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Blisko setka dzieci wzięła udział w jednodniowych warsztatach z cyklu Otylia 
Swim Tour, które po raz pierwszy odbyły się w Lubartowie. – Jestem szczęśliwa, 
że jesteśmy tu, ponieważ od lat znam lubartowską zawodniczkę Kaję Wróblewską 
– mówiła Otylia Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak zawitała do LubartowaOtylia Jędrzejczak zawitała do Lubartowa

Wydarzenie, którego partnerem 
było Miasto Lubartów, Swim Team 
Lubartów i MOSiR Lubartów miało 
miejsce 8 maja na basenie ośrod-
ka i sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3.
Otylia Swim Tour to cykl war-

sztatów pływania dla dzieci i 
młodzieży, które Otylia Jędrzej-
czak prowadzi od ośmiu lat wraz 
z czternastoosobową ekipą fa-
chowców. – Przekazujemy wie-
dzę i doświadczenie z zakresu przy-
gotowania motorycznego na sali 

gimnastycznej, z zakresu pływania 
i wszystkich stylów pływackich na 
pływalni, a także z zakresu psycho-
logii, dietetyki dla rodziców – mówi 
Otylia Jędrzejczak.

dokończenie na stronie 5

Sąd swoje, Kanał S swoje
Wracamy do sprawy 
Magdaleny Urbaś, 
pracownika Urzędu Miasta 
Lubartów i  radnej Rady 
Gminy Niemce, która miała 
dość szkalowania jej dobrego 
imienia i skierowała sprawę 
do sądu wobec pracowników 
spółdzielczej telewizji 
i prezesa SM o pomówienie. 
14 kwietnia odbyła się pierw-
sza rozprawa, podczas któ-
rej zdecydowano o mediacji.  
Choć oskarżeni dawno 
otrzymali pozew, długo 
zajęło im przygotowanie 
materiału w Kanale S, 
gdzie ukazani są jakby 
byli pokrzywdzeni.

Przypominamy, że sprawa doty-
czyła materiału wyemitowane-
go w Kanale S 20 listopada 2020 
r., o czym informowaliśmy na na-
szych łamach. Według Magdale-
ny Urbaś zarówno Patrycja Ole-
szek i Jacek Tomasiak pomawiając 
ją, doprowadzili do poniżenia w 
opinii publicznej i narazili na utra-
tę zaufania potrzebnego dla zaj-
mowanych przez nią stanowisk: 
Naczelnik Wydziału Administra-
cyjno-Organizacyjnego Urzędu 
Miasta Lubartów oraz funkcjona-
riusza publicznego sprawujące-
go mandat Radnej Rady Gminy 
Niemce, poprzez rozpowszech-
nienie w tym materiale informa-
cyjnym kłamliwych treści. 
Jak pierwsze posiedzenie sądu 
przedstawia Kanał S? Już na sa-
mym początku dowiadujemy się, 
że redakcja Kanału S jako pierw-
sza dotarła do aktu oskarżenia (jej 
pracownik jest jednocześnie oso-
bą oskarżoną). Jest to o tyle za-
bawne, gdyż oskarżeni otrzymali 
już dawno ten pozew, a dotarcie 
do własnej skrzynki na listy nie 
jest chyba żadnym wyczynem.  
To jednak nie koniec podnosze-
nia rangi wydarzenia i kreowa-
nia się na pokrzywdzonych. Jak 
inaczej nazwać stosowanie zwro-
tu Patrycja O i Jacek T na dokład-
kę z czarnym paskiem na oczach, 
gdy kilka sekund wcześniej i póź-
niej pojawiają się te same osoby, 
wypowiadając się do kamery lub 
na sali sądowej, ale już bez zasło-
niętych oczu. Poza tym oskarżony, 
a szczególnie ten, który nie czuje 
się winny, może zrezygnować z 
ochrony  swoich danych i posługi-
wać się pełnym imieniem i nazwi-
skiem oraz funkcją.
I wreszcie, jaki cel ma publiko-
wanie materiału wideo o toczą-
cym się postępowaniu, w którym 
jest się  oskarżonym. Swoją dro-

gą warto chyba policzyć, ile razy 
ze strony oskarżonych padały sło-
wa „Spotkamy się w sądzie” i w ja-
kim kontekście.
Na koniec relacji w Kanale S pada 
stwierdzenie, że redaktorzy kana-
łu S będą się starali, aby kamera 
obecna była na posiedzeniu me-
diacyjnym, które sąd wyznaczył 
na 12 maja.  Tu warto przytoczyć 
opinię  jednego z sądów okrę-
gowych, którą warto przeczytać: 
„Kto uczestniczy w mediacji? Me-
diacja jest sposobem rozwiązy-
wania konfliktu, w którym biorą 
udział skłócone strony i mediator. 
Jest dobrowolną, poufną meto-
dą rozwiązywania sporu, w której 
strony konfliktu lub sporu, z po-
mocą bezstronnego i neutralne-
go mediatora, samodzielnie do-
chodzą do porozumienia.”
Jaki będzie efekt mediacji, czy 
strony zawrą ugodę - czas poka-
że. Nie ferujemy wyroków, tylko 
czekamy na wynik mediacji. Je-
śli strony się nie dogadają, będzie 
zapewne długi proces sądowy, a 
w Kanale S być może obejrzymy 
materiał w rodzaju brazylijskiego 
serialu.
Przy okazji przypominamy, że to 
nie pierwsza sprawa sądowa re-
daktor Kanału S i prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Niedaw-
no zakończyły się postępowania 
przeciwko redaktorom Patrycji 
Oleszek i  Bartoszowi Giza oraz 
prezesowi Jackowi Tomasiakowi  
z  oskarżenia prywatnego Sylwii 
Cichoń, redaktor naczelnej „Lu-
bartowiaka” i Adama Kościańczu-
ka – dyrektora Lubartowskiego 
Ośrodka Kultury, wydawcy tej ga-
zety. Oskarżeni musieli przeprosić 
przedstawicieli LOK i „Lubartowia-
ka”, a sprawę w telewizji ukazali 
tak jakby to był ich sukces sądo-
wy.
Inna sprawa sądowa dotyczyła 
znanej i szanowanej mieszkan-
ki Lubartowa. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jako wydawca Kanału S 
musiała niegdyś przeprosić pa-
nią Marię Kozioł  i wpłacić 20 ty-
sięcy złotych na rzecz Hospicjum 
św. Anny w Lubartowie. Chodziło 
o nieprawdziwe informacje o tym, 
że Maria Kozioł należała do ORON 
(Obywatelskiej Rady Ocalenia Na-
rodowego), które zostały wypo-
wiedziane przez Jacka Tomasiaka 
na sesji Rady Miasta oraz padły w 
telewizji Kanał S.  Informacje doty-
czące Marii Kozioł w tym materia-
le podano wśród innych informa-
cji, mianowicie programu radia 
Wolna Europa o wprowadzeniu w 
Polsce stanu wojennego.

SC
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Będzie próg zwalniający 
na Heweliusza

Sąd sądem, a prawda według 
Kanału S

Próg zwalniający z kostki bruko-
wej i dodatkowe oznakowanie 
pojawi się przy ul. Heweliusza w 
Lubartowie, na wysokości pose-
sji nr 13. Miasto ogłosiło przetarg 
na jego wykonanie. Próg zwalnia-
jący w tym miejscu był jednym z 
elementów projektu zgłaszanego 
przez mieszkańców w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Próg zwalniający skutecznie zre-
dukuje i spowolni prędkość, co w 
wielu przypadkach przełoży się 
na większe bezpieczeństwo dzie-
ci, pieszych i rowerzystów, któ-
rzy na terenach domków jedno-
rodzinnych często przekraczają 
jezdnię – czytamy w uzasadnieniu 
projektu.

Red

Miasto Lubartów rozstrzygnęło przetarg na budowę miasteczka ruchu drogowego 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Umowa z wykonawcą została podpisana przez 
burmistrza Krzysztofa Paśnika 9 maja. 

Kilka lat temu jeden z lokalnych polityków na sesji Rady Miasta próbował udowodnić, że podwyżka 
podatków jest jednocześnie obniżką, ponieważ burmistrz mógł przecież podatki podnieść o wyższą 
kwotę niż podniósł. Wydaje się, że logiką tą kierowali się redaktorzy Kanału S, przygotowując  
materiał próbujący wytłumaczyć ich z przeprosin, jakie musieli opublikować w organie  propagando-
wym Spółdzielni Mieszkaniowej.  W ostatnim  wydaniu „Informacji”  sprawa przeprosin przedstawi-
cieli LOK i „Lubartowiaka” przez redaktorów Kanału S – Patrycję Oleszek i Bartosza Gizę oraz prezesa 
SM  Jacka Tomasiaka została ukazana tak, jakby była to wygrana wspomnianych osób. A umorzenie 
postępowania sądowego, które jest tylko skutkiem zawartej mediacji i jest czynnością techniczną po 
zawarciu ugody, próbowano przedstawić jako sukces sądowy. Przeprasza tylko ten, kto jest winny, 
a ze świecą szukać kogoś, kto po rzekomym sukcesie sądowym, przeprasza za swoje słowa.  

Będzie miasteczko ruchu drogowego przy 
SP 1. Przetarg rozstrzygnięty
Miasteczko ruchu drogowego 
przy SP 1 to projekt Budżetu Oby-
watelskiego, który otrzymał 849 
głosów. 27 kwietnia Urząd Mia-
sta wybrał najkorzystniejszą ofer-
tę, którą złożyła firma Sisbud Je-
rzy Muszyński ze Szczekarkowa 
– kwota 331 854, 00 zł. W przetar-
gu trzeba było zwiększyć środki 
przeznaczone na inwestycję. 
Miasteczko będzie jedynym te-
go typu obiektem w naszym mie-
ście. Posłuży uczniom m.in. jako 
miejsce, w którym odbywa się co-
roczny Konkurs ,,Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego”. Młodzież po-
nadto zdaje w tym miejscu eg-
zaminy na kartę rowerową i uczy 
się w praktyce bezpiecznego po-
ruszania się w ruchu drogowym. 
Zakres prac obejmuje wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej o 
powierzchni 1100m2, wykonanie 
odwodnienia wraz ze studzien-

kami odpływowymi, wykonanie 
sygnalizacji drogowej, ustawienie 
pionowych znaków drogowych – 
30 szt., stojaki na rowery 10 sta-

nowisk – 2 szt., oznakowanie po-
ziome. Obiekt ma być gotowy do 
końca lipca.   

SC

Przypominamy, że sąd umorzył 
postępowanie karne wobec pra-
cowników medialnej tuby Spół-
dzielni Mieszkaniowej - redak-
torów Kanału S  Patrycji Oleszek 
i Bartosza Gizy oraz prezesa SM  
Jacka Tomasiaka. Miało to zwią-
zek z zawarciem ugody mediacyj-
nej i zgodnie z nią z przeprosina-
mi przedstawicieli „Lubartowiaka” 
i LOK.  Zostały one wyemitowane 
w Kanale S 11 marca. Wspomnia-
ne osoby musiały przeprosić po-
krzywdzonych – Sylwię Cichoń, 
redaktor naczelną „Lubartowiaka” 
i Adama Kościańczuka,  dyrektora 
Lubartowskiego Ośrodka Kultury 
– wydawcę gazety, którzy wnieśli 
akt oskarżenia o pomówienie.
W treści ugody czytamy: „P. Pa-
trycja Oleszek i p. Jacek Tomasiak 
w terminie do 31 marca 2022r. 
opublikują w jednym wydaniu 
„Informacji” Kanału S, w czasie 
trwania pierwszej minuty progra-
mu materiał o następującej tre-
ści: Patrycja Oleszek, Bartosz Giza 
– oboje działający w imieniu Re-
dakcji Kanał S oraz Jacek Toma-
siak w imieniu wydawcy „Kana-
łu S” – Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lubartowie  oświadczają, że in-
formacje i komentarze podane w 
dniu 20 lipca 2021 r. w edycji Nr 
566 programu „Informacje” doty-
czące niszczenia mienia Spółdziel-

ni Mieszkaniowej w Lubartowie  tj. 
szlabanów ograniczających wjazd 
na teren osiedli administrowa-
nych przez Spółdzielnię nie miały 
na celu zarzucenie Lubartowskie-
mu Ośrodkowi Kultury w Lubar-
towie, jego dyrektorowi Adamowi 
Kościańczukowi ani też Redak-
cji „Lubartowiaka” czy Sylwii Ci-
choń jako Redaktor Naczelnej 
tego dwutygodnika, że za przed-
miotowe czyny i przestępstwa 
ponoszą oni jakąkolwiek odpo-
wiedzialność. Ponieważ informa-
cje i komentarze nadane w dniu 
30.07.2021 mogły wywołać ta-
kie wrażenie u odbiorców, Patry-
cja Oleszek, Bartosz Giza – obo-
je działający w imieniu Redakcji 
Kanał S  oraz Jacek Tomasiak w 
imieniu wydawcy Kanału S – 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lu-
bartowie przepraszają za zaistnia-
łą sytuację.”
Owszem sprawa została umorzo-
na przez sąd. Nie z powodu tego, 
że sąd uznał np. znikomą szkodli-
wość czynu, tylko dlatego, że do-
szło do ugody. Jej konsekwencją 
jest umorzenie przez sąd postę-
powania. Spełnienie warunków 
ugody, czyli opublikowanie prze-
prosin w Kanale S wobec Sylwii 
Cichoń i Adama Kościańczuka 
spowodowało, że sąd to postępo-
wanie karne umorzył, ponieważ 

stało się bezprzedmiotowe. W 
myśl wprowadzonych kilka lat te-
mu zmian w sądownictwie - obo-
wiązkiem sędziego prowadzące-
go postępowanie jest nakłanianie 
strony do polubownego zakoń-
czenia sporu, zarówno na pierw-
szym posiedzeniu rozpoczynają-
cym postępowanie w sprawie, jak 
i w każdym przypadku, w którym 
sędzia uzna, że istnieje szansa na 
zakończenie sporu poprzez me-
diacje. 
Dlaczego pełnomocnik osób 
oskarżających redaktorów i pre-
zesa SM o pomówienie zawnio-
skował o mediacje? Bo to po-
zwoliło zakończyć sprawę szybko 
bez wielomiesięcznych czy na-
wet wieloletnich spotkań na sali 
sądowej. Redaktorzy Kanału S te-
raz „trąbią”, jaki byłby to proces. 
Przed sądem zgodzili się na ugo-
dę, choć mogli ją odrzucić i wów-
czas odbyłaby się sprawa sądowa. 
Byłoby przesłuchiwanie świad-
ków, opinie ekspertów i byłby wy-
rok, a pracownikom spółdzielczej 
telewizji w razie przegranej spra-
wy groziła odpowiedzialność kar-
na, nawet kara pozbawienia wol-
ności do roku. I jak widać było się 
czego bać. W zależności, jakie by-
łoby rozstrzygnięcie sprawy sądo-
wej– mogło dojść do sytuacji, że 
przepraszający widnieliby w reje-

strze skazanych ze wszystkimi te-
go konsekwencjami. Oskarżeni 
zgodzili się na ugodę, a teraz in-
formują mieszkańców, że ich klę-
ska w zasadzie jest niby wygraną. 
Dziwne to pojęcie sukcesu.  
Kanał S sugeruje w swoich „In-
formacjach”, iż wytoczenie spra-
wy miało przykryć zamieszanie w 
mieście lub miało związek z nad-
chodzącymi wyborami. Otóż nie 
– było jedynie konsekwencją za-
mieszczenia informacji w telewi-
zji spółdzielczej, w których by-
ły nieprawdziwe sugestie.  Sylwia 
Cichoń i Adam Kościańczuk zo-
stali przeproszeni za pomówie-
nia na antenie Kanału S.  Okaza-
ło się, iż zachowanie dyrektora 
LOK  i materiały prasowe wyda-
wanego przez niego „Lubartowia-
ka” nie nawoływały do popełnie-
nia przestępstwa niszczenia czy 
uszkodzenia szlabanów na tere-
nach Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W myśl ugody i przeprosin ze stro-
ny oskarżonych nie ponoszą oni 
za to żadnej odpowiedzialności.

Pomimo, że Patrycja Oleszek, Bar-
tosz Giza i Jacek Tomasiak prze-
prosili pokrzywdzonych chyba 
czują się wygrani, gdyż sąd umo-
rzył postępowanie. I w materiale 
Kanału S  wyemitowanym  6 maja 
można usłyszeć po raz kolejny, że 
wytoczenie sprawy karnej redak-
torom tej stacji i prezesowi Spół-
dzielni to zamykanie ust dzien-
nikarzom. Próbuje się wmówić 
widzom, że przedstawiciele LOK i 
„Lubartowiaka” blokują wolność 
mediów. Wolnością mediów nie 
jest jednak bezkarne pomawia-
nie, szkalowanie drugiej osoby 
czy zarzucanie popełniania nie-
uczciwych czynów. Przedstawicie-
le LOK i „Lubartowiaka” nie mają 
nic przeciwko wolności mediów. 
Ale takiej wolności mediów, któ-
ra nie wiąże się z atakiem na inne 
osoby, obrażaniem i naruszaniem 
ich dóbr osobistych. Żeby potem 
nie trzeba było kogoś przepra-
szać, co Kanał S musiał uczynić już 
wiele razy.   

 Sylwia Cichoń

Zamówienie obejmuje 
opracowanie dokumen-
tacji budowy oświetlenia 
w technologii LED przy: 
ul. Mucharskiego – od ul. 
Akacjowej do Oczyszczal-
ni ścieków, ul. Bolesława 
Chrobrego – od posesji nr 
38 do ul. Królów Polskich, 
boczna ul. Krańcowej. Do-
świetlone mają być przej-
ścia  dla pieszych przy: ul 
Cichej na wysokości blo-
ku nr 5, ul. Piaskowej przy 
skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, 
ul. Lubelskiej przy skrzyżo-
waniu z ul. Cichą, ul. Lipowej przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego, ul. Sło-
wackiego na wysokości posesji nr 43 – ,,Podkowa”. SC

Dodatkowe oświetlenie pojawi się przy kolejnych przejściach dla 
pieszych w Lubartowie. To jeden z elementów ogłoszonego prze-
targu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

Kolejne przejścia będą dodatkowo oświetlone Kolejne przejścia będą dodatkowo oświetlone 
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Wiosenne spotkanie integracyjne dla rodzin z Ukrainy

Kościół Zielonoświątkowy 
zbiera dary dla Ukrainy

Zebrali kilkaset kilogramów odpadów

Pomóż dzieciom, 
które uciekły przed wojną

Spotkanie integracyjne dla rodzin z Ukrainy zorganizował 29 kwietnia  oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubartowie. 
Wzięło w nim udział  blisko 150 osób. Uroczystość stała się okazją do wzajemnego poznania się oraz nawiązania kontaktów, także wśród 
przebywających na terenie miasta i okolic dzieci oraz młodzieży ukraińskiej. 

Kościół Zielonoświątkowy Zbór AGAPE 
w Lubartowie zbiera żywność długoterminową 
oraz środki czystości. Dary pojadą na Ukrainę.

Osoby z Ukrainy przebywające w  
naszym mieście uczestniczyły w 
spotkaniu z  przedstawicielami lu-
bartowskiego oddziału Polskie-
go Czerwonego Krzyża, władzami 
miasta i wolontariuszami. W wy-
darzeniu wziął udział burmistrz 
Krzysztof Paśnik, podziękował 
tym, którzy angażują się w pomoc 
Ukraińcom. Wyraził wdzięczność 
wszystkim mieszkańcom, dzięki 
którym obywatele Ukrainy znaleź-
li schronienie i pomoc materialną 
po wybuchu wojny.
Podziękowania złożył także pre-
zes lubartowskiego oddziału PCK 
Krzysztof Wiącek. – Spotkaliśmy 
się z uchodźcami z Ukrainy, któ-
rzy mieszkają na terenie miasta Lu-
bartów. W większości są to kobiety 
z dziećmi. Chcielibyśmy, żeby ci lu-
dzie po prostu poczuli się tu jak w 
domu, żeby nie czuli się wyalieno-
wani. Jest to okazja do tego, żeby 
poznali się z nami. Chcieliśmy ich 
powitać i powiedzieć, że są mile wi-

dziani w Lubartowie. To ważne, że-
by czuli się tu dobrze – powiedział 
Krzysztof Wiącek. 
Spotkanie odbyło się w restaura-
cji Stara Łaźnia. Dla gości z Ukra-
iny przygotowano posiłek, były 
polskie i ukraińskie potrawy. Dzie-
ci miały zapewnione zabawy z ani-
matorem. Były gry zręcznościowe, 
klocki, malowanie twarzy, piłka-
rzyki czy bańki mydlane.

Sylwia Cichoń

– Nawiązaliśmy kontakt z Kościo-
łem z okolic Połtawy. Wolontariu-
sze z tego kościoła wywożą uchodź-
ców z okolic Charkowa, karmią ich 
u siebie, dają nocleg i ubrania.  Póź-
niej niektórych przywożą na gra-
nicę polską. Bus, który przewozi 
uchodźców mniej więcej raz na ty-
dzień,  jest w stanie w drodze po-
wrotnej zabrać pomoc humanitar-
ną dla swojej służby wśród ludzi z 
obszarów działań wojennych – in-
formuje Kościół Zielonoświątko-

wy w Lubartowie na swoim profi-
lu facebookowym.
Dary zbierane są przy ul. Chmiel-
nej 7 w każdą środę w godz: 17-
18 i niedziele 9.30-10.30. Potrzeb-
na jest żywność długoterminowa 
(konserwy, przetwory, mięsne, 
rybne, warzywne, makarony, ka-
sze, olej, cukier, mąka), środki hi-
gieniczne i czystości (płyny, myd-
ło, szampony, pieluchy, podpaski, 
ręczniki).

(kw)

PCK w Lubartowie zbiera za-
bawki dla ukraińskich dzieci. 
Przyda się używany rower, piłka 
czy hulajnoga.
W rogu hali w punkcie zbiórki da-
rów w budynku po byłej straży po-
żarnej przy ul. Jana Pawła II mieści 
się kącik zabawek. Tu najmłod-
si, którzy uciekli przed wojną w 

Ukrainie mogą wybrać coś dla sie-
bie. Problem w tym, że darów już 
prawie nie ma. -Kochani jeżeli ktoś 
z Was ma do oddania jakiekolwiek 
zabawki oraz piłki, hulajnogi czy 
rower, proszę przekażcie to do 
PCK w Lubartowie. Dzieci czekają 
na rozrywkę i bardzo się ucieszą – 
apeluje PCK.   (kw)

Młodzież z lubartowskich szkół, pracownicy miejskich 
jednostek i pracownicy Ratusza wzięli udział w akcji 
Sprzątania Świata. W sumie kilkaset osób wyruszyło 27 
kwietnia posprzątać Lubartów.
Akcja odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Ziemi, a jej inicjatorem był burmistrz Krzysztof Paśnik. 
Worki i rękawice dostarczył Związek Komunalny Gmin Zie-
mi Lubartowskiej. W sumie udało się zebrać kilkaset kilogra-
mów śmieci. Posprzątane zostały m.in. okolice Wieprza, Ale-
ja Topolowa i tereny wzdłuż torów należące do kolei.      (KW)
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Lubartów uczcił Dzień Flagi

Msza święta w intencji Ojczyzny, przemarsz pocztów sztandarowych ulicami miasta, złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą oraz koncerty 
partiotyczne – tak Lubarów uczcił 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja w LubartowieŚwięto Konstytucji 3 Maja w Lubartowie
Uroczystości miejskie rozpoczęły 
się przemarszem pocztów sztan-
darowych sprzed Urzędu Miasta 
pod Bazylikę św. Anny, gdzie od-
prawiona została Msza św. w inten-
cji Ojczyzny. Kazanie wygłosił ks. 
prof. Włodzimierz Bielak z KUL.
Pod tablicą na budynku Lubartow-
skiego Ośrodka Kultury, upamięt-
niającą mieszkańców Lubartowa 
walczących o nieodległość Ojczy-
zny, złożono wieńce.
Uroczystości uświetnił koncert w 
wykonaniu  Orkiestry Dętej OSP 
Lubartów. Wieczorem w Lubartow-
skim Ośrodku Kultury artyści Fil-
harmonii Lubelskiej  zagrali kon-
cert "Witaj Majowa Jutrzenko".

Katarzyna Wójcik

 - Już z najmłodszymi 
powinniśmy rozmawiać 
o barwach narodowych,  
hymnie czy godle naszego 
kraju – mówił  burmistrz 
Krzysztof Paśnik podczas 
lubartowskich obchodów 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

2 maja na placu przed ratuszem 
zaroiło się od biało – czerwonych 
flag.
Przedstawiciele Urzędu Miasta ra-
zem z dziećmi z lubartowskich 
przedszkoli i szkół pod przewodni-
ctwem Przedszkola Miejskiego nr 
4 w Lubartowie świętowali Dzień 
Flagi.
Były tańce ludowe, piosenki, wier-
sze związane z polskimi symbola-
mi narodowymi oraz quiz. Dzieci 
układały też biało – czerwone flagi 
z serc, dłoni i innych wzorów.

(kw)
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Trzy pytania do autorki projektu Otylia Swim Tour - Otylii Jędrzejczak, która jest najlepszą polską pływaczką, wielokrotną medelistką najważniejszych 
imprez pływackich na świecie, złotą medalistką olimpijską, rekordzistką świata.

Jak Pani projekt zawitał do 
tak małego miasta jak Lu-
bartów?
Projekt realizowany jest już ós-
my raz z rzędu. Trafiamy do co-
raz mniejszych miejscowości. 
Jest to dla mnie bardzo waż-
ne, bo zawsze było moim za-
łożeniem, że chcę przekazy-
wać wiedzę i doświadczenie 
również w tych mniejszych 
miejscowościach. Jestem 
szczęśliwa, że jesteśmy w Lu-
bartowie, ponieważ od lat 
znam lubartowską zawod-
niczkę Kaję Wróblewską, któ-
ra bardzo dobrze się rozwija 
pływacko. To dzięki  zaangażowa-
niu trenerki Iwony Tarkowskiej ze 
Swim Team Lubartów zawitali-
śmy do Lubartowa. Zainteresowa-
nie projektem okazało się bardzo 
duże. Nie mogliśmy wszystkich 
zapisać. Każdy mieszkaniec, któ-
ry wybierze się na pływalnię MO-

SiR, będzie miał dostęp do książki, 
którą tu zostawiamy. Mam nadzie-
ję, że powrócimy jeszcze z tym 
projektem do Lubartowa.

Jakie są główne założenia Oty-
lia Swim Tour? Wielokrotnie 
wspominała Pani o potrzebie 

wzmacniania po-
czucia pewności sie-
bie...
W momencie po-
wstawania projek-
tu priorytetem było, 
aby uczestniczyli w 
nim też rodzice.  To 
oni są nieodzowną 
częścią rozwoju dzie-
cka. Oni też zdoby-
wają doświadczenie i 
wiedzę, ale nie w tym 
sensie, że patrzą jak 
dziecko pływa. Ro-
dzic bierze udział w 
zajęciach z psycholo-

giem czy dietetykiem. Drugim za-
łożeniem projektu była populy-
zacja dyscypliny pływania oraz 
aktywnego i zdrowego trybu ży-
cia. Jestem przekonana, że nie 
każdy z uczestników projektu bę-
dzie zawodnikiem, ale jeśli wyko-
rzysta część wiedzy, jaką mu daje-

my chociażby z wykładu ze mną o  
wyznaczaniu sobie celów, budo-
waniu pewności siebie - to osiąg-
nie sukces także w innych dzie-
dzinach życia. Uczestnikami zajęć 
są  młode osoby od 9 do 14 roku 
życia. To wiek też buntu i potrze-
by podejmowania własnych decy-
zji. Chcemy im przekazać, aby po-
dążali drogą, gdzie każdego dnia 
obecna będzie aktywność fizycz-
na, która poprawia nasze samo-
poczucie i zdrowie. Badania po-
kazują, że po pandemii  poziom 
aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży zmniejszył się, ale też 
wzrósł poziom depresji. Stawia-
my na to, aby pokazywać uczest-
nikom, jak są sami wartościowi. 
Nie ważne skąd pochodzisz i jakie 
masz zaplecze, ważne jak bardzo 
chcesz. Wszystko, co osiągnęłam, 
zdobyłam ciężką pracą. Jestem z 
mniejszej miejscowości Ruda Ślą-
saka, dojeżdżałam na pływalnię 

do Katowic. Wiem, ile ta dyscypli-
na ma wyrzeczeń, ale też wiem, ile 
może dać radości.

Przyjechała Pani z całym szta-
bem fachowców. Kto jest wśród 
nich?
Moja fundacja przyjechała  z gro-
nem czternastu trenerów. Wśród 
fachowców są przede wszystkim 
trenerzy wybitnych zawodników 
sportowych, mamy też zawodni-
ków, którzy zrobili kwalifikacje na 
najbliższe Mistrzostwa Świata w 
czerwcu. Są z nami trenerzy przy-
gotowania motorycznego współ-
pracujący z różnymi dziedzinami 
sportu. Zależy nam na wszech-
stronności.  Zawsze stawiamy na 
to, aby jakość i zaangażowanie 
szły w parze z odpowiednim po-
dejściem do dzieci. Każde dziecko 
otrzymuje pakiet startowy – ko-
szulkę, czepek, ręcznik, plecak.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

dokończenie ze strony 1
Zainteresowanie udziałem w wy-
darzeniu było ogromne. Wielu 
chętnych trafiło na listy rezerwo-
we.
– Mamy nadzieję, że przekaże-
my promyczek wiedzy, którą wyko-
rzystacie w przyszłości. Wszystko 
zaczyna się od pewnego momen-
tu. Za moich czasów nie było moż-
liwości spotkania wybitnych spor-
towców, trenerów, uczenia się od 
nich. Wy macie tę możliwość. Jeste-
ście już o jeden krok do przodu. Dzi-
siejszy projekt pokazuje, że pływa-
nie jest dyscypliną wszechstronną. 
Buduje warunki nie tylko fizyczne, 
ale przede wszystkim psychiczne 
– zwróciła się Otylia Jędrzejczak 
do dzieci uczestniczących w zaję-
ciach.

Otylia Jędrzejczak zawitała do LubartowaOtylia Jędrzejczak zawitała do Lubartowa
Burmistrz Krzysztof Paśnik
To wielka nobilitacja dla miasta. Niecodziennie go-
ści się mistrza olimpijskiego, mistrza świata, mi-
strza Europy, rekordzistę świata w pływaniu. Cieszę 
się, że zainteresowanie warsztatami było ogrom-
ne.Tego typu warsztaty z mistrzynią są świetną 
okazją, aby zarówno dzieci, jak i rodzice zdobywa-
li wiedzę. Wyrażam przekonanie, że  przyczynią się 

do tego, aby pływanie w Lubartowie było jeszcze bardziej popularne.

Aneta Symbor, dyrektor MOSiR Lubartów
Atrakcyjność tego projektu to jego komplekso-
wość. Cały dzień odbywały się zajęcia dla dzieci 
na basenie, sali gimnastycznej, zaś rodzice mogli 
wziąć udział w warsztatach z dietetykiem i psycho-
logiem – gdzie były poruszane tematy komunika-
cji z dzieckiem, zdrowego odżywiania i diety. Pani 
Otylia jest motywatorem i wzorem do naśladowa-

nia nie tylko dla najmłodszych, ale myślę, że dla nas wszystkich. Na jej 
przykładzie widzimy, że pracą, systematycznością, a często wyrzecze-
niami jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo. Dziękuję Klubowi Swim 
Team – za pomysł zaproszenia Pani Otylii – chociaż ani MOSiR-u,  ani 
Pana Burmistrza i Pana Dyrektora SP 3 – nie trzeba było przekonywać, 
że jest to fantastyczny pomysł, który przyniesie wiele korzyści. Dziękuję 
wolontariuszom i wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy or-
ganizacji tego wydarzenia.

Iwona Tarkowska, trener Swim Team Lubartów
Przyjazd Otylii Jędrzejczak ma ogromny wpływ na 
wzrost świadomości wśród rodziców i dzieci jak 
zbawienny wpływ ma pływanie na nasze zdrowie. 
Już wcześniej jeździłam z dziećmi do innych miej-
scowości na podobne warsztaty, stąd moja znajo-
mość z Otylią. Pomysł  zaproszenia jej do nasze-
go miasta  zrodził się, jak byłam z Kają Wróblewską 

na Grand Prix w Oświęcimiu. Dziękuję Urzędowi Miasta i sponsorom za 
wsparcie tej inicjatywy.  

  Katarzyna Wójcik  
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Mazurek Trzeciego Maja na koncercie w LOK

Seniorzy odwiedzili muzeumKapucyński Piknik Motocyklowy

Mazurek Trzeciego Maja to utwór nieznanego 
autora występujący też pod nazwą „Witaj Ma-
jowa Jutrzenko”.  Taki sam tytuł nosił koncert, 
który zorganizowano w Lubartowskim Ośrod-
ku Kultury z okazji rocznicy uchwalenia konsty-
tucji.
Zaprezentowane utwory zostały zaaranżowa-
ne przez  instruktora LOK Alfreda Kędziorę. W 
repertuarze były najpiękniejsze polskie polo-
nezy, walce i mazurki wykonane przez muzy-
ków LOK oraz Filharmonii Lubelskiej.
Wystąpili artyści scen lubelskich: Ewa Wołosz-
kiewicz – sopran, Kamil Król – tenor, Natalia Ko-
zub – skrzypce, Mirosław Kozub – wiolonczela 
i Alfred Kędziora.                                   Katarzyna Wójcik

Najpiękniejsze polskie polonezy, walce i mazurki zabrzmiały 3 maja w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

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
13-19 maja godz.: 15:00

DOKTOR STRANGE DOKTOR STRANGE 
W MULTIWERSUM –W MULTIWERSUM –  PREMIERAPREMIERA
film: fantasy przygod.: 2D dub-
bing czas: 126 min, od lat: 15+ 
6-12 maja godz.: 17:00
10 maja   – kino nieczynne
13-19 maja godz.: 17:00

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
13-19 maja godz.: 19:30

WIELKI CZŁOWIEKWIELKI CZŁOWIEK
 W MAŁYM KINIE -  „BASIA 3” W MAŁYM KINIE -  „BASIA 3”
film: edukacyjny: 2D dubbing czas: 
47 min, od lat: 2+
22 maja godz.: 15:00

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBANAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA
film: komedia przygod.: 2D dub-
bing czas: 87 min, od lat: 6+
20-26 maja godz.: 15:00
24 maja   – kino nieczynne

FELIKS I UKRYTY SKARBFELIKS I UKRYTY SKARB
- - PRZEDPREMIERAPRZEDPREMIERA
film: animacja przygod.: 2D dub-
bing czas: 85 min, od lat: 4+
20-26 maja godz.: 17:00
24 maja   – kino nieczynne

KSIĄŻEKSIĄŻE
-  -  PREMIERAPREMIERA
film: komedia, dramat: 2D napisy 
czas: 95 min, od lat: 12+
20-26 maja godz.: 19:30
24 maja   – kino nieczynne

Uczestnicy Klubu Senior+ 
z Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury biorą udział w róż-
nych przedsięwzięciach, by 
spędzać czas w sposób ak-
tywny. 28 kwietnia odwie-
dzili Muzeum Ziemi Lubar-
towskiej, gdzie obejrzeli 
wystawę malarstwa artysty 
z naszego miasta Rafała Ere-
ta pt. „Noc Dzień Noc”. Dru-
gą ekspozycją były fotogra-
fie przedstawiające historię 
XIX- wiecznego Lubarto-
wa, o których opowiedzia-
ła dyrektor Ewa Sędzimierz. 
Wcześniej  byli w Miejskiej 
Bibliotece im. A. Mickiewi-
cza na wystawie poświęco-
nej twórczości Józefa Wybi-
ckiego. Obejrzeli spektakl 
w Teatrze Osterwy, ponad-
to uczestniczyli w Koncer-
cie Wiedeńskim czy Polskim 
Balecie Królewskim w Cen-

trum Spotkania 
Kultur w Lublinie. 
Przypominamy, że 
w Klubie Senior+ 
są prowadzone sta-
łe zajęcia – warszta-
ty wokalne, tanecz-
ne, aqua aerobik, 
otwarty klub dys-
kusyjny, warszta-
ty artystyczne oraz 
nowa forma za-
jęć - gimnastyka. 

Koordynatorem 
klubu jest Anna 
Borzęcka. Pod-
czas ostatnich za-
jęć seniorzy wy-
konywali prace 
plastyczne, któ-
rych tematem by-
ła martwa natura. 
Warsztaty popro-
wadziła instruk-
torka Anna Ja-

koniuk. Seniorzy mają możliwość 
wyjazdów, uczestnictwa w cieka-
wych wykładach. 13 maja odbę-
dzie się wycieczka do Lublina w 
celu zwiedzenia Motylarni oraz 
wzięcia udziału w  warsztatach 
malowania na szkle. Natomiast 17 
maja o godzinie 11.00 w LOK przy-
gotowany będzie dla seniorów 
wykład „Lubartów czasów Wandy 
Śliwiny”. Wygłosi go dr Ewa Sędzi-
mierz. Wstęp wolny. Ilość miejsc 
ograniczona.            SC, foto: AJ

14 maja Muzealna Majówka w Lubartowie
Muzeum Ziemi Lubartowskiej, 
Lubartowskie Towarzystwo Re-
gionalne oraz Muzeum Parafial-
ne zapraszają 14 maja w godz. 
16.00 – 21.00 do udziału w Mu-
zealnej Majówce.
W programie zaplanowano mię-

dzy innymi koncert Szkoły Mu-
zycznej, spotkanie z regionali-
stami, warsztaty, pokazy, loteria 
fantowa, spotkania z eksponata-
mi, lubartowskie legendy.
Jednocześnie będzie można od-
wiedzić Muzeum Parafialne przy 

Bazylice św. Anny (godz. 17.00 – 
19.00).
Muzeum zachęca też do udziału 
w akcji „Odwiedzamy obiekty hi-
storii i kultury” (szczegółowe in-
formacje u Waszego nauczyciela 
historii).

21 maja Stowarzyszenie Alwernia 
– Franciszkańskie Dzieło Promo-
cji Młodzieży i Rodziny organizuje 
XIII Kapucyński Piknik Motocyklo-
wy. Jest to impreza charytatyw-
na. W tym roku motocykliści jadą 
dla Weroniki. Dziewczynka uro-
dziła się 22 grudnia 2019 w dwu-
dziestym drugim tygodniu ciąży 
w zamartwicy z wagą 840 g. Na 
różnych oddziałach szpitalnych 
spędziła pierwsze osiemnaście 
miesięcy życia. Samotny pobyt 
w szpitalach, wcześniactwo, wie-
le chorób wynikających z przed-

wczesnego porodu FAS (alkoholo-
wy zespół płodowy) – to wszystko 
sprawiło, że Weronika jest dzie-
ckiem z niepełnosprawnością. Od 
września 2020 do maja 2021 ze 
względu na stan zdrowia dziew-
czynka przebywała na oddziale 
stacjonarnym w Hospicjum Ma-
łego Księcia. Od maja 2021 ro-
ku mieszka w Rodzinnym Domu 
Dziecka wraz ze swoim rodzeń-
stwem. Jest nadal pod opieką Ho-
spicjum Domowego Małego Księ-
cia. By mogła samodzielnie żyć, 
wymaga intensywnej rehabilitacji.

Zorganizuj urodziny w LOK
Nie macie pomysłu na urodziny? 
Brak Wam czasu na organizację 
zabaw? Szukacie niebanalnego 
rozwiązania?
Lubartowski Ośrodek Kultury 
wraz z Kinem Lewart zaprasza-
ją do organizacji oryginalnego 
przyjęcia urodzinowego. W zesta-
wie bajeczna, wesoła zabawa, a 
wszystko podczas URODZIN z KI-

NEM. W ramach wydarzenia za-
pewniony jest: seans filmowy w 
Kinie Lewart z repertuaru dostęp-
nego w danym dniu, ozdobiona 
salka urodzinowa, animator oraz 
upominek dla Jubilata.
Zapraszamy do rezerwacji:
533 133 423 / kinolewart@gma-
il.com
Odpal z nami ŚWIECZKI!



LUBARTOWIAK  NR 9 [876] •  12 maja 2022 7AKTUALNOŚCI

Koncert „Witaj Maj, 
3 Maj”

4 Maja wychowankowie PMDK w Lubartowie świętowali 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja koncertem „Witaj 
Maj, 3 Maj”.  Młodzi artyści zaśpiewali najpiękniejsze pieś-
ni i piosenki o tematyce patriotycznej, a ich istruktorki – 
Grażyna Grymuza i Dominika Kłębukowska-Wąchocka i  
zaakompaniowały im na fortepianie. Na tym wspania-
łym instrumencie, przekazanym PMDK przez Lubartow-
ski Ośrodek Kultury, Dominika Kłębukowska-Wąchocka 
zagrała preludia Fryderyka Chopina. Na zakończenie za-
brzmiał najnowszy utwór Martyny Bronisz, skompono-
wany do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który 
Martyna zagrała i zaśpiewała w duecie z Karoliną Markie-
wicz. Doskonale zaprezentowali się najbardziej doświad-
czeni wokaliści Młodzieżowego Studia Piosenki (Maja 
Macioszek, Agata Zyga, Karolina Markiewicz, Martyna 
Bronisz, Karol Małyska, Piotr Bagun), zespoły wokalne 
(Jan Pawlikowski, Marek Przytocki, Maja Stawecka, Ma-
ria Łukasik, Milena Kozieł, Antonina Filip, Magda Włosek, 
Antonina Małyska) oraz duety i soliści  z grup dziecięcych 
(Nina i Eliza Chłopaś, Zuzanna Lik i Amelia Wysok, Ma-
ja Kisiel).   PMDK

Nowości w świetlicy dla dzieci z Ukrainy 
w Lubartowskim Ośrodku Kultury  
W zorganizowanej przez LOK świetlicy dla dzieci 
z Ukrainy cały czas pojawiają się nowi goście. Wo-
lontariusze oraz pracownicy dbają o to, by na twa-
rzach dzieci i ich mam uśmiech pojawiał się jak naj-
częściej.
Dzieje się tak m.in. za sprawą wielu kreatywnych 
zabaw. Nie brakuje malowania, tańczenia, tworze-
nia, nauki, grania, śpiewania. 
Jak działa świetlica?
- poniedziałek 11:00 - 15:00 
w godz. 12:00 - 13:00 zajęcia szachowe
- wtorek 11:00 - 15:00
w godz. 12:00 - 13:00 zajęcia artystyczne
- 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 polskiego 
dla dzieci
Ważne informacje organizacyjne:
- obok świetlicy znajduje się pokój, w którym do-
stępne są materiały plastyczne, miejsce do odpo-
czynku, ciepłe napoje, przekąski, bajki w języku 
polskim od Wydawnictwa Znak, a także książki w 
języku ukraińskim przekazane przez Fundację Po-
wszechnego Czytania oraz gry ufundowane przez 
firmę Rebel.pl
- w czwartki świetlica jest nieczynna
uwaga! W świetlicy dzieci powinny znajdować się 
pod opieką opiekuna. Wyjątkiem jest godzina za-
jęć prowadzona przez instruktora.            AK

Sadzonki za odpady 
– skorzystaj z akcji ZKGZL

Trenuj w lesie 
z Nadleśnictwem Lubartów

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza do udziału w 
akcji  „Eko Piątek”.  13 maja na placu przed Ratuszem w godz. 10.00-
15.00 w ramach wydarzenia przeprowadzona będzie akcja „Sadzonki za 
odpady”, podczas której w zamian za drobny, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny organizatorzy rozdadzą sadzonki roślin ozdobnych. Dla 
najmłodszych uczestników przewidziano też quizy i zgadywanki.

 Ruszyła kolejna edycja „Ogólnopolskiej akcji treningów leśnych – Tre-
nuj w lesie”. Nadleśnictwo Lubartów serdecznie zaprasza w niedziele o 
godzinie 10:00 na Parking Kopanina wszystkich zainteresowanych na 
wspólne, aktywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Na terenach 17 nadleśnictw odbywają się takie treningi pod okiem wy-
kwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki. Zajęcia te są przeznaczone 
zarówno dla wprawionych biegaczy jak i tych, którzy dopiero zaczyna-

ją stawiać swoje 
pierwsze kroki 
w bieganiu.
Treningi są cał-
kowicie bez-
płatne i bę-
dą realizowane 
w niedziele aż 
do 26 czerw-
ca. Pierwsza ak-
cja odbyła się 8 
maja. 
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Na ratunek Ziemi

Uczennice RCEZ reprezentowały 
szkołę w konkursach

Wieczór z Szekspirem, czyli uczniowie II LO 
w Warszawie

W zdrowym ciele 
zdrowy duchSzkoła Podstawowa nr 4 im. Jana 

Pawła II w Lubartowie 22 kwietnia 
zamieniła się w teren gry. Koryta-
rze przemierzali uczniowie szuka-
jący sposobu " Na ratunek Ziemi". 
Poprzez odszukiwanie i wykony-
wanie zadań związanych z eko-
logią dowiedzieli się, jak mogą 
pomóc naszej planecie, by kolej-
ne pokolenia mogły cieszyć się 
jej pięknem. Uczniowie klas I - III 
utrwalili swoją wiedzę i umiejęt-
ności w segregacji odpadów, do-
wiedzieli się, ile czasu potrzebu-
ją na rozkład przedmiotów, które 
wyrzucamy oraz ile miejsca na na-
szej planecie zajmują wysypiska 
śmieci. Podczas różnych aktywno-
ści poznawali sposoby na ekolo-
giczne życie, a przy okazji dosko-

nalili umiejętności 
matematyczne i po-
lonistyczne. Spraw-
dzili też, jak łatwo po-
konywać trudności, 
pracując w grupie.
Uczniowie klas star-
szych, posługując się 
planem szkoły, szu-
kali nietypowo ukry-
tych zadań zakodo-
wanych kodami QR. 
Przy użyciu table-
tów wyświetlali ani-
macje, infografiki, in-
teraktywne mini gry, 
dzięki którym mo-
gli właściwie uzupeł-
nić zadania na kar-
tach gry. Aktywności 

skupiały się 
wokół tema-
tu odpadów, 
ich właściwe-
go segrego-
wania, prze-
t w a r z a n i a , 
sposobów na 
o g r a n i c z a -
nie ich ilości 
i zasadami 

postępowania z odpadami nie-
bezpiecznymi. Aktywne działa-
nia nie tylko zwiększyły motywa-
cję uczniów, ich zaangażowanie, 
ale również pozwoliły w ciekawy, 
intrygujący sposób przedstawiać 
poszczególne zagadnienia z za-
kresu edukacji ekologicznej. Je-
steśmy pewni, że nasi uczniowie 
ten dzień będą długo pamiętać i 
stosować wypracowane zasady w 
życiu codziennym.                      SP4

Dowód na to dały dziewczęta z 
Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, 
włączając się 1 maja  w dorocz-
ną imprezę organizowaną przez 
Muzeum Zamoyskich w Kozłów-
ce. Była to Mundurowa Majówka 
z Sokołem. Grupa uczennic szkoły 
z ul. Chopina w składzie: Patrycja 
Laskowska IIIB; Małgorzata Koło-
dziejczyk IIIS; Andżelika Wierzchoń 
IIIS; Patrycja Gąsior IIH; Nadia Be-
net IM; Weronika Duda IM; Mar-
tyna Lal IM; Julia Podleśna IM; Ga-
briela Rzymańska IM, uświetniła tę 
imprezę pokazem swoich akroba-
tyczno – tanecznych umiejętności. 
Dziewczęta pod okiem Małgorza-
ty Mazurek-Filip przygotowały wy-

stęp składający się z dwóch części. 
Pierwsza nawiązywała do histo-
rycznych zapisków z lat 30 ubie-
głego wieku znalezionych w bi-
bliotece pałacowej, dotyczących 
ćwiczeń uprawianych przez na-
sze prababki na terenie Pałacu Za-
moyskich w Kozłówce. W tej części 
dziewczęta wystąpiły w strojach 
inspirowanych  historycznymi fo-
tografiami. Część drugą stanowił 
pokaz akrobacji połączonych ukła-
dem tanecznym do współczesne-
go  utworu. Zarówno dziewczę-
ta, jak i goście odwiedzający tego 
dnia kompleks parkowo – pałaco-
wy bawili się wspaniale.      

  ZS2

28 kwietnia w warszawskim Cen-
trum Nauki Kopernik odbył się fi-
nał ogólnopolskiego konkursu 
wiedzy o prawie pracy i bhp „Po-
znaj swoje prawa w pracy”.  Na-
sze województwo reprezentowa-
ła Monika Tołubińska (na zdjęciu), 
uczennica klasy 3 THEk, która w 
etapie regionalnym była najlepsza 
w województwie. Konkurs prze-
biegał pod honorowym patrona-
tem Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
W finale brało udział 48 uczestni-
ków z całej Polski, którzy udzielali 
odpowiedzi na 50 pytań zamknię-
tych zarówno jednokrotnego, jak i 
wielokrotnego wyboru o podwyż-
szonym poziomie trudności.
Organizatorzy gratulowali uczest-
nikom finału bardzo dużej wiedzy 
na temat praw i obowiązków wy-

nikających z prawa pracy 
oraz problemów i zagrożeń 
występujących w środowi-
sku pracy.
Monika wykazała się du-
żą wiedzą i pomimo te-
go, że nie udało się stanąć 
na podium, to wiedza i do-
świadczenie, które zdoby-
ła podczas przygotowań do 
konkursu, na pewno zaowo-
cują w przyszłości kolejnymi 
sukcesami. Dziękujemy za 
zaangażowanie, trud przy-
gotowań oraz godne repre-
zentowanie szkoły.

Natomiast uczennica klasy 1TB 
Gabrysia Szabelska wzięła udział 
w ogólnopolskim konkursie Insty-
tutu Goethego w Warszawie pt. 
„Mein Beruf ist spitze” – mój za-
wód jest super! Konkurs skiero-
wany był do dziewczyn wybiera-
jących kształcenie w zawodach, 
w których dominują mężczyźni. 
Zadanie konkursowe polegało na 
przedstawieniu w krótkim filmie 
zalet wybranego przez uczenni-
cę kierunku kształcenia, korzyści i 
możliwości płynących z posiada-
nia wykształcenia zawodowego – 
oczywiście w języku niemieckim. 
Opiekunem uczennicy jest Emi-
lia Dybała-Kozak nauczyciel języ-
ka niemieckiego,  a wsparciem w 
realizacji technicznej projektu  był 
Mariusz Puła.  RCEZ

Uczniowie klasy III i oraz II b z II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. P. 
Firleja w Lubartowie wybrały się 
na wycieczkę do Warszawy. Pro-
gram wyjazdu 21 kwietnia obej-
mował zwiedzanie zespołu pała-
cowo-parkowego w Wilanowie, 
wizytę w Muzeum Narodowym 
oraz spektakl w Teatrze Narodo-
wym. Pierwszy na liście atrakcji 
był Wilanów i mimo iż podróż do 
stolicy odbyła się w deszczu, to na 
miejscu niebo rozjaśniło się i po-
goda  pozwoliła nam na podzi-
wianie pięknego pałacu oraz prze-
chadzkę po urokliwych ogrodach, 
po których kiedyś spacerował sam 
król Jan III Sobieski. Ten aktywny 
odpoczynek na łonie natury po-
zwolił nam nabrać siły na kolejną 
atrakcję, jaką było Muzeum Naro-
dowe.
 Wiele dzieł, które się tam znaj-
dują, świetnie znamy; te-
raz na własne oczy mo-
gliśmy zobaczyć ,, Bitwę 
pod Grunwaldem " Jana 
Matejki, ,,Żydówkę z po-
marańczami" Aleksandra 
Gierymskiego czy ,,Por-
tret Adama Mickiewi-
cza na Judahu skale" Wa-
lentego Wańkowicza. To 
tylko kilka przykładów 

spośród wielu. Muzeum po-
dzielone jest na kilka galerii, 
m.in. sztuki starożytnej, sztu-
ki średniowiecznej czy sztu-
ki XIX wieku, które pozwoliły 
nam zobaczyć dzieła przed-
stawiające założenia poszcze-
gólnych epok, co z pewnością 
przyda się, choćby na lekcje 
języka polskiego i historii.
 Po przerwie na obiad zja-
wiliśmy się w Teatrze Naro-
dowym, by obejrzeć sztu-
kę ,,Wieczór Trzech Króli albo 
Co chcecie" w reż. Piotra Cie-
plaka, na podstawie drama-
tu Williama Shakespeare'a. 
Dla wielu z nas była to pierw-
sza wizyta w teatrze od dawna i 
z pewnością nie będzie ostatnia. 
Sztuka ta bawiła nas, ale też skła-
niała do interpretacji i refleksji. Ge-
nialnie łączyła w sobie aktorstwo i 

elementy muzyczne. Śpiew akto-
rów i muzyka grana na żywo, sta-
rannie dopracowane, zapadną 
nam w pamięć na długo.
 Wycieczka bardzo nam się po-

dobała, miło spędziliśmy 
czas w klasowym gronie i 
oczywiście mamy nadzie-
ję na podobne wyjazdy w 
przyszłości.
Wyjazd zorganizowały 
wychowawczynie klas II 
b oraz III i: Aleksandra So-
larz i Agnieszka Opolska.   

Martyna Bronisz, kl. III i
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W ROCZNICĘ BITWY POD LUBARTOWEM…
„Walący się mur przy kościele po-
-Kapucyńskim w Lubartowie do-
magał się gwałtownie remon-
tu. Wąska uliczka ciągnąca się tuż 
przy nim zaczęła być nawet nie-
bezpieczną dla ruchu kołowego, 
który ostatecznie został wstrzy-
many przez władze miejskie. Otóż 
rektor kościoła, pomimo braku 
funduszy w ubogiej skarbonie 
kościelnej, postanowił nie dopuś-
cić do ruiny i po porozumieniu się 
z parafianami i dozorem, uzyskał 
pracę ofiarną murarzy lubartow-
skich, co umożliwiło przystąpie-
nie do rozbiórki muru. Robota roz-
poczęta wiosną 1926 r., posuwała 
się chyżo naprzód. Na parę tygo-
dni przed Wielkanocą zaczął się 
już wznosić częściowo nowy mur 
i oto w chwili wykopywania z zie-
mi zbytecznych gruzów i kamieni, 
natrafiono na kości ludzkie. W tem 
miejscu nie było nigdy cmentarza. 
Odkrycie przejęło do głębi robot-
ników i zachęciło do poszukiwań. 
Wkrótce – rozkopana ziemia od-
kryła szkielet polskiego żołnierza 
– powstańca i zrozumiano wszyst-
ko. Ręce wzniosły się do czapek 
a usta- poruszały słowami modli-
twy…
Dziewięćdziesiąt pięć lat cień Ka-
pucyńskiego muru był grobem 
bohatera nieznanego nikomu. 
Któż to był? Żołnierz prosty czy 
dowódca oddziału walczącego 
mężnie pod osłoną kościoła? Mo-
że to podpułkownik Chmielewski 
albo major Falkowski, zabici obaj 
w krwawej bitwie pod Lubarto-
wem? Kto by to nie był! Mniejsza o 
nazwisko! Wiadomo jednak, że to 
jeden z tych świętych ofiarników 

na śmierć posłanych, którzy pod-
dali się po wystrzeleniu ostatnie-
go naboju.
Sinawa mgła przepełnia powie-
trze… Majowy aromat płuca chło-
ną a wzrok przebija z trudem za-
słonę mglistą. Słychać tętent… 
a spoza mgły coś różowi się, pali. 
To most na rzece za naszą konni-
cą sunącą we mgle pod dowódz-
twem Chrzanowskiego. Od Ka-
mionki ciągną bataliony wojska… 
W skrobowskim lesie zatrzymał 
się Skarżyński ze swą konnicą i ar-
tylerią podchodząc brygadę Fe-
ziego. Korpus Kreutza wzmożo-
ny oddziałem Kuzniecowa pełznie 
jak wielki tysiącgłowy gad …W 
oddali czerwienia się dachy pała-
cowe i kościelne. Smukle wieżycz-
ki patrzą w niebo… Na klasztorze 
jaśnieje złoty krzyż i biała smuga 
muru biegnie po ziemi, strzegąc 
świątyni Pańskiej. To Lubartów… 
Z ust wodza pada rozkaz za roz-
kazem! Miasto zadrżało od tęten-
tu koni i bicia serc ludzkich. Jeden 
batalion pierwszego pułku ukryty 
w murach Kapucyńskiego klaszto-
ru stanął do walki na śmierć i ży-
cie. Rozgorzała bitwa płomieniem 
nienawiści i rozpaczy… Batalion 
pierwszy jak wielki ofiarnik pozo-
stał w murach klasztornych bronić 
placówki do ostatka, a Chrzanow-
ski ruchem flankowym zwrócił 
się ku Łęcznej, prowadząc jedno-
cześnie uporczywą walkę z na-
cierającym silnie nieprzyjacielem. 
Wszystkie szarże konnicy Kreu-
tza zostały odparte i Chrzanow-
ski szczęśliwie przeprawił się za 
Wieprz. A tu pod osłoną klasztor-
nego muru idzie gra o  stawkę 

ostatnią. Naraz – sine mgły, białe 
smugi obłoków, sylwetki walczą-
cych oblewa purpura. Piekielny 
zwiastun zagłady – łuna  pożaru. 
Płonie stary gród Firlejów, Wiśnio-
wieckich i Sanguszków! Łakome 
języki ognia ślizgają się po cen-
nych budowlach, dusząc w dymie 
najcenniejszy skarb - życie ludz-
kie. Za klasztornym murem nie-
dobitki oddziału z zimną krwią 
bohaterów oceniają tragizm po-
łożenia. Wszystkie oczy skupiły się 
na ostatnim naboju. I… przyszła 
chwila przesmutna. Gwizdnęło 
powietrze, zapach prochu wdarł 
się w mózg oblężonych… padł 
ostatni strzał…”
Cytowany powyżej tekst to frag-
ment opowiadania autorstwa 
Wandy Śliwiny zatytułowane-
go We mgle dziejów, a zamiesz-
czonego w wydanej w roku 1928 
publikacji „Ziemia Lubartowska. 
Szkic monograficzny, ilustrowany” 
opracowanego przez Wandę Ja-
gienkę Śliwinę i Ferdynanda Tra-
cza.
10 maja minęła 191 rocznica po-
tyczki pod Lubartowem, w któ-
rej to starły się ze sobą oddziały 
polskiego Korpusu gen. W. Chrza-
nowskiego i armii rosyjskiej gen. 
Kreutza. Wojskom polskim udało 
się szczęśliwie przeprawić przez 
Wieprz i ruszyć na Zamojszczy-
znę. Wojska rosyjskie powstrzy-
mywane przez oddział 1 kompanii 
1 pułku piechoty kpt. Józefa Leś-
niowskiego bombardowały mia-
sto, wywołując liczne pożary. Za-
łoga polska przez kilka godzin 
odpierała szturmy i wytrzymywa-
ła ostrzał artyleryjski. Poddali się 

dopiero po wystrzeleniu wszyst-
kich naboi i wybiciu bram klasz-
tornych. W tym czasie miasto pło-
nęło. Rosjanie otoczyli Lubartów, 
nie pozwalając ludności cywil-
nej na wydostanie się. Kto mógł, 
chronił się w piwnicach swoich 
domostw. W aktach parafialnych 
odnotowano śmierć kilkuosobo-
wej rodziny Lisków, która „w po-
gorzeli całego miasta Lubartowa 
przez wojska cesarsko – rosyjskie 
podpalonego z przyczyny walki z 
wojskiem polskim spaliła się czyli 
podusiła od gorąca w piwnicy pu-
stej ukrytych”. Byli to: Mikołaj Lisek 
(lat 46), jego żona Ewa z Kurlów 
(lat 32), ich pięcioro dzieci i bra-
tanek. Poniesione z tego powo-
du i wyliczone później straty ma-
terialne Lubartowa przewyższały 

kilkakrotnie straty innych miast w 
województwie lubelskim i wyno-
siły w skali całego województwa 
przeszło 12%. Na lubartowskim 
cmentarzu parafialnym znajduje 
się mogiła powstańców listopa-
dowych, walczących w korpusie 
gen. Wojciecha Chrzanowskiego 
z pułku strzelców mjr Falkowskie-
go poległych 9 maja 1831 w okoli-
cach Lubartowa (Firlej) oraz 5 puł-
ku ułanów płk Chmielewskiego 
poległych 10 maja 1831 r. w cza-
sie przeprawy przez rzekę Wieprz. 
W maju 2016 r. na placu przy koś-
ciele o.o. Kapucynów zasadzono 
Dąb jako wieczny symbol naszej 
pamięci. Również w tym roku lu-
bartowscy regionaliści odwiedzi-
li te miejsca, zapalając w intencji 
poległych znicze. ES
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Szlak ma około 23 kilometrów 
długości i prowadzi od Kozłów-
ki do Nasutowa. Większa część 
trasy biegnie po terenie Kozło-
wieckiego Parku Krajobrazowe-
go i jego otulinie. Idąc nim mo-
żemy zachwycić się przyrodą i 
lepiej poznać kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego.
Przewodnik „Śladami ks. Stefana 
Wyszyńskiego po Kozłowieckim 
Parku Krajobrazowym” można do-
stać w Punkcie Informacji Tury-
stycznej w Lubartowie. Publikacja 
wydana przez Zespół Lubelskich 
Parków Krajobrazowych zawie-
ra opis szlaku oraz atrakcji, jakie 
można na nim spotkać. Są też cy-
taty z wypowiedzi Prymasa Tysiąc-
lecia.
-Wędrując szlakiem, warto rozwa-
żyć ich treść, gdyż w zamierzeniu 
twórców wędrówka szlakiem po-
winna być nie tylko marszem, ale 
i rodzajem wędrówki duchowej – 
czytamy w przewodniku.
RUSZAMY Z  KOZŁÓWKI
Wyprawa śladami księdza Stefa-
na Wyszyńskiego rozpoczyna się 
przy Pałacu Zamoyskich w Ko-
złówce, gdzie ksiądz Wyszyński 
przebywał w okresie okupacji nie-

mieckiej od 1 sierpnia 1940 roku 
do 1 września 1941 roku. Okres 
jego pobytu tutaj wiąże się z po-
staciami Aleksandra i Jadwigi Za-
moyskich. Wyszyński przyjechał 
na zaproszenie zakonnicy Joanny 
Lossow, która potrzebowała opie-
kuna duchowego dla swoich pod-
opiecznych z Zakładu dla Ociem-
niałych w Laskach, które znalazły 
schronienie w gościnnych pro-
gach Zamoyskich.
W czasie pobytu w Kozłówce księ-
dza Wyszyńskiego można było go 
spotkać głównie w pomieszcze-
niach sąsiadujących z kaplicą pa-

łacową, w której odprawiał msze. 
W 2000 roku na ścianie zewnętrz-
nej kaplicy umieszczono popier-
sie Prymasa Tysiąclecia i tablicę 
pamiątkową. W roku 2016 udo-
stępniono ekspozycję „Ksiądz Ste-
fan Wyszyński w Kozłówce 1940-
1941” usytuowaną w pokoju przy 
kaplicy pałacowej.
Na cmentarzu parafialnym w Ko-
złówce można obejrzeć neo-
gotycką kaplicę grobową Anie-
li i Konstantego Zamoyskich, a w 
centrum miasteczka kościół p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła z 
1459 roku, należący do najstar-

szych w województwie lubelskim. 
W tym kościele przyszły prymas 
często bywał, wspomagając ów-
czesnego proboszcza w pracy 
duszpasterskiej.
W LAS, PEŁEN SAREN, 
JELENI, DANIELI I ŁOSI...
Jak czytamy w przewodniku, z Ka-
mionki droga prowadzi trasa w 
pobliżu stawów przy pałacu w Sa-
moklęskach, w granice Kozłowie-
ckiego Parku Krajobrazowego, do 
parkingu leśnego w Bratniku, i 
duktami leśnymi do wsi Dąbrów-
ka, miejsca spacerów księdza Wy-
szyńskiego. Dalej, zagłębiając się 
w las pełen wiekowych dębów 
bezszypułkowych i starych sosen, 
przez utworzony na tym terenie 
rezerwat Kozie Góry, szlak docie-
ra do leśnej osady Stary Tartak, z 
dawnym nadleśnictwem Zamoy-
skich. Stąd, po minięciu mostku na 
rzece Ciemiędze trasa zagłębia się 
w las, pełen saren, jeleni, danieli i 
łosi oraz wielu gatunków ptaków. 
Po wyjściu na leśne przedpole wi-
dać już wieś Nasutów. Zarówno w 
Nasutowie, siedzibie zarządu or-
dynacji, jak też w Starym Tartaku 
ksiądz Wyszyński odprawiał msze 
święte i nabożeństwa, także dla 

partyzantów.
SKĄD IDEA?
Pomysł stworzenia szlaku narodził 
się na kanwie Akademii Kozłowie-
ckiej organizowanej w Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, dokład-
nie od Marcina Sułka, ówczesnego 
przewodniczącego lubelskiego 
Oddziału Okręgowego Katolickie-
go Stowarzyszenia „Civitas Cristia-
na”. Do realizacji tej idei dołączyło 
Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 
i Zespół Lubelskich Parków Krajo-
brazowych.

Katarzyna Wójcik

Wybierz się śladami Wyszyńskiego po Lasach Kozłowieckich

Punkt Informacji Turystycznej w 
Lubartowie (ul. Farna 4) zapra-
sza po mapy, zrywki, przewod-
niki, informatory (w różnych ję-
zykach). Wśród nich mapa tras 
rowerowych Lubartowa i okolic, 
mapa parków krajobrazowych 
województwa lubelskiego, prze-
wodnik po szlaku śladami księ-
dza Wyszyńskiego po Lasach Ko-
złowieckich, mapa rowerowa 
Roztocza, przewodnik kajakowy 
po rzece Wieprz i wiele innych 
bezpłatnych materiałów.

10 maja minęła 191 rocznica potyczki pod Lubartowem, w której starły się oddziały polskiego Korpusu gen. W. Chrzanowskiego i armii rosyjskiej gen. 
Kreutza. O szczegółach tych zdarzeń opowiada historyk dr Ewa Sędzimierz.
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SPRZEDAM

 Do sprzedania 3 - pokojowe 
mieszkanie  do wykończenia  z piw-
nicą i garażem na os. Popiełuszki, 
cena 420 tysięcy złotych.  Tel. 696 
285 889
 Garaż w Lubartowie. Wyodręb-
niony z księgą wieczystą, bezczyn-
szowy, energia odczyt indywidual-
ny, wjazd i wyjazd z ul. Popiełuszki, 
cena 54 900 zł do negocjacji. Tel. 
503 422 776; 505 495 581 
 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 12 arów, obręb 12 – Jacek, 
nr działki 53/7. Tel. 506 457440; 
501592995 
 Sprzedam działkę w Uścimowie 
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 citroen C5 2008 r., 
1.6 HDI, zarejestrowany w Polsce, 
przegląd i OC do stycznia 2023, 
przebieg 148 tys km, cena 16900 zł. 
Tel. 506 132 965 
 Sprzedam agregat prądotwór-
czy Honda 9x390, 8KW, 13 koni, 
trójfazowy, 220-gniazdo, okolice 
Firleja, 4850 zł do negocjacji. Tel. 

506 132 965 
 Sprzedam traktor Władimir t 25 
z 1985 roku, nowa instalacja elek-
tryczna, regeneracja kolumny kie-
rownicy, nowe opony z przodu, 
rozrusznik od c360, pali bez użycia 
odprężnika, sprawny, zarejestrowa-
ny, gotowy  do pracy, cena 16500 zł. 
Tel. 506 132 965 
 Sprzedam volkswagen golf edi-
tion rok 2000, klimatyzacja, central-
ny zamek, ESP, airbag, przebieg 251 
818 tys km, cena 6850 zł. Tel. 506 
132 965 

WYNAJMĘ
  Mieszkanie 3-pokojowe, 
umeblowane, 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, ze-
garki na ścianę, lampy, dzbanki, 
żelazka, latarki, gramofony z tubą 
i bez, akordeony, radia, młynki do 
kawy itp. Tel. 608 634 418

 Kupię działkę rolno – budowla-
ną w pobliżu Lubartowa przy głów-
nych trasach. Powierzchnia około 1 

ha, szerokość min. 40 m. Media. Tel. 
696 285 889 

RÓŻNE  
 Wywrotka 3,5 t. Wywiozę/
przewiozę ziemię, kamień, torf, 
maszyny, złom, drewno,  zboże 
itp. Tel. 608 036 793 
 Kupię, uprzątnę, potnę złom. 
Tel. 609 928 998
 Dotacje rolnicze PROW.        Na-
bory do 31 maja - Premia bez-
zwrotna na otworzenie lub roz-
winięcie firmy dla rolników 
ubezpieczonych w KRUS (150-250 
tys.). Premia Młody Rolnik – 150 
tys. Małe Gospodarstwa – 60 tys. 
Wypełnianie wniosków. Dojazd 
do rolników.        Tel. 795-931-529  
 Koszenie trawy, kosiarka bija-
kowa,  działki, ugory, łąki i nieużyt-
ki, Lubartów i okolice. Tel. 783 802 
677

 Nauka gry na fortepianie 
i elektronicznych instrumen-
tach klawiszowych. Nauczy-
ciel z wyższym wykształceniem 
muzycznym i czynny pianista. 
Możliwe dojazdy do miejsca za-
mieszkania ucznia. Tel. 665 191 
523  

Mateusz Szczepaniak 
powalczy w Wielkiej Brytanii

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA LUBARTÓW W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

Na podstawie Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Bu-
dżetu 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) niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 2023.
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie od mieszkańców Miasta Lubartów propozycji pro-
jektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.
I. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r., o godzinie 1600 w sali 
obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.
II. W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne 
dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, ogólnodo-
stępne dla mieszkańców Miasta, z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury.
III. Zasady zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego:
1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgła-
szane przez mieszkańców mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Lubartów.
2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Lubartów.

3. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych pro-
jektów.
4. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na piś-
mie na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. For-
mularz jest dostępny na stronie internetowej www.lubartow.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 
2023 oraz w wersji papierowej  w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.
Projekty mogą być również zgłaszane za pośrednictwem strony www.lubartow.budzet-obywatel-
ski.org. Szczegółowa informacja o sposobie elektronicznego zgłaszania projektów dostępna jest 
pod wskazanym powyżej adresem.
5. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego 2023 należy skła-
dać w terminie od 25 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. 

 Burmistrz Miasta Lubartów 
Krzysztof Paśnik

Zawodnik MKS „Lubartów” sekcji 
MMA już 25 czerwca stanie w ok-
tagonie jednej z największych fe-
deracji mieszanych sztuk walki 
na Wyspach – FCC – Full Conta-
ct Contender. Walka Mateusza za-
kontraktowana została w kategorii 
wagowej do 86 kg. Przeciwnikiem 

zawodnika MKS „Lubartów” bę-
dzie Emile Vujakovic – Anglik z re-
kordem 5-2. Całość wydarzenia 
odbędzie na Bolton Arena – Bol-
ton. Reprezentant Lubartowa roz-
począł już przygotowania i z nie-
cierpliwością czeka na dzień walki.

Pospaceruj z czworonogiem ze schroniska. Dom tymczasowy dla psa
Wolontariat Schroniska dla psów w Nowodworze zaprasza na sobotnie spacery z psami. Oprócz spacerów można przygarnąć psiaka.

Wolontariat Schroniska dla psów 
w Nowodworze zaprasza na  spa-
cery z psami. W każdą sobotę spa-
cery odbywają się w dwóch tu-
rach godzinowych: pierwsza tura 
9:00-10:30, druga tura 10:30-
12:00. 
Wyjście z psem za bramę schro-
niska powoduje, że ten uczy się 
chodzić na smyczy, dowiaduje 

się, że obroża to nic 
groźnego, a człowiek 
to dobry towarzysz 
i warto się trzymać 
blisko niego - spró-
bować zaufać mu na 
nowo. Dla schroni-
skowych psiaków to 
wcale nie jest oczy-
wiste! Jest to olbrzy-
mia radość wyjść na 
spacer z człowiekiem. 
W ten jeden specjal-
ny dzień, schronisko-
we psiaki mają okazję 
zaczerpnąć świeże-

go powietrza, po całym tygodniu 
siedzenia w boksie. Dzięki space-
rom zwiększa się szansa na adop-
cję takich psiaków. Zachęcamy do 
śledzenia profilu na portalu spo-
łecznościowym facebook „Wo-
lontariat 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 przej-
ściach... Pomyśl, co muszą prze-
żywać, kiedy wracają z nieudanej 
adopcji... ZWIERZĘ TO NIE ZA-
BAWKA! Kontakt w sprawie adop-
cji: PN-ND 9:00- 20:00 Justyna 691 
742  265,mail: stowarzyszenie.no-
wodwor@wp.pl. 

DOM TYMCZASOWY 
DLA  PSA ZE SCHRONISKA 

 Przed podjęciem takiej decy-
zji, warto jest się zastanowić czy 
aby na pewno takiego pieska oto-
czymy potrzebną mu opieką, czy 
będziemy mieli czas, aby sprostać 
obowiązkom, jakie na nas czekają.  
Dom tymczasowy dla psa to dom, 
w którym zwierzę przebywa do 
momentu adopcji, czyli znalezie-
nia mu opiekuna i domu na stałe. 
Można by sądzić, że funkcje takie-
go miejsca spełniają schroniska 

dla zwierząt. Nic bardziej mylne-
go. Żadne schronisko nie zapew-
ni takich warunków bezdomne-
mu zwierzęciu jak dom, choćby 
tymczasowy. Do takich miejsc tra-
fiają przede wszystkim zwierzę-
ta, które nie poradziłyby sobie w 
schronisku. Są to często chore psy, 
o specjalnych potrzebach, strach-
liwe, starsze lub bardzo młode. 
Warunki schroniskowe to boksy, 
klatki, rzadkie spacery i minimal-
ny kontakt z ludźmi. Często rów-
nież agresywni kompani, z któ-
rymi trzeba walczyć o dostęp do 
miski z jedzeniem. Pobyt w schro-
nisku nawet dla zdrowego zwie-
rzaka bez większych problemów 
behawioralnych to duży stres, 
który może odbić się na jego kon-
dycji fizycznej i psychicznej. W 
przypadku chorego psa przeby-
wającego często w przepełnio-
nym zwierzętami schronisku pra-
cownikom nie zawsze starczy 
czasu na właściwą jego pielęgna-

cję lub podawanie leków czy kar-
mienie specjalistyczną karmą. Na-
tomiast w domu tymczasowym 
z założenia zwierzę ma mieć za-
pewnione jak najlepsze warunki, 
by wyzdrowieć, dojść do siebie, 
zaznać spokoju i czekać na udaną 
adopcję. Tymczasowy właściciel 
powinien być w stanie poświę-
cić zwierzęciu swój czas, uwagę 
i otoczyć je opieką oraz miłością. 
Istotą domu tymczasowego jest 
również możliwość prowadzenia 
obserwacji zachowania zwierzę-
cia w warunkach domowych, co 
w schronisku byłoby nie do wy-
konania. Tymczasowy opiekun już 
po paru dniach może określić, czy 
dany pies jest przyjaźnie nasta-
wiony do ludzi, małych dzieci lub 
innych zwierząt. W przyszłości ta-
ka obserwacja i wyprowadzone z 
niej wnioski będą miały kluczowe 
znaczenie w dopasowaniu właści-
ciela stałego do charakteru zwie-
rzęcia.                                     D. Nowacki
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DWA ZWYCIĘSTWA I PORAŻKA PIŁKARZY LEWARTU

BIEG WINGS FOR LIFE WORLD 
RUN W LUBARTOWIE

W NIEDZIELĘ ODBĘDZIE SIĘ 
RAJD ROWEROWY

Piłkarze Lewartu Lubartów ma-
ją za sobą trzy kolejne spotka-
nia w grupie spadkowej lubel-
skiej IV ligi. W meczach tych 
podopieczni Grzegorza Białka 
zdobyli sześć punktów. Na ta-
ki dorobek złożyły się zwycię-
stwa nad Igrosem Krasnobród 
i drużyną Brat Cukrownik Sien-
nica Nadolna oraz porażka z li-
derem grupy spadkowej Gry-
fem Gmina Zamość. Po czterech 
kolejkach lubartowianie w li-
gowej tabeli zajmują 4 miejsce 
wśród 12 zespołów ze zdobyczą 
30 punktów.

„ŻELEK” ZA TRZY PUNKTY
Po niespodziewanej porażce na 
własnym boisku z Hetmanem Za-
mość zawodnicy Lewartu jecha-
li na mecz do Krasnobrodu z za-
miarem wywalczenia kompletu 
punktów. Cel został zrealizowany, 
chociaż „biało-niebiescy” musieli 
solidnie zapracować na końcowy 
rezultat. To był tzw. mecz walki, 
w którym mało było sytuacji pod 
bramkami, a gra toczyła się głów-
nie w środkowej części boiska. Je-
dyna bramka padła w 34 minucie. 
Krystian Żelisko znalazł drogę do 
siatki miejscowych. Dzięki temu 

lubartowianie wracali z wyjazdu 
bogatsi o komplet punktów.  

PORAŻKA Z LIDEREM
Gryf Gmina Zamość jest lide-
rem grupy spadkowej w lubel-
skiej IV lidze. Jadąc na mecz z 
tym zespołem, ekipa z Lubarto-
wa zdawała sobie sprawę z cię-
żaru gatunkowego pojedynku. 
W początkowym etapie spotka-
nia, to nasza jedenastka sprawia-
ła lepsze wrażenie. Było kilka do-
brych sytuacji pod bramką Gryfa, 
jednak do przerwy obaj bramka-
rze zachowali czyste konto. Duże 
znaczenie dla przebiegu meczu 
miała sytuacja z początku dru-
giej połowy. W 57 minucie Tymo-
teusz Lato został ukarany drugą 
żółtą i w konsekwencji czerwoną 
kartką. Lewart musiał sobie radzić 
w liczebnym osłabieniu, a gospo-
darze wykorzystali to już po kilku 
minutach. Niestety, w 65 minucie 
Damian Podleśny zmuszony był 
wyciągnąć piłkę z bramki. Mimo 
ambitnej postawy i kilku sytuacji 
na strzelenie wyrównującej bram-
ki ze strony gości, wynik już się nie 
zmienił. Punkty zgarnął lider.

POSTRZELALI 
Z CZERWONĄ LATARNIĄ
Brat-Cukrownik Siennica Nadolna 
to zdecydowanie najsłabsza dru-
żyna w lubelskiej IV lidze w tym se-
zonie. Dotychczas ostatni przeciw-
nik „biało-niebieskich” wywalczył 
zaledwie cztery punkty. Dlatego 
inne rozstrzygnięcie niż wysokie 
zwycięstwo Lewartu byłoby nie-
spodzianką, a nawet sensacją. Na 
szczęście podopieczni Grzegorza 
Białka nie narazili swoich kibiców 
na dyskomfort. Już w 8 minucie 
Krystian Żelisko rozwiązał worek 
z bramkami. Swoją drugą bramkę 
„Żelek” zdobył w 32 minucie, a po 
kolejnych dwóch na listę strzelców 
wpisał się Filip Michałów. Do prze-
rwy było 3:0 i zanosiło się na wyso-
kie zwycięstwo. Po zmianie stron 
miejscowi nie spoczęli na laurach 
i strzelili kolejne cztery gole. Ich 
autorami byli: Adrian Pikul, Jakub 
Niewęgłowski i dwukrotnie Bartło-
miej Koneczny.
Dokumentacja ostatnich spotkań 
piłkarzy Lewartu:
Igros Krasnobród – Lewart Lu-
bartów 0:1 (0:1); bramkę dla Le-
wartu w 34 minucie zdobył Kry-
stian Żelisko.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban 
(od 85 min. Tomasiak), Majewski, 
Niewęgłowski, Michałów, Iskierka, 
Pikul, Ciechański (od 68 min. La-
to), Koneczny (od 74 min. Żuk), Af-
tyka (od 89 min. Jemioł), Żelisko.
Gryf Gmina Zamość – Lewart 
Lubartów 1:0 (0:0).
Skład Lewartu: Podleśny – Urban 
(od 78 min. Ciechański), Majewski 
(od 85 min. Jemioł), Niewęgłow-
ski, Michałów, Iskierka (od 89 min. 
Tomasiak), Lato, Pikul, Koneczny 
(od 73 min. Żuk), Aftyka, Żelisko.

Lewart Lubartów – Brat Cu-
krownik Siennica Nadolna 7:0 
(3:0); bramki dla Lewartu zdobyli: 
Krystian Żelisko w 8, 32, Filip Mi-
chałów w 34, Adrian Pikul w 63, 
Jakub Niewęgłowski w 70, Bar-
tłomiej Koneczny w 88, 90 minu-
cie.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 
Jemioł, Niewęgłowski, Tomasiak 
(od 70 min. Bednarczyk), Iskierka 
(od 46 min. Koneczny), Majewski 
(od 80 min. Ciechański), Pikul, Mi-
chałów, Aftyka (od 62 min. Duda), 
Żelisko (od 75 min. Żuk).
W niedzielę 15 maja, w ramach 
piątej kolejki grupy spadkowej pił-

karze Lewartu zagrają na wyjeź-
dzie z zespołem Huczwa Tyszow-
ce. Początek spotkania o godzinie 
17.00. W następnej kolejce „biało-
-niebiescy” w Lubartowie spotka-
ją się z drużyną Kłos Chełm. Mecz 
rozpocznie się w środę 18 maja o 
godzinie 17.00. Będzie to ostatni 
pojedynek pierwszej części roz-
grywek w grupie spadkowej. W 
siódmej kolejce (czyli pierwszej 
rewanżowej) lubartowianie uda-
dzą się do Zamościa na pojedy-
nek z miejscowym Hetmanem. To 
spotkanie rozpocznie się w sobo-
tę 21 maja o godzinie 16.30.

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

6 punktów więcej w walce o utrzymanie w IV lidze.

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Brat Cukrownik Siennica Nadolna
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W tym roku dzięki inicjatywie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Lubartowie nasze miasto 
dołączyło do Biegu Wings for Li-
fe Word Run. To globalna inicjaty-
wa, która w niedzielę 8 maja zgro-
madziła 161 tys. uczestników ze 
165 państw. Na popularność bie-
gu składa się charytatywny cel i 
unikalny format. Całość opłat star-
towych uczestników przeznacza-
na jest na badania, mające pomóc 
osobom z uszkodzonym rdzeniem 
kręgowym w powrocie do spraw-
ności. Bieg nie ma minimalnego 
ani maksymalnego dystansu. Li-
nię mety wyznacza samochód po-
ścigowy, wyruszający za biega-
czami 30 minut po rozpoczęciu 
wyścigu. Jeżeli samochód pości-

gowy dogoni uczestnika, ten koń-
czy rywalizację.
W tym roku w imprezie wzię-
ło udział 161 tys. uczestników, w 
tym 11.911 osób w Polsce. Odno-
towano 217 wydarzeń z aplikacją, 
w tym 13 w Polsce. Jako Lubar-
tów znaleźliśmy się w tym gro-
nie. Najdłuższy dystans z lokali-
zacji Lubartów przebiegł Sławek 
Bartoń – 23,32 km. Wśród lubar-
towskich uczestników znajdował 
się Naczelnik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta Lubartów 
Artur Kuśmierzak. Dwie drużyny z 
Lubartowa pobiegły na remis, no-
tując średnią odległość 16,86 km 
na zawodnika. Dało to 3280 miej-
sce na świecie wśród 5860 drużyn 

biorących udział w biegu. Warto 
wspomnieć, że odbyła się też ry-
walizacja miast, gdzie bieg orga-
nizowały MOSiR-y lub inne jed-
nostki tego typu. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Lubartowie w 
tym zestawieniu zajął drugie miej-
sce.   ig

 

  
  

CAN’T!

WE  RAN

FOR
THOSE
WHO

WWW.WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM

– C E R T I F I C A T E –

2
0

2
2

ANITA GERHARDTER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

WINGS FOR LIFE

COLIN JACKSON MARC HERREMANS
INTERNATIONAL SPORTS DIRECTORS

WINGS FOR LIFE WORLD RUN

MOSiR - Aktywny Lubartów

with members
Ran 34 km / 22 mi
On May 8, 2022
for Wings for Life

Global
Ranking
Teams

3280th

Congratulations and
a big thank you on behalf
of Wings for Life!

Your contribution will drive the next
steps in spinal cord research.

Aktywna i Sportowa Rodzina – to 
cykl 7 wycieczek rekreacyjnych 
w formie rajdów rowerowych po 
naszym regionie. Każda wyciecz-
ka odbędzie się na innej trasie. 
Dystans 20-40 km. Plan wyjazdu 
obejmuje dłuższy postój na gry, 
zabawy i animacje. Przewidzia-
ne są również posiłki regeneracyj-
ne. Już w najbliższą niedzielę 15 
maja zaplanowany jest I Rajd Ro-

werowy po Ziemi Lubartowskiej. 
Wyjazd z Lubartowa, a dłuższy 
przystanek planowany jest nad 
zalewem w Pałecznicy. To dzięki 
gościnności Wójta Gminy Niedź-
wiada. Tam zaplanowane są gry i 
zabawy dla dzieci i rodziców oraz 
poczęstunek. Ilość miejsc ograni-
czona. Udział można zgłaszać w 
biurze MOSiR, tel. 501 943 818.

ig
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MARCIN WRONOWSKI MISTRZEM EUROPY W TAEKWON-DO

ŚWIĘTO ROWERU ODBĘDZIE SIĘ 
26 CZERWCA

MEDALE LUBARTOWSKICH 
TENISISTÓW STOŁOWYCH

ZAPROSZENIE NA BIEGI LEWARTA

W dniach 26 kwietnia – 1 maja w Perecu w Chorwacji odbyły się XXXVI Mistrzostwa Europy Seniorów i XXVII Juniorów w Taekwon-do ITF. Wyjazd poprzedzony był zgrupowaniem Reprezenta-
cji Polski w Spale, gdzie zawodnicy doskonalili ostatnie zadania techniczne i taktyczne. W składzie Reprezentacji Polski znalazła się trójka zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” 
AGS Lubartów: Marcin Wronowski, Zuzanna Gadzała (seniorzy) i Nazar Chumachenko (juniorzy). Jednym z trenerów reprezentacji Polski kobiet jest szkoleniowiec Lewartu Jarosław Suska. Był 
to bardzo udany występ lubartowskich taekwondzistów.

To już oficjalna wiadomość. XXVIII Święto Roweru 
odbędzie się w niedzielę 26 czerwca.

Marcin Wronowski zdobył zło-
ty medal i tytuł Mistrza Europy 
(po raz siódmy) w indywidual-
nych układach formalnych stopni 
III dan. Poza tym spektakularnym 
wynikiem Marcin przywiózł jesz-
cze dwa krążki srebrne z drużyno-
wych konkurencji walk i układów 

formalnych.
Zuzanna Gadzała do domu wró-
ciła z czterema krążkami. Trzema 
złotymi i jednym srebrnym zdoby-
tymi w konkurencjach drużyno-
wych. Złoto wraz z koleżankami 
wywalczyła w walkach, techni-
kach specjalnych i testach siły, na-

tomiast srebro w układach formal-
nych.
Nazar Chumachenko przywiózł 
srebro, które zdobył wraz z kole-
gami w drużynowych technikach 
specjalnych.
Marcin Wronowski związany jest z 
taekwon-do od ćwierć wieku, a w 
kadrze narodowej seniorów staru-
je od 18 sezonów.
- W 2006 roku w rumuńskiej Kon-
stancy po raz pierwszy sięgnąłem 
po złoto Mistrzostw Europy w indy-
widualnych układach formalnych. 
Dotąd wygrywałem w rywalizacji I, 
II i III dan. Co do trudności rywaliza-
cji podczas Mistrzostw Europy, to za 
każdym razem trzeba ciężko zapra-
cować na sukces. Przygotowania 
do turnieju w Chorwacji były bar-
dzo intensywne i jest to zdecydowa-
nie jeden z bardziej wartościowych 

moich tytułów. W ze-
szłym roku nieznacz-
nie przegrałem, a w 
tym roku nieznacznie 
wygrałem. Nie uwa-
żam się za najlepsze-
go, ale zdecydowanie 
najbardziej się cieszę 
- powiedział Marcin 
Wronowski.
- Po bardzo dobrych 
p r z yg o t o wa n i a c h , 
po wykonaniu cięż-
kiej pracy zobaczyli-
śmy wspaniały efekt 
w postaci złotego me-
dalu zdobytego przez 
Marcina Wronowskie-
go. Dla mnie to też 
niezwykła chwila, bo 
Marcin jest moim wychowankiem. 
W związku z tym osobiście przeży-

wałem szczególne emocje - mówi 
jeden z trenerów kadry kobiet Ja-
rosław Suska.      ig

Marcin Wronowski na najwyższym stopniu podium podczas Mistrzostw Europy seniorów w Taekwon-do

Przedstawiciele Lewartu Lubartów na Mistrzostwa Europy 
w taekwon-do. Od prawej: Jarosław Suska, Marcin Wronowski, 
Zuzanna Gadzała, Nazar Chumachenko

Święto Roweru to cykliczna impre-
za organizowana w Lubartowie od 
1994 roku. Za wyjątkiem 2020 ro-
ku, w którym organizacja nie była 
możliwa ze względu na pandemię 
COVID-19, odbywa się corocznie, 
gromadząc od kilku do kilkunastu 
tysięcy uczestników.
Święto Roweru to impreza pro-
mująca zdrowy styl życia. Budu-
je więzi międzypokoleniowe oraz 
kształtuje postawy społeczne. W 
jej organizację co roku zaangażo-
wanych jest pond 200 wolontariu-
szy. Jest to największa impreza te-
go typu w Polsce, z bardzo dużym 
potencjałem promocyjnym. Orga-
nizacja Święta Roweru przyczynia 
się do promocji Miasta Lubartów, 
Gminy Lubartów, Powiatu Lubar-

towskiego i Województwa Lubel-
skiego.
Wiemy, że niezbędne dokumen-
ty potrzebne przy organizacji zo-
stały już złożone w odpowiednich 
instytucjach. Trwa pozyskiwanie 
sponsorów. Jak co roku będą oko-
licznościowe koszulki i dyplomy 
dla uczestników oraz rowery do 
rozlosowania.
Dobrym sposobem na poznanie 
niepowtarzalnej atmosfery panu-
jącej podczas kolejnych edycji wy-
darzenia jest bezpośredni kontakt 
z wydawnictwem „Święto Roweru 
w Lubartowie 1994-2019”. Książ-
kę można kupić w Punkcie Infor-
macji Turystycznej w Lubartowie, 
ul. Farna 4.
ig

XXVI Ogólnopolskie Biegi Le-
warta odbędą się w Lubartowie 
w niedzielę 22 maja. Bieg Głów-
ny zostanie przeprowadzony na 
dystansie 5 kilometrów. W progra-
mie imprezy znajdują się biegi na 
różnych dystansach i dla różnych 
kategorii wiekowych. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Od najmłod-
szych, czyli przedszkolaków, przez 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, a na doro-
słych kończąc.
Organizatorami Biegów Lewarta 
są Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Lubartowie oraz „Aktywny 
Lubartów” Stowarzyszenie Wspie-
rające Sport i Rekreację. W imie-
niu organizatorów zapraszamy do 
udziału. Dla wszystkich uczestni-
ków – tych małych i dużych przy-
gotowane są pakiety startowe, 
medale, puchary i nagrody. Dla 
najlepszych biegaczy w Biegu 
Głównym przewidziane są nagro-
dy finansowe. Na liście startowej 

tego biegu jest już blisko setka 
uczestników i kończy się pula do-
stępnych miejsc.
Plan imprezy biegowej „XXVI 
Ogólnopolskie Biegi Lewarta”, 22 
maja 2022 r.:
• godz. 12.30 – otwarcie Biura 
Zawodów, kompleks Orlik – biuro 
czynne przez cały czas trwania im-
prezy, weryfikacja uczestników i 
wydawanie pakietów startowych;
• godz. 14.00 – rozpoczęcie;
• godz. 14.10 – Bieg w kat. rocz-
niki 2006-2007 na dystansie 1200 
m (dziewczynki);
• godz. 14.20 – Bieg w kat. rocz-
niki 2006-2007 na dystansie 1500 
m (chłopcy);
• godz. 14.35 – Bieg w kat. rocz-
niki 2008-2009 na dystansie 900 
m (dziewczynki);
• godz. 14.45 – Bieg w kat. rocz-
niki 2008-2009 na dystansie 1200 
m (chłopcy);
• godz. 14.55 – Bieg w kat. rocz-
niki 2010-2011 na dystansie 600 

m;
• godz. 15.05 – Bieg w kat. rocz-
niki 2012-2013 na dystansie 300 
m;
• godz. 15.15 – Bieg Malucha w 
kat. rocznik 2014 i młodsi 150 m;
• godz. 15.15 – rozgrzewka;
• godz. 15.30-16.15 – BIEG 
GŁÓWNY na dystansie 5 km;
• godz. 16.30 – uroczyste pod-
sumowanie.                ig

Rywalizacja toczyła się w grach 
drużynowych. Pingpongiści Le-
wartu Lubartów wywalczyli w 
tych imprezach 4 medale – złoty, 2 

srebrne i brązowy. Zawodnicy STS 
Lubartów zdobyli 7 medali – złoty, 
2 srebrne i 4 brązowe.
Oto lubartowscy medaliści Mi-

strzostw Województwa oraz eli-
minacji wojewódzkich Dru-
żynowego Pucharu Polski w 
poszczególnych kategoriach wie-
kowych:
złote medale – STS I Lubartów 
chłopcy młodsi (Jakub Gozdal, Al-
bert Lipski), Lewart chłopcy star-
si (Michał Kuta, Piotr Karczewski, 
Bartosz Haba); srebrne medale – 

STS II Lubartów chłopcy młodsi 
(Wojciech Antolak, Bartosz Gdu-
la), STS Lubartów chłopcy starsi 
(Bartłomiej Kosik, Filip Sokół), Le-
wart kobiety (Anna Lipska, Karo-
lina Wójtowicz, Agata Lipska), Le-
wart I mężczyźni (Jakub Sagan, 
Norbert Jóźwiak, Konrad Kud-
ło); brązowe medale – STS Lubar-
tów dziewczęta młodsze (Antoni-

na Borzęcka, Ewa Karczmarz), STS 
III Lubartów chłopcy młodsi (Jan 
Borzęcki, Tymoteusz Oniszczuk, 
Oliwier Siwek), STS IV Lubartów 
chłopcy młodsi (Szymon Pyda, 
Błażej Kosik), STS Lubartów kobie-
ty (Antonina Borzęcka, Ewa Lip-
ska, Julia Otachel), Lewart II męż-
czyźni (Bartosz Kowalczyk, Łukasz 
Drzewiecki, Rafał Pawłowski).  ig

W sobotę 30 kwietnia w Niedźwiadzie rozegrano Drużynowe Mi-
strzostwa Województwa Lubelskiego drużyn uczniowskich oraz eli-
minacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski w tenisie sto-
łowym. Podczas tych zawodów przedstawiciele Miejskiego Klubu 
Sportowego Lewart AGS Lubartów i Miejskiego Klubu Sportowego 
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Lubartów zdobyli łącznie 11 me-
dali.


