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Lubartów od wielu lat tworzy korzystne warunki dla inwestowania, co umożliwia 
szybszy rozwój przedsiębiorców podejmujących działalność na terenie miasta. 
Dobry klimat inwestycyjny miasta docenia coraz więcej firm z różnych branż, 
decydując się na lokalizację kolejnych zakładów właśnie w Lubartowie.

Od  25 maja do 24 czerwca można zgłaszać projekty w ramach kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Zasady i wszystkie niezbędne informacje znajdują się 
na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Lubartów rozbuduje strefę gospodarcząLubartów rozbuduje strefę gospodarczą

W ramach ogłoszonego 11 maja 
postępowania przetargowego Lu-
bartów zrealizuje inwestycję obej-
mującą budowę dwóch dróg w te-
renach inwestycyjnych.
Pierwsza z nich to droga w pół-
nocnej części miasta, biegnąca od 
ulicy Nowodworskiej. Ułatwi ona 
dojazd do firmy DAKO - najwięk-
szej w Polsce drukarni opakowań 
i lidera w branży poligraficznej. 
Druga z dróg powstanie w tere-
nach inwestycyjnych miasta zlo-
kalizowanych w południowej jego 
części, na granicy z gminą Lubar-
tów. Jest to nowo uruchamiane 
miejsce na przemysłowej mapie 
Lubartowa, gdzie istnieje możli-
wość lokalizowania typowych za-
kładów produkcji przemysłowej. 
Grunty w tym miejscu zostały już 
zakupione przez właściciela firmy 
ZIPIS - Jana Pastwę. Planuje on w 

2023 roku rozpocząć budowę za-
kładu produkcyjnego, który bę-
dzie korzystał z sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej obsługiwanej 
przez lubartowskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej. 
Zakład zadeklarował duże zapo-
trzebowanie w zakresie dostawy 
wody i odbioru ścieków.
Równolegle z przygotowaniami 
do budowy drogi Miasto prowa-
dzi rozmowy z kolejnymi przed-
siębiorcami zainteresowanymi za-
kupem gruntów w Lubartowie. 
Budowane drogi ułatwią dalszy 
rozwój strefy gospodarczej mia-
sta. Ta w ciągu ostatnich 10 lat 
bardzo się rozbudowała. Zago-
spodarowanych zostało ok. 30 ha 
terenów przy ul. Strefowej. Mia-
sto pozyskało łącznie 16 inwesto-
rów tworzących miejsca pracy dla 
mieszkańców Lubartowa i oko-

lic. Wśród firm, które zdecydowały 
się połączyć swój rozwój z Lubar-
towem, znalazły się, m.in.: Jeroni-
mo Martins, Motyl s.c., Wolco sp. z 
o.o. , Botai die Casting Poland sp. z 
o.o., Fiber sp. z o.o, SW Poland, Jan 
Pastwa, Parpharma, a także firmy 
rodzime takie jak: Drukarnia Dako 
sp. j., Pegwan sp. z o.o., Zalfon sp. z 
o.o., Sewiler sp. z o.o., Termoprofi, 
Wyroby Metalowe Świerszcz.

Burmistrz 
Krzysztof 
Paśnik
- Środki na budo-
wę dróg, blisko 5 
mln zł pozyska-

ne zostały z rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych. Zakoń-
czenie budowy pierwszej drogi pla-
nowane jest jeszcze w tym roku, 
budowa drugiej ma zostać ukoń-
czona pod koniec 2023 roku.

Lubartowski Ośrodek Kultury i 
Miasto Lubartów zapraszają na 
Dni Lubartowa 28-29 maja. 
Festyn odbędzie się 28 maja w 
Parku Miejskim im. Książąt San-
guszków. Przed nami moc wrażeń 
i atrakcji. Program imprezy przed-
stawia się tak:
17:00 – otwarcie imprezy
17:15 – 17:30 – Alicja Nagietowicz
17:30 – 17:45 – Chór Ziemi Lubar-
towskiej 
17:45 – 18:05 – Taneczne prezen-
tacje dzieci z LOK
18:05 – 18:15 – Dolya – ukraińska 
piosenkarka
18:20 – 18:45 – Kapela Lubarto-
wiacy
19:00 – 20:00 – Bayera
20:00 – 21:00 – Olga Barej
21:30 – 22:30 – Strachy Na Lachy
22:30 – 23:30 – „muzyka z głośni-
ka” 
23:30 – zakończenie imprezy.
Festynowi będzie towarzyszyć 
Zlot Foodtrucków oraz Strefa Za-
baw dla dzieci z dmuchańcami i 
trampolinami. W trakcie impre-
zy PCK przeprowadzi zbiórkę pie-
niężną dla mieszkańców ukra-
ińskiego miasta partnerskiego 
Sławuta. Ponadto przed Staro-
stwem Powiatowym odbędzie się 

zbiórka krwi organizowana przez 
Klub HDK PCK przy Zarządzie 
okręgowym PZŁ w Lublinie (go-
dziny rejestracji dawców 9-13). 
W niedzielę 29 maja organizato-
rzy zapraszają wszystkich na Lu-
bartowski Dzień Dziecka.
W programie m.in.: Festiwal Kolo-
rów, zmagania sportowe z MOSiR 
Lubartów, Charytatywny Turniej 
Szachowy, eko warsztaty i zabawy 
dotyczące segregacji odpadów 
i ochrony środowiska ze Związ-
kiem Komunalnym Gmin Ziemi 
Lubartowskiej i Festiwal Foodtru-
cków, a także Strefa Zabaw dla 
dzieci. Tego dnia odbędą się także 
zawody wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza Lubartowa. 
- Nasi mieszkańcy długo wycze-
kiwali na to, żeby Dni Lubartowa 
wróciły do kalendarza imprez. Nie 
miałem wątpliwości, że to wyda-
rzenie powinno się odbyć w zrewi-
talizowanym Parku Miejskim im. 
Książąt Sanguszków. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie - zarówno fa-
ni muzyki disco-polo oraz zespołu 
Strachy Na Lachy, czy fani lokal-
nych artystów. Wszystkich serdecz-
nie zapraszam na Dni Lubartowa - 
mówi burmistrz Krzysztof Paśnik.

SC

Zapraszamy na Dni Lubartowa 

Do dyspozycji 
mieszkańców bę-
dzie kwota 420 
000 zł. Wspólnie 
mogą oni zdecy-
dować, na co prze-
znaczyć te pienią-
dze. Mieszkańcy 
mają możliwość 
bezpośredniego 
decydowania o 
tym, na co zosta-
ną wydane środki z budżetu gmi-
ny. Daje to realną szansę zrealizo-
wać własne pomysły oraz zmienić 
wizerunek najbliższego otoczenia. 
Po zgłoszeniu projektów nastą-

pi ich weryfikacja przez Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego, następ-
nie będzie opiniowanie projektów 
przez Komisję ds. Budżetu Oby-
watelskiego i ogłoszenie listy pro-

jektów przez burmi-
strza (lipiec - sierpień 
2022). Głosowanie 
mieszkańców nad 
projektami zaplano-
wano na wrzesień br.
Projekty wybrane 
do realizacji zosta-
ną ogłoszone w paź-
dzierniku.
Realizacja projektów 
przewidziana jest od 

stycznia do grudnia 2023 r.
Ogłoszenie sprawozdania z rea-
lizacji Budżetu Obywatelskiego 
2023 będzie w I kwartale 2024 r.

Red

Rusza Budżet Obywatelski 2023
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Ważna informacja dla osób, któ-
re chcą otworzyć swój biznes, ale 
nie wiedzą skąd uzyskać dofinan-
sowanie. Też dla przedsiębiorców 
i osób bezrobotnych, które mają 
możliwość    dowiedzieć się,  gdzie 
można uzyskać wsparcie na pod-
niesienie kwalifikacji, korzysta-
jąc ze szkoleń z dofinansowaniem 
z Unii Europejskiej. Urząd Mia-
sta Lubartów zaprasza do Mobil-
nego Punktu Informacji Fundu-
szy Europejskich 27 maja w godz. 
11.30-14.00. Sieć Punktów Infor-
macyjnych Funduszy Europej-
skich, działająca na terenie woje-
wództwa lubelskiego, od czerwca 
2011 roku realizuje przedsięwzię-
cie, którego celem jest ułatwienie 

mieszkańcom dostępu do infor-
macji i wiedzy dotyczącej możli-
wości wsparcia różnych inicjatyw 
z funduszy Unii Europejskiej. W ra-
mach Mobilnych Punktów Infor-
macyjnych konsultanci odwiedza-
ją poszczególne miasta i gminy 
województwa. 

Teodozja Garbacz 
- Miasto powin-
no inwestować w 
progi zwalniające. 
Oprócz tych, któ-
re znajdują się na 

osiedlowych uliczkach, przydał-
by się jeszcze na ulicy Łąkowej, bo 
auta poruszają się tam z ogromną 
prędkością. 

Alicja Rokicka 
- Popieram inicja-
tywę progu na He-
weliusza. Kierow-
cy będą jeździć w 
takich miejscach 

wolniej, co wpłynie na bezpieczeń-
stwo poruszających się tam dzieci.

Stary chodnik przy ul. Hutniczej 
będzie wyremontowany. Chodzi 
o 230 metrowy, obustronny odci-
nek od ul. Piaskowej w kierunku 
Łucki. Projekt zakłada roboty roz-
biórkowe, wykonanie podbudów, 
nawierzchni chodnika z kostki 
brukowej i zjazdów oraz ustawie-
nie krawężników. Wykonawcy ma-
ją czas na składanie ofert w ogło-

szonym przetargu do 3 czerwca. 
Ulicę boczną Wandy Śliwiny też 
czeka remont. Blisko stumetrowa 
uliczka zostanie wyłożona kost-
ką brukową. Zakres prac obejmu-
je też m.in. przygotowanie podło-
ża i obsadzenie obrzeży. Właśnie 
ogłoszony został przetarg na wy-
konanie tej inwestycji. Potencjal-
ni wykonawcy mają czas na skła-
danie ofert do 26 maja.    SC

AKTUALNOŚCI

Próg zwalniający na Heweliusza.
Wybrano wykonawcę

Mobilny Punkt Informacji 
Funduszy Europejskich

Trzeci przetarg na 
przebudowę szaletu

Miały być mediacje, jest sprawa przed sądem 

Jednak nie było mediacji w sprawie sądowej z redaktor Kanału S i prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w roli oskarżonych. W Wydziale Karnym Sądu Rejonowego 
w  Lubartowie toczy się sprawa przeciwko redaktor Kanału S Patrycji Oleszek i prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Jackowi Tomasiakowi. Przypominamy, że prywatny 
akt oskarżenia pod ich adresem skierowała Magdalena Urbaś, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubartów i jednocześnie Radna Rady 
Gminy Niemce.  Pierwsza sprawa o pomówienie urzędniczki na antenie Kanału S odbyła się 18 maja. Sąd wyznaczył kolejny termin na lipiec.

Miasto Lubartów zrealizuje dwie inwestycje z myślą o mieszkańcach. Będzie to remont 
chodnika przy ulicy Hutniczej oraz remont bocznej ulicy Wandy Śliwiny. Ogłoszone zostały 
przetargi na  ich wykonanie.

Firma KOMSTA z Lubartowa wyko-
na próg zwalniający na ulicy He-
weliusza. Jest to projekt Budżetu 
Obywatelskiego. W celu poprawy 
bezpieczeństwa w tym miejscu 
pojawi też dodatkowe oznako-
wanie. Próg zwalniający z kost-
ki brukowej pojawi się przy ul. He-
weliusza na wysokości posesji nr. 
13. Miasto rozstrzygnęło właśnie 

przetarg na wykonanie tej inwe-
stycji.
Autor projektu obywatelskie-
go, w ramach którego powsta-
nie próg zwalniający uzasadnia, 
że inwestycja skutecznie zreduku-
je i spowolni prędkość, co w wielu 
przypadkach przełoży się na bez-
pieczeństwo dzieci, pieszych i ro-
werzystów.                                      (kw) 

Jak już informowaliśmy - Mag-
dalena Urbaś, pracownik Urzę-
du Miasta Lubartów i radna Rady 
Gminy Niemce poczuła się pomó-
wiona w materiale telewizyjnym 
„Informacje” w Kanale S, który zo-
stał wyemitowany 20 listopada 
2020 r. Według Magdaleny Urbaś 
Patrycja Oleszek i Jacek Tomasiak 
pomawiając ją, doprowadzili do 
poniżenia w opinii publicznej i na-
razili na utratę zaufania potrzeb-
nego dla zajmowanych przez 
nią stanowisk: Naczelnik Wydzia-
łu Administracyjno-Organizacyj-
nego Urzędu Miasta Lubartów 
oraz funkcjonariusza publiczne-
go sprawującego mandat Rad-

nej Rady Gminy Niemce, poprzez 
rozpowszechnienie w/w materia-
le informacyjnym kłamliwych in-
formacji. Podczas pierwszej roz-
prawy przed Sądem Rejonowym 
w Lubartowie sprawa została skie-
rowana do mediacji. Jednak po-
szkodowana zrezygnowała i toczy 
się postępowanie karne przeciw 
Patrycji Oleszek i Jackowi Toma-
siakowi. Pierwsza sprawa miała 
miejsce 18 maja. Z informacji uzy-
skanych w Wydziale Karnym Sądu 
Rejonowego w Lubartowie, wyni-
ka, że kolejne posiedzenie wyzna-
czono na 11 lipca o godz. 10.00.  
W sprawie karnej sąd  może wy-
mierzyć karę grzywny lub ogra-

niczenia wolności do roku, ale 
nawet  aresztu. Warto tu wspo-
mnieć, że to nie pierwsza sprawa 
sądowa redaktor Kanału S i pre-
zesa Spółdzielni 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 naczelnej 
„Lubartowiaka” i Adama Kościań-
czuka – dyrektora Lubartowskie-
go Ośrodka Kultury, wydawcy tej 
gazety. W wyniku przeprowadzo-
nych na polecenie sądu media-
cji, Patrycja Oleszek i  Bartosz Giza 
oraz prezes Jacek Tomasiak mu-

sieli przeprosić pokrzywdzonych 
na łamach spółdzielczej telewi-
zji za podawanie nieprawdziwych 
sugestii, że zachowanie dyrektora 
LOK Adama Kościańczuka i mate-
riały prasowe wydawanego przez 
niego „Lubartowiaka” nawoływa-
ły do popełnienia przestępstwa 
niszczenia czy uszkodzenia szla-
banów na terenach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Kilka lat temu 
Spółdzielnia Mieszkaniowa jako 
wydawca Kanału S musiała prze-
prosić jedną z mieszkanek miasta 
- Marię Kozioł za naruszenie dóbr 
osobistych w związku z niepraw-
dziwą informacją, że pani Kozioł 
należała do Obywatelskiej Rady 

Ocalenia Narodowego.  Informa-
cje o tym podano w materiale 
wśród przekazów programu radia 
Wolna Europa o wprowadzeniu w 
Polsce stanu wojennego. 
Redaktorów Kanału S i prezesa SM 
czeka w najbliższym czasie kolej-
na sprawa sądowa. Sprawa będzie 
z powództwa burmistrza Lubar-
towa Krzysztofa Paśnika, które-
go w jednym z wydań „Informa-
cji” przedstawiono z czarnym 
paskiem na oczach, a prowadzący 
program nazwali go Krzysztofem 
P. - taki zabieg techniczny i praw-
ny jest  stosowany wobec prze-
stępców lub osób skazanych. 

 SC

Kolejne inwestycje w mieścieKolejne inwestycje w mieście

Ulica Hutnicza

Ulica boczna Wandy Śliwiny

Urząd Miasta Lubartów ogłosił 
kolejny przetarg na przebudo-
wę szaletu publicznego w bu-
dynku Hali Targowej przy ul. 
Rynek II w Lubartowie. Oferty 
można składać do 31 maja.
Temat szaletu poruszano podczas 
marcowej sesji Rady Miasta. W 
skład prac remontowych wchodzi 
przebudowa wnętrza istniejącego 
szaletu publicznego w celu dosto-
sowania go do obecnie obowiązu-
jących wymagań i przepisów oraz 
podniesienia standardów funkcjo-
nalno-użytkowych. Będzie stwo-
rzona oddzielna część dla pań i 

panów oraz toaleta dla osób nie-
pełnosprawnych / osób z małymi 
dziećmi (przewijak). Szalet ma być 
wyposażony w mechanizm pobo-
ru opłat (monety + płatności elek-
troniczne). Termin składania ofert 
upływa 31 maja.

Zastępca 
burmistrza 
Tadeusz Małyska 
- Palącą potrzebą 
dla mieszkańców i 
turystów oraz gości 

w mieście jest brak dostępu do toa-
lety w centrum miasta. 

Red.
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Młodzież uczestniczyła w turnieju 
wiedzy pożarniczej

Umowa z Art-Fit podpisana

Do końca lipca powstanie 
pumptrack w Lubartowie

Prezes PEC: Poziom opłat w PEC nie jest wygórowany

60 tysięcy euro na ekologię

Eliminacje miejskie Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega poża-
rom” zorganizowano 23 maja w 
Urzędzie Miasta Lubartów. 
Turniej zorganizowała Komenda 
Powiatowa Państowej Straży Po-
żarnej w Lubartowie, a nad jego 
przebiegiem czuwali pracownicy 
tej jednostki: Łukasz Olszak i Piotr 
Tomasiak.  W turnieju wzięli udział ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 1, 
Szkoły Podstawowej nr 4 i II Lice-
um Ogólnokształcącego. Po oce-
nie prac pisemnych do eliminacji 
powiatowych zakwalifikowały się:  
w grupie wiekowej – szkoła pod-
stawowa kl. I- IV pierwsze miejsce 
zdobył Filip Obrośliński - SP 1, dru-
gie – Bartosz Matuszewski – SP 1; 
w grupie wiekowej – szkoła pod-
stawowa kl. V- VIII  pierwsze miej-

sce zdobył Kacper Broniszewski – 
SP4; drugie Martyna Sagan – SP4; 
trzecie Oliwia Tchórz – SP1; w gru-
pie wiekowej – szkoła ponadpod-
stawowa pierwsze miejsce zaję-
ła Maria Stelmach – II LO, a drugie 
miejsce Jakub Dziewulski – II LO.  
Dyplomy i upominki wręczył Artur 
Kuśmierzak, naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu UM. Eli-
minacje powiatowe odbędą się 31 
maja w RCEZ.                            SC

Wybrano wykonawcę budowy 
pumptracka w Lubartowie przy 
ulicy Mucharskiego. Tor będzie 
składał się m.in. z profilowanych 
zakrętów, muld i pętli do szybkiej 
jazdy rowerem. Pumptrack z prze-
szkodami powstanie na terenach 
miejskich przy obiektach MOSiR. 
Tor ma być gotowy do końca lip-
ca i będzie kosztował ponad 700 
tys zł. To inwestycja, na którą cze-
kają młodzi mieszkańcy Lubarto-
wa. Pumptrack powstanie właśnie 
z ich inicjatywy. Wstępna propo-
zycja projektu już jest. W ratuszu o 
tej propozycji dyskutowali pomy-
słodawcy i przyszli użytkownicy 
toru na spotkaniu zorganizowa-

nym przez burmistrza Lubartowa 
Krzysztofa Paśnika:   
- Cieszę się z tego projektu, ponie-
waż obiecałem go młodzieży i to 
zobowiązanie wypełniam. Tego ty-
pu obiekty cieszą się w Polsce du-
żą popularnością i powstają w 
wielu miastach. Lubartowski tor 
będzie inwestycją z myślą o mło-
dych mieszkańcach miasta, ale nie 
tylko – tłumaczy burmistrz. Wy-
łonionym w przetargu wykonaw-
cą pumptracka jest firma Btproje-
ct Eu. Na czym polega zabawa na 
pumptracku i jak wyglądają profe-
sjonalne tory można zobaczyć na 
stronie wykonawcy btproject.eu.

Rajdy Nordic Walking organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Klub Ak-
tywnych „Art-Fit” zawsze cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Kolej-
ne edycje przed nami. Te impre-
zy rekreacyjne odbywają się przy  

wsparciu finansowym Urzędu Mia-
sta Lubartów.  Burmistrz  Krzysztof 
Paśnik podpisał umowę na dofi-
nansowanie imprez z przedstawi-
cielkami tego klubu.

Red

Od początku roku 2022 na ryn-
ku paliw obserwujemy znaczą-
ce wzrosty cen zakupu. Tenden-
cja uległa nasileniu po wybuchu 
wojny w Ukrainie, a niepewność 
jej skutków oraz wprowadzane 

sankcje i ograniczenia w zakre-
sie zaopatrzenia rynku europej-
skiego w paliwa pochodzące z Ro-
sji przy ograniczonych na chwilę 
obecną ilościach mogących uzu-
pełnić niedobory, powodują ko-
nieczność dostosowania się od-
biorców paliw do nowej sytuacji. 
Dla ciepłowni oraz odbiorców i 
konsumentów ciepła zmiana wa-
runków działania jest trudna do 
zaakceptowania, ale konieczna. 
Dostępność paliwa węglowego 
na kolejny sezon grzewczy spad-
ła w sposób znaczący, zaś ceny za 
tonę  miału węglowego w zależ-
ności od jakości przekraczają na-
wet 2000 zł/tonę. Ceny węgla w 
notowaniach ARA (porty Amster-
dam Rotterdam Antwerpia) już w 
lutym przekroczyły 200 USD/t (ok 
880 zł/t) dochodząc pod koniec 
lutego do 450 USD/t (ok. 2000 
zł/t)  i obecnie kształtują się po-
wyżej 300 USD/t (tj. powyżej 1325 
zł/t). Taka sytuacja powoduje, że 
ceny węgla sprowadzanego do 
Polski z nowych obszarów opiera-
ją się na cenach europejskich no-
towań i musza uwzględniać kosz-
ty dostawy do polskich portów i 
transportu w kraju. W ostatnich 
ofertach na dostawy miału węglo-
wego otrzymywanych przez Spół-
kę od dostawców z całej Polski, 

cena netto za tonę węgla o para-
metrach wymaganych technolo-
gią spalania wahała się między ok. 
1.400 zł/t a 2300 zł/t przy czym ilo-
ści oferowanego paliwa podlegają 
znaczącej reglamentacji.

 W celu sprostania powstałej sy-
tuacji w zakresie wzrostu kosztów 
produkcji ciepła w bieżącym roku, 
PEC w Lubartowie Sp. z o.o. wystą-
pił do Urzędu Regulacji Energety-
ki z wnioskiem o zmianę obowią-
zującej taryfy na ciepło. Zmiana 
wprowadzana jest od 01 czerwca 
2022 i wynosi średnio 18,8% (ce-
na jednoskładnikowa). Należy za-

znaczyć, że zmiany cen zostały wy-
muszone sytuacją na rynku paliw 
i dotyczą praktycznie większości 
podmiotów dostarczających cie-
pło. Porównując ceny wytworze-
nia oraz przesyłu ciepła (bez opła-
ty za moc) z korekt taryf niektórych 
PEC zatwierdzonych przez URE w 
bieżącym roku, należy zauważyć, 
że poziom opłat w PEC Lubartów 
nie jest wygórowany, a dynami-
ka korekty taryfy  jest jedną z niż-
szych spośród dokonywanych w 
roku 2022 przez ciepłownie. Staw-
ki opłat za ciepło w zaktualizowa-
nych w ostatnim okresie taryfach 
niektórych ciepłowni przekroczyły 
100%. Wzrost cen obrazuje poniż-
sze zestawienie.       

 Lech Kliza, prezes PEC w Lubartowie

Miasto Lubartów pozyskało ko-
lejne środki europejskie. Tym 
razem to ponad 270 tys zł. (60 
tys. euro) dotacji z Europejskie-
go Instrumentu Miejskiego (EU-
CF).  
To pieniądze na przygotowanie 
koncepcji, zawierającej takie in-
westycje miejskie i działania, któ-
re mają chronić klimat i przyczy-
niać się do mniejszego zużycia 
energii.  Chodzi m.in. o wytwarza-

nia jak największej ilości energii z 
OZE, wykorzystanie energii odna-
wialnej w transporcie  czy urucho-
mienie niskoemisyjnej komunika-
cji publicznej.  W naborze w sumie 
złożono 166 wniosków, 19 pocho-
dziło z Polski. Lubartów znalazł się 
wśród 69 miast, które otrzyma-
ły pieniądze  Więcej informacji na 
ten temat znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta.

KW
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Motocykliści opanowali Lubartów

W niedzielę 22 maja w Lubartowie odbyły się XXVI Ogólnopolskie Biegi Lewarta. Impreza zakończyła się sukcesem organizacyjnym oraz pod względem 
frekwencji. W Biegu Głównym na dystansie 5 kilometrów wystartowały 122 osoby. Najlepsi okazali się: wśród pań Dominika Łukasiewicz i w grupie 
mężczyzn Andrzej Starżyński. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się biegi w dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych, w tym Bieg Malucha. 
Niedziela na sportowo z MOSiR-em wypadła bardzo okazale. Za udział w poszczególnych biegach wręczono ponad 250 medali.

Sukces organizacyjny Biegów LewartaSukces organizacyjny Biegów Lewarta
Honorowy patronat nad impre-
zą sprawowali: Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego, Burmistrz 
Miasta Lubartów i Starosta Lubar-
towski. Organizatorami byli Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Lubartowie oraz „Aktywny Lubar-
tów” Stowarzyszenie Wspierające 
Sport i Rekreację. Puchary, meda-
le i nagrody wręczali uczestnikom: 
dyrektor MOSiR Lubartów Aneta 
Symbor oraz Artur Kuśmierzak z 
Urzędu Miasta Lubartów, który re-
prezentował Burmistrza Krzyszto-
fa Paśnika.
W Biegu Głównym na dystansie 5 
km uczestniczyły 122 osoby. Do 
Lubartowa przyjechała czołów-
ka lubelskich biegaczy. Dzięki te-
mu mogliśmy obserwować szybki 
bieg. Wśród pań najlepsza okaza-
ła się Dominika Łukasiewicz, któ-
ra uzyskała bardzo dobry czas: 
18 minut i 16 sekund. Na podium 
stanęły też: druga (lubartowian-
ka) Wioletta Dessauer oraz Kata-
rzyna Woźniak. W rywalizacji pa-
nów zwyciężył Andrzej Starżyński 
– z bardzo dobrym czasem 15:42. 
Zaledwie kilkanaście sekund póź-
niej linię mety minął Michał Biały. 
Jako trzeci na mecie zameldował 
się Paweł Wysocki.
- W imieniu organizatorów dzię-
kuję za wspólną imprezę. Jestem 
bardzo zadowolona z frekwencji. 
Może pogoda nie była wymarzo-

na, ale nie przeszkodziła 
w super zabawie. Dzięku-
ję za udział i za wiele cie-
płych słów. Wszystko, co 
robimy, to robimy dla Pań-
stwa. Wręczyliśmy ponad 
250 medali za udział w po-
szczególnych biegach, co 
pokazuje, że była to maso-
wa impreza. Jednakże bez 
wsparcia i pomocy wielu 
instytucji oraz osób prywat-
nych nie bylibyśmy w stanie 
zorganizować tak udane-
go wydarzenia. Za patro-
nat i wsparcie finansowe 
dziękuję: Miastu Lubartów 
i Burmistrzowi Krzysztofowi Paśni-
kowi, Powiatowi Lubartowskiemu, 
Urzędowi Marszałkowskiemu Wo-
jewództwa Lubelskiego, Stowarzy-
szeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego. Za wsparcie rze-
czowe podziękowania dla: Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Lubartowie, firmy 
Topaz, Stokrotki, Kolegium i Szko-
ły Policealnej Pracowników Służb 
Społecznych w Lublinie. Za pomoc 
w zabezpieczeniu i przygotowaniu 
trasy serdeczne podziękowania dla: 
lubartowskiej Policji, wolontariuszy 
z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie 
(opiekun Małgorzata Mazurek-Fi-
lip), wolontariuszy z Regionalne-
go Centrum Edukacji Zawodowej 
w Lubartowie oraz Szkoły Podsta-

wowej w Woli Sernickiej (opiekun 
Daniel Kisiewicz). Za pomoc w or-
ganizacji biegów młodzieżowych 
i dziecięcych ogromne wyrazy 
wdzięczności dla Marka Kitlińskie-
go. Za świetną obsługę imprezy 
dziękuję firmom E-QUATTRO, MD 
MEDICA, Majeczka. Za techniczne 
i organizacyjne przygotowanie im-
prezy słowa uznania dla pracow-
ników MOSiR  - mówi Aneta Sym-
bor dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubartowie.

Wyniki poszczególnych biegów:
dziewczęta roczniki 2008/2009 – 
1. Natalia Marcinek; chłopcy rocz-
niki 2008/2009 – 1. Aleksander 
Trąbka, 2. Wojciech Ulma, 3. Hu-
bert Wiącek; dziewczęta roczni-
ki 2010/2011 – 1. Natasza Kuźma, 

2. Zofia Wiącek, 3. Lena Pawłow-
ska; chłopcy roczniki 2010/2011 
– 1. Julian Trąbka, 2. Alan Brygoła, 
3. Michał Kukier; bieg główny ko-
biety – 1. Dominika Łukasiewicz, 
2. Wioletta Dessauer, 3. Katarzy-
na Woźniak, 4. Katarzyna Głuszak, 
5. Natalia Duda, 6. Anna Tchorek, 
7. Kinga Podlodowska-Biegajło, 8. 
Kinga Zbiciak, 9. Karolina Musik, 

10. Magdalena Rosa; bieg główny 
mężczyźni – 1. Andrzej Starżyński, 
2. Michał Biały, 3. Paweł Wysocki, 
4. Bartłomiej Florczak, 5. Andrzej 
Orłowski, 6. Paweł Mazurek, 7. Ka-
mil Matyjaszczyk, 8. Krzysztof Lo-
tek, 9. Mateusz Wilkos, 10. Tomasz 
Dybowski; najstarsi uczestnicy – 
Mirosława Belniak i Wojciech We-
nerski. ig, foto: Sylwia Cichoń

To jedna z największych imprez 
dla miłośników motocykli w Pol-
sce. Do Lubartowa 21 maja przy-
jechało ich  blisko 500. Okazją 
był XIII Kapucyński Piknik Moto-
cyklowy.
Parada  ulicami miasta, koncert 
oraz Msza święta w intencji moto-
cyklistów - tak wyglądała dorocz-
na impreza organizowana przez 
Stowarzyszenie Alwernia – Fran-
ciszkańskie Dzieło Promocji Mło-
dzieży i Rodziny. Wydarzenie po-
wróciło do Lubartowa po dwóch 

latach przerwy spowodowanej 
pandemią. Podczas Kapucyńskie-
go Pikniku Motocyklowego zbie-
rano środki na leczenie i rehabili-
tację małej Weroniki. Dziewczynka 
urodziła się jako skrajny wcześniak. 
Na różnych oddziałach szpital-
nych spędziła pierwsze osiemna-
ście miesięcy życia. Samotny pobyt 
w szpitalach, wiele chorób wynika-
jących z przedwczesnego porodu 
oraz  FAS (Alkoholowy Zespół Pło-
dowy)  - to wszystko sprawiło, że 
Weronika jest dzieckiem z niepeł-

nosprawnością. By mogła samo-
dzielnie żyć, wymaga intensywnej 
rehabilitacji.  

 Katarzyna Wójcik

Agnieszka Rycek, Stowarzyszenie Alwernia
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pande-
mią znów mogliśmy zorganizować to wydarzenie. 
Motocykliści dopisali. Ta suma pieniędzy, którą 
uzbieraliśmy, na pewno przyda się na rehabilita-
cję Weroniki, która wychowuje się w rodzinie za-
stępczej. Takie wydarzenie daje ogromne poczu-

cie wspólnoty. To też okazja do wspólnej modlitwy.
Małgorzata Michaluk, 
matka zastępcza Weroniki 
Weronika wymaga stałej opieki i rehabilitacji. 
Jesteśmy rodzicami zastępczymi dziewczynki. 
Mieszka z nami od roku. Wcześniej przez ponad 
półtora roku była w Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia w Lublinie. Urodziła się w dwu-
dziestym drugim tygodniu ciąży, w wielkiej za-

martwicy i ważyła 840 gramów. Staramy się jej pomóc, aby mogła być 
później samodzielna. Są na to duże szanse.

Jarek z Lisowa
Uczestniczyłem we wszystkich zlotach z wyjąt-
kiem dwóch. Motocyklami interesuję się od 12 
roku życia. Przyjechałem motocyklem klasykiem 
– Triuf Tiger 750 z 1977 roku. W domu mam jesz-
cze Harleya.
Andrzej spod Lubartowa
Na zloty jeżdżę już od wielu lat. Ten motocykl, 
którym przyjechałem, to WSK Kos z 1974 roku. 
Jest starszy ode mnie, jeździł nim jeszcze mój oj-
ciec.
Mariusz z Garbowa
Przybyłem do Lubartowa z całą ekipą. Do tej po-
ry byłem na 12 zlotach. Kiedyś te poczatkowe 
były w ogrodzie kapucyńskim. Motoryzacją inte-
resuję się odkąd pamiętam. Przyjechałem Hon-
dą Gold Vings.
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17 - letnia artystka Olga Zawada uciekła przed wojną na Ukrainie do Lubartowa. Przypadkiem trafiła do Lubartowskiego Ośrodka Kultury. 
To tu szlifowała swój warsztat muzyczny i przygotowywała się do egzaminów do Zespołu Szkół Muzycznych w Warszawie. 
Operowy głos Olgi usłyszymy 28 maja podczas festynu miejskiegow Parku im. Książąt Sanguszków.

Wojna nie przerwała jej drogi do marzeńWojna nie przerwała jej drogi do marzeń
Czym zajmowałaś się na co 
dzień, kiedy było jeszcze spo-
kojnie, zanim jeszcze wybu-
chła wojna?

Studiowałam na pierwszym roku 
Muzycznej Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Chubyńskiego w Kijo-
wie na kierunku opera. Pracowa-
łam też jako animator dziecięcy. 
W wolnej chwili grałam na forte-
pianie i pisałam wiersze.

W jakich okolicznościach za-
stał  Cię atak na Ukrainę?

Pamiętam, że 23 lutego wróciłam 
z pracy do domu. Byłam bardzo 
zmęczona, bo przygotowywałam 
się się do egzaminu. Wieczorem 
rozmawiałam z koleżanką i pisa-
łam. Rano 24 lutego obudził mnie 
telefon mamy z wiadomością, że 
zaczęła się wojna. W tym czasie 
zaczęli też do mnie dzwonić zna-
jomi, żebym zbierała rzeczy i wra-
cała do domu. Jednak biletów już 
nie można było nabyć. Całe miasto 
było w korkach. Słyszałam, jak nie-
daleko miejsca, gdzie mieszkałam 
w Kijowie, spadła bomba. Emocje, 
które mi wtedy towarzyszyły to 
łzy, strach, rozpacz... Przyjechał po 
mnie mój tata z dziadkiem. Do Ki-
jowa dotarł już za 2,5 godziny, nor-
malnie przejazd zajmuje prawie 4 
godziny. Było ciężko wyjechać, bo 
były korki. Po drodze widzieliśmy 
pojazdy wojskowe oraz autobus 
wypełniony żołnierzami ze zbroj-
nych sił Ukrainy. Jadąc, pisałam do 
znajomych z Kijowa, Czernichowa, 
Odessy, że ze mną jest wszystko 
dobrze i wracam do domu, do mo-
jej rodzinnej miejscowości Jużno-
ukrajińsk (obwód mikołajowski). 
W domu dużo z mamą płakałyśmy. 
Pierwsza noc była najtrudniejsza, 

nie mogłam spać. Mama pracuje 
jako pielęgniarka w karetce. Dru-
giego dnia poszła na dyżur noc-
ny. Zostałam z młodszym rodzeń-
stwem i tatą. Całą noc wyły alarmy 
lotnicze. Wyjechaliśmy na wieś do 
dziadków, gdyż tam była piwnica.

Kiedy zdecydowaliście, że pora 
uciekać?

Żyliśmy w strachu przez cały mie-
siąc. Wojska rosyjskie zaczęły pod-
chodzić coraz bliżej. Wtedy zde-
cydowaliśmy, że musimy uciekać. 
Zadzwoniliśmy do brata ciotecz-
nego, który mieszka i pracuje w 
Polsce, akurat w Lubartowie. Obie-
cał nam pomóc.

Z kim przyjechałaś, a kto pozo-
stał na Ukrainie?

Przyjechałam z mamą oraz młod-
szym bratem i siostrą. Tata i dziad-
kowie pozostali. Pozostało też du-
żo znajomych. Niektórzy walczą 

na froncie. Walczy też mój wu-
jek. Pierwszej nocy było mi bar-
dzo przykro, że musiałam zostawić 
praktycznie wszystko, czułam we-
wnętrzny ból.

Jak teraz się czujesz mieszkając 
tutaj w Lubartowie?

Pierwszy tydzień adoptowałam 
się, przyzwyczajałam się do pol-
skiego języka, obyczajowości. Na 
szczęście mam możliwość studio-
wania online na mojej uczelni w 
Kijowie. Musiałam tylko znaleźć 
miejsce, gdzie mogłabym ćwi-
czyć zdobytą wiedzę w praktyce 
– śpiew i grę na fortepianie. Kiedy 
w Urzędzie Miasta wyrabiałam PE-
SEL zauważyłam budynek Lubar-
towskiego Ośrodka Kultury. Pomy-
ślałam, że to dla mnie szansa. Na 
początku wahałam się, pomyśla-
łam jednak, że co będzie to będzie 
i poszłam... Trafiłam na dyrektora 
placówki. Po prostu zapytałam czy 
jest tu fortepian i czy mogę pograć 

i poćwiczyć śpiew. Na początku 
nie mogliśmy się zrozumieć, ale 
potem zorientował się o co mi 
chodzi. Zaprowadził mnie do 
sali, gdzie stał wolny fortepian, 
który był trochę rozstrojony. 
Jednak było mi wszystko jed-
no – aby grać. Potem wszystko 
się zaczęło, przychodziłam tu 
regularnie. Mój głos się spodo-
bał. Zaproponowano mi wyjaz-
dy na koncerty po okolicy, wy-
stąpiłam w telewizji. Niektóre 
koncerty przede mną. Nie spo-
dziewałam się tego, że spotka-
ją mnie takie rzeczy, zawsze ma-
rzyłam o tym, aby występować.

W sobotę poznają Cię miesz-
kańcy Lubartowa podczas fe-
stynu z okazji Dni Lubartowa. 
Co zaprezentujesz?

Będą to ukraińskie pieśni i piosen-
ki, między innymi o miłości. Ćwi-
czę sama oraz pod okiem instruk-
tora z Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury.

Jakie masz plany na najbliższy 
czas?
Tutaj w Polsce mam dużo możli-
wości jeśli chodzi o rozwój. Zosta-
łam oficjalnie przyjęta do Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Będzie to klasa I Sekcji Wokal-
no – Aktorskiej. Bardzo się cieszę, 
jednak jak tylko skończy się wojna 
wrócę na Ukrainę przynajmniej na 
kilka tygodni, aby zobaczyć swo-
ich znajomych, rodzinę. Bardzo 
za nimi tęsknię. Mam z nimi stały 
kontakt, na szczęście nikomu nic 
złego się nie stało.

 rozmawiała: Katarzyna Wójcik

foto: KW

Adam Kościańczuk, 
dyrektor LOK 

Pamiętam jak pierwszy raz Ol-
ga przyszła do LOK–u. Stanęła w 
drzwiach mojego gabinetu i za-
pytała czy może tutaj pośpiewać. 
Nie za bardzo wiedziałem o co 
chodzi. Wtedy niewiele mówiła 
jeszcze po polsku. Zrozumiałem 
w końcu, że śpiewała na Ukrainie 
i bardzo chciałaby tutaj u nas po-
ćwiczyć. Zapytała też czy mamy 
pianino. Zaprowadziłem ją na dół 
do naszej salki, gdzie stało wolne 
pianino i zaproponowałem, aby 
przychodziła wtedy, kiedy LOK 
jest otwarty. Zareagowała z entu-
zjazmem. Za kilka dni siedząc w 
gabinecie, usłyszałem wyjątkowy 
śpiew. Dawno nie słyszałam takie-
go głosu. Postanowiliśmy więc po-
móc jej w karierze, rozmawiałem z 
jej mamą. Umożliwiliśmy trenin-
gi wokalne z instruktorem. Po-
magałem organizować koncerty 
dla niej, dwa razy już koncertowa-
ła. Kolejne zaproszenia przed nią. 
Miała już swoje wywiady. Niektóre 
egzaminy w ukraińskiej szkole on-
line zdawała tutaj u nas. Przygoto-
wywała się też do egzaminów do 
Zespołu Szkół Muzycznych w War-
szawie. Już dziś wiemy, że dosta-
ła się do tej szkoły. Cała historia 
Oli bardzo nas urzekła, wzruszyła. 
Cieszymy się, że możemy dołożyć 
małą cegiełkę do rozwoju jej ka-
riery i spełnienia marzeń.

Jak funkcjonuje świetlica dla dzieci z Ukrainy w Lubartowskim Ośrodku Kultury  
W zorganizowa-
nej przez LOK 
świetlicy dla 
dzieci z Ukrai-
ny cały czas po-
jawiają się nowi 
goście. Wolonta-
riusze oraz pra-
cownicy dbają 
o to, by na twa-
rzach dzieci i ich 
mam uśmiech 
pojawiał się jak 

najczęściej. Dzieje się tak m.in. za sprawą wielu kre-
atywnych zabaw. Nie brakuje malowania, tańczenia, 
tworzenia, 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 dostęp-
ne są materiały plastyczne, miejsce do odpoczynku, 
ciepłe napoje, przekąski, bajki w języku polskim od 
Wydawnictwa Znak, a także książki w języku ukraiń-
skim przekazane przez Fundację Powszechnego Czy-
tania 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 zajęć 
prowadzona przez instruktora.                        

       AK
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Taneczny sukces Wiosenne kadry Lubartowa

Noc Muzeów w Lubartowie

Zgłoś ogród lub balkon do konkursu

Po ogromnym sukcesie podopiecznych Ewy Wojciechewicz w turnieju tań-
ca towarzyskiego, tym razem reprezentanci  tańca nowoczesnego i hip-
-hop  mają się czym pochwalić. Zaledwie po kilku miesiącach treningów 
z instruktorkami ze Szkoły Tańca Dance Mania  pojechali do Moszczenicy 
(woj. łódzkie) i zdobyli dobre lokaty w  IX Turnieju „Move It”. Oto wyniki:
Miejsce II formacja hip-hop kategoria 13-16 lat; Miejsce IV hip- hop solo 13-
16 lat Kuba Borzęcki; Miejsce II Julia Gdula oraz Iga Murak duety hip-hop 
do lat 12; Miejsce II Weronika Duda oraz Milena Borzęcka duety hip-hip 13-
16 lat. Gratulujemy naszym wychowankom, instruktorom i rodzicom. Taki 
występ to wspaniała wizytówka LOK i duma dla miasta.  Uczestnicy  zajęć 
z tańca nowoczesnego i hip-hop (pod opieką Kasi Ząbrowicz i Kasi Socha) 
wystąpią w trakcie Dni Lubartowa 28 maja w parku miejskim.  Ich pokaz za-
planowany jest na godz.17:45.    AK

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBANAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA
film: komedia przygod.: 2D dub-
bing czas: 87 min, od lat: 6+
26 maja godz.: 15:00
FELIKS I UKRYTY SKARBFELIKS I UKRYTY SKARB
- - PRZEDPREMIERAPRZEDPREMIERA
film: animacja przygod.: 2D dub-
bing czas: 85 min, od lat: 4+
26 maja godz.: 17:00
KSIĄŻEKSIĄŻE
-  -  PREMIERAPREMIERA
film: komedia, dramat: 2D napisy 
czas: 95 min, od lat: 12+
26 maja godz.: 19:30
OGLIKI  -  OGLIKI  -  PRZEDPREMIERAPRZEDPREMIERA
– anim., przygod.; czas: 85 min., 
od lat: 6+, 2D dubbing
27-29 maja, 1.06 godz.: 11:00
30 maja, 2.06 godz.: 13:00
DEDEKTYW BRUNODEDEKTYW BRUNO
-  -  PREMIERAPREMIERA
komedia, przygodowy, familijny, 
czas: 105 min., od lat: b.o. 2D pol.
27-29.05, 1.06 godz.: 12:30,16.30
30 maja, 2.06 godz.: 16:30
3-5 czerwca:  godz. 12:30, 18.30
6-9 czerwca:  godz. 18.30

PAN WILK I SPÓŁKA - BAD BOYSPAN WILK I SPÓŁKA - BAD BOYS
-  -  PREMIERAPREMIERA
anim., komedia, familijny, czas: 100 
min., od lat: b.o., 2D dubbing
27-29 maja, 1-2 czerwca: 
godz. 14:30, 18.30
3-9 czerwca: 
godz. 14:30, 16.30

F_CKING BORNHOLMF_CKING BORNHOLM
komediodramat, czas: 99 min, od 
lat: 15+, 2D
27-29 maja, 1-2 czerwca: 
godz. 20.30

INFINITE STORMINFINITE STORM
-  -  PREMIERAPREMIERA
dramat, thriller, czas: 97 min., od 
lat: 15+, 2D Napisy
3-9 czerwca: godz. 14:30, 20.30
7 czerwca: - kino nieczynne

Lubartowski Ośrodek Kultury rozstrzygnął konkurs 
fotograficzny  "Lubartów w wiosennym kadrze". Na-
leżało uchwycić na zdjęciach ciekawe miejsca w Lu-
bartowie lub pejzaże w okolicy. 
Oto laureaci tej edycji: w kategorii uczniowie szkół 
podstawowych i szkół średnich wyróżnienia otrzy-

mali Zuzanna Bigoraj oraz Olaf Wójcik; w kategorii 
osoby dorosłe: I miejsce zajął Paweł Burak. Wyróżnie-
nie otrzymał Wojciech Domagała. Wyróżnienie za po-
lubienia na facebook’u otrzymała Lena Pawłowska. 
Wymienione osoby otrzymają nagrody ufundowane 
przez BookSale.

Ponad 500 osób odwiedziło lubartowskie muzea w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Noc muzeów”.
Lubartowianie 14 maja licznie odwiedzali Muzeum Ziemi Lubar-
towskiej, Muzeum Parafialne oraz Muzeum Kina Lewart działające 

przy Lubartowskim Ośrodku Kultury. Oprócz darmowego zwiedza-
nia w Muzeum Ziemi Lubartowskiej był koncert Szkoły Muzycznej, 
spotkanie z regionalistami oraz warsztaty artystyczne. 
– Dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa czy czytanie lubar-

towskich legend – mówi Ewa Sę-
dzimierz, dyrektor muzeum. 
Wydarzeniu towarzyszyła akcja 
„Odwiedzamy obiekty historii i 
kultury” skierowana głównie do 
uczniów lubartowskich szkół. 
Muzealną Majówkę zorganizo-
wało Muzeum Ziemi Lubartow-
skiej, Lubartowskie Towarzy-
stwo Regionalne oraz Muzeum 
Parafialne.                         (kw)

Lubartowski Ośrodek Kultury ogłosił  drugą edycję konkursu pn. „Zielono wokół mnie – 
najpiękniejszy balkon i ogród”. Zgłoszenia należy wysyłać do 13 lipca.

Mieszkasz na terenie Miasta i Gmi-
ny Lubartów? Masz balkon bądź 
ogród?
Pokaż innym, jak pięknie o niego 
dbasz i wygraj nagrody, których 
pula wynosi blisko  8000 zł!
Celem konkursu jest propagowa-
nie  idei upiększania  otoczenia 
poprzez  podnoszenie walorów 
estetycznych przestrzeni, 
zwrócenie uwagi na aspekt 
ekologiczny, czyli jak wiele 
funkcji pełni w mieście przy-
roda oraz promocja  pomy-
słowości i nowatorskich roz-
wiązań dekoracyjnych.
Lubartowski Ośrodek Kultu-
ry wraz ze Sponsorem Głów-
nym - marketem Obi Lublin 
ul. Zwycięska 6 oraz Partnera-
mi Miastem Lubartów i Gmi-
ną Lubartów zapraszają do 
udziału w konkursie na naj-
piękniejszy balkon i ogród 
2022. 
Co należy zrobić?
- zaaranżuj swój balkon bądź 

ogród
- zrób zdjęcia przedstawiające wy-
konaną aranżację
- wraz z kartą zgłoszeniową prze-
ślij fotografie na maila: konkursy-
lok@gmail.com, wpisując w te-
macie: zgłoszenie konkursowe 
– balkon i ogród 2022 r. 
Zgłoszenia należy przesyłać do 

13.07.2022 r.  Na zwycięzców cze-
kają cenne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Organizatora, 
Sponsora Głównego i Partnerów.
Więcej informacji oraz Regulamin 
na stronie www.loklubartow.pl.
W pierwszej edycji  zwyciężył 
ogród Małgorzaty Szewczak z An-
noboru. 
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Wernisaż prac młodej artystki
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza na 
wystawę indywidualną prac Dagmary Siwiec. Wernisaż odbędzie 
się w piątek 27 maja  o godz. 18.00 w Galerii PMDK.
Dagmara Siwiec jest wieloletnią 
wychowanką pracowni plastycz-
nej PMDK - podopieczna  Izabeli 
Dybały. Uczęszcza na zajęcia pla-
styczne do PMDK od 6 roku ży-
cia, a w tym roku zdaje maturę 
i planuje rozpoczęcie studiów. 
Jej marzeniem jest edukacja na 
Akademii Sztuk Pięknych i zna-
komity poziom prac, które będzie można obejrzeć na wystawie, pozwa-
la wierzyć w spełnienie tych marzeń młodej artystki. Wstęp wolny.

Seniorzy słuchali o Lubartowie czasów 
Wandy Śliwiny

Nowa wystawa czasowa 
w Muzeum Zamoyskich 

Oddali sadzonki za odpady

Wykład zorganizowano z okazji 
60 rocznicy śmierci Wandy Śliwiny 
(1891 – 1962), która wielokrotnie 
mówiła, że w Lubartowie przeży-

ła 23 najpiekniejsze lata swojego 
życia.
Jak podkreślała podczas wykładu 
dr Ewa Sędzimierz, wszechstron-
ne zainteresowania Wandy Śliwi-
ny przyczyniły się do znaczącego 
wkładu w dorobek naszego regio-
nu. To dzieki niej wiemy jak wyglą-
dał Lubartów i jak żyli jego miesz-
kańcy w przeszłości.
Wanda Śliwina była między inny-
mi współredaktorką pierwszego 
czasopisma lokalnego pod nazwą 
Echo Ziemi Lubartowskiej, wycho-
dzącego od 1925 r. Później pisała 

artykuły w przedwojennym „Lu-
bartowiaku”. W 1926 r. ukazał się  
jej autorstwa szkic monograficzny 
pt. „Lubartów, poświęcony 350 – 
leciu istnienia cechów rzemieślni-
czych." Dwa lata później,  w 1928 
r., wspólnie z Ferdynandem Tra-
czem przygotowała publikację 
pod nazwą „Ziemia Lubartowska. 
Szkic monograficzny, ilustrowa-
ny”. W 1930 r. ukazał się szkic et-
nograficzny  pod tytułem „Lud lu-
bartowski".
Wykład skierowany do seniorów 
naszego miasta zorganizował Lu-
bartowski Ośrodek Kultury we 
współpracy z Muzeum Ziemi Lu-
bartowskiej. 
13 maja seniorzy uczestniczyli w 
wyjeździe do Motylarni nad Zale-
wem Zemborzyckim w Lublinie. 
Brali tam udział w warsztatach 
malowania na szkle i podziwiali 
egzotyczne gatunki motyli.
Wydarzenia koordynowała Anna 
Borzęcka, istruktorka w LOK.  KW

Wanda Śliwina, która pisała między innymi artykuły w przedwojennym „Lubartowiaku”, 
w naszym mieście spędziła 23 lata. O jej życiu i dokonaniach dla Lubartowa mówiła 
17 maja dr Ewa Sędzimierz podczas wykładu w  Lubartowskim Ośrodku Kultury 
skierowanego do seniorów.

Maria Konopnicka – w 180 rocz-
nicę urodzin to tytuł wystawy 
prezentowanej w bibliotece pa-
łacowej Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce.  Ekspozycję można 
oglądać do 24 lipca.
Muzeum przybliża postać poetki 
i nowelistki okresu pozytywizmu 
w nawiązaniu do ogłoszonego 
uchwałą sejmową Roku Marii Ko-
nopnickiej.
W bibliotece pałacowej prezento-
wane są między innymi dzieła Ma-
rii Konopnickiej wypożyczone z 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej im. H. Łopacińskiego w Lubli-
nie oraz ze zbiorów prywatnych. 

Ze zbiorów kozłowieckiej biblio-
teki zabytkowej pochodzą utwo-
ry pisarki zamieszczone w rocz-
nikach 1891–1911 „Biblioteki 
Warszawskiej”. Wystawa będzie 
czynna do 24 lipca.    (kw)

Dzień dziecka z wędką 5 czerwca organizuje Koło PZW Lubartów Mia-
sto i Koło PZW Lubartów Huta na stawie w Parku Miejskim im. Ksią-
żąt Sanguszków. Zbiórka o godz. 10.00; 10.15 – losowanie stanowisk, 
10.30 – wyjście na stanowiska. Zawody rozpoczną się o godz. 11.00, 
a zakończą o 13.00. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zaplano-
wano na godz. 14.00. Tuż po tym będzie poczęstunek.  Przewidziano 
gry i zabawy dla dzieci. Zawody będą w 3 kategoriach:  do lat 10, 10-
14 lat – obie grupy z pełnoletnim opiekunem i 14-18 lat. Dzieci do 14 
lat nie muszą posiadać karty wędkarskiej. Organizatorzy informują, że 
będą to zawody w dyscyplinie dowolnej (spławik, feeder). Z uwagi na 
charakter ( o żywą rybę) każdy zawodnik musi mieć siatkę do przecho-
wywania ryb w wodzie (siatka zawodnicza).  Ilość miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zapisów (jeśli będą wolne miejsca, to istnieje moż-
liwość zapisu w dniu zawodów). Dla zawodników czekają atrakcyjne 
nagrody, upominki i słodycze. Zapisy w Punkcie Informacji Turystycz-
nej ul. Farna 4  w godz. 8.00 - 16.00 do 3 czerwca. Tel. 81 855 45 68.

Dzień dziecka z wędkąDzień dziecka z wędką

 Akcję "Eko Piątek" zorganizo-
wał 13 maja Związek Komunal-
ny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Na 
placu przed ratuszem przedszko-
laki i dzieci ze szkoły podstawo-
wej brały udział w zgadywankach 
i quizach. Mieszkańcy miasta w 
zamian za drobny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny mieli 
możliwość otrzymać sadzonki ro-
ślin ozdobnych. Akcja „Sadzonki 
za odpady” cieszyła się sporym za-
interesowaniem.        SC
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„Malta - kraina słońca” - spotkanie w II LO

Czytanie Jeżycjady w SP3 

Dzieci w muzeum  na spotkaniu z artystą

Kolej transsyberyjska i Japonia  oczami podróżnika

9 maja na platformie Teams od-
było się spotkanie edukacyjne pt. 
Malta - kraina słońca zorganizo-
wane przez Katarzynę Płaszczew-
ską, w którym uczestniczyły klasy 
2a i 2d z II LO. Spotkanie popro-
wadziła Monika Chrząszcz, orga-
nizatorka wycieczek i rejsów na 
Maltę. Przez pewien czas mieszka-
ła na Malcie i zdążyła poznać i od-
kryć jej piękno, którym podzieliła 
się z nami.

Swoją prezentację zaczęła od 
podstawowych informacji na te-
mat Malty, takich jak powierzch-
nia państwa,  ludność, a przede 
wszystkim odniosła się do tytułu 
prezentacji, czyli klimatu. Przed-
stawiła walory antropogeniczne 
Valetty - barokowej stolicy kraju, 
gdzie większość zabytków znaj-
duje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.
Jako że ludzie w Malcie są bardzo 

religijni, wyspa liczy ok.365 koś-
ciołów. Jednymi z nich są kościół 
w Mosta z bogatą historią i Bazy-
lika Ta Pinu na Gozo. Ponadto ucz-
niowie poznali takie miejsca jak 
Zajazd Kastylijski, dawną stoli-
ca Malty - średniowieczną Mdinę,  
Blue Grotto,  najwyższe klify Euro-
py Południowej - klify Dingli  oraz 
atrakcje mniejszych wysepek: 
Gozo z Inland Sea - popularnym 
miejsce do nurkowania, Panwia-
mi Solnymi czy pięknymi plażami 
oraz  Camino z Błękitną Laguną. 
Ta śródziemnomorska wyspa oka-
zała się również jednym z ulubio-
nych miejsc dla filmowców. Na 
przykład Azure Window było pla-
nem filmowym dla Gry o Tron. 
Niestety w Dniu Kobiet w 2017 ro-
ku sztorm zabrał Lazurowe Okno 
na zawsze. Ponadto na Malcie krę-
cono takie filmy jak Troja, Gladia-
tor czy Popeye, dla którego zosta-
ła specjalnie wybudowana wioska 

i można ją odwiedzać do dzisiaj. 
Na zakończenie uczniowie mogli 
poznać kilka z maltańskim plaż, 
m.in. Golden Bay - najbardziej za-
tłoczona plaża na Malcie, Paradise 
Bay, Ramla Bay - czerwona plaża, 
Ghdaira Bay i Xwejni Bay.
Pani Monika poprowadziła to 

spotkanie w sposób ciekawy, luź-
ny i z pewnością bardzo zachęca-
jący do odwiedzenia Malty. Dzięki 
pogadance przeplatanej  zdjęcia-
mi w słuchaczach zapłonęła mi-
łość do tego kraju, który  miejmy 
nadzieję, jak najszybciej odwie-
dzą!          Zuzanna Tomasiak kl. 2d

Młodzież starszych klas Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Piotra Firle-
ja w Lubartowie uczestniczyła w 
VI Ogólnopolskim Czytaniu Jeży-
cjady® Małgorzaty Musierowicz, 
organizowanym przez wydawni-
ctwo Akapit Press w dniach 7 mar-
ca - 7 maja 2022 roku. 

Organizatorem akcji w szkole by-
ła biblioteka szkolna, a odbywała 
się ona 6 maja jako jedno z działań 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Krótką informację 
o autorce książek młodzieżowych 
przedstawiła Ewa Abramek - szkol-
na koordynatorka i inicjatorka ak-
cji, a tło społeczno-historyczne 
książek Musierowicz zaprezento-
wała  Danuta Olejniczek. 
Nasza tegoroczna akcja składała 
się z różnych działań. Główną for-
mą było głośne odczytanie przed 

publicznością wybranych, czę-
sto humorystycznych, fragmen-
tów książek. W tym roku wybrali-
śmy fragmenty: „Kłamczuchy”, „Idy 
sierpniowej” i „Pulpecji”, które czy-
tali chętni uczniowie z klas: VIIf, VI-
IIa i VIIIf. Młodzież klasy VIIIc, przy-
gotowana pod kierunkiem  Agaty 
Borzęckiej, przedstawiła krótką 
scenkę teatralną, także opartą na 
„Kłamczusze”. Klasa VIIIg uczestni-
czyła w projekcie fotograficznym 
„Sleeveface - z książką Musiero-
wicz Ci do twarzy” przygotowa-
nym przez  Kingę Grzelak. Całej 
imprezie towarzyszyła gazetka te-
matyczna dotycząca Małgorzaty 
Musierowicz i jej twórczości. Zna-
lazły się tam informacje biogra-
ficzne o autorce, „Jeżycjada” od A 
do Z, krótkie streszczenia poszcze-
gólnych części serii oraz drzewo 
genealogiczne rodziny Borejków 
- bohaterów książek. Wyekspono-
wane też zostały wszystkie książ-
ki autorki, które znajdują się w 
bibliotece, jako zachęta do wypo-
życzenia ich do domu.
Nasza biblioteka szkolna po raz 
drugi uczestniczy w tej akcji. 
Książki Małgorzaty Musierowicz 
mają fabułę wciągającą młodego 
czytelnika, a opisane w nich histo-
rie są oparte na prawdziwym życiu 
nastolatków, dlatego każdy może 
się identyfikować z jej bohaterami.

Ewa Abramek

12 kwietnia uczniowie klasy 2P z 
I LO w Lubartowie uczestniczyli 
w spotkaniu autorskim z Piotrem 
Milewskim - pisarzem, dziennika-
rzem, podróżnikiem i fotografem. 
Pisarz urodził się w 1975 roku na 
Lubelszczyźnie (Chełm), a 
wychował w Opolu. Stu-
diował w Poznaniu, Wied-
niu, Pasawie, Filadelfii i 
Otaru. Mieszkał w Mona-
chium, Sapporo i Tokio. 
Podróżował po Europie, 
Ameryce Północnej, Azji i 
Afryce. Według podróżnika 
każdy przystanek to inna 
historia, ludzie, odkrycie. 
Z ogromną pasją opowia-
dał o swoich przeżyciach, 

obserwacjach i przygodach pod-
czas podróży Koleją Transsyberyj-
ską oraz do kraju Kwitnącej Wiśni, 
gdzie spędził dziewięć lat. Ucz-
niowie z wielkim zainteresowa-
niem wysłuchali części spotka-
nia dotyczącej historii uczenia się 
kaligrafii japońskiej oraz pozna-
wania kultury, sposobu myśle-
nia i postrzegania rzeczywistości 
przez Japończyków. Piotr Milew-
ski jest autorem bestsellerowych 
książek: „Transsyberyjska. Drogą 
żelazną przez Rosję i dalej” (2014), 
„Dzienniki japońskie. Zapiski z ro-
ku Królika i roku Konia” (2015), „Is-
landia albo najzimniejsze lato od 
pięćdziesięciu lat” (2018) i „Plane-

ta K. Pięć lat w japońskiej korpo-
racji” (2020) oraz współautorem: 
„Hokkaido. Japonia bez gejsz i 
samurajów” (2006). Jego teksty 
ukazały się także w antologiach: 
„Azja. Opowieści podróżne” (2018) 
i „Wyspa. Opowieści podróżne” 
(2019). Pisze po polsku, angiel-
sku i japońsku. Publikuje teksty i 
zdjęcia m.in. w: National Geograp-
hic Traveler, Magazyn Kontynen-
ty, Magazyn USTA, Rzeczpospolita, 
Gazeta Wyborcza, Tygodnik Po-
wszechny. Jego książki to nie tyl-
ko zapis zdarzeń czy spotkań, ale 
także opowieść o filozofii i sensie 
podróżowania oraz jego wpływie 
na świadomość wędrowca. 

Spotkanie odbyło się 
w przepięknej Sali 
Rycerskiej w budyn-
ku Starostwa Powia-
towego w Lubarto-
wie, a poprowadziła 
je  Ariadna Ewa Za-
lewska – dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki 
Publicznej w Lubar-
towie.        

ZS2

W ramach projektu Piękna Na-
sza Polska Cała „Tygryski” z Przed-
szkola Miejskiego nr 5 w Lubarto-
wie wybrały się do Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej, na spotkanie z Ra-
fałem Eretem. Przedszkolaki z za-

chwytem  ogłądały wystawę 
"Dzień Noc Dzień".  Nie zabrakło 
ciekawych pytań od dzieci: ile 
czasu potrzeba, aby namalować 
obraz? Gdzie zdobył artysta umie-
jętności, od kogo się uczył? Jak 

powstaje płót-
no pod obraz? 
Który jest naj-
cenniejszy? Co 
powstaje na 
początku, ma-
łe szczegó-
ły czy tło? Ra-
fał Eret urodził 
się  i wychował 
w Lubartowie. 
Ukończył Gerrit 
Rietveld Aca-

demy w Amsterdamie na wydzia-
le malarstwa. W Holandii miesz-
kał i tworzył w okresie od 1993 do 
2003 roku. Obecnie mieszka i two-
rzy w Lubartowie, jego twórczość 
to głównie malarstwo sztalugowe 
o tematyce osadzonej w sferze re-
alizmu magicznego, malarstwo 
ścienne oraz okazjonalne land art 
(sztuka ziemi). Prace  naszego ar-
tysty trafiają na wystawy w całej 
Polsce jak i za granicą. Rafał Eret 
z powodzeniem prezentuje swo-
ją twórczość i cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Tym bardziej 
cieszymy się i jesteśmy dumni, że 
mamy możliwość spotkać się z tak 
wielkim artystą, który mieszka i 
tworzy w naszym mieście. KJ
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W rocznicę śmierci Wandy Śliwiny
Wanda Helena Śliwina. Kobie-
ta wszechstronna i nieco tajemni-
cza. Przez wiele lat utrzymywano, 
że urodziła się w Bystrzycy w 1888 
r. Według innych źródeł – w 1891 
r. w Celestynowie k. Otwocka. Po-
chodziła z rodziny ziemiańskiej. 
Jej dziadkowie byli właścicielami 
majątku Czechówka (dziś w gra-
nicach Lublina). Ojciec pracował 
jako kolejarz, dlatego też dzieciń-
stwo spędziła w Bystrzycy k. Lub-
lina, mieszkając przy stacji kolejo-
wej. Ukończyła Konserwatorium 
Muzyczne w Warszawie. Od dzie-
ciństwa pisywała wierszyki, z cze-
go rodzina nie była zadowolona, 
bo „marnuje papier”. Debiutowała 
w satyrycznym czasopiśmie „Mu-
cha” wierszem „Przeminął maj”.
W Lubartowie bywała od wczesnej 
młodości, kiedy to wraz z ojcem i 
starszą siostrą odwiedzała Hele-
nę i Romana Morozewiczów. Jako 
nastolatka brała wówczas udział 
w amatorskich przedstawieniach, 
koncertach i zabawach, z których 
dochód przeznaczano na zakup 
książek do miejscowej czytelni i bi-
blioteki. Z czasem coraz mocniej 
włączała się w działalność społecz-
ną. W pisanych pod koniec życia 
wspomnieniach przywoływała at-
mosferę tamtych dni, kiedy to w 
Lubartowie spotykali się mieszcza-
nie, przedstawiciele lokalnego zie-
miaństwa i przedsiębiorców a tak-
że okoliczne chłopstwo.
 Na stałe osiadła w Lubartowie, gdy 
w 1908 r. poślubiła urzędnika miej-
skiego Władysława Śliwę. Zamiesz-
kali w domu przy ul. Lubelskiej, po-
pularnym domu „pod Krzyżem”. Tu 
przeżyli kolejne lata małżeńskiego 
i rodzinnego życia.
Kiedy wybuchła wojna wspólnie z 
innymi kobietami przygotowywa-
ła środki opatrunkowe, machor-
kę i żywność dla jadących na front 
żołnierzy. W czasie wojny świato-
wej wraz z rodziną przebywała na 
wschodzie m.in. pod Moskwą, w 
Orszy i Czernichowie. W tym ostat-
nim przeżyła rozpad carskiego im-
perium i dwie rewolucje, głód, 
poniewierkę, śmierć matki. W pro-
wadzonym w tym czasie dzienni-
ku z tułaczki pisała o tragicznych 
warunkach życia, kiedy to nie mie-
li nic do jedzenia. Próbowali za-
rabiać – mąż jako kopacz, a ona 
zbierając owady z drzew. Zaanga-
żowała się tam w działalność Pol-
skiego Towarzystwa Ofiarom Woj-
ny organizując kwesty, imprezy 
dochodowe, manifestacje i zbiórki 

publiczne. Udzielała się w ochron-
ce i tworzącym się harcerstwie.
W 1917 r. otrzymała za pośred-
nictwem Biura Pomocy Ofiarom 
Wojny w Bernie kartka od ks. An-
toniego Mechowskiego z Lubar-
towa. Zwykłe pozdrowienia rozbu-
dziły tęsknotę i wyobraźnię. Pisała 
wówczas:
„… Zza przymkniętych powiek 
widzę Lubartów, jakbym go dziś 
opuściła i śledzę każdy szczegół, 
czy nie uszedł pamięci. Nie! Widzę 
wszystko! Nie tylko dom każdy i lu-
dzi ale nawet płoty i kamienie. Oto 
idę Lubelską ulicą mijam aptekę, 
magiel, dom rabina. Przechodzę 
przez most i wpatruję się z nabo-
żeństwem w wysmukłe wieże far-
nego kościoła. Sklepy pootwiera-
ne, prawie wszystkie żydowskie 
ale nawet one mają w sobie coś 
z poezji, widziane przez opalowe 
szkła nostalgii. Jestem nareszcie 
na rynku. Serce bije mocno, moc-
no. Za chwilę znajdę się w kościele. 
Na wieży bije właśnie dziewiąta ra-
no więc trafię na mszę. Wchodzę w 
boczną furtkę, bo brama zamknię-
ta (pewnie dziś pogrzebu nie bę-
dzie). Po prawej stronie dziedzińca 
stoi krzyż drewniany , jak dawniej, 
na nim wota i napisy. Żegnam się i 
wstępuję na kościelne stopnie. Or-
gany grają. Msza się odprawia. Zło-
towłosy ksiądz Antoni modli się 
u stopni ołtarza, modli się za Pol-
skę, za lud, za wychodźców stęsk-
nionych a ja wybucham nagle pła-
czem i spostrzegam że siedzę u 
siebie w pokoiku na Wożdwiżeń-
skiej a nas stole przede mną leży 
pocztówka…”.
Gdy sytuacja na to pozwoliła po-
wróciła wraz z rodziną „pierw-
szym transportem” do kraju. Był 
maj 1918 r. Trwała jeszcze okupa-
cja austriacka, choć pozwolono już 
Polakom organizować soje życie 
społeczne i kulturalne. Dom „pod 
Krzyżem” zajmował jakiś oficer Wę-
gier, który na szczęście okazał się 
nieszkodliwy i pozwolił właścicie-
lom na ponowne zasiedlenie do-
mu. Jesienią zresztą czym prędzej 
ewakuował się z Lubartowa. Bra-
kowało środków do życia, była 
powszechna drożyzna i bieda ale 
powoli wszystko się normowało. 
Władysław pozyskał jakąś pracę, a 
w 1920 r. po raz trzeci objął funk-
cję burmistrza miasta (piastując tę 
godność do 1928 r.), Wanda rzuci-
ła się w wir pracy społecznej i kul-
turalnej. Była aktorką, śpiewaczką, 
pianistką, reżyserem, dziennika-

rzem, literatką, regionalistką i dzia-
łaczką społeczną. Organizowała 
bibliotekę pozyskując środki na za-
kup książek z amatorskich wystę-
pów, koncertów i zbiórek. W trak-
cie seansów w miejscowym kinie 
„Corso” przygrywała do niemych 
jeszcze wtedy filmów. Działała w 
PCK i Komitecie Obrony Państwa, 
organizując wiece, pisząc odezwy, 
prowadząc zbiórki na Skarb Naro-
dowy. Dzięki Jej zaangażowaniu 
powstało pierwsze w wojewódz-
twie Koło Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa. Była inicjatorką budowy 
domu ludowego w mieście. Tuż po 
powrocie z wojennej tułaczki zaan-
gażowała się w działalność istnie-
jącego od kilku miesięcy Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Sztuki. 
Była jego najbardziej widoczną po-
stacią udzielającą się we wszelkie 
możliwe sposoby. W Lubartowie 
organizowano przedstawienia, 
koncerty, odczyty, ukazywały się 
publikacje o różnym charakterze 
(literackie, regionalne, okazjonal-
ne), w tym także ciągłym („Lewart”, 
„Echo Ziemi Lubartowskiej”, „Lu-
bartowiak”) . To wówczas na bazie 
Polskiego Towarzystwa Miłośni-
ków Sztuki powstały orkiestra stra-
żacka, chór „Lutnia” oraz klub spor-
towy „Lewart”. Znajdowała czas na 
wszystko. A do tego pisała… wier-
sze, opowiadania, legendy, poda-
nia i baśnie, powieści i powiastki, 
nowele, sztuki sceniczne, felieto-
ny, a także teksty użytkowe i po-
pularyzatorskie np. do kalendarzy 
czy modlitewników. Gromadzi-
ła też materiał o zabytkach i hi-
storii oraz ważnych wydarzeniach 
współczesności. Jej zawdzięcza-
my opisy wydarzeń w Lubartowie 
i okolicy najpierw latem 1915, po-
tem z jesieni 1918, kiedy to Lubar-
towianie podjęli akcję rozbrajania 
zaborców i organizowania nowych 
władz. Ona zostawiła nam wierszo-
wany przekaz wydarzeń z Lubar-
towa 1920 r., kiedy to zgromadzo-
ne tu wojska polskie sposobiły się 
do walki w ramach podejmowa-
nej wówczas kontrofensywy znad 
Wieprza. To ona przypominała o 
lubartowskich epizodach powsta-
nia listopadowego i styczniowego. 
Dorobek literacki „Jagienki spod 
Lublina” (to jeden z Jej pseudoni-
mów literackich) to kilkaset utwo-
rów-o różnym charakterze.
W Lubartowie spędziła 23 lata swe-
go życia. Opuściła go w 1935r. – jak 
pisała we wspomnieniach: „z uwa-
gi na przyszłość, dalszą naukę, byt 

opuściliśmy Lubartów interesując 
się nim jednak nadal. Sprzedałam 
swój domek … i (tylko) parę ra-
zy do roku zjawiałam się w miłych 
murach i zieleni Lubartowa (by) 
odwiedzić moich bliskich”. Ostatni 
raz przed wojną była tu wraz z sy-
nami na dwudniowych występach 
z Teatrem Lubelsko- Wołyńskim w 
czerwcu 1939 roku. A potem wy-
buchła wojna i ten bliski, spokojny 
świat przestał istnieć …
Okres okupacji przeżyła w Lublinie. 
Była autorką wstrząsających wspo-
mnień z czasów wojny. W roku 
1949 przeprowadziła się do Wroc-
ławia. Na Dolnym Śląsku mieszka-
ła do końca swoich dni.
Dziś w Lubartowie pozostały po 
niej nieliczne ślady. Jest ulica – cie-
kawe, ilu mieszkańców wie, kim 
była jej patronka? Na rogu Lubel-
skiej i Kolejowej jest dom, w któ-
rym mieszkała. I wreszcie skrom-
ny, ale zadbany grobowiec na 
parafialnym cmentarzu, odnowio-
ny i od lat pielęgnowany przez re-
gionalistów. Bo też dla członków 
Towarzystwa jest postacią wy-
jątkową. Kiedy w połowie lat 50. 
podjęto myśl organizacji środo-
wiska regionalistów nawiązano 
kontakt również z Wandą Śliwiną. 
Mieszkała już wówczas we Wroc-
ławiu ale odpowiedziała na zapro-
szenie, odwiedziła Lubartów i roz-

poczęła współpracę. To wówczas 
powstały obszerne wspomnienia 
z okresu, gdy była mieszkanką Lu-
bartowa. Z tego czasu pochodzą 
też piękne, przepojone autentycz-
ną tęsknotą listy, które wymieniała 
z działaczami Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Lubartowskiej. W 
jednym z nich wspomina, że wy-
pełniła i wysłała deklarację człon-
kowską a zatem prawdopodob-
nie przynależała do powojennego 
Towarzystwa. Niestety nie dyspo-
nujemy d ziś kompletnymi lista-
mi członków Stowarzyszenia z lat 
50, aby to ostatecznie potwierdzić. 
Namówiona przez lubartowskich 
działaczy napisała wówczas tekst 
marszu lubartowskiego (syn Jerzy 
skomponował muzykę). Być może 
miał być to pierwszy hymn miasta.
Niestety choroba i śmierć przerwa-
ła tę współpracę. Zmarła w Wam-
bierzycach na Dolnym Śląsku 16 
VIII 1962 r. Zgodnie z jej ostatnią 
wolą pochowana została na cmen-
tarzu parafialnym w Lubartowie. 
W bieżącym roku mija 60. lat od 
Jej śmierci. Lubartowskie Towarzy-
stwo Regionalne przypomina tę 
tak wielce zasłużoną regionalist-
kę i literatkę. Okolicznościowe ob-
chody w naszym mieście zaplano-
wano w dn. 10 – 11 czerwca.    

ES

AKTUALNOŚCI

18 maja zorganizowane zosta-
ło przez Fundację im. Kazimierza 
Wielkiego spotkanie online z po-
chodzącym z Lubartowa Komba-
tantem Armii Krajowej i Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego 
– ppor. Włodzimierzem Korsakiem 
ps. „Dragon”.
Bohater  był łącznikiem w Armii Kra-
jowej w Lublinie. Po wojnie walczył 
w Pogotowiu Akcji Specjalnej Na-

rodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego (PAS NZW) w mieście Lublin. 
Wraz z oddziałem zorganizował ak-
cje ekspropriacyjne na wszystkie ko-
munistyczne banki i większe kasy 
na terenie miasta Lublin, zdobywa-
jąc środki do walki o niepodległość 
Polski z okupantem sowieckim. Wło-
dzimierz Korsak w czasie okupacji 
niemieckiej pomógł rodzinie żydow-
skiej uciec z getta w Lublinie, dzię-

ki czemu ta rodzina przeżyła wojnę. 
W późniejszych latach, kiedy został 
aresztowany, dzięki  wstawiennictwu 
uratowanego Żyda, który był dyrek-
torem więziennictwa za okupacji so-
wieckiej, został zwolniony wcześniej 
warunkowo z więzienia. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie RCEZ z klasy 
1TR pod opieką nauczyciela historii 
Ewy Dziadko.

RCEZ

Spotkanie z żołnierzem AK

Wanda Śliwina spędziła w Lubartowie 23 lata. W tym roku mija 60 rocznica jej śmierci. O życiu i dokonaniach pisarki opowiada 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 
 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 
 Mieszkanie 77,6 mkw. 4 pokoje, 
I piętro, osiedle Popiełuszki. Tel. 605 
828080
 Żyrandol z wentylatorem, nowy 
nieużywany, cena 400 zł. Tel. 505 589 
534
 Fotelik  samochodowy dla dzie-
cka do 15 kg, stan dobry, cena 50 zł. 
Tel. 721 517 955
 Citroen C5 2008 r., 1.6 HDI, za-
rejestrowany w Polsce, przegląd i OC 
do stycznia 2023, przebieg 148 tys 
km, cena 16900 zł. Tel. 506 132 965
 Agregat prądotwórczy Honda 

9x390, 8KW, 13 koni, trójfazowy, 
220-gniazdo, okolice Firleja, 4850 zł 
do negocjacji. Tel. 506 132 965
 Traktor Władimir t 25 z 1985 
roku, nowa instalacja elektryczna, 
regeneracja kolumny kierownicy, 
nowe opony z przodu, rozrusznik 
od c360, pali bez użycia odprężni-
ka, sprawny, zarejestrowany, gotowy  
do pracy, cena 16500 zł. Tel. 506 132 
965 
 Volkswagen golf edition rok 
2000, klimatyzacja, centralny zamek, 
ESP, airbag, przebieg 251 818 tys km, 
cena 6850 zł. Tel. 506 132 965 
 Działkę w Uścimowie przy jezio-
rze  o pow. 1800 m2 Przekształconą, 
nieuzbrojoną. Tel. 604 992 320
 Ziemię rolną. Tel. 698 233 029 
 Działkę budowlaną w Lubar-
towie ul. Nadrzeczna 28 ar. Tel. 
789733819

WYNAJMĘ
 Mieszkanie 3-pokojowe, umeb-
lowane, ul. Krzywe Koło, cena do 
uzgodnienia. Tel 794-077-841
 Lokal handlowy ul. Cicha 6, około 
60 mkw. od 1 lipca. Tel. 603 133 238

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 PROW.        Na-
bory do 31 maja - Premia bezzwrot-
na na otworzenie lub rozwinięcie 
firmy dla rolników ubezpieczonych 
w KRUS (150-250 tys.). Premia Mło-
dy Rolnik – 150 tys. Małe Gospodar-
stwa – 60 tys. Wypełnianie wnio-
sków. Dojazd do rolników.        Tel. 
795-931-529  
 Pizzeria poszukuje kierowcy 
(uczeń/student). Tel. 505 288 574
 Koszenie trawy, kosiarka bijako-
wa,  działki, ugory, łąki i nieużytki, 
Lubartów i okolice. Tel. 783 802 677

Grali w szachy o puchar burmistrza

ZAPRASZAMY DO PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO W LUBARTOWIE
Badania wykonujemy przy SPZOZ w Lubartowie, 

ul. Cicha 14.
Rejestracja telefoniczna na badanie rezonansu 

magnetycznego: Bezpłatna infolinia:  800 70 70 72
Mamy krótkie terminy!

Jak się przygotować do badania znajdziecie 
na naszej stronie www.eurodiagnosis.pl

Badania wykonujemy także w: 
Sokołowie Podlaskim – SPZOZ w Sokołowie 

Podlaskim – ul. Ks. Jana Bosco 5
Siedlcach – SPZOZ w Siedlcach, ul. Starowiejska 15

Międzyrzecu Podlaskim – SPZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim, ul Warszawska 2-4

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW ZAPRASZA
organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lubartów 

do zgłaszania kandydatów do składu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

W siedzibie tut. Urzędu przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości – część działki nr 83/17 o 
pow. 286 m2, położonej przy ul. Władysława Łokietka w Lubartowie, w obrębie 
2-Aleje Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów, przezna-
czonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów sta-
nowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubar-
tów 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 zgło-
szonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z wymogami 
określonymi Regulaminem;
• przedkłada Burmistrzowi listę projektów, które zostaną poddane 
pod głosowanie mieszkańców oraz listę 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 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), wy-
branych w drodze losowania spośród  kandydatów zgłoszonych przez 
działające na terenie Gminy Miasto Lubartów organizacje pozarządo-
we. Zgodnie z zapisami Regulaminu każda organizacja działająca na 
terenie Miasta Lubartów może zgłosić tylko jednego kandydata.
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana 
Pawła II 12 w terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. lub na adres mailowy 
poczta@umlubartow.pl. Termin losowania kandydatów zostanie poda-
ny do publicznej wiadomości na stronie www.lubartow.pl. 

Burmistrz Miasta Lubartów - Krzysztof Paśnik

W imieniu Burmistrza Miasta Lu-
bartów Krzysztofa Paśnika zawo-
dy otworzył Artur Kuśmierzak 
- Naczelnik Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Komunikacji Spo-
łecznej, dając jednocześnie sygnał 
zawodnikom do startu pierwszej 
rundy. W zawodach wzięło udział 
blisko 30 zawodników z woje-
wództwa mazowieckiego i lu-
belskiego. Imprezę zgłoszono do 
oceny międzynarodowej FIDE. 
Turniej był bardzo wyrównany, 

pojedynki zacięte do ostatnich se-
kund. Finalnie najlepszym zawod-
nikiem całego turnieju okazał się 
Franciszek Baran. 
Puchary, nagrody i dyplomy zwy-
cięzcom wręczali Artur Kuśmie-
rzak oraz sędzia zawodów Piotr 
Opolski.
Zawody klasyfikowano w czterech 
kategoriach wiekowych.
Wyniki najlepszych trójek: 
Seniorzy: 1. Jakub Piskur – 5,5 pkt. 
Radzyńskie Towarzystwo Szacho-

we 2. Piekarski Waldemar – 5 pkt. 
3. Jakub Radzik – 5 pkt. Obaj LUKS 
Lubartów.
Do lat 14: 1. Franciszek Baran – 5,5 
pkt. LUKS Lubartów 2. Walaszek 
Bartosz – 5,5 pkt. Radzyńskie To-
warzystwo Szachowe 3. Kacper 
Czuchryta – 5 pkt.  LUKS Lubar-
tów.
Do lat 10: 1. Krystian Kozak – 4 
pkt.; 2. Aleksander Opolski – 4 
pkt.; 3. Michał Paprocki – 3 pkt. 
Wszyscy LUKS Lubartów.
Do lat 8: 1.  Jan Kowalczyk – 3 pkt. 
z Milejowa; 2. Wiktor Okoń – 3 
pkt.; 3. Patryk Sowa – 2,5 pkt. Obaj 
LUKS Lubartów.
Normy na kategorie szachowe 
wypełnili: IV kategoria szachowa: 
Daniel Dobroczyński, Wojciech 
Monka, Jakub Skrzypczak. V ka-
tegoria szachowa: Jan Kowalczyk, 
Łukasz Dmoch, Bartosz Budzyński 
oraz Michał Paprocki.
Organizatorami turnieju byli Lu-
bartowski Ośrodek Kultury oraz 
LUKS Lubartów.

Najbliższy turniej z okazji Dnia 
Dziecka odbędzie się w Lubarto-

wie 29 maja i jest skierowany do 
dzieci poniżej 15 roku życia.  PO

W sobotę 14 maja w Lubartowskim Ośrodku Kultury rozegrany został XIX Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów. 
Turniej przeprowadzono tempem 30 minut dla zawodnika na rundę. Każdy z uczestników mógł rozegrać 7 partii.
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Piłkarze Lewartu Lubartów mają 
za sobą trzy kolejne spotkania w 
grupie spadkowej lubelskiej IV li-
gi. W meczach tych podopieczni 
Grzegorza Białka zdobyli siedem 
punktów. Na taki dorobek złożyły 
się zwycięstwa nad Kłosem Chełm 
i Hetmanem Zamość oraz remis z 
Huczwą Tyszowce. Po siedmiu ko-
lejkach lubartowianie w ligowej 
tabeli zajmują 4 miejsce wśród 12 
zespołów ze zdobyczą 37 punk-
tów. Jest to ostatnie miejsce gwa-
rantujące utrzymanie w IV lidze na 
przyszły sezon.

Z HUCZWĄ 
NA REMIS
W piątej kolejce spotkań lubarto-
wianie rywalizowali na wyjeździe 
z Huczwą Tyszowce, czyli sąsia-
dem w ligowej tabeli. Obie jede-
nastki walczą o utrzymanie i każdy 
punkt jest dla nich bardzo ważny. 
W pierwszej połowie nie padł ża-
den gol, a oba zespoły skupiały się 
głównie na zabezpieczeniu dostę-
pu do własnej bramki. Po zmianie 
stron prowadzenie Lewartowi za-
pewnił Adrian Pikul w 55 minucie. 
Po dziesięciu minutach gospoda-
rze wyrównali. Później już do koń-
cowego gwizdka sędziego wynik 

nie uległ zmianie i zespoły podzie-
liły się punktami.

JAKUB NIEWĘGŁOWSKI 
WYRĘCZYŁ KOLEGÓW
Takie spotkania niestety czasem 
się zdarzają. Nie są one atrakcją 
dla kibiców, ale najważniejsze, 

że kończą się zwycięstwem. Tak 
właśnie było w przypadku meczu 
Lewart Lubartów – Kłos Chełm. 
Już po kwadransie po bramkach 
strzelonych przez Dawida Iskier-
kę i Jakub Niewęgłowskiego miej-
scowi prowadzili 2:0. Po kolejnym 
kwadransie jeden z przeciwni-
ków po dwóch żółtych i w konse-
kwencji czerwonej kartce opuścił 
boisko i goście grali w liczebnym 
osłabieniu. Zanosiło się na wyso-
kie zwycięstwo i łatwe trzy punk-
ty. Ostatecznie plan na zdobycz 
punktową został zrealizowany, ale 
styl w jakim to osiągnięto pozo-
stawiał wiele do życzenia. Słabo 
zaprezentowali się gracze z przed-
nich formacji. Kolegów w strzela-
niu goli wyręczył obrońca Jakub 
Niewęgłowski. Jak na kapitana 
przystało w trudnych momentach 
ratował zespół, a dwie strzelone 
bramki przyczyniły się do zwycię-
stwa. Martwi zaś sytuacja, gdy go-
ście grając w osłabieniu, potrafi-
li postraszyć Lewart i strzelić dwie 
bramki. Najważniejsze jednak są 
punkty, a te pozostały w Lubarto-
wie. 

ZREWANŻOWALI 
SIĘ HETMANOWI

W pierwszym meczu grupy spad-
kowej Lewart przegrał w Lubar-
towie z Hetmanem 0:3. Na mecz 
rewanżowy do Zamościa lubarto-
wianie jechali z postanowieniem 
odkucia się na przeciwniku. Udało 
im się i to z nawiązką. Podopiecz-
ni Grzegorza Białka wygrali 5:1. 

Strzelanie rozpoczął Krystian Żeli-
sko, który skutecznie wykonał rzut 
karny. Jeszcze przed zmianą stron 
do siatki przeciwnika trafili Adrian 
Pikul i Dawid Iskierka. Mogło być 
nawet 4:0, ale w końcówce pierw-
szej odsłony jedenastki nie wyko-
rzystał Żelisko. Pozostałe gole ki-
bice obejrzeli pod koniec meczu. 
Dla Lewartu trafili Bartłomiej Ko-
neczny i Wojciech Żuk. Gospoda-
rze kończyli mecz w podwójnym 
osłabieniu, a honorowe trafienie 
zaliczyli w 90 minucie. W barwach 
Lewartu w ligowym meczu senio-
rów zadebiutował 18-letni Maksy-
milian Barszczyk. Wszedł na boi-
sko na końcowe 20 minut i miał 
udział w ostatnim golu „biało-nie-
bieskich”.
Dokumentacja ostatnich 
spotkań piłkarzy Lewartu:
Huczwa Tyszowce – Lewart Lubar-
tów 1:1 (0:0); bramkę dla Lewartu 
w 55 minucie zdobył Adrian Pikul.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 
Niewęgłowski, Jemioł, Tomasiak 
(od 46 min. Duda), Iskierka (od 82 
min. Lato), Pikul (od 88 min. Cie-
chański), Majewski, Michałów, Ko-
neczny (od 70 min. Żuk), Żelisko.
Lewart Lubartów – Kłos Chełm 3:2 
(2:0); bramki dla Lewartu zdobyli: 
Dawid Iskierka w 8, Jakub Niewę-
głowski w 14 i 66 minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban 
(od 81 min. Ciechański), Jemioł, 
Niewęgłowski, Michałów, Iskierka 
(od 62 min. Kamiński), Majewski, 
Lato (od 46 min. Duda), Pikul, Ko-
neczny (od 69 min. Żuk), Żelisko.
Hetman Zamość – Lewart Lubar-
tów 1:5 (0:3); bramki dla Lewar-
tu zdobyli: Krystian Żelisko w 10 z 
rzutu karnego, Adrian Pikul w 25, 
Dawid Iskierka w 36, Bartłomiej 
Koneczny w 81, Wojciech Żuk w 
90 minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Urban, 
Jemioł, Niewęgłowski, Michałów, 
Iskierka (od 69 min. Żuk), Majew-
ski, Pikul (od 78 min. Lato), Cie-
chański (od 82 min. Bednarczyk), 
Koneczny (od 86 min. Duda), Żeli-
sko (od 78 min. Barszczyk).

W sobotę 28 maja, w ramach ós-
mej kolejki grupy spadkowej pił-
karze Lewartu zagrają na własnym 
boisku z zespołem Igros Krasnob-
ród. Początek spotkania o godzi-
nie 17.00. W następnej kolejce 
„biało-niebiescy” w Lubartowie 
spotkają się z drużyną Gryf Gmi-

na Zamość. Mecz rozpocznie się w 
środę 1 czerwca o godzinie 17.00. 
W dziesiątej kolejce lubartowianie 
rywalizowali będą na wyjeździe z 
jedenastką Brat Cukrownik Sien-
nica Nadolna. To spotkanie rozpo-
cznie się w niedzielę 5 czerwca o 
godzinie 16.00.  Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

SPORT

LEWART NA BEZPIECZNYM MIEJSCU W LIGOWEJ TABELI

RAJD ROWEROWY JAKO PROLOG ŚWIĘTA ROWERU

Remis i dwa zwycięstwa „biało-niebieskich”.

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Kłos Chełm

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Kłos Chełm

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Kłos Chełm

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Kłos Chełm

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. Przewidziane 
są również posiłki regeneracyjne.
W niedzielę 5 czerwca zaplano-
wany jest II Rajd Rowerowy po 
Ziemi Lubartowskiej. Wyjazd z 
Lubartowa, a dłuższy przystanek 
planowany jest na terenie Lasów 
Kozłowieckich. To dzięki życzli-
wości Nadleśnictwa Lubartów. 
Tam zaplanowane są gry i zaba-
wy dla dzieci i rodziców oraz po-
częstunek. Służba leśna zapro-
si najmłodszych uczestników do 
punktu edukacyjnego, gdzie bę-
dzie można się dowiedzieć wie-

lu ciekawostek o życiu lasu i jego 
mieszkańców. Ilość miejsc ograni-
czona. Udział można zgłaszać w 
biurze MOSiR, tel. 501 943 818.
Współorganizatorem drugiego 
rajdu jest Pożak Taem, czyli gru-
pa organizująca Święto Roweru. 
Kolumnę rowerzystów poprowa-
dzi Janusz Pożak – pomysłodaw-
ca największej imprezy rekreacyj-
no-sportowej, jaka odbywa się w 
naszym mieście. Drugi etap rajdu 
organizowanego przez MOSiR Lu-
bartów będzie jednocześnie pro-
logiem Święta Roweru. Ekipa Po-
żak Team już od dłuższego czasu 
pracuje nad szczegółami wyjątko-
wego spotkania miłośników jaz-
dy rowerem. Przypominamy, że 
XXVIII Święto Roweru odbędzie 
się w niedzielę 26 czerwca. 

ig
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SIEDEM MEDALI MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

PANIE Z MOSIRU SĄ LIDERKAMI W III LIDZE

Siatkarze z „Chopina” ponownie najlepsi! Młodzi pływacy w Lublinie

195 młodych sportowców z 45 klubów wzięło udział w XXXI Mistrzostwach Polski juniorów w taekwon-do. Impreza odbyła się w dniach 13-15 maja w 
Pankach w województwie śląskim.

Wśród uczestników mieliśmy licz-
ną grupę przedstawicieli Miejskie-
go Klubu Sportowego „Lewart” 
AGS Lubartów. Byli to: zawodnicy 
– Oliwia Romanek, Viktoriia Zhe-
liezniak, Mateusz Wrotkowski, Hu-
bert Kowalski, Michał Szczuka, 

Kacper Pietrzela, Nazar Chuma-
chenko, Maksym Murakhovskyi, 
Kacper Kobyłka oraz trenerzy – 
Jerzy Jedut, Jarosław Suska. Pod-
opieczni lubartowskich szkole-
niowców podczas tych zawodów 
zdobyli 7 medali – 3 złote, srebr-
ny i 3 brązowe. Taki wynik pozwo-
lił zająć 3 miejsce w klasyfikacji 
medalowej mistrzowskiej impre-
zy. Mistrzami Polski juniorów zo-
stali: Viktoriia Zheliezniak, Oliwia 
Romanek i Kacper Pietrzela.
Wyniki, jakie podczas mistrzow-
skich zawodów odnotowali za-
wodnicy Lewartu:
Oliwia Romanek – złoty medal w 
technikach specjalnych, brązowy 
medal w walkach do 65 kg, miej-
sce 9. w układach formalnych 5-1 
kup
Kacper Pietrzela – złoty medal w 
walkach do 62 kg, brązowy medal 

w układach formalnych I-III dan, 
miejsce 25. w technikach specjal-
nych
Viktoriia Zheliezniak – złoty me-
dal w walkach do 65 kg, miejsce 
9. w układach formalnych I-III dan, 
miejsce 9. w technikach specjal-
nych

Nazar Chumachenko – srebrny 
medal w walkach do 68 kg, miej-
sce 5. w układach formalnych I-
-III dan, miejsce 10. w technikach 
specjalnych
Mateusz Wrotkowski – brązowy 
medal w walkach do 68 kg, miej-
sce 9. w układach formalnych 5-1 
kup, miejsce 25. w technikach 
specjalnych
Kacper Kobyłka – miejsce 7. w 
walkach do 56 kg
Maksym Murakhovskyi – miej-
sce 9. w układach formalnych I-III 
dan, miejsce 9. w walkach do 75 
kg, miejsce 17. w technikach spe-
cjalnych
Hubert Kowalski – miejsce 9. wal-
kach do 75 kg, miejsce 17. w ukła-
dach formalnych 5-1 kup, miejsce 
25. w technikach specjalnych
Michał Szczuka – miejsce 9. w wal-
kach do 75 kg, miejsce 25. w tech-

nikach specjalnych, miejsce 26. w 
testach siły, miejsce 33. w ukła-
dach formalnych 5-1 kup.     igNazar Chumachenko (z prawej) 

i Mateusz Wrotkowski

Ostatnio piłkarki MOSiR Lubartów 
rozegrały dwa kolejne spotkania 
w rozgrywkach III ligi kobiet KEE-
ZA. Tym razem lubartowianki na 
wyjeździe bezbramkowo zremi-
sowały z drużyną Dąb Zabierzów 
Bocheński oraz pokonały na włas-
nym boisku Puszczę Niepołomi-
ce 5:0. Po 18 spotkaniach drużyna 
MOSiR Lubartów Kobiety jest lide-
rem rozgrywek. Dotychczas zgro-
madziła 39 pkt, czyli dwa więcej 
niż drugi zespół w tabeli. Dodat-
kowo lubartowianki mają jeszcze 
do rozegrania dwa zaległe poje-
dynki.
Najbliższe spotkanie na własnym 

boisku podopieczne Krzyszto-
fa Skomry zagrają w czwartek 2 
czerwca. O godzinie 18.00 rozpo-
cznie się mecz MOSiR Lubartów 
Kobiety – Football Suces Acade-
my Kraków. Kibiców zapraszamy 
na kobiecą rywalizację i gwaran-
tujemy sportowe emocje.
Dokumentacja ostatnich spot-
kań MOSiR Lubartów:
Dąb Zabierzów Bocheński – MO-
SiR Lubartów 0:0.
Skład MOSiR Lubartów Kobiety: 
Tomasiak – Serwin, Mariola Bujal-
ska, Misiak, Walasek, Natalia Wój-
cik, Julia Wójcik, Orzepowska, Kra-
jewska, Kot, Jolanta Bujalska; grały 

także: Świć, Jabłonowska, Sciseł.
MOSiR Lubartów – Puszcza Nie-
połomice 5:0 (1:0); bramki zdoby-
ły: Katarzyna Kot – 2, Jolanta Bu-

jalska – 2, Patrycja Banaszak – 1.
Skład MOSiR Lubartów Kobiety: 
Tomasiak – Misiak, Jabłonowska, 
Sowisz, Mariola Bujalska, Jolanta 

Bujalska, Orzepowska, Julia Wój-
cik, Krajewska, Kot, Maksymiuk; 
grały także: Banaszak, Sciseł.

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

Kacper Pietrzela

Oliwia Romanek (z prawej) 
i Viktoriia Zheliezniak

Fragment spotkania MOSiR Lubartów – Puszcza Niepołomice

Drużyna siatkówki plażowej 
chłopców z ZS nr 2 w Lubartowie 
ponownie została Mistrzem Po-
wiatu. To kolejny sportowy sukces 
reprezentantów szkoły z ul. Cho-
pina w Lubartowie w tym roku 
szkolnym. W piątek, 20 maja przy 
pięknej, słonecznej pogodzie na 
obiektach sportowych SP w Kocku 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Lubartowskiego w  piłce siatkowej 
plażowej chłopców - Licealiada. 
Do zawodów zgłosiły się czte-
ry zespoły ze szkół ponadpodsta-
wowych powiatu lubartowskiego. 
Turniej rozegrano systemem „każ-
dy z każdym”, grano jednego se-
ta do 21pkt. Drużyna w składzie 
Adam Pożarowszczyk, Maksymi-
lian Matyjaszczyk i Oskar Dunda 
nie miała większych problemów 

z pokonaniem 
rywali z II LO i 
RCEZ w Lubar-
towie. W me-
czu z ZS w Ko-
cku siatkarze z 
„Chopina” mu-
sieli wspiąć 
się na wyżyny 
swoich umie-
jętności, aby 
pokonać ry-
wali. Ostatecznie udało im się wy-
grać wszystkie mecze i stanąć na 
najwyższym stopniu podium.

Wyniki rywalizacji chłopców:
ZS w Kocku- RCEZ w Lubartowie 
21:8; ZS w Kocku-II LO w Lubarto-
wie 21:17; ZS w Kocku- ZS Nr2 w 
Lubartowie 18:21; ZS Nr2 w Lubar-

towie-II LO w Lubartowie 21:11; ZS 
Nr2 w Lubartowie- RCEZ w Lubar-
towie 21:11; RCEZ w Lubartowie-II 
LO w Lubartowie 13:21
Klasyfikacja końcowa chłopców:
Im. ZS Nr2 w Lubartowie,
II m. ZS w Kocku,
III m. II LO w Lubartowie,
IV m. RCEZ w Lubartowie.

7 maja na pływalni Aqua Lub-
lin odbyły się zawody o „ Laur Lu-
belskiego Koziołka”. W zawodach 
wzięło udział siedmioro zawodni-
ków klubu Swim Team Lubartów. 
Pływalnia 50 m bardzo wymaga-
jąca dla trenujących na basenach 
25 m okazała się bardzo szczęśli-
wa tego dnia dla naszych klubo-
wiczów. Każdy ze startujących po-
bił swoje dotychczasowe rekordy 
życiowe, Kaja Wróblewska zdoby-
ła brązowy medal na 100 m stylem 
grzbietowym, poprawiając swój 
rekord życiowy na tym dystansie 
o 2 sekundy.
Pobite rekordy życiowe i zdobyty 

medal to bardzo dobre wyznacz-
niki dla trenera prowadzącego, 
przed naszą najstarszą zawodnicz-
ką Kają Wróblewską „Główne Mi-
strzostwa Polski Seniorów i Mło-
dzieżowców”, które rozpoczynają 
się 31 maja i trwają do 4 czerwca 
w Lublinie.
- Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim zawodnikom. Trzymamy kciu-
ki za kolejne starty - mówi Iwona 
Tarkowska, trener Swim Team Lu-
bartów.
Skład Drużyny: Kaja Wróblewska, 
Kaja Czakon, Julia Gdula, Niko-
dem Najda, Maja Wolińska, Zofia 
Wiącek, Milena Mierzwińska.


