełnienia przestępstwa niszcze-
nia czy uszkodzenia szlabanów na 
terenach Spółdzielni Mieszkanio-
wej. 
dokończenie na stronie 2

Kolejny spór sądowy z redaktor Kanału S i prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w roli oskarżonych. Wydział Karny lubartowskiego sądu rozpatruje prywatny akt oskarżenia 
przeciwko redaktor Kanału S Patrycji Oleszek i prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Jackowi Tomasiakowi. Akt oskarżenia pod ich adresem skierowała Magdalena Urbaś, 
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubartów i jednocześnie Radna Rady Gminy Niemce.  Wspomniane osoby zostały oskarżone o pomó-
wienie urzędniczki na antenie Kanału S.

W miniony weekend (22 – 24 kwietnia) Lubartów stał się kolarską stolicą Polski. 
W tych dniach w naszym mieście odbywał się Puchar Polski w Kolarstwie 
Szosowym. Do Lubartowa zjechało 600 zawodników z kilkudziesięciu ekip 
kolarskich z różnych miejsc w Polsce.

Redaktor Kanału S i Prezes znów przed sądem (a to nie koniec)Redaktor Kanału S i Prezes znów przed sądem (a to nie koniec)

Kolarze opanowali LubartówKolarze opanowali Lubartów

Puchar Polski w Kolarstwie Szo-
sowym to wydarzenie wysokiej 
rangi, rozgrywane pod egidą Pol-
skiego Związku Kolarskiego od 
połowy lat 90. Po imprezach rangi 
mistrzowskiej jest to najważniej-
sza, cykliczna impreza w polskim 
kolarstwie, dostępna dla wszyst-
kich zawodników w kategoriach 
młodzieżowych.
Zawody zorganizował Boras Le-

wart Team Lubartów (wyczyno-
wa grupa kolarska działająca w ra-
mach MKS Lewart AGS Lubartów) 
we współpracy z Miastem Lubar-
tów i Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji.
Zawodnicy przez dwa dni ścigali 
się na trasach powiatu lubartow-
skiego.
W sobotę zmagali się w konkuren-
cji „Jazda indywidualna na czas” 

w poszczególnych kategoriach 
wiekowych.  Start i meta zlokali-
zowane były przy Urzędzie Gmi-
ny Serniki. W niedzielę zawodni-
cy opanowali Lubartów. Na placu 
przy Ratuszu odbyła się prezen-
tacja drużyn, następnie kolarze 
wspólnie przejechali na start wy-
ścigu  przy ul. Wierzbowej.

dokończenie na stronie 4

PGK stawia na fotowoltaikę
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej realizuje projekt „Bu-
dowa elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy 0,98 MW wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą”. Inwestycja po-
wstaje przy ul. Mucharskiego nie-
daleko oczyszczalni ścieków w 
Lubartowie. Farma fotowoltaicz-
na powstaje częściowo na terenie 
już należącym do PGK, a częścio-
wo na przyległym terenie, na któ-
rego dzierżawę od miasta zgodzi-
li się radni.
Rosnące ceny energii elektrycznej 
wpływają na ceny usług świadczo-
nych przez lubartowskie Przedsię-

biorstwo Gospodarki Komunalnej. 
Miejska spółka buduję tą farmę, 
aby uchronić się przed podwyżka-
mi. Elektrownia fotowoltaiczna to 
kolejne po budowie kogenerato-
ra (wytwarza energię elektryczną 
z biogazu) działanie, które będzie 
mogło zasilać m.in. oczyszczalnię 
ścieków i ujęcie wody.
Przypominamy, że na budowę far-
my PGK otrzymało dofinansowa-
nie w kwocie 1 665 095,06 złotych.  
Całkowita wartość realizowanego  
projektu wynosi 4 498 934, 37 zło-
tych.      

                    SC

Na terenach przy oczyszczalni ścieków w Lubartowie powstaje 
farma fotowoltaiczna. Idee, które przyświecają tej inwestycji, to 
oszczędność i ekologia. Energia słoneczna przetworzona przez in-
stalację może pokryć 60 procent zapotrzebowania na energię elek-
tryczną przedsiębiorstwa.

Zaproszenie 
dla pocztów
sztandarowych
Zapraszamy poczty sztandarowe szkół, instytucji, organizacji
społecznych - do wzięcia udziału w uroczystościach
organizowanych w Lubartowie z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (we wtorek 3 maja).
Informujemy, że tego dnia o godz. 10:15 rozpocznie się
wymarsz pocztów sprzed Urzędu Miasta Lubartów do Bazyliki
św. Anny. Szczegóły uroczystości znajdują się w bieżącym
wydaniu "Lubartowiaka".
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Będzie Młodzieżowa Rada 
Miasta Lubartów

Ewa Sędzimierz nadal 
dyrektorem Muzeum 

Młodzieżowa Rada Miasta to 
odpowiedź burmistrza Krzysz-
tofa Paśnika na sygnały mło-
dych mieszkańców Lubartowa 
dotyczące potrzeby utworzenia 
tego typu gremium.
W skład rady wejdzie 14 uczniów. 
Radni będą powoływani na dwa 
lata w wyniku wyborów przepro-
wadzonych przez poszczególne 
szkoły podstawowe oraz ponad-
podstawowe, które mieszczą się 
na terenie miasta.
- Burmistrz otrzymywał wiele syg-
nałów od młodych ludzi o potrzebie 
utworzenia w naszym mieście pod-
miotu będącego reprezentacją mło-
dzieży tak, aby stworzyć jej możli-
wość realnego wpływu na decyzje 
podejmowane przez władze Lubar-
towa – mówił podczas ostatniej 
sesji naczelnik Artur Kuśmierzak.

Celem Młodzieżowej Rady Mia-
sta będzie między innymi promo-
wanie idei społeczeństwa obywa-
telskiego, integracja i współpraca 
środowisk młodzieżowych, pro-
mocja kultury tworzonej przez 

młodzież oraz działania na rzecz 
obrony praw ucznia i ochrony śro-
dowiska.
Liczba przedstawicieli w radzie 
będzie uzależniona od ilości ucz-
niów w danej szkole. Zgodnie z 
tym SP 1 będzie miała 2 mandaty, 
SP 3 – 3 mandaty, SP4 – 1 mandat, 
II LO -2 mandaty, Zespół Szkół nr 
2- 3 mandaty, RCEZ – 3 mandaty.
Nadzór nad działalnością rady ma 
sprawować burmistrz.
Przypomnijmy, że na posiedze-
niu 15 grudnia Sejmik Dzieci i 
Młodzieży podjął uchwałę o sa-
morozwiązaniu. Zamiast Sejmiku 
zdecydowano o powstaniu Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Uchwałę 
o jej utworzeniu lubartowscy rad-
ni podjęli już w 2005 r., jednak nie 
doszło do jej uformowania.
Burmistrz Krzysztof Paśnik pod-
czas spotkania z młodzieżą prze-
konywał, że jest otwarty na współ-
pracę. Dowodem na to jest między 
innymi wpisanie pomysłu o utwo-
rzeniu pumptrucku do budżetu na 
2022 roku.

(kw)

Wkrótce w Lubartowie zacznie działać Młodzieżowa 
Rada Miasta.  Jej statut czyli cele, zasady działania 
i tryb wyboru członków ustalili radni na sesji Rady 
Miasta 11 kwietnia.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych

ś.p. Zofii Ptaszek
serdeczne podziękowania

składa Rodzina

PODZIĘKOWANIEPANU RAFAŁOWI ERETOWI
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
składają dyrektor i pracownicy
Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Ewa Sędzimierz funkcję dyrekto-
ra Muzeum Ziemi Lubartowskiej 
pełni od kwietnia 2019 r. Wcześ-
niej była naczelnikiem Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta. Jest historykiem, regiona-
listką oraz prezesem Lubartow-
skiego Towarzystwa Regionalne-
go.   

(kw)

BUDŻET OBYWATELSKI 2023

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW ZAPRASZA

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że zarządzeniem nr VIII/914/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. został usta-
lony harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego 2023, który zawiera:

1) akcję informacyjno-edukacyjną maj - wrzesień 2022 r.;
2) spotkanie z mieszkańcami miasta - maj 2022 r.;
3) zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do realizacji - maj - czerwiec 2022 r.;
4) weryfikację projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, opiniowanie projektów przez Komi-
sję ds. Budżetu Obywatelskiego i ogłoszenie listy Projektów przez Burmistrza - lipiec - sierpień 2022 r.;
5) głosowanie mieszkańców nad projektami - wrzesień 2022 r.;
6) ogłoszenie projektów wybranych do realizacji - październik 2022 r.;
7) realizację projektów - styczeń - grudzień 2023 r.;
8) ogłoszenie sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2023 - I kwartał 2024 r.

organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lubartów do zgłaszania kandydatów do składu 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
Na podstawie Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego 
(Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021 r. poz. 705) Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego: 
• opiniuje społeczne i ekonomiczne skutki realizacji projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, zgodnie z wymogami określonymi Regulaminem;
• przedkłada Burmistrzowi listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców oraz li-
stę projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem;
• współuczestniczy w rozpatrywaniu odwołań wnioskodawców na ocenę. 
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego składa się z:
-  3 przedstawicieli Burmistrza Miasta;
-  3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta;
-  3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), wybranych w drodze losowania spośród
 kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie Gminy Miasto Lubartów organizacje
 pozarządowe.
Zgodnie z zapisami Regulaminu każda organizacja działająca na terenie Miasta Lubartów może zgłosić tyl-
ko jednego kandydata. 
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w terminie do dnia 13 
maja 2022 r. lub na adres mailowy poczta@umlubartow.pl.
Termin losowania kandydatów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.lubartow.pl.

Burmistrz Miasta Lubartów
/-/ Krzysztof Paśnik

Burmistrz Krzysztof Paśnik powierzył Ewie Sędzimierz stanowisko dyrektora 
Muzeum Ziemi Lubartowskiej od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Zakończono remont drogi  
na osiedlu Garbarskim
Zakończył się remont drogi we-
wnętrznej w osiedlu 3 Maja - 
wyjazd do ul. Słowackiego. Wy-
konany  został tam też chodnik 
i parking. 
Przypominamy, że roboty wyko-

nało Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych S.A. w Lubartowie, a za-
kres prac objął między innymi: 
wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej drogi - 383,29 m2 , wykona-
nie nawierzchni chodnika z kostki 
brukowej - 187,17 m2 , wykonanie 
nawierzchni parkingu z płyt beto-
nowych - 196,77 m2, wykonanie 
podbudowy, regulacje pionowe 
studzienek, wykonanie oznako-
wania pionowego i poziomego. 
Powstał  również szerszy chod-
nik z kostki brukowej. Udogod-
nieniem dla mieszkańców jest też 
nowy parking. Przybyło 9 miejsc 
parkingowych. 
W tym rejonie miasta zaplano-
wano także inną inwestycję na 
ten rok. Remontowana będzie 
również część ul. 3 Maja w oko-
licach Przedszkola Miejskiego nr 
1 i MOPS. Obecnie aktualizowa-
na jest dokumentacja budowla-
na.                                                   SC

dokończenie ze strony 1
Przy okazji warto wspomnieć, że 
Spółdzielnia Mieszkaniowa jako 
wydawca Kanału S musiała nie-
gdyś przeprosić jedną z mieszka-
nek miasta - Marię Kozioł  i wpła-
cić 20 tysięcy złotych na rzecz 
Hospicjum św. Anny w Lubarto-
wie. Chodziło o nieprawdziwe in-
formacje o tym, że Maria Kozioł 
należała do ORON (Obywatelskiej 
Rady Ocalenia Narodowego), któ-
re zostały wypowiedziane przez 
Jacka Tomasiaka na sesji Rady 
Miasta oraz padły w telewizji Ka-
nał S.  Informacje dotyczące Ma-

rii Kozioł w tym materiale podano 
wśród innych informacji, miano-
wicie programu radia Wolna Eu-
ropa o wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego.

Już niedługo redaktorów Kanału S 
i prezesa SM czeka kolejna sprawa 
sądowa. Tym razem z powództwa 
burmistrza Lubartowa Krzysztofa 
Paśnika, którego w jednym z wy-
dań „Informacji” przedstawiono 
z czarnym paskiem na oczach, a 
prowadzący program nazwali go 
Krzysztofem P. - zabiegiem tech-
nicznym i prawnym  stosowanym 

wobec przestępców lub osób ska-
zanych.  
W Kanale S publikowane były nie 
tylko przeprosiny, ale też sprosto-
wania. Przypominamy, że  doty-
czyły informacji, iż żona jednego 
z pracowników była zarażona ko-
ronawirusem i  pracownik został 
oddelegowany do domu. Taka 
sytuacja okazała się nieprawdzi-
wa. Kolejne sprostowanie doty-
czyło rzekomego urlopu burmi-
strza Lubartowa, który akurat we 
wspomnianym czasie przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. 

SC, foto: KW

Redaktor Kanału S i Prezes znów przed sądem Redaktor Kanału S i Prezes znów przed sądem 
(a to nie koniec)(a to nie koniec)
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Alwernia ze wsparciem Miasta 
LubartówPCK prosi o pomoc dla 

Ukrainy. Apeluje też 
do lubartowskich firm

Zapraszamy na obchody 3 Maja

Punkt zbiórki darów dla Ukrainy w budynku po byłej 
straży pożarnej zaczyna powoli świecić pustkami. 
PCK Oddział w Lubartowie apeluje o pomoc.

Kapucyński Piknik Motocyklowy, 
Bieg Pokój i Dobro czy „Kapucyna-
lia”, organizowane przez Stowarzy-
szenie Alwernia – Franciszkańskie 
Dzieło Promocji Młodzieży i Rodzi-
ny to imprezy, które  już na stałe 
wpisały się w kalendarz wydarzeń 
w naszym mieście.
Te wydarzenia mają też inny wspól-
ny mianownik – wszystkie łączą ze 
sobą zabawę i cele charytatywne. 
Tym bardziej cieszymy się z tego, 
że Miasto Lubartów może wspie-
rać finansowo te inicjatywy. Bur-
mistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik 
podpisał umowę z przedstawicie-
lami stowarzyszenia na dofinan-
sowanie tych wydarzeń. Pierwsze 
z nich, Kapucyński Piknik Motocy-
klowy odbędzie się w Lubartowie 
już 21 maja.

Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, Starosta Lubartowski Ewa Zybała i Wójt Gminy Lubartów Krzysz-
tof Kopyść serdecznie zapraszają na uroczyste obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie przemarsz pocztów sztandarowych przez ulice miasta, koncert w wy-
konaniu lubartowskich artystów oraz Msza św.  w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Anny.  Zaplanowano też 
Dzień Flagi z udziałem dzieci z lubartowskich szkół i przedszkoli. Młodzi artyści z PMDK zapraszają na koncert 
„Witaj majowa jutrzenko” 4 maja  o godz. 1700. Szczegółowy program na plakacie:

Lubartowski punkt zbiórki darów 
dla uchodźców powstał zaraz po 
wybuchu wojny na Ukrainie. Mie-
ści się w budynku po byłej stra-
ży pożarnej przy ul. Jana Pawła II. 
Początkowo zakres pomocy był 
ogromny. Jak jest obecnie?
- Pomoc osłabła o 90 procent w po-
równaniu do tego, co działo się na 
początku. Trochę ludzie przynoszą, 
ale to są śladowe ilości. Potrzeby 
wcale nie zmniejszyły się. Potrzeb-
na jest nieustanna pomoc – mówi 
Waldemar Piskorski, koordynator 
zbiórki dla Ukrainy.

„Są tacy, którzy nie mają 
do czego wracać”
W powiecie lubartowskim prze-
bywa około 3 tysięcy osób, które 
uciekły przed wojną na Ukrainie, 
w Lubartowie jest ich około 400. 
– Są to ludzie również z traumą, z 
takich miejsc jak Mariupol, Irpień. 
Oni nie mają już do czego wra-
cać. W ostatnim tygodniu przybyło 
około 30 osób. Potrzebują zupełnie 
wszystkiego – przekonuje Walde-
mar Piskorski, który codziennie 
pomaga w przygotowaniu paczek 
dla uchodźców.
Jak informuje Krzysztof Wiącek, 
prezes PCK -  tygodniowo wyda-
wanych jest około 300 paczek.
– Ostatnio mieliśmy darczyńców z 
Anglii, którzy przekazali nam 6 ty-
sięcy złotych. W ramach współpra-
cy otrzymujemy trochę żywności z 
oddziału głównego PCK.

Lubartowskie firmy pomagają
PCK, aby nadal prowadzić akcję 
pomocy, chce zwrócić się o po-
moc do lubartowskich firm.
– Mamy już wsparcie prezesa Grze-
gorza Poznańskiego ze Społem Lu-
bartów. Piekarnie lubartowskie 
– Kajzerka, Staszek, Szczygiełek od-
dają nam pieczywo, które scho-
dzi na bieżąco. Pomogła też firma 
Solbet. Zakupiliśmy za to całą pa-
letę mleka – wymienia Waldemar  
Piskorski.
Co potrzeba?

– Z pampersami stoimy dobrze. Pa-
pier toaletowy i ręczniki papierowe 
idą w każdych ilościach. Kończą się 
szampony, żele do kąpieli i mydła – 
wymienia.
Potrzebne są też olej, kasze, maka-
rony, konserwy, mleko, płatki śnia-
daniowe, proszki do prania, bu-
ty głównie dla kobiet i młodzieży, 
środki dezynfekujące.

Coś dla najmłodszych…

W lubartowskim punkcie zbiórki 
swoje ulubione miejsce mają też 
dzieci. W rogu hali mieści się kącik 
zabawek.
– Tu najmłodsi mogą wybrać coś 
dla siebie. Apelujemy o przynosze-
nie zabawek, bo te dzieci nic nie 
mają – mówi koordynator akcji.
Pytania dotyczące akcji można 
kierować na numery telefonów: 
692383764, 501780143.

Codziennie w punkcie zbiórki w 
budynku po byłej straży pożarnej 
pomaga Tatiana (na zdjęciu od le-
wej), która wraz z wnukami i córką 
uciekła przed wojną z okolic Kijo-
wa.  Schronienie znalazła w Lubar-
towie.                             Katarzyna Wójcik
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Lubartów kolarską stolicą PolskiLubartów kolarską stolicą Polski
dokończenie ze strony 1
Podczas podsumowania imprezy 
obecna była  między innymi Aga-
ta Lang, członkini Komitetu Zarzą-
dzającego Międzynarodową Unią 
Kolarską, która wręczała zawodni-
kom puchary. W dekoracji uczest-
niczyli też: burmistrz Krzysztof 
Paśnik, Artur Domański z Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie, 
Andrzej Boras – jeden z organiza-
torów wydarzenia, Aneta Symbor 
z MOSiR Lubartów oraz związany 
z lubartowskim środowiskiem ko-
larskim Janusz Pożak.
Boras Lewart Team Lubartów w ry-
walizacji zdobył jedno miejsce na 
podium. W jeździe indywidualnej 
na czas na dystansie 10,6 km. w 
kategorii juniorek młodszych trze-
cie miejsce uzyskała Milana Usha-
kowa.

Zdobyła też 5 miejsce w starcie 
wspólnym w kategorii juniorek 
młodszych w wyścigu na dystan-
sie 54 km.
Szczegółowe wyniki dostępne są 
na stronie internetowej: http://ak-
ces-sport.pl/2022-2/.

Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa
W naszym mieście od dłuższego czasu nie było tak znaczącego wyda-
rzenia, jakim jest Puchar Polski. Dzięki klubowi Boras Lewart Team Lu-
bartów i naszej współpracy odbudowany został potencjał kolarstwa w 
Lubartowie. To ogromna promocja dla miasta. Gratuluję zwycięzcom. 
Będziemy dokładać starań, aby spotkać się po raz kolejny za rok.

Artur Domański, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
To niezwykła promocja naszego województwa oraz sportu kolarskiego. 
My jako region lubelski stawiamy na rozwój turystyki i aktywnego wy-
poczynku. A turystyka rowerowa wspaniale się w to wpisuje. Lubartów 
nie bez powodu nazywany jest miastem rowerów. Gratuluję organiza-
cji tego wydarzenia. Zawodników  zapraszam w nasze strony, bo mamy 
doskonałe warunki, by uprawiać turystykę rowerową zarówno na szo-
sie, jak i w terenie.
Agata Lang, członkini Komitetu Zarządzającego Międzynarodową 
Unią Kolarską.
 Dziękuję za zaproszenie i gościnność. Jestem pod wrażeniem organiza-
cji tego wyścigu. Widać, że impreza została zorganizowana z pasją i ser-
cem. To bardzo ważne. Cieszę się, że tutaj mogłam zobaczyć tyle klubów 
z różnych miejsc w kraju. To przyszłość naszego kolarstwa. Liczę na to, że 
zobaczymy się ponownie za rok w Lubartowie.

Andrzej Boras, Boras Lewart Team Lubartów
Nigdy w Lubartowie nie było takiej dużej imprezy kolarskiej. Kibice do-
pisali. Przyjechała kadra kolarska z całej Polski, nawet grupy zawodowe 
(Mazowsze Serce Polski). Słyszałem opinie, że ciężko będzie zrobić taką 
imprezę w Polsce jak ta nasza. Zawitała do nas Agata Lang, osoba znana 
w świecie kolarskim. W dniu zawodów odbyłem też telefoniczną  rozmo-
wę  z jej ojcem Czesławem Langiem, który gratulował organizacji impre-
zy oraz zawodnikom. Jeśli chodzi o naszych zawodników, zdobyliśmy 
jedno pudło.                Katarzyna Wójcik

Zawodnicy Boras Lewart Team Lubartów

III miejsce dla Milany Ushakowej, zawodniczki lubartowskiego klubu
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W Lubartowie powstaje drużyna „petanki”. Dołączyć może każdy

Popularna we Francji gra o nazwie - petanque, petanka, bule - dotarła również do naszego miasta. Jej miłośników najczęściej spotkamy na dziedzińcu  
Pałacu Sanguszków w Lubartowie.

Opiekunem lubartowskiej przy-
szłej drużyny petanque jest 
Piotr Wróblewski, który swoją 
pasją zaraził rodzinę, przyjaciół 
i znajomych.

Jak silna jest grupa miłośników 
bule w Lubartowie?
To grupa około  30 osób.  Niektó-
rzy grają systematycznie, niektó-
rzy bardziej okazjonalnie.

Jak długo trwa już ta pasja?
Gramy już prawie od 10 lat. W fir-
mie, w której pracuję, jest sekcja 
„petanki”. Bakcyla złapałem od 
koleżanki z pracy. Potem zarazi-
łem rodzinę, kolegów, znajomych. 
Czasami dołączają  do nas spa-
cerowicze, którzy nas obserwu-
ją. Ktoś przechodząc, zapyta, na 
czym gra polega i sam chce spró-
bować.
Czy to gra dla każdego?
Zasady bule są bardzo proste, te 

podstawowe opanowuje się w 
ciągu 3 minut. Potem przez ca-
łe życie doskonali sie technikę. 
Generalnie chodzi o to, aby swo-
je kule umieścić koło tej małej ku-
li, która nazywa się „świnka”. Ona 

jest celem. Można prze-
suwać kule przeciwnika 
lub je wybijać.
Boisko to kawałełek 
utwardzonego tere-
nu. W regulaminie jest, 
że wszystko, co jest na 
boisku, jest elementem 
gry – kałuża, kamień 
czy patyki.
Gramy albo przed pa-
łacem, albo na alejkach 
w parku. Jest to 
raczej sport se-
zonowy. Jed-
nak mamy kil-
ku zapaleńców, 
którym zima 
nie przeszka-
dza, rozgrywali 

nawet do 2 w nocy zacię-
te mecze. Jest to sport bar-
dzo demokratyczny, dla 
wszystkich. Mogą rywa-
lizować ludzie w każdym 

wieku, o różnym stanie zdrowia, 
o różnej płci i wydolności. Mamy 
też emerytów, którzy przychodzą 
okazjonalnie, aby  sobie porzucać. 
To piękne w „petance”, że wystar-
czą dobre chęci.

Czy petanque to dyscyplina 
sportowa?
Tak, oczywiście. Narazie to ma-
ło popularna dyscyplina sportu, 
choć cieszy się coraz większym 

powodzeniem. Dużo osób gra re-
kreacyjnie.
 Rozgrywane są  Mistrzostwa Pol-
ski, Europy, Świata. W Polskiej Fe-
deracji Petanque obecnie jest 46 
drużyn. W naszych planach jest 
utworzenie drużyny sportowej i 
zdobycie licencji zawodniczych. 
Statut mamy, gromadzimy doku-
menty. Lubelszczyzna to raczej 
biała plama, jeśli chodzi o petan-
que. Póki co jeździmy na zawody, 

bierzemy udział w 
kategorii open bez 
licencji zawodni-
czej. W ubiegłym 
roku byliśmy na 
siedmiu turniejach. 
W tym roku na za-
wodach w Dębicy. 
Ogólnie jestem za-
dowolony z wyni-
ków.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

XXII Festiwal Szachowy Ziemi Lubartowskiej
W Lubartowskim Ośrodku Kultury w dniach 22-25 kwietnia zorganizowano największy festiwal szachowy w województwie lubelskim. W tym roku nowością był turniej 
przedszkolaków zorganizowany zastępczo za turniej szkolny. Frekwencja w nim była ogromna, dlatego będzie kontynuowany w przyszłości.
Pierwszego dnia 22 kwietnia ry-
walizowano w IX Turnieju Sza-
chów Błyskawicznych o Puchar 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Turniej zgło-
szono do oceny międzynarodo-
wej FIDE Blitz. Dystans wynosił 13 
rund przy czasie 3 minuty na par-
tię plus 2 sekundy bonusu za ruch. 
Oto wyniki: Do lat 8: 1. Patryk So-
wa - 6 pkt, 2. Franciszek Sagan – 
4,5 pkt. 3. Natan Kurzyński 3 pkt. 
Do lat 10:  1. Krystian Kozak – 7,5 

pkt, 2. Weronika Dajek – 7 pkt, 3. 
Jakub Skrzypczak – 6 pkt. Do lat 
14: 1. Jakub Prokopiuk – 10 pkt.  2. 
Kacper Czuchryta – 7,5 pkt. 3. Do-
minik Piekarczyk – 7,5 pkt. Do lat 
21: 1. Jakub Radzik – 8,5 pkt, 2. Da-
mian Bronisz – 7,5 pkt., 3. Oliwier 

Latek – 6 pkt. Kategoria OPEN: 1.  
Krzysztof Niewęgłowski -  11,5 
pkt. (MUKS Międzyrzec Podlaski), 
2. Konrad Szczygieł – 10 pkt. (KSZ 
Hetman Krynka), 3. Jakub Proko-
piuk – 10 pkt. (Radzyńskie Towa-
rzystwo Szachowe). 
 Drugiego i trzeciego dnia festi-
walu ( 23-24 kwietnia) rozegrano  
XXI Turniej Szachów Klasycznych 
o Puchar Dyrektora Lubartowskie-
go Ośrodka Kultury zgłoszony do 
FIDE. Tempo łączne na rozegra-

nie partii wynosiło 2 godziny plus 
5’ odroczenia – tzw. tempo Bron-
steina za ruch. Turniej parame-
trami pozwalał uzyskać V, IV, III i 
II okręgowe kategorie szachowe 
oraz centralną I kategorię kobiecą. 
W tym turnieju zwyciężył 14-letni 

Artur Oleszczuk  z LKSz Lublin. Nie 
przegrał ani jednej partii. Oto wy-
niki rywalizacji: Do lat 8: 1.Patryk 
Sowa – 3 pkt., Do lat 10: 1. Krystian 
Kozak – 4 pkt., 2. Aleksander Opol-
ski – 4 pkt., 3. Hanna Korpysz – 2 
pkt. Do lat 14: 1. Oleszczuk Artur 
– 6,5 pkt., 2. Dominik Piekarczyk – 
5 pkt.; 3. Michail Smerechanski – 
4,5 pkt., Do lat 21: 1. Mateusz Ku-
cio - 4,5 pkt., 2. Oliwier Latek – 3 
pkt. Seniorzy: 1. Hubert Dębczak – 
5,5 pkt., 2. Kazimierz Demucha – 5 
pkt., 3. Konrad Czernichowski – 4 
pkt.
Normy na kategorie PZSzach wy-
pełnili. Kategorie II: Kazimierz De-
mucha (LUKS Lubartów), Artur 
Oleszczuk (LKSz Lublin). Kategorie 
III:  Mateusz Kucio (Lublin),  Kry-
stian Kozak (LUKS Lubartów), Ma-
ria Topór (LUKS Tempo Ożarów). 
Kategorie IV:  Łukasz Czemerys 
(LUKS Tempo Ożarów). Kategorie 
V:  Patryk Sowa (LUKS Lubartów).
 Ostatniego dnia 25 kwiet-
nia po raz pierwszy w historii Lu-
bartowa rozegrano Mistrzostwa 
Przedszkolaków o Puchar Preze-
sa LUKS Lubartów. Turniej stał się 
strzałem w dziesiątkę i na pewno 
będzie kontynuowany. Na star-
cie stanęło blisko 30 maluchów 
z przedszkoli powiatu lubartow-
skiego. Turniej rozegrano na dy-
stansie 5 rund przy czasie 7’ na za-
wodnika. Oto wyniki:
Rocznik 2015: 1.  Franciszek Sagan 
– 4,5 pkt. (Przedszkole nr 1 w Lu-
bartowie), 2. Wiktor Okoń – 4 pkt 
(Przedszkole Casper w Lubarto-
wie) 3. Aleksander Bieniek – 4 pkt. 
(Przedszkole Casper w Lubarto-
wie). Rocznik 2016 i młodsi: 1. Jan 
Szczuchniak – 4 pkt ( Przedszkole 
Fantazja w Lubartowie), 2. Urszula 
Dragan – 4 pkt. ( Przedszkole Fan-
tazja w Lubartowie), 3.  Jakub Mi-

trus – 3,5 pkt. (Przedszkole Małe-
go Karola w Lubartowie).
 W inauguracjach i podsumo-
waniach uczestniczyli: Dyrektor 
MOSiR Lubartów - Aneta Symbor, 
Dyrektor LOK - Adam Kościań-
czuk, Prezes LUKS Lubartów - Łu-
kasz Domański, Manager LUKS 
Lubartów - Tomasz Drozd,  Przed-
stawiciel Akademii Szachowej - 
Paweł Krasuski. Zawody sędziował 
Piotr Opolski. Sponsorzy festiwa-
lu: Lubartowski Ośrodek Kultury, 
MOSiR Lubartów, LUKS Lubartów, 
Dream Machines, Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o w Lubartowie, SKILL CORP, 
Stella Pack, AMIC Energy PL, Bah-
co, CENEGA, KRUX, SKLEP Me-
dyczny Lubartów obok szpitala 
przy rondzie, Wydawnictwo Publi-
cat, Magazyn Świat Zabawek, Ha-
niwood, Bonito.pl, AirFresh Kielce, 

PLCconnex- Industrial Automa-
tion Center, Helion, Wydawnictwo 
Aksjomat, Sala zabaw - Kawa i Za-
bawa.
Organizatorzy zapraszają fanów 
szachów  na XIX Turniej Szacho-
wy o Puchar Burmistrza Miasta Lu-
bartów, który zostanie zorganizo-
wany 14 maja w Lubartowskim 
Ośrodku Kultury. Turniej zgłoszo-
ny do oceny FIDE Rapid oraz z 
możliwością uzyskania V i IV kate-
gorii szachowych.
WYNIKI SZCZEGÓŁOWE:
Turniej szachów błyskawicznych 
(FIDE) http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2022/ti_1411/
Turniej szachów klasycznych (FI-
DE) http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2022/ti_1412/
Mistrzostwa Przedszkolaków 
http://www.chessarbiter.com/tur-
nieje/2022/ti_2229/ 
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Wielkanocne tradycje oczami dzieci

Sukces wychowanków LOK Malarstwo Jerzego Knefla w bibliotece

Komisja konkursowa przyznała na-
grody i wyróżnienia. Dyplomy i 
upominki wręczono laureatom 14 
kwietnia.
Wyniki konkursu:
Prace płaskie kat. przedszkola + 
klasy I – III SP
I miejsce / Małgosia Gajos – Przed-
szkole Miejskie nr 5; II miejsce / Iga 
Osik /- Przedszkole Miejskie nr 5
III miejsce / Julia Kowalczyk – Szko-
ła Podstawowa nr 4.
Wyróżnienia:
Małgorzata Pietruszka – Przedszko-
le Miejskie nr 1; Kuba Woliński – 
Przedszkole Miejskie nr 4
Prace płaskie kat. klasy IV i wyżej – 
Nagród nie przyznano
Wyróżnienia: Julia Cieniuch – SP w 
Wólce Rokickiej; Kacper Kruczek – 

Zespół Szkół w Kamionce
Prace przestrzenne kat. przedszko-
la + klasy I – III SP
I miejsce / Gabriela Łukasiewicz – 
SP w Rudnie; II miejsce / Dominik 

Dobrzyński – Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Lubartowie; III miejsce / Han-
na Ogórek – SP w Rudnie, III miej-
sce / Julia Świderek – I miejsce / Ga-
briela Łukasiewicz – SP w Rudnie; 
II miejsce / Dominik Dobrzyński – 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubar-
towie; III miejsce / Hanna Ogórek 
– SP w Rudnie, III miejsce / Julia 
Świderek –
Wyróżnienia: Liliana Szlachta – 
Przedszkole Miejskie nr 1; Wojciech 
Wasil – Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Lubartowie; Alicja Paśnik – Przed-
szkole Miejskie nr 5; Helena Zgo-
rzałek – Przedszkole Miejskie nr 5
Prace przestrzenne klasy IV i wyżej
I miejsce / Jacek Korzeniowski – SP 
w Rudnie
II miejsce / Zuzanna Wrońska – SP 

w Wólce Rokickiej
III miejsce / Michał Kułak – SP w 
Rudnie
Wyróżnienia: Kornelia Dziuba – SP 
w Wólce Rokickiej; Bartłomiej Kęć-
ko – SP w Rudnie
Prace przestrzenne kategoria ro-
dzinna
I miejsce / Dorota, Marek, Emilia i 
Wojciech Wasil – Szkoła Podstawo-
wa nr 3
II miejsce / Małgorzata, Julia, Filip, 
Maciej Korneluk
III miejsce / Igor Łyszcz – Przedszko-
le Miejskie nr 1
Wyróżnienie: Jakub Guz – Przed-
szkole Miejskie nr 1
Prace plastyczne z najlepszymi ży-
czeniami trafiły do Domu Pomocy 
dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr 

Felicjanek w Jadwinowie, do Hospi-
cjum św. Anny w Lubartowie i zo-
stały też wykorzystane jako cegieł-
ki na wsparcie działania  świetlicy 
dla dzieci z Ukrainy w LOK i można 
je nabyć w Punkcie Informacji Tury-
stycznej przy ul. Farnej 4. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez BookSale.

SC

Lubartowski Ośrodek Kultury rozstrzygnął konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje i obyczaje”. W tej edycji wpłynęło 162 prace – w kategorii prace 
płaskie i przestrzenne.

SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKA-SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKA-
WICA –WICA –  PREMIERAPREMIERA
film: familijny, fanta., przygod.: 2D 
dubbing czas: 142 min, od lat: 10+ 
28-30 kwietnia godz.: 17:00
1-5 maja godz.: 17:00
3 maja   – kino nieczynne

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: 
TAJEMNICE DUMBLEDORE’ATAJEMNICE DUMBLEDORE’A
––  PREMIERAPREMIERA
film: anim., przygodowy 2D dub-
bing, czas: 120 min, od lat: 7+ 
28 kwietnia godz.: 19:30

NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIE-NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIE-
GO TALENTU –GO TALENTU –  PREMIERAPREMIERA
film: komedia: 2D napisy, czas: 
115 min, od lat: 15+ 
29-30 kwietnia godz.: 19:30
1-5 maja godz.: 19:30
3 maja   – kino nieczynne

IGRZYSKA ZWIERZAKÓW IGRZYSKA ZWIERZAKÓW 
––  PREMIERAPREMIERA
film: animacja przygod.: 2D dub-
bing czas: 88 min, od lat: b.o. 
6-12 maja godz.: 15:00
10 maja   – kino nieczynne

DOKTOR STRANGE DOKTOR STRANGE 
W MULTIWERSUM –W MULTIWERSUM –  PREMIERAPREMIERA
film: fantasy przygod.: 2D dubbing 
czas: 126 min, od lat: 15+ 
6-12 maja godz.: 17:00
10 maja   – kino nieczynne

DOKTOR STRANGE DOKTOR STRANGE 
W MULTIWERSUM –W MULTIWERSUM –  PREMIERAPREMIERA
film: fantasy przygod.: napisy czas: 
126 min, od lat: 15+ 
6-12 maja godz.: 19:30
10 maja   – kino nieczynne

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Zamek Lublin odbył się 9 
kwietnia. Pierwsze miejsce zdobyła para trenująca pod okiem Ewy Woj-
ciechewicz -  Gabriel i Eliza z KTT Chochlik z Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury. 

Wystawę malarstwa Jerzego Knefla otwarto 12 kwietnia w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza  w 
Lubartowie. To druga wystawa znanego w mieście lekarza, 
którego pasją jest malarstwo. Zebrani goście mogli obej-
rzeć miejsca i krajobrazy związane z Lubartowem i okoli-
cą np. krajobrazy nadwieprzańskie czy martwą naturę. Jak 
mówił Jerzy Knefel – obrazy są odzwierciedleniem jego du-
szy. Jeden z nich został przekazany na licytację, z której do-
chód przeznaczony będzie na pomoc Ukrainie. Na spotkaniu 
obecny był burmistrz Krzysztof Paśnik i jego zastępca Tade-
usz Małyska, znajomi, przyjaciele artysty i sympatycy pla-
cówki. Wystawa jest czynna do 10 czerwca. SC

Zaśpiewali dla hospicjum

Kolejna
współpraca

Wychowankowie PMDK w Lubartowie zaśpiewali dla lubartowskie-
go Hospicjum  św. Anny. Jeden z największych koncertów PMDK – 
„Muzyka łączy pokolenia. Emocje”  – w tym roku został poświęco-
ny sąsiadującemu z PMDK hospicjum. Podczas imprezy 9 kwietnia 
trwała zbiórka i kiermasz na jego rozbudowę.

W koncercie wystąpiło 
ponad 90 wychowan-
ków pracowni tanecz-
nej, muzycznej i tea-
tralno-medialnej PMDK, 
przygotowanych przez 
nauczycieli: Grażynę 
Grymuzę, Dominikę Kłę-
bukowską-Wąchocką, 
Piotra Grymuzę, Jolan-
tę Grabowską, Domini-
kę Trykacz i Jolantę Tomasiewicz. 
Motywem przewodnim koncer-
tu były emocje, których tak wiele 
wokół nas w ostatnim czasie. Jak 
sobie z nimi poradzić, opowiada-
li  w wykonywanym repertuarze 
młodzi artyści PMDK,  śpiewając, 
tańcząc, grając na instrumentach 
i recytując.  Scena na czas kon-
certu zyskała piękną  scenogra-
fię zaprojektowaną przez Katarzy-
nę Grabowską-Pytkę. Swój udział 
w organizacji koncertu mieli wy-

chowankowie pracowni plastycz-
nej, którzy przygotowali prace na 
kiermasz charytatywny oraz au-
kcje internetowe, które odbyły się 
na Facebooku. Zbiórkę i kiermasz 
prowadziła młodzież z Samorządu 
Wychowanków PMDK, która spe-
cjalnie na tę okazję przygotowała 
ceramiczne magnesy na lodówkę. 
Publiczność koncertu „Muzyka łą-
czy pokolenia” wypełniła całą wi-
downię sali widowiskowej PMDK.

PMDK

K2 Dystrybucje to kolejna firma, 
która dołącza do listy lubartow-
skich pracodawców. Istnieje od 15 
lat i zajmuje się kompleksową ob-
sługą klienta - Call Center. Klien-
tami K2 Dystrybucje są takie firmy 
jak Energa S.A., Netia S.A., Vectra 
S.A. czy NC+. Kilka dni temu bur-
mistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik 
spotkał się z prezesem K2 Dystry-
bucje Krzysztofem Kowalczykiem. 
Rozmowa dotyczyła m.in. możli-
wości współpracy Miasta z praco-
dawcą i związanych z nią perspek-
tyw. 
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Zabytkowe auta w lubartowskim parku
Prawdziwe klasyki, auta, które tworzyły historię motoryzacji, można było oglądać 24 kwietnia w Par-
ku im. Książąt Sanguszków.
Wśród nich Volkswageny, Mercedesy, Alfa Romero, Peugeoty, Nysy, Fiaty 125 p i 126 p, Polonezy. Impreza roz-
poczęła lubelski sezon motoryzacyjny. Organizatorami wydarzenia byli: Lubelskie Klasyki Nocą i Lubartowski 
Ośrodek Kultury. (kw)

Zorganizuj imprezę w LOK

Taneczna Szkoła dla dzieci

Język polski 
dla Ukraińców

Lubartowski Ośrodek Kultury or-
ganizuje  kolejną edycję konkur-
su fotograficznego „Lubartów w 
wiosennym kadrze”.  Placówka za-
prasza wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz do-
rosłych, z terenu powiatu lubar-
towskiego i zachęca do odkrywa-
nia zakątków naszego miasta.
 Co należy zrobić?
-  zrób zdjęcie Lubartowa w wio-

sennym wydaniu
-  dodaj je pod  postem na facebo-
oku LOK
-  wraz ze zgodą RODO wyślij na 
maila: konkursylok@gmail.com 
Czekają cenne nagrody ufundo-
wane m.in. przez firmę BookSale.
pl oraz wydruki zwycięskich prac. 
Fotografia z największą liczbą la-
ików otrzyma dodatkowe wyróż-
nienie.                                            AK

„Lubartów w wiosennym 
kadrze”

Nie macie pomysłu na urodziny? 
Brak Wam czasu na organizację za-
baw? Szukacie niebanalnego roz-
wiązania?
Lubartowski Ośrodek Kultury wraz 
z Kinem Lewart zapraszają do or-
ganizacji oryginalnego przyję-
cia urodzinowego. W zestawie ba-
jeczna, wesoła zabawa, a wszystko 
podczas URODZIN z KINEM.
W ramach wydarzenia zapewnio-

ny jest:
- seans filmowy w Kinie Lewart z 
repertuaru dostępnego w danym 
dniu
- ozdobiona salka urodzinowa
- animator 
- upominek dla Jubilata
Zapraszamy do rezerwacji:
533 133 423 / kinolewart@gmail.
com
Odpal z nami ŚWIECZKI!

W Lubartowskim Ośrodku Kultury 
cały czas trwają bezpłatne zajęcia 
dla dzieci z grup przedszkolnych 
powiatu lubartowskiego tzw. „Ta-
neczna Szkoła”. Z zajęć skorzysta-
ły ostatnio dzieci z grupy Pszczół-
ki z Przedszkola Miejskiego nr 5 w 

Lubartowie. Przedszkolaki zwie-
dziły Muzeum Kina Lewart, po-
znały polskie tańce narodowe i 
obejrzały stroje przeznaczone do 
tańca towarzyskiego. Miały też 
możliwość zabawy w salce uro-
dzinowej. Zajęcia prowadziła Ewa 

Wojciechewicz – instruktor tańca 
towarzyskiego, choreograf, juror 
turniejowy, członek Polskiego To-
warzystwa Tanecznego.
Można się zapisać i uzyskać więcej 
informacji pod nr telefonu 81 855 
22 42 wew. 34. 

W Lubartowskim Ośrodku Kul-
tury odbywają się zajęcia z języ-
ka polskiego dla Ukraińców. Zaję-
cia prowadzone przez Regionalne 
Centrum Edukacji Zawodowej w 
Lubartowie są: grupa I (podsta-
wy języka polskiego) godz. 12:00 
– 14:00 (piątek) Galeria ; grupa 
II (konwersacje po polsku) godz. 
11:00 – 13:00 (wtorek) sala widowi-
skowa.  Ponadto w piątki w świet-
licy, dzieci z Ukrainy pod czujnym 
okiem pani Doroty poznają pol-
skie litery, słowa oraz wspólnie 
uczą się poprzez zabawę. Jeśli ma-
cie chęci wesprzeć  działania LOK 
- można zgłaszać swoje propozy-
cje. Jak można pomóc? Przydadzą 
się wszystkie materiały, które uła-
twią naukę. Mogą to być książki 
dla dzieci, kolorowe zeszyty, piórni-
ki, długopisy, ołówki, segregatory, 
teczki, itp.  Z pomysłami piszcie na: 
wspolpraca@loklubartow.pl    
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KATYŃ   PAMIĘTAMY !
Minęła się kolejna rocznica 
Zbrodni Katyńskiej. W tym ro-
ku, w obliczu krwawej wojny 
toczonej na Ukrainie, ma ona 
szczególny wymiar!
W wyniku tej zbrodni 82 lata te-
mu zamordowane zostały tysią-
ce polskich obywateli. Byli to za-
równo wojskowi, przetrzymywani 
w obozach jenieckich w Koziel-
sku, Starobielsku i Ostaszkowie 
oraz w więzieniach na Białorusi i 
Ukrainie (łącznie ponad 22 tys.), 
jak również rodziny wojskowych, 
urzędników, pracowników służby 
leśnej i kolei, policjantów, nauczy-
cieli, lekarzy, naukowców, dzia-
łaczy politycznych i ziemiaństwa 
ze wschodnich obszarów przed-
wojennej Polski, którzy po zajęciu 
tych ziem przez ZSRR zostali przez 
władze sowieckie deportowani. W 
czterech masowych deportacjach 
od lutego 1940 r. do czerwca 1941 
r. wywieziono wówczas ponad 
300 tys. obywateli polskich. Roz-
mieszczano ich w osiedlach, ob-
wodach i krajach związkowych, 
głównie tam, gdzie przeważał 
przemysł leśny (obwody: archan-
gielski, swierdłowski, południowe 
i zachodnie rejony - Komi oraz Kraj 
Krasnojarski). Wielu z nich zmarło 
już w drodze, tysiące nie wróci-
ło do kraju tracąc zdrowie i życie 
z powodu głodu, chorób i ciężkiej 
pracy.
Symbolem wszystkich zbrodni 
sowieckich na obywatelach Pol-
ski stał się Katyń, miejsce maso-
wych grobów polskich, odkryte 
latem 1942 r., oficjalnie ujawnione 
13 kwietnia 1943r. Jednak termin: 
zbrodnia katyńska jest głębszy, 
obejmujemy nim wszystkie miej-
sca, w których z rozkazu Stalina i 
Berii rozstrzeliwano mieszkańców 
RP: Katyń, Charków – Piatichatki, 
Kalinin (Twer) - Miednoje, Kijów 
– Bykownię, Chersoń, Mińsk – Ku-
ropaty oraz inne jeszcze nie od-
kryte. Setki i tysiące takich miejsc 
rozsianych jest na całym teryto-
rium ZSRR. Przez lata to, co stało 

się na Wschodzie było umniejsza-
ne, bagatelizowane, zakłamywa-
ne. Polskie cmentarze w Katyniu, 
Miednoje i Charkowie powstały 
dopiero w r. 2000. Siedem lat póź-
niej Sejm RP (14.XI 2007 r.) usta-
nowił 13 kwietnia Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Wśród tysięcy pomordowanych 
na Wschodzie obywateli Państwa 
Polskiego znajdowali się również 
mieszkańcy Miasta i Ziemi Lubar-
towskiej. Znamy nazwiska kilku-
nastu osób urodzonych lub w róż-
nym stopniu związanych z tym 
terenem. W 80. rocznicę tej zbrod-
ni Muzeum Ziemi Lubartowskiej 
przygotowywało specjalną wy-
stawę im poświęconą. Niestety 
rozpoczynająca się właśnie pan-
demia i ogłoszona w kraju kwa-
rantanna nie pozwoliła na jej zor-
ganizowanie. Tym bardziej dziś, 
chcemy do rocznicy tej zbrodni 
nawiązać, przypominając jej ofia-
ry. Wśród nich wymienić należy 
przede wszystkim:
*majora dyplomowanego Wojska 
Polskiego, ostatniego przedwo-
jennego Burmistrza Miasta Lubar-
tów Jana Stanisława Jastrzębskie-
go, rocznik 1892, piastującego 
swój urząd w latach 1935 – 1939, 
który zmobilizowany i przydzie-
lony do dowództwa Okręgu Kor-
pusu nr II w Lublinie, po kampa-
nii wrześniowej i agresji ZSRR na 
Polskę aresztowany przez Sowie-
tów został przewieziony do obo-
zu w Starobielsku i zamordowa-
ny wiosną 1940 r., spoczywa na 
cmentarzu ofiar totalitaryzmu w 
Charkowie.
*porucznika Wacława Lalkę, rocz-
nik 1910, lubartowianina, ab-
solwenta Wydziału Lekarskiego, 
młodszego lekarza w 6. pułku lot-
niczym we Lwowie, jeńca Koziel-
ska zamordowanego w Katyniu. 
Rodzina jego została deportowa-
na, nie znamy ich dalszych losów.
*podporucznika Romana Har-
buzińskiego, rocznik 1908, pra-
cownika Urzędu Skarbowego w 

Lubartowie, internowanego w Ko-
zielsku, zamordowanego w Katy-
niu w kwietniu 1940 r. Jego żona 
Jadwiga była nauczycielką szkół 
powszechnych.
*kapitana Jana Dygnarowi-
cza, rocznik 1909, mgr farmacji z 
Montpellier, służącego w Batalio-
nie Sanitarnym w Sokółce, więź-
nia Kozielska, zamordowanego 
w Katyniu. Ojciec - Marian przez 
wiele lat prowadził w centrum Lu-
bartowa aptekę (istniejącą w tym 
miejscu do dziś). Młodszy brat Le-
onard, student farmacji, areszto-
wany w r. 1940, zginął w Maut-
hausen.
*porucznika Jana Staliszewskiego, 
rocznik 1904, nauczyciela szko-
ły w Turce, oficera 45. pułku pie-
choty, więźnia Kozielska, zamor-
dowanego w Katyniu. Żona Irena 
ze Strudzińskich pochodziła z Lu-
bartowa.
*kapitana Leopolda Strzałkow-
skiego, rocznik 1887, pochodzą-
cego z Bohatyrowicz, uczestni-
ka I wojny światowej i wojny roku 
1920, pracownika Wojskowej Ko-
misji Uzupełnień w Drohobyczu i 
Białej Podlaskiej, zamordowane-
go w Katyniu. Żona Irena Kurow-
ska pochodziła z Lubartowa. L. 
Strzałkowski wywodził się ze słyn-
nych Bohatyrowicz, jego ojciec 
Adam zainspirował swymi opo-
wieściami o historii tego miejsca 
E. Orzeszkową, która na ich kan-
wie stworzyła „Nad Niemnem”. Le-
opold był synem chrzestnym E. 
Orzeszkowej. Żona i Barbara, jedy-
na córka Strzałkowskiego zmarły 
przed wojną.  
*porucznika Kazimierza Łukom-
skiego, rocznik 1905, pochodzą-
cego z Michowa, pracownika lu-
belskiego Urzędu Miar i Wag, 
zamordowanego w Katyniu. Żoną 
K. Łukomskiego była lubartowian-
ka Helena z Lisków.
*ppor. Tadeusza Charęzińskie-
go, rocznik 1897, syna Władysła-
wa, urodzonego w Lubartowie, 
uczestnika kampanii wrześniowej, 

zamordowanego w Katyniu.
* kom. Józefa Sitkowskiego, rocz-
nik 1894, funkcjonariusza poli-
cji państwowej, aresztowanego 
przez władze sowieckie, zamor-
dowanego w Miednoje. Żona An-
tonina z d. Knap, przedwojenna 
nauczycielka w pow. Nowogródz-
kim, w okresie okupacji powró-
ciła do rodziny w Lubartowie, po 
wojnie przez wiele lat pracowa-
ła w naszym mieście jako nauczy-
cielka .
I wreszcie na koniec jeszcze jed-
no nazwisko: Aron Halbersberg 
s. Majera, ur. w 1891 r., właściciel 
hut szkła we Lwowie i Lubartowie, 
stracony w 1940 r. na Ukrainie.
Do listy tej dodać należy kilka ko-
lejnych osób związanych z oko-
licznymi miejscowościami, m.in. 
Kamionką, Kijanami, Spiczynem, 
czy Rozkopaczewem.
Przywołani tu „lubartowscy” ofi-
cerowie WP i policji, podobnie 
jak inne ofiary tej zbrodni przez 
lata pozostawali nieznani ogó-
łowi mieszkańców Ziemi Lubar-
towskiej, otaczani jedynie pamię-
cią bliskich. Dlatego dziś w 82. 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej nale-
ży przypomnieć ich nazwiska. Ja-
ko symbol i depozyt naszej wspól-
nej historii i pamięci. Zwłaszcza w 
obliczu tego wszystkiego, co dzie-
je się obecnie na Ukrainie. Kilka 
dni temu Rosjanie zbombardowa-
li m.in. Cmentarz Ofiar Totalitary-
zmu w Charkowie - Piatichatkach. 
W mediach pojawiły się fotografie 
potrzaskanych tabliczek z nazwi-
skami polskich oficerów spoczy-
wających w tej nekropolii. Roz-
strzelani niegdyś przez NKWD, 
wrzuceni do wspólnych dołów 
śmierci, nie zaznają spokoju na-
wet dzisiaj!
„Są takie zbrodnie, które nie ule-
gają przedawnieniu. Są do-
świadczenia, których nie wolno 
zapomnieć”. Katyń do nich nie-
wątpliwie należy.  

(esz)

Pospaceruj z psem ze schroniska. Możesz też adoptować czworonoga
Wolontariat Schroniska dla psów w Nowodworze zaprasza na sobotnie spacery z psami. Oprócz spacerów można przygarnąć psiaka.

W każdą sobotę spacery odbywa-
ją się w dwóch turach godzino-
wych - pierwsza tura 9:00-10:30, 
druga 10:30-12:00. Pieski  ma-
ją okazję choć troszkę zaczerp-
nąć świeżego powietrza po całym 
tygodniu siedzenia w schroni-
skowym boksie. Zachęcamy do 
śledzenia ich profilu na porta-
lu społecznościowym facebook 
"Wolontariat schroniska dla psów 
w Nowodworze".  Znajdą tam Pań-
stwo informacje na temat space-

rów oraz piesków, które są goto-
we do pokochania i adopcji. Psy 
ze schronisk to często psy skrzyw-
dzone, porzucone, po przejściach. 
Warto pomyśleć, co muszą prze-
żywać, kiedy wracają z nieudanej 
adopcji. Kontakt w sprawie adop-

cji: Pn - nd 9:00- 20:00 Justyna 691 
742 265, mail: stowarzyszenie.no-
wodwor@wp.pl. 
Poniżej przedstawiamy dwa pie-
ski, które szukają swoich nowych 
domków:
AJKA - Była wystraszoną i zała-

maną sunią 
w schronisku. 
Dlatego też 
trafiła do do-
mu tymczaso-
wego. W domu 
stała się pew-
niejsza siebie, 
ciekawska. Na 
podwórku, czy-
li znajomym te-
renie czuje się 
pewnie, ogon 
w górze, wę-
szy. Jest w do-
brej komitywie 
z psem rezy-

dentem. Do obcych 
psów trzyma dy-
stans i woli omijać. 
Dla kotów jest obo-
jętna. Ajka to wiel-
ka pieszczocha, któ-
ra szuka kontaktu z  
człowiekiem. 

TAKER - wiek: około 
1 rok, wielkość (wy-
sokość w kłębie): 
+/- ok. 35 cm, wa-
ga: 8,5 kg. Taker to 
cudowny piesek, ra-
dosny, otwarty i ko-
chany. To mała przy-
lepka, która zamiast 
cieszyć się życiem w 
swojej rodzinie, bawić z dziećmi i 
spać wśród ludzi, w ciepłym do-
mku, siedziała za kratami schro-
niska ( został zabrany ze schro-
niska do domu tymczasowego. 

Taker jest ciekawski i średnio ak-
tywny. Zachowuje czystość w do-
mu. Umie grzecznie zostać sam. 
Taker ma dobre relacje z pieskami 
i umie chodzić na smyczy. Jest wy-
kastrowany.  D. Nowacki

Jan Stanisław Jastrzębski

Roman Harbuziński

Jan Dygnarowicz

Wacław Lalka
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„Temat dla młodego reportera” - wręczono nagrody

Finalista Olimpiady z RCEZ

Najlepszy z biologii 
w województwie

Uczniowie trzech szkół odwiedzili ZS nr 2

„Ekologiczny samochód” - konkurs rozstrzygnięty

Wręczenie nagród laureatom I Po-
wiatowego Konkursu „Temat dla 
młodego reportera” miało miej-
sce 13 kwietnia w II LO w Lubar-
towie. Konkurs skierowany był do 
uczniów klas 6-8 ze szkół podsta-
wowych, którzy mieli za zadanie 
znaleźć ważny z ich perspektywy 
temat i przedstawić go w formie li-
terackiej, plastycznej lub filmowej. 
Nadesłane w obu kategoriach 
prace świadczą zarówno o wraż-
liwości młodych ludzi na proble-
my otaczającego ich świata, jak i 
o wysokiej kulturze słowa czy ar-
tystycznej wyobraźni. Jury kon-
kursu w składzie: Agnieszka Opol-
ska, Aleksandra Solarz, Justyna 
Świderska – Niedobit i Rafał Wrot-
kowski postanowiło nagrodzić na-

stępujące osoby:
w kategorii literackiej: I miejsce 
– Łucja Jabłońska z SP w Łucce 
za pracę  „Tolerancja i akceptacja, 
czyli jak być dobrym człowiekiem”, 
nauczyciel – Ewa Budzyńska-Fili-
powicz; II miejsce – Dorota Wój-
cik z SP w Wólce Rokickiej za pra-
cę  „Pieski los”, nauczyciel – Ewa 
Budzyńska-Filipowicz; III miejsce 
ex aequo: Wiktor Kowalski z SP nr 
3 w Lubartowie za pracę „Podró-
że – moja pasja i sposób na życie”, 
nauczyciel – Agata Borzęcka; Bar-
tosz Guz z SP nr 3 w Lubartowie za 
pracę  „Niesamowita historia (pra-
wie) stuletniego klubu”, nauczy-
ciel – Anna Machnio-Kasprowicz 
w kategorii sztuki plastyczne:I 

miejsce -Wiktoria Łukasiewicz z 
SP w Skrobowie za pracę  „Solidar-
nie z Ukrainą”, nauczyciel – Dorota 
Szczuchniak; II miejsce - Antonina 
Borzęcka z SP nr 4 w Lubartowie 
za pracę  „Dlaczego?”, nauczyciel – 
Anna Dudziak.      Uczniowie  II LO 

AKTUALNOŚCI

„Trójka” wraca z medalami
Biegaczkom i biegaczom przyszło 
startować w trudnych warunkach 
pogodowych. Dziewczęta oraz 
chłopcy rywalizowali w swoich 
kategoriach wiekowych z 9 inny-
mi drużynami z całego wojewódz-
twa. Nie były to jednak przeszkody 
uniemożliwiające zajęcie wyso-
kich miejsc. Medale zdobyła za-
równo drużyna dziewcząt, jak i 
chłopców. Szkolna galeria trofeów 
wzbogaciła się o kolejne puchary.
Dziewczęta w kategorii wiekowej 
2009-2010 zajęły III miejsce.
Szkołę na zawodach reprezento-
wały: Lena Borowicz, Magdalena 
Kowalik, Natasza Kuźma, Hanna 
Mitruk, Aleksandra Szczerba, Ame-
lia Zyga oraz rez. Sara Pilarczyk i 
Aleksandra Wetoszka. Biegaczki 
do zawodów przygotowała Kata-
rzyna Stasiak. Chłopcy w kategorii 
wiekowej 2009-2010 zajęli II miej-
sce. Szkołę na zawodach reprezen-
towali: Filip Baran, Alan Domań-

ski, Bartosz Gajos, Kacper Kozicki, 
Szymon Kozicki, Oliwier Szczygieł 
oraz rez. Dawid Falkowicz i Mak-
symilian Lipski. Biegaczy do za-
wodów przygotował Arkadiusz 
Smolarz. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom świetnych wyników 
na arenie wojewódzkiej i trzyma-
my kciuki za kolejne sukcesy.

KS                                                                              

Mistrzostwa Województwa w Drużynowych Biegach Przełajowych 
miały miejsce 21 kwietnia w Tomaszowie Lubelskim. Organizato-
rem zawodów był Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-
wy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie dwukrot-
nie stawali na podium Mistrzostw Województwa.

Światowy Dzień Ziemi to najbardziej znane i najważniejsze ze świąt ekologicznych. W dniu 22 kwiet-
nia na całym świecie organizowane są wydarzenia propagujące ochronę środowiska i poszerzające 
świadomość ekologiczną. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie we współpracy z Nadleśnictwem 
Lubartów przyłącza się do promowania postaw proekologicznych wśród społeczności przedszkolnej i 
od wielu lat organizuje konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.

 Igor Górzyński, uczeń IV klasy technikum budowlanego, został fi-
nalistą jubileuszowej XXXV  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętno-
ści Budowlanych.

  Celem Olimpiady jest rozwi-
janie wśród młodzieży zain-
teresowania budownictwem, 
pogłębianie wiedzy i umie-
jętności budowlanych oraz 
lepsze przygotowanie ucz-
niów do dalszego kształcenia 
na kierunkach budowlanych 
szkół wyższych. Zawody III 
stopni (centralne) odbyły się 
8 kwietnia w Opolu.  Gospo-
darzem zawodów był Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Opolu i Poli-
technika Opolska. Uczestni-
czyło w nich 90 uczniów z 37 
szkół z całej Polski.
Etap centralny składał się z trzech 
części. Uczniowie musieli wyka-
zać się  znajomością zagadnień z 
zakresu wiedzy budowlanej doty-
czącą między innymi  zakresu pro-
jektowania konstrukcji budowla-
nych, wykonywania ich obliczeń, 
najnowszych trendów w zakresie 
stosowanych materiałów i tech-

nologii. Igor uzyskał bardzo dobry 
wynik i zajął 52 miejsce. Jako fina-
lista Olimpiady uzyskał prawo do 
przyjęcia bez postępowania kwa-
lifikacyjnego na studia w uczel-
niach technicznych.
Opiekun Igora i mentorem jest na-
uczyciel przedmiotów zawodo-
wych budowlanych w RCEZ jest  
Joanna Wojciechewicz.           RCEZ

Dotychczas wydarzenie to miało 
charakter miejski, jednak widząc 
zaangażowanie i pomysłowość 
podczas kreatywnego wykorzy-
stywania surowców wtórnych do 
wspólnej zabawy, zachęciliśmy 
przedszkolaki z terenu Gminy Lu-
bartów. W tegorocznej edycji kon-
kursu pt. „Ekologiczny samochód” 
zgłoszono prace dzieci z 10 pla-

cówek. Za udział, pomysłowość i 
trud włożony w powtórne wyko-
rzystanie niepotrzebnych przed-
miotów wszyscy uczestnicy zo-
stali zwycięzcami i  otrzymują 
nagrody oraz pamiątkowe dyplo-
my. Komisja konkursowa przyzna-
ła również szczególne wyróżnie-
nia następującym uczestnikom:
- Oliwier Korżyk - Przedszkole 

Miejskie Nr 2 w Lubartowie;
- Mikołaj Kosowski - Przedszkole 
Miejskie Nr 4 w Lubartowie;
- Natalia Tomasiak - Przedszkole 
Miejskie Nr 5 w Lubartowie;
- Tymoteusz Ryszkowski - Przed-
szkole Prywatne „Akademia 
Przedszkolaka”;
- Kornelia Kokoryk – Szkoła Pod-
stawowa w Wólce Rokickiej;
- Kamil Zyga - Niepubliczne Przed-
szkole Dwujęzyczne „Motylek”;
- Szymon Wojciechowski - Nie-
publiczne Przedszkole Integracyj-
ne Małego Karola;
- Wiktor Szczęch - Przedszkole Pry-
watne „Casper”;
- Julka Wójtowicz - Przedszkole w 
Skrobowie;
- Kacper Gątarczyk - Przedszkole 
Miejskie Nr 1 w Lubartowie.
Dzieci otrzymały nagrody książko-
we.         

Małgorzata Kłoda, Katarzyna Lipska

Jakub Wójcik z klasy VIIc Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Jana Pa-
wła II w Lubartowie jest jednym 
z najlepszych uczniów z biolo-
gii w województwie lubelskim. 
Jakub został laureatem trzecie-
go etapu konkursu przedmio-
towego z biologii, na którym 
uzyskał wynik 90%. Do konkur-
su przygotowywał się pod kie-
runkiem  Beaty Wojciukiewicz. 
Gratulujemy Jakubowi i życzy-
my mu kolejnych sukcesów. SP4

Kolejni uczniowie szkół podsta-
wowych odwiedzili mury „Chopi-
na”. Tym razem 12 kwietnia byli to 
ósmoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Lubartowie, a 13 kwiet-
nia – ósmoklasiści ze Szkół Podsta-
wowych w Niedźwiadzie i Tarle. 
Nasi goście zostali oprowadzeni 
po szkolnych korytarzach przez 
młodzież z I LO i TZ nr 2 oraz mie-
li okazję zobaczyć jak wyglądają 
lekcje w szkole ponadpodstawo-
wej. Ósmoklasiści zapoznali się z 
ofertą edukacyjną na przyszły rok 
szkolny oraz najciekawszymi ak-
cjami, które organizowane są w 

Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie 
(wycieczki szkolne krajowe i za-
graniczne, wymiana młodzieży 
w ramach programu ERASMUS+, 
działalność w radiowęźle i Samo-

rządzie Uczniowskim, Dyskusyj-
ny Klub Filmowy „Chopin”, zajęcia 
sportowe, wolontariat, koło tea-
tralne, galerie w bibliotece szkol-
nej i wiele innych.                 ZS2
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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 
 Mieszkanie 71m2 w Lubartowie.  
2 piętro, 3 pokoje. Osobne: kuch-
nia, łazienka, toaleta. Blok ocieplony,  

Balkon typu loggia, piwnica. Okna 
plastikowe, zabudowa kuchni. Pełna 
własność. Okoliczna infrastruktura 
typowa dla osiedla mieszkaniowe-
go. Cena 510 tys. zł. Możliwość do-
datkowego zakupu garażu. Kontakt 
501 540 223.

WYNAJMĘ
  Mieszkanie 3-pokojowe, umeb-
lowane, ul. Krzywe Koło, cena do 
uzgodnienia. Tel 794-077-841

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
 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 
 Koszenie trawy, kosiarka bijako-
wa,  działki, ugory, łąki i nieużytki, 
Lubartów i okolice. Tel. 783 802 677  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

1.Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż przedmiotem przetargu ustnego 
nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w 
Lubartowie przy ul. Strefowej (obręb 8-Za Fabryką), stanowiąca własność Gmi-
ny Miasto Lubartów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 125/2 o 
pow.0,0371 ha, nr 126/2 o pow.0,0372 ha, nr 127 o pow.0,1662 ha, nr 128 o 
pow.0,1564 ha, nr 129/2 o pow.0,0666 ha, nr 131 o pow.0,1604 ha, dla któ-
rych prowadzone są księgi wieczyste: LU1A/00058861/4, LU1A/00058862/1, 
LU1A/00079651/2), zwane dalej „nieruchomością”. Łączna powierzchnia nie-
ruchomości wynosi 0,6239 ha. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  – 
480 000 zł netto. 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Lubar-
tów przy ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10  (parter) w dniu  - 30 maja 2022 r. o 
godz.1130 4. Wadium wynosi  – 48 000 zł. 5. Ogłoszenie o przetargu podlega 
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta www.lubartow.pl, w BIP, po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz informację o 
ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty. 6.Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Planowa-
nia Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubartów (adres jak wyżej) – 
pok. nr 125 – I piętro (81-8552052).

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 zo-
stał wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działki nr 121 o pow.0,5620 ha, nr 122 o pow. 
0,1629 ha, położonej w Lubartowie (obręb 8-Za Fabryką), stanowiącej własność 
Gminy Miasto Lubartów (KW Nr LU1A/00086785/2 i KW Nr LU1A/00053167/4), 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.  

poszukuje do wynajęcia loka-
lu w dobrze skomunikowanej 
części miasta Lubartowa na po-
trzeby tymczasowej siedziby Są-
du Rejonowego w Lubartowie 
oraz Zespołu Kuratorskiej Służ-
by Sądowej (I ZKSS) w Lubarto-
wie o łącznej powierzchni około 
825 – 1000 m² na którą składać się 
będzie ok. 33-37 pomieszczeń biu-
rowych i pomocniczych (każde o 
powierzchni ok. 15 m2 (+/- 3m2)), 
4 sale rozpraw (każde o powierzch-
ni ok. 35-45 m2 (+/- 5 m2)), po-
mieszczenia archiwum 
(o powierzchni łącznej min. 100 
m2) oraz pomieszczenia sanitarne 
w ilości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego o 
powierzchni ok. 4,5 m2 wraz z nie-
zbędną komunikacją.
Zamawiający zastrzega, iż wyma-
gania wskazane w ogłoszeniu są 
wymaganiami ogólnymi i mogą 
zostać doprecyzowane w kolej-
nym etapie postępowania. 
Oferenci chcący złożyć ofertę na 
najem lokalu przeznaczonego np. 
jedynie pod pomieszczenia biuro-
we nie mają konieczności posia-
dania w swojej ofercie również po-
mieszczeń pod archiwum Sądu lub 
pod sale rozpraw, a każda złożona 
oferta zostanie poddana osobnej 
weryfikacji i ocenie. 
Dopuszcza się więc składanie ofert 
cząstkowych, w których Oferent 
wskaże posiadaną powierzchnię 
oraz przeznaczenie posiadanego 
lokalu, przy czym Sąd Okręgowy w 
Lublinie nie określa minimalnych 
powierzchni poszukiwanych lokali. 
Ponadto lokal będący przedmio-
tem najmu powinien spełniać na-
stępujące warunki:
1. Dostępność budynku oraz po-
mieszczeń biurowych powinna 
być w całości dostosowana 
do korzystania przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie 
z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami.  Wy-
najmujący zapewni na potrzeby 
interesantów Sądu Rejonowego w 
Lubartowie oraz I ZKSS jedno miej-
sce parkingowe przed budynkiem 
będącym przedmiotem oferty, 
chyba, że w pobliżu proponowa-
nego lokalu znajdują się ogólno-
dostępne miejskie miejsca parkin-
gowe umożliwiające swobodny 
dojazd do budynku, w szczegól-
ności osobom ze szczególnymi po-
trzebami. 
Dodatkowo budynek musi speł-
niać następujące wymagania: 
a) okna pomieszczeń będących 
przedmiotem oferty, które są ła-
two dostępne z zewnątrz 
(np. pomieszczenia ulokowane na 
kondygnacji parteru) powinny być 
zabezpieczone przed włamaniem,  
b) wejście do budynku powinno 
być zabezpieczone drzwiami anty-
włamaniowymi, 
c) drzwi do pomieszczeń biuro-
wych powinny być zabezpieczone 
zamkami patentowymi,
d) teren wokół budynku wyposa-
żony w oświetlenie (warunek zale-
cany), 
e) budynek wyposażony w sy-
stem monitoringu zewnętrznego 
i wewnętrznego (warunek zaleca-
ny),
f ) pomieszczenia biurowe wypo-
sażone w klimatyzację (warunek 
zalecany), 
g) pomieszczenia biurowe po-
winny spełniać przepisy BHP i 
PPOŻ, którym powinny odpowia-
dać pomieszczenia przeznaczone 
do pracy biurowej,
h) okna w pomieszczeniach biu-
rowych otwierane, uchylane wy-
posażone w  osłony przeciw sło-
neczne. Jeżeli w pomieszczeniach 
zamontowana będzie klimatyza-
cja, opcja otwierania, uchylania 
okien nie jest wymagana, 
2.    Lokal powinien spełniać wa-
runki techniczne i być przystoso-
wany do prowadzenia w nim prac 

biurowych, wyposażony w spraw-
ne, funkcjonujące instalacje:
a) instalację elektryczną 230 V 
(przewidziane min. trzy (3) gniaz-
da zasilające na każde stanowisko 
pracy (gniazda „A”) oraz min. dwa 
(2)  gniazda zasilające w każdym 
pomieszczeniu biurowym (gniaz-
da „B”), przy czym gniazda „A” i „B” 
zasilane będą na odrębnych fa-
zach (warunek zalecany), w tym 
oświetleniową standardową dla 
pomieszczeń biurowych – zgodnie 
z obowiązującymi normami,
b) instalację informatyczną 
(okablowanie strukturalne oraz 
gniazda przy stanowiskach pracy) 
– co najmniej 3 gniazda dla każde-
go stanowiska pracy wykonane z 
użyciem okablowania co najmniej 
kategorii 5e z gniazdami wykona-
nymi w standardzie TIA/EIA-568-B, 
zgodnie z normami PN-EN 50173 i 
PN-EN 50174, dodatkowo 1 punkt 
elektryczno-logiczny (złożony z 
gniazda elektrycznego i informa-
tycznego) na każdych 10 pracow-
ników na potrzeby uruchomienia 
urządzeń wielofunkcyjnych.
c) instalację wodną (zimna woda- 
z.w., ciepła woda – c.w.) i kanaliza-
cyjną,
d) instalację centralnego ogrze-
wania,
e) dostęp światła dziennego do 
każdego z pomieszczeń biuro-
wych.
3. Należy zapewnić pomieszcze-
nie dedykowane do wykorzystania 
na potrzeby serwerowni lokalnej 
Najemcy lub umożliwić przystoso-
wanie powierzchni min. 4 m2 do 
tego celu spełniające następujące 
warunki:
a) pomieszczenie nieprzechod-
nie, zamknięte drzwiami dźwię-
koszczelnymi, ognioodpornymi o 
klasie odporności  EI 30 z zamkiem 
min klasy C, dodatkowo objęte 
kontrolą dostępu  (K.D. warunek 
zalecany), 
b) doprowadzony oddzielny ob-

wód zasilający, zabezpieczony od-
dzielnym wyłącznikiem różnico-
woprądowym oraz wyłącznikiem 
nadprądowym o wartości co naj-
mniej 16A (zabezpieczenia te znaj-
dują się wewnątrz pomieszczenia 
lub w oddzielnej, zamykanej za-
mkiem patentowym rozdzielnicy), 
(zalecane doprowadzenie 2 obwo-
dów zasilających z 2 różnych faz),
c) w pomieszczeniu co najmniej 
4 gniazda zasilające 230V, zalecane 
po 2 gniazda z każdej z faz,
d) wyposażone w niezależną in-
stalację klimatyzacyjną na ob-
wodzie niezależnym od obwodu 
dedykowanego dla urządzeń ser-
werowych, 
e) możliwością doprowadzenia li-
nii telefonicznej oraz łącza interne-
towego przez usługodawców tele-
komunikacyjnych,
f) do pomieszczenia doprowa-
dzone jest okablowanie struktu-
ralne od wszystkich gniazd logicz-
nych; zakończone patchpanelem 
min kat 5e, od strony serwerowni 
przystosowanym do montażu w 
standardowej szafie 19”. Zalecany 
patchpanel 
z modułami Keystone Minimalny 
zapas okablowania od strony ser-
werowni – 3m, Wymagana certy-
fikacja zgodności z normami PN-
-EN 50173 i PN-EN 50174  całego 
toru (od gniazda użytkownika do 
gniazda na patchpanelu) dla kate-
gorii 5e,
g) w pomieszczeniu ani bezpo-
średnio nad nim nie przebiega in-
stalacja wodna, kanalizacyjna, ani 
C.O. (warunek zalecany), brak zra-
szaczy przeciwpożarowych,
h) pomieszczenie bez okna (wa-
runek zalecany). Jeżeli w pomiesz-
czeniu znajduje się okno należy 
wyposażyć je w kraty oraz żaluzje 
przeciwsłoneczne lub rolety anty-
włamaniowe,
i) dodatkowy atut: wyposażenie 
pomieszczenia serwerowni w za-
silanie awaryjne w postaci lokalne-

go UPS lub centralnego UPS. Lokal 
będący przedmiotem oferty powi-
nien spełniać powyższe wymaga-
nia najpóźniej na 1 dzień roboczy 
przed rozpoczęciem obowiązywa-
nia umowy. 
Sąd Okręgowy w Lublinie zastrze-
ga przy tym, iż na 14 dni przed 
rozpoczęciem obowiązywania 
umowy dokona weryfikacji wy-
branego lokalu pod kątem speł-
niania przedstawionych powyżej 
warunków. Oferta powinna zawie-
rać zestawienie wszelkich kosztów 
w rozliczeniu miesięcznym zwią-
zanych z najmem lokalu, w rozbi-
ciu na:
1) czynsz ze wskazaniem: 
- kwoty netto i brutto za 1m2 po-
wierzchni najmu, oraz całkowitej 
kwoty czynszu 
w kwotach netto i brutto,
2) opłatę eksploatacyjną w kwo-
tach netto i brutto, z podaniem 
sposobu rozliczania (tj. ryczałt  lub 
na podstawie odczytów liczników 
oraz faktur od dostawcy usługi) za:
 - energię elektryczną (dystrybucja, 
sprzedaż), 
- centralne ogrzewanie, 
- dostawę wody i zrzut ścieków, 
- dzierżawę łącz telefonii stacjonar-
nej na potrzeby zasilania lokali, 
- wywóz nieczystości stałych,
- innych jeżeli występują.

Oferty na najem lokalu dla po-
trzeb tymczasowej siedziby Są-
du Rejonowego w Lubartowie 
uraz I ZKSS należy przesłać do 
dnia 06 maja 2022 roku do godz. 
11.00 pocztą na adres: 
Oddział Gospodarczy Sądu 
Okręgowego w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
 tel. 81 46- 01- 034 lub 030  
lub pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: 
gospodarczy@lublin.so.gov.pl 

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Lublinie
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PIŁKARZE LEWARTU WALCZĄ O UTRZYMANIE W IV LIDZE

PRZEDSTAWICIELE LEWARTU W SKŁADZIE 
REPREZENTACJI POLSKI

Zawodniczka MKS „Lubartów”  
na podium Mistrzostw

Zakończyła się pierwsza część 
sezonu 2021/2022 w lubelskiej 
IV lidze. W tabeli końcowej Le-
wart Lubartów zajął 8 miej-
sce. W 22 spotkaniach lubarto-
wianie zdobyli 24 punkty, a do 
awansu do grupy mistrzowskiej 
zabrakło czterech punktów. 
W drugiej części sezonu pod-
opieczni Grzegorza Białka grają 
w grupie spadkowej. Po pierw-
szej kolejce zajmują 6 miejsce 
wśród 12 zespołów ze zdobyczą 
24 punktów.

WYSOKIE ZWYCIĘSTWO 
NAD POWIŚLAKIEM
Po remisie w Piotrowicach pił-
karze Lewartu wiedzieli już, że 
najprawdopodobniej zagrają w 
grupie spadkowej. Jednak sta-
re piłkarskie powiedzenie mówi, 
że dopóki piłka w grze, wszystko 
jest możliwe. Dodatkowym czyn-
nikiem motywującym przed spot-
kaniem z Powiślakiem Końskowo-
la była świadomość, że do drugiej 
części sezonu przechodzi się z za-
liczonym dorobkiem punktowym 
z pierwszej części. Dlatego je-
denastka z Lubartowa przeciw-
ko Powiślakowi zagrała bardzo 
ambitnie i z wolą zainkasowania 
kompletu punktów. Był to dobry 
występ podopiecznych Grzegorza 
Białka. Lewart wygrał pewnie 4:1, 
prezentując futbol atrakcyjny dla 
oka. Ozdobą meczu był gol strze-

lony przez Aleksa Aftykę, który 
można zaliczyć do kategorii „sta-
diony świata”. Po uderzeniu pił-
ki z powietrza zatrzymała się ona 
w okienku bramki przeciwnika. W 
drugiej połowie rzut karny obronił 
bramkarz miejscowych Damian 
Podleśny.

POWALCZYLI Z LUBLINIANKĄ
W ostatnim spotkaniu pierwszej 
części sezonu „biało-niebiescy” ry-
walizowali w Lublinie z miejscową 
Lublinianką. Przeciwnik jest jed-
nym z głównych kandydatów do 
awansu do III ligi. Na tle mocnego 
rywala nasza jedenastka pokazała 
się z dobrej strony. Podczas okre-
su przygotowawczego do rundy 
wiosennej Lewart przegrał spa-
ring z Lublinianką 0:4. Tym razem 
w meczu o ligowe punkty spotka-
nie nie było już tak jednostronne. 
Goście dwa razy po strzałach Kry-
stiana Żeliski i Aleksa Aftyki odpo-
wiadali na bramki gospodarzy. Na 
trzecie trafienie jednak już nie da-
li rady odpowiedzieć. Wynik poje-
dynku został ustalony do przerwy. 
Po zmianie stron po strzale Ad-
riana Pikula piłka wpadła do siat-
ki Lublinianki, jednak sędzia nie 
uznał gola i mecz zakończył się 
zwycięstwem lublinian 3:2.

WALKA O UTRZYMANIE 
ROZPOCZĘŁA SIĘ OD PORAŻKI
Po zakończeniu pierwszej części 

sezonu Lewart znalazł się w gru-
pie spadkowej. Przeciwnikami lu-
bartowian w drugiej części sezo-
nu są następujące drużyny: Gryf 
Gmina Zamość, POM-Iskra Piotro-
wice, Kłos Gmina Chełm, Huczwa 
Tyszowce, Orlęta Łuków, Sparta 
Rejowiec Fabryczny, Hetman Za-
mość, Włodawianka Włodawa, 
Lutnia Piszczac, Igros Krasnobród i 
Brat-Cukrownik Siennica Nadolna. 
Po sezonie z grupy spadkowej do 
klasy okręgowej spadną zespo-
ły z miejsc 6-12 i dodatkowo taka 
ilość, ile spadnie lubelskich dru-
żyn z III ligi. W tej chwili wydaje 
się, że będzie to minimum jeden 
zespół. Czyli spokojne utrzyma-
nie da zajęcie miejsc 1-4 w grupie 
spadkowej.
W pierwszym pojedynku w grupie 
spadkowej Lewart podejmował 
na własnym boisku Hetmana Za-
mość i liczył na punktowe rozpo-
częcie walki o utrzymanie. Przez 
długie fragmenty miejscowi byli 
lepszą drużyną jednak nie potrafili 
tego przełożyć na celne trafienia. 
Bardzo dobre okazje na strzelenie 
bramki mieli Dawid Iskierka i Bar-
tłomiej Koneczny. Szkoda zwłasz-
cza okazji tego drugiego, bowiem 
strzelał już do pustej bramki. Nie-
stety piłka minęła bramkę, a po 
kilku minutach goście cieszyli się 
z objęcia prowadzenia. Potem do-
brą szansę miał Filip Michałów, 
jednak i on nie potrafił umieścić 
piłki w bramce przeciwnika. Ta-
kich problemów nie mieli goście. 
Dwie kontry wykończyli wzorowo 
i w efekcie wywieźli z Lubartowa 
komplet punktów. Wynik końco-
wy nie oddaje tego, co działo się 
na boisku. Generalnie było to wy-
równane spotkanie. Najważniej-
sze jest jednak to, co wpada do 
siatki, a tu przyjezdni wykazali się 
niemal stuprocentową skutecz-
nością. W przeciwieństwie do lu-
bartowian.
Dokumentacja ostatnich spotkań 

piłkarzy Lewartu:
Lewart Lubartów – Powiślak Koń-
skowola 4:1 (2:0); bramki dla Le-
wartu zdobyli: Bartłomiej Konecz-
ny w 22, Aleks Aftyka w 45, Dawid 
Iskierka w 63 oraz bramka samo-
bójcza w 65 minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban 
(od 60 min. Tomasiak), Majewski, 
Niewęgłowski, Michałów, Iskierka, 
Lato (od 56 min. Pikul), Ciechański 
(od 86 min. Bednarczyk), Konecz-
ny (od 68 min. Żuk), Aftyka (od 89 
min. Jemioł), Żelisko.
Lublinianka Lublin – Lewart Lu-
bartów 3:2 (3:2); bramki dla Le-
wartu zdobyli: Krystian Żelisko w 
14, Aleks Aftyka w 28 minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban 
(od 55 min. Gębal, od 89 min. Bed-
narczyk), Jemioł, Niewęgłowski, 
Michałów, Żuk (od 82 min. Kamiń-

ski), Lato (od 46 min. Tomasiak), 
Pikul, Koneczny, Aftyka, Żelisko.
Lewart Lubartów – Hetman Za-
mość 0:3 (0:0).
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 
Majewski (od 86 min. Jemioł), Nie-
węgłowski, Michałów, Iskierka (od 
72 min. Żuk), Ciechański (od 66 
min. Lato), Pikul, Koneczny, Afty-
ka, Żelisko.
We wtorek 3 maja, w ramach trze-
ciej kolejki grupy spadkowej pił-
karze Lewartu zagrają na wy-
jeździe z zespołem Gryf Gmina 
Zamość. Początek spotkania o go-
dzinie 17.00. W następnej kolej-
ce „biało-niebiescy” w Lubartowie 
spotkają się z drużyną Brat-Cu-
krownik Siennica Nadolna. Mecz 
rozpocznie się w sobotę 7 maja o 
godzinie 16.00.

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

Porażka w pierwszym meczu w grupie spadkowej.

Marta Rodzik stanęła na drugim stopniu podium w tegorocznych Mi-
strzostwach Polski MMA. Organizatorem wydarzenia było MMA Polska, 
współpracujące z największą federacją sztuk walki w Polsce i Europie - 
KSW. 
Mistrzostwa odbyły się w Warszawie, gdzie rękawice skrzyżowało ponad 
300 wojowników i wojowniczek z całej Polski. MKS „Lubartów” reprezen-
tował także Mateusz Szczepaniak.                                                    Opr. Red

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Hetman Zamość

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Powiślak Końskowola

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Hetman Zamość

W dniach 28 kwietnia – 1 
maja w miejscowości Porec 
w Chorwacji rozgrywane 
będą XXXVI seniorów i XXVII 
juniorów Mistrzostwa Europy w 
taekwon-do. W najważniejszych 
europejskich zawodach mamy 
lubartowskich przedstawicieli z 
Miejskiego Klubu Sportowego 
„Lewart” AGS Lubartów.
Od czwartku 21 kwietnia w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w Spale 
przebywała Reprezentacja Polski 
Taekwon-do ITF, przygotowując 
się do Mistrzostw Europy w Porec 
w Chorwacji. Wśród kadrowiczów 
znajduje się trójka zawodników Le-
wartu – Marcin Wronowski, Zuzan-
na Gadzała i Nazar Chumachenko. 
Trenerem reprezentacji kobiet jest 
lubartowianin Jarosław Suska. Mi-
strzostwa w Chorwacji rozpoczną 
się w czwartek 28 kwietnia, a wy-
startuje w nich 593 zawodników z 

28 państw. Polskę reprezentowała 
będzie grupa ok. 60 osób. Życzymy 

powodzenia naszym zawodnikom 
i czekamy na medale.  ig
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WIOSENNE BIEGANIE LUBARTOWIAN

LUBARTOWSKIE MOSIRKI PRZEGRAŁY I WYGRAŁY

Worek medali Mistrzostw 
Województwa

MOSiR zaprasza na imprezy

Biegacze z Lubartowa mają za sobą udział w kolejnych imprezach biegowych. Zebraliśmy dane na temat udziału mieszkańców Lubartowa w biegach, które odbyły się w ostatni weekend.

Biegi w Szczawnicy
W dniach 22-24 kwietnia w Szczaw-
nicy i okolicach przeprowadzono 
imprezę biegową, składającą się z 
sześciu biegów na różnych dystan-
sach. Wśród blisko 2000 
uczestników mieliśmy 
liczną grupę biegaczy z 
Lubartowa. Wszyscy za-
sługują na wyróżnienie. 
Część poprawiła swo-
je życiowe osiągnięcia. 
Część walczyła z własny-
mi słabościami, by prze-
kroczyć linię mety. Część 
ukończyła rywalizację 
wśród najlepszych w Pol-
sce.

W biegu Zimowe Wierchy na trasę 
długości 33 km wyruszyło ponad 
330 osób. Na 30 miejscu rywaliza-
cję ukończyła Martyna Dejnecka. 
Równocześnie zajęła 8 miejsce 

wśród kobiet oraz 7 miejsce w ka-
tegorii K30. Jako 150 linię mety mi-
nęła Iwona Łukaszek (40 wśród 
kobiet). Bieg Wielka Prehyba na 
dystansie 43 km miał rangę 13 Mi-

strzostw Polski w 
długodystansowym 
biegu górskim. Na 
starcie stanęło po-
nad 600 osób. Bar-
dzo udane zawody 
zaliczyła dwójka lu-
bartowian. Grzegorz 
Pożak zajął 37 miej-
sce i lokatę 8 w ka-
tegorii M40. Wioletta 
Dessauer ukończyła 
bieg na 56 miejscu, 
będąc 10 wśród ko-

biet oraz zajmując pierwsze miej-
sce w kategorii K40. W biegu Dziki 
Groń na dystansie 64 osób wystar-
towało ponad 300 osób. 142 miej-
sce (23 wśród kobiet) zajęła Marta 
Biała. Najdłuższy bieg miał długość 
95 kilometrów. „Niepokorny Mnich” 
zgromadził 270 biegaczy. Trójka lu-
bartowian ukończyła ten morder-
czy dystans na następujących miej-
scach: 211. Jacek Krok, 258. Paweł 
Talma, 260. Artur Łukaszek.
19. Cracovia Maraton
W niedzielę 24 kwietnia odbył się 
19. Cracovia Maraton. Trasę długoś-
ci nieco ponad 42 km ukończyły 
2954 osoby. W biegowej rywalizacji 
w Krakowie wzięło udział czterech 
lubartowian. Tomasz Machnikow-

ski zajął 719, Bartosz Szczypiński 
721, Miłosz Moskaluk 723, a Irene-
usz Góźdź 1261 miejsce.
Wiosenna Dycha 
w Lublinie
W niedzielę 24 kwietnia w Lubli-
nie odbył się bieg Wiosenna Dy-
cha. Na trasie długości 10 kilome-
trów rywalizowało 528 osób, w tym 
ósemka lubartowian. Najlepiej spi-
sał się Artur Kozyra, który ukończył 
bieg na 55 miejscu (czwarte miej-
sce w kategorii M16). Miejsca pozo-
stałych lubartowian: 89. Radosław 
Jankowski, 230. Adam Zbiciak, 254. 
Józef Kaniewski (8 miejsce w kate-
gorii M60), 256. Igor Tomaszewski, 
297. Jarosław Dobrzyński, 417. To-
masz Cybulski.                         ig

Rozpoczęła się runda rewanżowa w rozgrywkach III ligi kobiet KEEZA. W pierwszym wiosennym spotkaniu 
panie piłkarki z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie zagrały na własnym boisku z zespołem 
LKS Naprzód Sobolów. Podopieczne Krzysztofa Skomry przegrały 2:4. Taki wynik, to mała niespodzianka. 
Przypomnijmy, że nasz zespół jest liderem rozgrywek. Po 11 spotkaniach bez porażki, lubartowianki prze-
grały pierwszy mecz w sezonie. W drugim wiosennym meczu lubartowianki wygrały na wyjeździe z DAP 
Girls Dębica 5:0. Po 13 spotkaniach drużyna MOSiR Lubartów Kobiety jest liderem rozgrywek. Nad drugą 
drużyną w tabeli ma dwa punkty przewagi i jeden mecz rozegrany mniej. Wyniki ostatnich spotkań piłka-
rek MOSiR Lubartów: MOSiR Lubartów – LKS Naprzód Sobolów 2:4 (2:1); bramki dla MOSiR Lubartów zdoby-
ły: Małgorzata Krajewska i Katarzyna Kot. Skład MOSiR Lubartów Kobiety: Tomasiak – Świć, Mariola Bujalska, 
Sowisz, Walasek, Natalia Wójcik, Jolanta Bujalska, Julia Wójcik, Krajewska, Zaborska, Kot; po przerwie zagrały 
także: Serwin, Misiak, Jabłonowska, Sciseł. DAP Girls Dębica – MOSiR Lubartów 0:5; bramki dla MOSiR Lubar-
tów zdobyły: Katarzyna Kot i Jolanta Bujalska – po 2 oraz Mariola Bujalska – 1. Skład MOSiR Lubartów Kobie-
ty: Tomasiak – Serwin, Mariola Bujalska, Misiak, Walasek, Natalia Wójcik, Julia Wójcik, Orzepowska, Krajewska, 
Kot, Jolanta Bujalska; grały także: Świć, Sowisz, Jabłonowska, Sciseł, Banaszek. ig, foto: Piotr Wołowik – Fotografia na sportowo

Grupa lubartowian w trakcie „Niepokornego Mnicha”

W sobotę 9 kwietnia w Lubarto-
wie rozegrano Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubelskiego mło-
dzików, kadetów, juniorów i 
młodzieżowców w tenisie sto-
łowym. Podczas tych zawodów 
przedstawiciele Miejskiego Klu-
bu Sportowego Lewart AGS 
Lubartów i Miejskiego Klubu 
Sportowego Stowarzyszenie Te-
nisa Stołowego Lubartów zdo-
byli łącznie aż 30 medali.
Rywalizacja toczyła się w grach – 
pojedynczej, podwójnej, miesza-
nej, a w niektórych kategoriach 
także drużynowo. Pingpongiści 
Lewartu Lubartów wywalczyli w 
tych imprezach 26 medali – 7 zło-
tych, 11 srebrnych i 8 brązowych. 
Zawodnicy STS Lubartów zdoby-
li 4 brązowe medale. Zwycięstwo 
w niektórych kategoriach ozna-
cza zapewnienie awansu na Mi-
strzostwa Polski. W grupie tej zna-
lazło się kilkoro przedstawicieli 
Lewartu. Oto lubartowscy meda-
liści Mistrzostw Województwa w 
poszczególnych kategoriach wie-
kowych: Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa młodzików: srebr-
ny medal – Lewart (Michał Kuta, 
Piotr Karczewski); brązowy medal 
– Lewart (Maria Karczmarz, Mag-
dalena Lipska, Aleksandra Kar-
czmarz);
Mistrzostwa Województwa ka-
detów: złoty medal – Aleksan-
dra Zgierska/Wiktoria Salecka (Le-
wart/Żaczek Fajsławice) w grze 
podwójnej; srebrne medale – 
Aleksandra Zgierska w grze poje-

dynczej, Wiktor Kozioł (Lewart) w 
grze pojedynczej, Wiktor Kozioł/
Bartosz Wójtowicz (Lewart) w grze 
podwójnej, Wiktor Kozioł/Alek-
sandra Zgierska w grze mieszanej; 
brązowe medale – Bartosz Wójto-
wicz w grze pojedynczej, Zuzanna 
Lato/Paulina Szalast (STS Lubar-
tów) w grze podwójnej, Ewa Lip-
ska/Julia Otachel (STS Lubartów) 
w grze podwójnej, Błażej Kuta/Ja-
cek Kołacz (Lewart/Sygnał Lublin) 
w grze podwójnej, Błażej Kuta/Na-
talia Tkaczyk (Lewart/Sygnał Lub-
lin) w grze mieszanej;
Mistrzostwa Województwa junio-
rów: złote medale – Julia Wójcik 
(Lewart) w grze pojedynczej, Julia 
Wójcik/Katarzyna Jusiak (Lewart) 
w grze podwójnej, Rafał Pawłow-
ski/Karolina Wójtowicz (Lewart) 
w grze mieszanej; srebrne meda-
le – Agata Lipska (Lewart) w grze 
pojedynczej, Maksymilian Kar-
czmarz/Piotr Goszczyński (Lewart/
Sygnał Lublin) w grze podwójnej, 
Szymon Zguczyński/Agata Lip-
ska (SMS Włodawa/Lewart) w grze 
mieszanej; brązowe medale – Ka-
rolina Wójtowicz (Lewart) w grze 
pojedynczej, Agata Lipska/Karoli-
na Wójtowicz (Lewart) w grze po-
dwójnej, Rafał Pawłowski/Artur 
Słomka (Lewart/ATS Akanza UMCS 
Lublin) w grze podwójnej; Druży-
nowe Mistrzostwa Województwa 
młodzieżowców: złoty medal – Le-
wart (Anna Lipska, Aleksandra Po-
wroźnik); srebrny medal – Lewart 
(Łukasz Drzewiecki, Bartosz Ko-
walczyk).     ig

Zapewne mieszkańcy Lubartowa spragnieni są sporto-
wych imprez, w których mogą wziąć udział jako aktyw-
ni uczestnicy albo kibice. W najbliższym czasie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji szykuje w Lubartowie kilka 
ciekawych imprez. Warto podkreślić, że plany obejmują 
wszechstronny zakres dyscyplin sportowych. Czyli każ-
dy powinien znaleźć coś dla siebie! 
Oto plan najbliższych imprez, których organizatorem 
lub współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Lubartowie:
• 8 maja Otylia Swim Tour; spotkanie, oczywiście pły-
wackie z Mistrzynią Otylią Jędrzejczak. Otylia Swim Tour 
to cykl warsztatów organizowanych w całym kraju. W 
każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływa-
nia, którzy przemieszczają się co najmniej dwoma sty-
lami pływackimi (grzbietowy i dowolny). Warsztaty są 
skierowane także do rodziców i trenerów. Dla każdej z 
tych grup odbywają się zajęcia z odpowiednio sprofilo-
waną wiedzą. Młodzi adepci pływania biorą udział w za-
jęciach zarówno na pływalni jak i w sali gimnastycznej. 
Podczas całego dnia warsztatów dzieci otrzymują dużą 
dawkę motywacji. W Lubartowie zajęcia zostaną prze-
prowadzone w basenie MOSiR oraz w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 3.
• 8 maja Bieg Wings for Word Run. To globalna inicjaty-
wa, która w ubiegłym roku zgromadziła 184 tys. uczest-
ników ze 195 państw. W tym roku zapowiada się jeszcze 
bardziej liczny udział. Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Lubartowie dołącza do światowej rodziny i zapra-
sza do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Na po-
pularność biegu składa się charytatywny cel i unikalny 
format. Całość opłat startowych uczestników przezna-
czana jest na badania, mające pomóc osobom z uszko-
dzonym rdzeniem kręgowym w powrocie do spraw-
ności. Bieg nie ma minimalnego ani maksymalnego 
dystansu. Linię mety wyznacza samochód pościgowy, 
wyruszający za biegaczami 30 minut po rozpoczęciu 
wyścigu. Jeżeli samochód pościgowy dogoni uczestni-
ka, ten kończy rywalizację. Uczestnicy na całym świecie 
rozpoczynają ucieczkę o jednej porze – 8 maja 2022 ro-
ku o godz. 13:00 czasu lokalnego. Biegniemy z aplikacją 
w telefonie, która będzie nas informowała o przebiegu 
rywalizacji. Będzie nas też informowała o tym, ile mamy 
przewagi nad samochodem pościgowym. Na stronie 

www.wingsforliveworldrun.com/pl znajduje się spe-
cjalny kalkulator, z którego można się dowiedzieć po 
przebiegnięciu ilu kilometrów dogoni biegacza meta – 
zakładając prędkość z jaką będziemy się poruszali.
- Co należy zrobić, by wziąć udział w tym szczególnym 
biegu? My proponujemy, by w Lubartowie stworzyć 
wspólną drużynę i dajemy Państwu taką możliwość. Za-
łożyliśmy już drużynę o nazwie MOSiR – Aktywny Lu-
bartów i koniecznie trzeba dołączyć do lokalizacji w 
Lubartowie. Prosimy wejść na stronę www.wingsforli-
veworldrun.com/pl i w zakładce Drużyny wpisać MOSiR 
– Aktywny Lubartów, a następnie postępować zgodnie 
ze wskazówkami. Każdy przy zgłoszeniu musi zadekla-
rować wpłatę określonej kwoty – minimum 70 zł. Przy-
znają Państwo, że to symboliczna kwota za udział w 
światowym wydarzeniu. Marzeniem i organizacyjnym 
postanowieniem jest to, żeby w lubartowskiej części 
biegu wzięło udział minimum 30 osób – biegaczy, nor-
dic walking i spacerowiczów. Planujemy wspólną im-
prezę, wspólną pętlę do pokonywania dystansu, wspól-
ne podsumowanie. Będą atrakcje! Dołączajcie do naszej 
wspólnej drużyny – tak do udziału w imprezie zachęca 
MOSiR Lubartów. 
Aktywna i Sportowa Rodzina – to cykl 7 wycieczek re-
kreacyjnych w formie rajdów rowerowych po naszym 
regionie. Każda wycieczka na innej trasie. Dystans 20-40 
km. Każda wycieczka obejmuje dłuższy postój na gry, 
zabawy i animacje. Przewidziane są również posiłki re-
generacyjne. Na zakończenie sezonu będzie9 wspólny 
piknik rodzinny dla wszystkich uczestników. Przed każ-
dą wycieczką prowadzone będą zapisy chętnych do 
udziału. 
• 15 maja – I Rajd Rowerowy po Ziemi Lubartow-
skiej. Wyjazd z Lubartowa, a dłuższy przystanek pla-
nowany jest nad zalewem w Pałecznicy. To dzięki goś-
cinności Wójta Gminy Niedźwiada. Tam zaplanowane 
są gry i zabawy dla dzieci i rodziców oraz poczęstunek. 
Ilość miejsc ograniczona. Udział można zgłaszać w biu-
rze MOSiR, tel. 501 943 818.
• 22 maja XXVI Ogólnopolskie Biegi Lewarta. Cią-
gle można się zapisać na Bieg Główny na dystansie 5 
km. Organizatorzy zapraszają również do udziału dzie-
ci i młodzież. Szczegóły każdej imprezy są zamieszcza-
ne na bieżąco na Fb MOSiR Lubartów.    ig


