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 Miasto Lubartów pozyskało ponad 28 milionów złotych dotacji. 20 mln pochodzi 
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i będzie przeznaczone na 
inwestycje. Natomiast 8,5 miliona - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, będzie na zakup  elektrycznych autobusów miejskich wraz 
z ładowarkami.

Miliony dotacji dla LubartowaMiliony dotacji dla Lubartowa

Pierwsza z dotacji to jedna z naj-
większych w ostatnich latach, któ-
ra zostanie przeznaczona na inwe-
stycje w Lubartowie. 
Działania burmistrza oraz dobrą 
współpracę samorządów chwalił w 
dniu ogłoszenia wyników 30 maja 
poseł i wiceminister finansów Ar-
tur Soboń. 
– Te dobre wyniki to zasługa oczy-
wiście samorządowców poszcze-
gólnych gmin, ale przede wszystkim 
Pani Starosty, a w Lubartowie Pana 
Burmistrza, który o te projekty zabie-
gał – mówił Artur Soboń.
Lubartowskie inwestycje dofinan-
sowane w ramach Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych: modernizacja infrastruktu-
ry drogowej 6 999 800,00 zł; ter-
momodernizacji budynku szkoły 
II Liceum Ogólnokształcącego im. 
P. Firleja wraz z montażem instala-
cji fotowoltaicznej 5 000 000,00 zł 
oraz budowa budynku mieszkal-

nego z salą sportową i sklepem so-
cjalnym – I etap 8 000 000,00 zł.
Kolejne pieniądze dla Miasta Lu-
bartów to  8,5 mln złotych dotacji 
z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w ramach programu „Zielony 
transport publiczny”. Miasto pozy-
skało dofinansowanie na projekt 
„Lubartowski zeroemisyjny trans-
port publiczny”.
Dofinansowanie w całości pokry-
je zakup elektrycznych autobusów 
miejskich wraz z ładowarkami. Jest 
to jeden z elementów szerszej kon-
cepcji zakładającej uruchomienie 
komunikacji miejskiej w Lubarto-
wie. Mieszkańcy od dawna na nią 
czekali, czego efektem były kon-
sultacje miejskie. W efekcie uru-
chomiona została linia pilotażo-
wa, która będzie funkcjonowała do 
czasu zakupu nowych pojazdów. 
Pojazdy elektryczne zakupione z 
dofinansowania będą obsługiwa-

ły kilka uzgodnionych wcześniej w 
konsultacjach  linii. 
- Pozyskanie tak dużej dotacji, ni-
gdy nie jest efektem pracy jednej 
osoby, ani jednego środowiska poli-
tycznego. Przeciwnie, to efekt współ-
pracy i wsparcia wielu osób. Chciał-
bym podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że Lubartów 
otrzymał tak wysokie środki, rad-
nym klubów koalicyjnych, posłom, 
pani staroście i pracownikom Urzę-
du Miasta Lubartów – podsumo-
wuje burmistrz Lubartowa Krzysz-
tof Paśnik.

Burmistrz Krzysztof Paśnik - Dofinansowania w ra-
mach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej to bardzo duże pieniądze. Dzięki nim 
zmodernizujemy infrastrukturę drogową, zbudujemy 
salę sportową, przeprowadzimy termomodernizację 

budynku II LO i rozwiniemy komunikację miejską. Cieszę się z tych dota-
cji, przede wszystkim dlatego, że inwestycje i przedsięwzięcia z nich rea-
lizowane będą służyły naszym mieszkańcom.

Radna Renata Mazur - 20 mln zł z rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych to gigantyczna do-
tacja, która wpłynie na rozwój miasta. Zanim miasto 
złożyło aplikację przeprowadzona została analiza po-
trzeb mieszkańców. Cieszę się, że II Liceum Ogólno-
kształcące im. Piotra Firleja będzie mogło skorzystać 

z tych pieniędzy i zostanie tam przeprowadzona termomodernizacja. 
Zostanie też rozwiązany wieloletni problem bazy sportowej w mieście. 
Dzięki kolejnej dotacji z NFOŚiGW w ramach programu „Zielony trans-
port” możliwy będzie zakup elektrycznych autobusów. To wspólny pro-
jekt Miasta Lubartów i Gminy Lubartów, która będzie partycypować w 
kosztach funkcjonowania autobusów oraz kosztach związanych z wkła-
dem własnym do projektu.

Radny Grzegorz Jaworski - Duża kwota z dotacji z 
Programu Inwestycji Strategicznych zostanie przezna-
czona na modernizację infrastruktury drogowej.  Bę-
dzie to miało wpływ na rozwój naszej strefy gospo-
darczej i będzie zachętą do inwestowania w naszym 
mieście. Wiążę się z tym więcej miejsc pracy.  Dzięki 

swoim staraniom miasto otrzymało dotację z NFOŚiGW w ramach pro-
gramu „Zielony transport”. Da to możliwość zakupu elektrycznych au-
tobusów. Oznacza to, że idziemy z biegiem czasu w kierunku zerowej 
emisji.  Myślę, że mieszkańcy przekonają się do tego typu transportu, 
gdyż kwota, jaką Miasto pozyskało pozwoli na zakup większej ilości au-
tobusów, co wpłynie na stworzenie większej ilości kursów. Ponadto w 
planach jest związanie siecią komunikacyjną miejscowości z gminy Lu-
bartów – Chlewiska, Lisów, Nowodwór, Serniki.

Radny Piotr Kusyk - „Czas na Lubartów” - tak moż-
na  podsumować informację o ogromnych środkach, 
jakie otrzymało nasze miasto w ramach Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych. Nigdy dotąd w 
historii naszego samorządu nie otrzymaliśmy tak du-
żego wsparcia ze strony polskiego rządu. Najpierw 

była „Promesa Morawieckiego” na kwotę blisko 5 mln. zł, potem wie-
lomilionowe dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg 
na przebudowę ulicy Północnej i ulicy Polesie, następnie ok. 5 mln zł 
na rozbudowę lubartowskiej strefy gospodarczej, a teraz aż 20 milio-
nów na kolejne inwestycje. Kwoty przyznanych dotacji robią ogrom-
ne wrażenie i jestem pewien, że  wkrótce otrzymamy kolejne środki na 
realizację ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. Jest to możli-
we dzięki dobrej współpracy na szczeblu samorządowym i rządowym. 
Warto rozmawiać i współpracować dla wspólnego dobra. Bardzo dzię-
kuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

KW

Za nami Dni 
Lubartowa
 Wydarzenie po dwóch latach wró-
ciło do kalendarza imprez. Lubar-
towski Ośrodek Kultury wraz z  
Miastem Lubartów zorganizowa-
ły imprezę w dniach 28-29 maja. 
Choć pogoda nie dopisała do koń-
ca, to organizatorzy dali z siebie 
wszystko, aby  mieszkańcy miasta 
i przyjezdni mogli się bawić w Par-
ku im. Książąt Sanguszków.  Kon-
certy gwiazd "Bayera" czy "Strachy 
Na Lachy" przyciągnęły tłumy pod 
scenę. Nie zabrakło bisów. Przygo-
towano też występy  młodych tan-
cerzy Dance Mania, zagrała Orkie-

stra Dęta OSP Lubartów. Można 
było posłuchać pieśni ludowych w 
wykonaniu Kapeli Lubartowiacy. 
Zaprezentował się też Chór Ziemi 
Lubartowskiej pod dyrekcją Alfre-
da Kędziory. Publiczność zachwyci-
ła Olga Zawada, Ukrainka ćwicząca 
śpiew w LOK. Zaśpiewała również 
zwyciężczyni programu „Szansa na 
sukces”, finalistka programu X-Fac-

tor i The Voice of Poland Olga Barej. 
Można było skorzystać z foodtru-
cków, a w niedzielę dla dzieci przy-
gotowano strefę zabaw, festiwal 
kolorów, zmagania sportowe, tur-
niej szachowy, dmuchańce. Odby-
ły się zawody wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Miasta Lubartów.Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.     

Fotorelacja strony 6-7

Zofia Kowalczyk
Mimo złej pogody było bardzo dużo ludzi. Naj-
bardziej podobał mi się występ Chóru Ziemi 
Lubartowskiej, Kapeli Lubartowiacy oraz ze-
społu "Strachy Na Lachy". Tego typu wydarze-
nia powinny odbywać się w naszym mieście 
częściej. Brawa za dobre prowadzenie koncer-
tów i organizację.

Stanisław Schabowski
Pamiętam pierwsze Dni Lubartowa. Występo-
wali wtedy sami lokalni wykonawcy. Dobrze, 
że występy lubartowskich grup były teraz rów-
nież. Trzeba pokazywać nie tylko zaproszone 
gwiazdy, które się podobały, ale też naszych 
artystów. Dobrym pomysłem było połączenie 
festynu z festiwalem foodtrucków.
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To projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V – Rozwój cyfro-
wy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-
-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfro-
wy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia. Celem 
projektu jest podniesienie jako-
ści obsługi mieszkańców poprzez 
nowoczesne kanały dostępu wy-
korzystujące urządzenia mobilne, 
technologie webowe oraz Inter-
net, a także podniesienie cyber-
bezpieczeństwa danych przetwa-
rzanych przez urząd. Zakupione 
oprogramowanie pozwoli scalić i 
ujednolicić dotychczasowe syste-
my finansowe oraz sprawi, iż do-

AKTUALNOŚCI

Ciepło w lubartowskim PEC tańsze niż w okolicy

Zgłoś projekt do Budżetu 
Obywatelskiego

Prace przy miasteczku ruchu drogowego
trwają

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Obowiązkowe deklaracje 
dotyczące źródeł ciepła 
i spalania paliw

Miasto Lubartów otrzymało dofinansowanie w projekcie „Cyfrowa  Gmina” w wysokości 633 196,86 zł.

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie na tle podobnych do siebie zakładów – w Łęcz-
nej, Łukowie czy Białej Podlaskiej oferuje najtańcze ciepło – mówi w rozmowie z „Lubartowiakiem” Ma-
ciej Polak, przewodniczący Rady Nadzorczej PEC.

Do 24 czerwca można zgłaszać projekty w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2023. Kwota na projekty wynosi 420 tysięcy złotych.

Rosyjski atak na Ukrainę spo-
wodował wzrost kosztów ener-
gii. Widać to po cenach paliw, 
ale również PEC podnosi cenę 
ciepła. Dlaczego? 

Nie da się ukryć, że rosną ceny su-
rowców energetycznych. W ze-
szłym roku Spółka kontraktowała 
dostawy miału poniżej 250 zło-
tych za tonę. Dla przykładu, w tym 
roku oferty dostawców sięgały już 
nawet poziomu 1800 złotych. To 
wzrost skokowy, a nie symbolicz-
ny. Skutki odczuwa również PEC, 
więc podwyżka taryfy była ko-
nieczna, choć trudna. 

O ile w rzeczywistości wzrośnie 
ta cena? 

Myślę, że tu możemy się pochwa-
lić. Mimo tak drastycznych pod-
wyżek cen opału, podwyżki dla 
naszych odbiorców nie przekro-
czą 20 %. Skalę podwyżek udało 
się ograniczyć dzięki wcześniej-
szym działaniom, a obecnie tak-
że dzięki postawie zarządu i załogi 
spółki, którzy wypracowali spo-
sób na spalanie opału tańszego, 
niż ten wspomniany przeze mnie 
po 1800 złotych za tonę. 

Jak wypada PEC na tle innych, 
podobnych zakładów? 

Nieskromnie powiem, że bardzo 
dobrze. Porównanie wskazuje, że 
lubartowski PEC oferuje najtańsze 
ciepło. Łęczna, Łuków, Biała Pod-
laska – te okoliczne ciepłownie 
już są droższe, a taryfy zmieniały 
przed nami. Są też takie jednostki, 
w których podwyżki przekroczyły 
100 %. Nam na szczęście, daleko 
do takiej sytuacji. 

Jak będzie wyglądać sytuacja 
klientów PEC, w porównaniu do 
osób samodzielnie ogrzewają-
cych swoje domy? 

To jest najistotniejsze pytanie. W 
lutym tego roku, jeszcze przed ro-
syjską napaścią na Ukrainę mówi-
łem, że ciepło z PEC jest rozsądną 
alternatywą dla własnych źródeł 
ciepła, dla indywidualnych kot-
łowni. Teraz, kiedy „wojenna” pod-

wyżka w PEC to niespełna 20%, a 
ceny węgla dla odbiorców indy-
widualnych wzrosły w stosunku 
rocznym o 300% - możemy mówić 
o przepaści cenowej. Prognozy 
analityków wskazują, że ceny ga-
zu ziemnego dla gospodarstw do-
mowych mogą wzrosnąć z począt-
kiem 2023 roku o 70%. Niektórzy 
już to widzą. Powiem taką aneg-
dotę: jeden z klientów PEC stwier-
dził ostatnio, że miał już przygoto-
wane wypowiedzenie. Na pytanie 
„i co?” odpowiedział:  „podarłem”. 

Z niektórych miejsc w kraju do-
cierają informacje, że ciepła je-
sienią po prostu może zabrak-
nąć. Czy mieszkańcy Lubartowa 
również powinni się tego oba-
wiać? 

PEC stara się prowadzić rozsąd-
ną politykę. Klienci nie mogą być 
zakładnikami, więc mimo sytua-
cji rynkowej, nie odkładamy za-
kupów opału na ostatnią chwilę. 
Obserwujemy rynek, decyzje są 
podejmowane stopniowo. Opał 
na początek sezonu grzewczego 
jest zabezpieczony, leży już na za-
kładowym placu. Dalszych zaku-
pów będziemy dokonywać suk-
cesywnie. Z początkiem sezonu 
grzewczego ciepło popłynie do 
odbiorców. To pewne. 

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

Przypominamy, że do 30 
czerwca należy składać 
obowiązkowe deklara-
cje do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków 
(CEEB)   dotyczące źródeł 
ciepła i spalania paliw. Jest 
to ważna informacja dla 
mieszkańców, przedsię-
biorców, właścicieli lub za-
rządców budynków. 
Deklaracje można złożyć w 
formie papierowej w Urzę-
dzie   Miasta Lubartów lub w 
formie elektronicznej przez 
stronę internetową: ceeb.gov.
pl  (tam również dostępne są 
formularze do pobrania). Zło-
żenie deklaracji jest obowiąz-
kowe i musi to zrobić właściciel lub zarządca każdej nieruchomości, któ-
ra posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Dzięki Budżetowi Obywatelskie-
mu mieszkańcy mają możliwość 
bezpośredniego decydowania o 
tym, na co zostaną wydane środki 
z budżetu gminy. Mogą zrealizo-
wać własne pomysły oraz zmienić 
wizerunek najbliższego otocze-
nia.  Czas na zgłaszanie projektów 
mija 24 czerwca. Po zgłoszeniu 
projektów nastąpi ich weryfika-
cja przez Zespół ds. Budżetu Oby-
watelskiego, następnie będzie 
opiniowanie projektów przez Ko-
misję ds. Budżetu Obywatelskie-
go i ogłoszenie listy projektów 

przez burmistrza (lipiec - sierpień 
2022). Głosowanie mieszkańców 
nad projektami zaplanowano na 
wrzesień br. Projekty wybrane do 
realizacji zostaną ogłoszone w 
październiku. Realizacja projek-
tów przewidziana jest od stycz-
nia do grudnia 2023 r. Ogłoszenie 
sprawozdania z realizacji Budże-
tu Obywatelskiego 2023 będzie w 
I kwartale 2024 r. Więcej informa-
cji, harmonogramy i regulaminy i 
instrukcje znajdują się na portalu 
Budżetu Obywatelskiego lubar-
tow.budzet-obywatelski.org

Postępują prace przy budowie nowoczesnego 
miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podsta-
wowej nr 1.  Inwestycję wybrali mieszkańcy w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Na realizację te-
go projektu  zagłosowało 848 osób. Obejmuje on 
m.in. roboty budowlane takie jak: przygotowa-
nie nawierzchni i układanie kostki oraz dostawę 
i montaż wyposażenia miasteczka, w tym: sygna-
lizacji świetlnej, pionowych znaków drogowych, 
drogowskazów i stojaków na rowery.  KW

Stary chodnik przy ul. Hutniczej 
zostanie wyremontowany. To 230 
metrowy, obustronny odcinek od 
ul. Piaskowej w kierunku Łucki. 
Projekt zakłada roboty rozbiór-
kowe, wykonanie podbudów, na-
wierzchni chodnika z kostki bru-
kowej i zjazdów oraz ustawienie 
krawężników. W przetargu zo-
stała złożona jedna oferta - firmy 

Art-Bruk.  Druga inwestycja to re-
mont ulicy bocznej Wandy Śliwiny. 
Blisko stumetrowa uliczka zosta-
nie wyłożona kostką brukową. Za-
kres prac obejmuje też m.in. przy-
gotowanie podłoża i obsadzenie 
obrzeży. W przetargu wybrano 
wykonawcę  prac. Będzie to Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 
Piotr Bąk z Lublina.   SC, foto: R. Ozonek, 

Są chętni na remont drogi Są chętni na remont drogi 
i chodnikai chodnika

Przypominamy że Miasto Lubartów zrealizuje dwie inwesty-
cje z myślą o mieszkańcach. Chodzi o remont chodnika przy 
ulicy Hutniczej oraz remont bocznej ulicy Wandy Śliwiny.

Ulica Hutnicza

Ulica boczna Śliwiny

stęp do informacji będzie szyb-
szy i możliwy poprzez Internet. 
W ramach projektu 100 procen-
towym dofinansowaniem objęta 
jest wymiana obecnych rozwią-
zań informatycznych na no-
woczesne, dostosowane do 
rosnących potrzeb oraz wy-
magań petentów. Oprócz 
kluczowego sprzętu i opro-
gramowania dofinanso-
waniem objęte są również 
szkolenia pracowników 
urzędu z zakresu wdroże-

nia i obsługi nowych rozwiązań w 
tym służących cyberbezpieczeń-
stwu oraz budowa portalu inter-
netowego wspomagającego ob-
sługę podatkową petentów. 
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Blisko 50 uczestników wzięło udział w zawodach wędkarskich, 
jakie zorganizowano 5 czerwca na stawie miejskim z okazji Dnia 
Dziecka. Najwięcej ryb (2 kg 620 g) złowił Piotr Cieniuch.

Zbierano krew dla małych pacjentów
Dzień dziecka z wędką "Podaruj krew na Dzień Dziecka" 

- to tytuł akcji zbiórki krwi, któ-
ra odbyła się 1 czerwca w Bursie 
Szkolnej przy Regionalnym Cen-
trum Edukacji Zawodowej w Lu-
bartowie. Zbierano krew dla dzie-
ci przebywających w szpitalach. W 
akcji wzięła udział młodzież, doro-
śli, przedstawiciele policji oraz sa-
morządu miejskiego - burmistrz 
Krzysztof Paśnik i naczelnik Wy-
działu Promocji, Kultury, Spor-
tu UM Artur Kuśmierzak. Podczas 
akcji zarejestrowały się 33 osoby, 
krew oddało 23 dawców, z tego 7 
było pierwszy raz, zebrano 10350 
ml krwi. Tego dnia zorganizowa-
no Dzień Otwarty w Regionalnym 
Centrum Edukacji Zawodowej w 
Lubartowie. Ósmoklasiści mogli 
między innymi zwiedzić szkołę, 
na świeżym powietrzu był pokaz 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, karaoke w plenerze, tańce, 
prezentacja kierunków nauki w 
szkole, symulator dachowań, tor 
przeszkód, konkurencje sporto-
we, poczęstunek.    Foto: Sylwia Cichoń

Oprócz rywalizacji w łowieniu ryb 
były liczne atrakcje dla dzieci, któ-
re przygotował między innymi Lu-
bartowski Ośrodek Kultury. Wśród 
nich malowanie twarzy i malowa-
nie na folii. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, upominki oraz 
watę cukrową i pizzę. Zawody zor-
ganizowały lubartowskie koła 
wędkarskie – Koło PZW Lubartów 
– Miasto i Koło PZW Lubartów Hu-
ta. Głównym sponsorem imprezy 
był Urząd Miasta Lubartów. Obec-
ni byli burmistrz Krzysztof Paśnik i 
naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury, Sportu UM Artur Kuśmierzak. 

Najmłodszym zawodnikiem był 
Mateusz Kowalski – 4 lata. 
Wyniki:
Kategoria 14- 18 lat: 
    1. Robert Wójcik 
    2. Wojciech Zalewski
    3. Filip Malesa
Kategoria 10- 14 lat:
    • Marcel Domin
    • Jan Bądaruk 
    • Bartek Obrośliński
Kategoria do 10 lat:
    1. Piotr Cieniuch (najlepszy wy-
nik na zawodach, 2kg 620 g)
    2. Franciszek Muszyński
    3. Daria Cieniuch.

foto: Katarzyna Wójcik

Lubartów gościł delegacje miast 
partnerskich

Podczas festynu miejskiego na scenie zaprezentowały się delegacje miast partnerskich 
Lubartowa. Byli to reprezentanci węgierskiego Hajdudorog i litewskiego Raseiniai.

- Jest z nami burmistrz miasta Ra-
seiniai Pan Andrius Bautronis oraz 
burmistrz miasta Hajdudorog Pan 
Zoltan Horwath i jego zastępca Pan 
Zoltan Simon – mówił burmistrz 
Krzysztof Paśnik. 
- Wśród naszych gości powinny być 
dzisiaj delegacje z Ukrainy. Bardzo 
chcieli przyjechać do Lubartowa 
reprezentanci nowo zaprzyjaźnio-
nego miasta Bursztyn. Niestety tra-
giczne wojenne wydarzenia nie po-
zwoliły im na to. Dla mieszkańców 
Lubartowa przesłali serdeczne ży-
czenia z okazji Dni Miasta – dodał. 
Delegacje zwiedziy Lubartów i Ko-
złówkę.   (kw)
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Wręczono upominki w konkursie
fotograficznym

Seniorzy z wizytą w bibliotece miejskiej

DEDEKTYW  BRUNODEDEKTYW  BRUNO
-  -  PREMIERAPREMIERA
komedia, przygodowy, familijny, 
czas: 105 min., od lat: b.o. 2D pol.
9 czerwca:  godz. 18.30

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

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

DOGTANIAN DOGTANIAN 
- PISI  MUSZKIETER- PISI  MUSZKIETER
danimacja, familijny, czas: 84 min 
od lat: b.o., 2D dubbing
10-15 czerwca: godz. 14:30
16 czerwca: - kino nieczynne

JURASSIC  WORLD JURASSIC  WORLD 
-  -  PREMIERAPREMIERA
przygodowy, sci-fi, czas: 147 min., 
od lat: 13+, 2D 
10-15 czerwca: 
godz. 16:30 dubbing, 
godz. 19:30 napisy
17-23 czerwca: 
godz. 18:00 dubbing, 
godz. 20:30 napisy
21 czerwca: - kino nieczynne

BUZZ  ASTRALBUZZ  ASTRAL
-  -  PREMIERAPREMIERA
animacja, familijny / czas: 100 min., 
od lat: 6+, 2D dubbing
17-23 czerwca: godz. 14:00, 16.15
21 czerwca: - kino nieczynne
24-30 czerwca: godz. 15:30, 17.30
28 czerwca: - kino nieczynne

Czekamy na zgłoszenia balkonu lub ogrodu

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 Kultury 
wraz ze sponsorem głównym 
- 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.                                      AK

W Lubartowskim Ośrodku Kultury wrę-
czono nagrody w konkursie fotogra-
ficznym pn. „Lubartów w wiosennym 
kadrze”.
Oto laureaci tej edycji:
w kategorii uczniowie szkół podsta-
wowych i szkół średnich wyróżnienia 
otrzymali Zuzanna Bigoraj oraz Olaf 
Wójcik; w kategorii osoby dorosłe: I 
miejsce zajął Paweł Burak. Wyróżnienie 
otrzymał Wojciech Domagała.
Wyróżnienie za polubienia na faceboo-
ku otrzymała Lena Pawłowska.
Nagrody zostały ufundowane przez 
BookSale, wręczył je dyrektor LOK 
Adam Kościańczuk.

Pamięci Wandy Śliwiny
Muzeum Ziemi Lubartowskiej i 
Lubartowskie Towarzystwo Re-
gionalne  zapraszają na obcho-
dy  60 rocznicy śmierci Wan-
dy Śliwiny. Odbędą się one w 
dniach 10-11 czerwca. W piątek 
od godz. 17.00 organizatorzy za-
praszają na spotkanie w siedzi-
bie PMDK, gdzie będzie insceni-
zacja "Lubartowskie lata Wandy 

Śliwiny" oraz wspomnienia "Rzut 
okiem wtecz". W sobotę o godz. 
9.00 będzie Msza św. w Bazyli-
ce św. Anny. Tuż po niej otwar-
ta zostanie wystawa w Muzeum 
Ziemi Lubartowskiej. Natomiast 
o godz. 11.00 nastąpi złożenie 
kwiatów na grobie W. Śliwiny na 
cmentarzu parafialnym.

Dwie wystawy obejrzeli 25 maja w Bibliotece Miejskiej lubartowscy seniorzy.

Grupa seniorów skupiona 
przy Lubartowskim Ośrodku 
Kultury zapoznała się z ma-
larstwem lubartowskiego ar-
tysty Jerzego Knefla. Obej-
rzała też konkursowe prace 
dzieci związane z twórczoś-
cią Marii Konopnickiej. Spot-
kanie poprowadził Andrzej 
Rybak, kierownik działu dla 
dorosłych. 

– Seniorzy z LOK są bardzo ak-
tywni i chętnie biorą udział w 
życiu kulturalnym naszego 
miasta. Korzystają ze stałych 
zajęć: warsztatów wokalnych, 
tanecznych, aqua aerobiku, 
otwartego klubu dyskusyjne-
go czy warsztatów artystycz-
nych  – mówi Anna Borzęcka, 
koordynator grupy, instruk-
tor LOK.         (kw)
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Charytatywny Turniej Szacho-
wy z okazji Dnia Dziecka "Dzie-
ci Dzieciom" 29 maja zorgani-
zował  LUKS Lubartów wraz z 
Lubartowskim Ośrodkiem Kul-
tury. Głównym celem turnieju 
była dobra zabawa oraz zbiórka 
dla Domu Dziecka im. J. Korcza-
ka w Lublinie. 
Tydzień przed turniejem została 
ogłoszona licytacja rzeczy prze-
kazanych przez sponsorów i dar-

czyńców. Główną atrakcją licyta-
cji był rysunek przedstawiający 
czołowego szachistę świata Jana 
Krzysztofa Dudę autorstwa Mo-
niki Błaszczyk-Bogusz. Był on po-
darowany przez Biuro Podróży 
"Rajskie Wrota". Licytację wygrał 
Radosław Karwacki z Wrocławia 
za kwotę 200 zł. Turniejowi kibi-

cował sam arcymistrz J.K.Duda, 
udostępniając post o rysunku na 
swoim profilu facebookowym. 
Ciekawostką jest to, że  w licytacji 
uczestniczył również Łukasz Turlej 
- Vice President FIDE. Drugą atrak-
cją licytacji była porcelanowa lal-
ka podarowana przez anonimo-
wego darczyńcę. Licytację wygrał 
zawodnik LUKS Lubartów Hubert 
Dębczak z kwotą 160 zł. Licytować 
można też było koszulkę z moty-

wem szachowym, która zosta-
ła wykonana na turniej przez 
firmę Grawsel. Koszulka trafi-
ła w ręce  Kacpra Czuchryty za 
sumę 100 zł. Natomiast  me-
nager  LUKS Lubartów Tomasz 
Drozd wylicytował kubek z 
brelokiem od AMIC Energy PL 
za 30 zł. 
Ze wszystkich licytacji udało 
się uzbierać 490 zł.
Na starcie  turnieju szachowe-
go stanęło 32 młodych szachi-
stów z Lubartowa, Radzynia 
Podlaskiego i Świdnika. Wpi-

sowym w turnieju była dobro-
wolna darowizna z takim samym 
przeznaczeniem jak licytowane 
przedmioty. Młodzi szachiści i ich 
opiekunowie okazali się ludźmi o 
wielkich sercach i do puszki łącz-
nie wrzucili 630 zł. Łącznie dla Do-
mu Dziecka zebrano kwotę 1120 
zł. Sam turniej okazał się super za-

bawą. Zawodnicy rozegrali po 7 
partii. Wyłoniono zwycięzców w 
kategoriach do lat 10 i 15.
O to najlepsi w poszczególnych 
kategoriach:
kategoria do lat 10:
1.Dajek Weronika; 2.Opolski Alek-

sander; 3. Skrzypczak Jakub; 4. Ba-
ran Antoni; 5. Andrychowski Lu-
dwik; 6. Piekarczyk Barbara.
kategoria do lat 15:
1.Czuchryta Kacper; 2.Piekarczyk 
Dominik; 3.Baran Franciszek; 4.Ra-
czyński Dominik; 5.Piskur Jakub; 
6.Danił Klara.
Najmłodszym uczestnikiem tur-
nieju była 6-letnia Róża Dajek.

Wyniki pod linkiem www.chessar-
biter.com/turnieje/2022/ti_3005/
index.html Zwycięzcy katego-
rii wiekowych otrzymali pucha-
ry, natomiast pozostali uczestni-
cy pamiątkowe medale i dyplomy. 
 Nad zawodami czuwali sędzia 
Piotr Opolski, prezes LUKS Lubar-
tów Łukasz Domański oraz mena-
ger LUKS Lubartów Tomasz Drozd.

AKTUALNOŚCI

Znajomi mówią o nim psi tata, bo o czworonogach, którymi się regularnie opiekuje w schronisku w Nowodworze, opowiada ze szczególnym błyskiem w 
oku. Jego ulubieńcem jest silny i energiczny Bruner (na zdjęciu). To 3 - letni  kundel, który cały czas czeka na prawdziwy dom. 

„Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem”„Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem”
Rozmowa z Darkiem 
Nowackim, wolontariuszem 
Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Nowodworze.

Dlaczego pomagasz i na czym 
polega Twoje zaangażowanie 
na rzecz zwierząt, które prze-
bywają w schronisku? 
Może to głupio zabrzmi, ale je-
stem „psiarzem”, a co za tym 
idzie  - lubię psy. Mam wolny 
czas, którego nie chcę zmarno-
wać na głupoty, a pomoc zwie-
rzętom jest doskonałą okazją, 
aby dobrze spożytkować czas 
wolny. Jako wolontariusz sta-
ram się być na co sobotnich spa-
cerach w schronisku, a także za 
jego pośrednictwem staram się 
szukać psom nowych domów.

Jak to się zaczęło? Ile trwa już 
Twoja pomoc?
Można powiedzieć, że na spacery z 
psami ze schroniska trafiłem przez 
przypadek. Najpierw był firmowy 
wyjazd na spacery. Niby człowiek 
wiedział gdzie to jest, ale potrzeb-
ny był właśnie ten przypadek. Je-
śli mnie pamięć nie myli, od oko-
ło 9 miesięcy staram się co sobotę 
jeździć na spacery z psami. Nato-
miast mniej więcej od kwietnia te-
go roku za pośrednictwem inter-
netu, staram się szukać pieskom 
nowych wspaniałych rodzin.

Czy wolontariuszem może być 
każdy, czy trzeba posiadać ja-

kieś specjalne cechy osobowo-
ści? 
Moim zdaniem wolontariuszem 
może być każda osoba. Jeśli ktoś 
jest niepełnoletni, zawsze mo-
że pomagać wspólnie z rodzica-
mi lub za ich bezpośrednią zgodą. 
Przede wszystkim trzeba być od-
powiedzialnym, mieć wolny czas, 
pamiętać o zasadach, jakie obo-
wiązują podczas spacerów oraz 
chęci i uśmiech na twarzy.

Który z psów  najbardziej zapadł 
Ci w pamięć? 
Po swoich pierwszych space-
rach zapamiętałem psa o imieniu 
Rambo, który na tamten moment 
najdłużej przebywał w schroni-

sku. Był czarny, bardzo silny i sięgał 
do pasa.  Cieszę się, bo w końcu 
znalazł nowy dom. Obecnie mo-
im takim ulubieńcem jest Bruner, 
którego mam przyjemność wy-
prowadzać. Bruner to bardzo silny 
i energiczny psiak. Lubi człowieka 
i z pewnością chętnie będzie pra-
cował z nim, uczył się i strzegł go 
jak oka w głowie. Lubi spacery, ale 
póki co potrzeba siły, by go utrzy-
mać. Wynika to na pewno z  tego, 
że jest zamknięty w boksie. To cie-
kawski psiak, który lubi węszyć i 
poznawać nowe miejsca. 

Gdzie trafiają czworonogi ze 
schroniska. Wiem, że na adop-
cję z naszego schroniska decy-

dują się osoby nie tylko z 
najbliższej okolicy?
Psy ze schroniska trafiają 
nie tylko do osób z naszych 
okolic. Są także adopcje na 
terenie naszego kraju, gdyż 
jest możliwość zorganizo-
wania transportu – jeśli ktoś 
nie może sam odebrać pie-
ska. Zdarzają się również 
adopcje poza granice na-
szego kraju.

Jakie czworonogi obecnie 
szukają domu?
Jest naprawdę dużo pie-
sków, które szukają odpo-
wiedzialnych i kochających 
rodzin. Według mnie każdy 
pies zasługuje na drugą czy 
też kolejną szanse. Nie jest 

ważne, jak pies wygląda, czy jest 
stary czy młody, czarny czy bia-
ły, duży czy też mały. Psy ze schro-
nisk odwdzięczają się człowiekowi 
w stu procentach. Wystarczy tyl-
ko dać im okazję do tego poprzez 
adopcję. Pies to członek rodziny, 
powinien być dobrze traktowa-
ny, nie powinien trafić na łańcuch 
przy budzie. Jeśli ktoś chciałby za-
poznać z pieskami, które aktual-
nie szukają nowych domów, za-
chęcam do odwiedzenia profilu 
na portalu społecznościowym fa-
cebook - Wolontariat schroniska 
dla psów w Nowodworze. Znaj-
dziecie tam informacje, zdjęcia, 
filmiki piesków czy też kontakt 
w sprawie ewentualnej adop-

cji. Warto tutaj wspomnieć, że ad-
opcja pieska powinna to być do-
brze przemyślana decyzja, nie pod 
wpływem impulsu czy emocji. Pies 
nie powinien być darowany  jako 
prezent dla najbliższego członka 
rodziny. Zwierzęta to nie są zabaw-
ki. Adopcja pieska ze schroniska to 
odpowiedzialna decyzja, z którą 
możemy być związani na lata.

Chętni mogą wyprowadzać psy 
ze schroniska na spacery. Kiedy 
jest taka możliwość?
Spacery odbywają się w każdą so-
botę. Są podzielone na 2 tury - 
pierwsza w godzinach 9:00-10:30, 
druga  10:30-12:00. Wyjście z psem 
za bramę schroniska powoduje, że 
uczy się chodzić na smyczy, do-
wiaduje się, że obroża to nic groź-
nego, a człowiek to dobry towa-
rzysz i warto się trzymać blisko 
niego - spróbować zaufać mu na 
nowo. Dla schroniskowych psia-
ków to wcale nie jest oczywiste. To 
olbrzymia radość wyjść na spacer 
z człowiekiem. W ten jeden spe-
cjalny dzień, schroniskowe psiaki 
mają okazję zaczerpnąć świeżego 
powietrza, po całym tygodniu sie-
dzenia w boksie. Dzięki spacerom 
zwiększa się szansa na ich adop-
cję. Wszelkie informacje odnośnie 
spacerów można znaleźć na por-
talu społecznościowym facebook 
- Wolontariat schroniska dla psów 
w Nowodworze.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

Foto: Lena Śwircz

Charytatywne szachy w Parku Miejskim
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Dni Lubartowa przyciągnęły tłumy do parku

Sponsorzy Dni Lubartowa:

Koncerty, food tracki, atrakcje 
dla dzieci – tak bawił się Lubar-
tów 28 maja podczas festynu 
miejskiego, który zorganizowa-
no z okazji dni miasta.
Na scenie wystąpiły Orkiestra Dę-
ta Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Chór Ziemi Lubartowskiej, Kapela 
Ludowa "Lubartowiacy"  oraz gru-
py tańca nowoczesnego Dance 
Mania ćwiczące w LOK.  Serce lu-

bartowian swoim operowym gło-
sem podbiła ukraińska artystka 
Olga Zawada (Dolya).
Wieczór obfitował w trzy koncer-
ty. Mogliśmy posłuchać Olgi Barej 
– między innymi finalistki X-Factor 
oraz laureatki „Szansy na Sukces”. 
Tłumy przyciągnął zespół Bayera 
wykonujący muzykę z pogranicza 
disco polo oraz dance.
Gwiazdą wieczoru był zespół 

"Strachy na Lachy". Zespół zagrał 
utwory m.in. z nowej płyty "Pie-
kło". 
Festynowi  towarzyszyszył Zlot 
Foodtrucków oraz strefa zabaw 
dla dzieci z dmuchańcami i tram-
polinami. W trakcie imprezy PCK 
przeprowadził zbiórkę pienięż-
ną dla mieszkańców ukraińskiego 
miasta partnerskiego Sławuta. Po-
nadto przed Starostwem Powiato-

wym odbyła się zbiórka krwi orga-
nizowana przez Klub HDK PCK.
Organizatorem wydarzenia w Par-
ku Miejskim im. Książąt Sangusz-
ków byli Lubartowski Ośrodek 
Kultury i Miasto Lubartów.

Lubartowski Ośrodek Kultury 
dziękuje sponsorom , którymi byli: 
BNP Paribas, Solbet Lubartów, 
Stara Łaźnia, Biedronka, Bank 

Spółdzielczy w Lubartowie, PGK 
Lubartów, Stella Pack, Luvi. 
Partnerami wydarzenia byli: Pol-
ski Czerwony Krzyż oddział Lubar-
tów, Związek Komunalny Gmin 
Ziemi Lubartowskiej, Klub HDK 
PCK przy ZO PZŁ w Lublinie, LUKS 
Lubartów Sekcja Szachowa, MO-
SiR Lubartów.

Katarzyna Wójcik
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Dni Lubartowa przyciągnęły tłumy do parku

Dzień dziecka pełen kolorów i radości

Wędkowali o puchar burmistrza

Festiwal kolorów to główna choć nie jedyna atrakcja, jaką 
Miasto przygotowało w tym roku z okazji Dnia Dziecka w 
Parku Miejskim.
Dzień Dziecka zorganizowano 29 
maja w ramach obchodów Dni Lu-
bartowa. Oprócz posypywania się 
kolorowym proszkiem dzieci mo-
gły bawić się w strefie zabaw. Nie 
zabrakło zmagań sportowych z 
MOSiR Lubartów oraz  eko war-
sztatów i gier dotyczących segre-

gacji odpadów i ochrony środo-
wiska ze Związkiem Komunalnym 
Gmin Ziemi Lubartowskiej.  Roze-
grano też Charytatywny Turniej 
Szachowy, którego koordynato-
rem był Piotr Opolski z Lubartow-
skiego Ośrodka Kultury. 

 Katarzyna Wójcik

Koło PZW Lubartów Staw zwyciężyło Zawody Druży-
nowe o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów. Wędkarze 
zmagali się 29 maja na stawie miejskim.

W zawodach wystartowały trzy drużyny po 10 osób w każ-
dej. Pierwsze miejsce zdobyło Koło PZW  Lubartów Staw, II 
miejsce – Koło PZW Lubartów Miasto, a trzecie – Koło PZW 

Lubartów Huta. Najwięcej  ryb złowił Sławomir Bronisz (po-
nad 5 kg ). Sponsorem wydarzenia było Miasto Lubartów.  
(kw)



LUBARTOWIAK  NR 11 [878] •  9 czerwca 20228 AKTUALNOŚCI

Uczniowie II LO pomagają! - Program 
FEAD

Promyki stawiają na słońce

„STOP PIJANYM KIEROWCOM”

Magiczna Szkoła z LOK

Ostatnie spotkanie partnerów 
projektu „Echoset”

W dniu 1 oraz 2 czerwca uczennice 
ze Szkolnego Koła PCK pod opieką  
Izabelli Bącławek oraz  Łukasz Wa-
syluka udały się do lubartowskie-
go oddziału PCK w celu pakowa-
nia i wydawania paczek osobom 
potrzebującym. Pomoc ta obej-
muje żywność, odzież oraz inne 
niezbędne przedmioty osobiste-

go użytku, np. obuwie, 
mydło, płyny, szampo-
ny. Pomoc taką otrzy-
mują ludzie w trudnej 
sytuacji życiowej i uzy-
skujące bardzo niskie 
dochody. Polski Czerwo-
ny Krzyż uczestniczy w 
programie od 2014 roku. 

Dziewczęta bardzo chętnie wzię-
ły się do pracy. W milej atmosfe-
rze sprawnie  uporaliśmy się z pro-
duktami. Nasza bezinteresowna 
pomoc była ważnym działaniem 
wychowawczym kształtującym 
odpowiedzialność i otwartość na 
drugiego człowieka.             

Szkolne Koło PCK

„Stop pijanym kierowcom” to ak-
cja przeprowadzona w dniu 21 
maja przez uczniów i nauczycie-
li ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
ks. Jana Twardowskiego w Lubar-
towie przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Alwernia. Akcja zo-
stała przeprowadzona podczas 
13 Kapucyńskiego Pikniku Mo-
tocyklowego, który odbył się 
na placu przy Pałacu Sangusz-
ków w Lubartowie. Podczas te-
go wydarzenia młodzież rozda-
wała osobom  przybyłym na tę 
imprezę materiały Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki zakupione 

przez Miejską Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Rozdawane przez młodzież ulot-
ki i broszury zawierały informacje 

dotyczące negatywnych skutków 
wsiadania za kierownicę po spo-

życiu alkoholu.
Tego typu kampanie profilaktycz-
ne są potrzebne, o czym świad-
czą statystyki. Obecnie statystycz-
ny Polak wypija rocznie 9,55 litra 
100% alkoholu. To więcej niż w 
oficjalnych statystykach PRL (w la-
tach 1979–1980 powyżej 8 litrów). 
Stres i napięcie sprawiają, że wiele 
osób często sięga po alkohol. Po-
licja codziennie odnotowuje przy-
padki nietrzeźwości na drogach, 
nieustannie dochodzi do śmiertel-
nych wypadków spowodowanych 
przez pijanych kierowców.
Mamy nadzieję, że nasza akcja i 
zaangażowanie zwrócą uwagę na 
skalę problemu i przyczynią się do 
zmniejszenia ryzykownych zacho-
wań na drodze.

SP nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie 

31 maja w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w 
Lubartowie odbył się niezwykły pokaz. 
W ramach projektu "Magiczna Szkoła", 
przedszkolaki zobaczyły połączenie ku-
glarstwa, sztuczek cyrkowych oraz ma-
gii. Poznały różne ciekawe rekwizyty ku-
glarskie, takie jak: kij, POI, Diabolo czy 
Flowerstick. Dowiedziały się, jakie jest 
ich zastosowanie oraz same sprawdziły 
ich działanie. 
Projekt powstał w Lubartowskim Ośrod-
ku Kultury, w którym odbywają się zaję-
cia z kuglarstwa. Pokazy oraz warsztaty 
prowadzi pan Dariusz Nowacki, instruk-
tor LOK, sztukmistrz, pasjonat kuglar-
stwa, POI, fireshow i planszówek.

W dniu 26 maja odbył się hap-
pening pod hasłem „Promy-
ki stawiają na Słońce”. Został 
on zorganizowany przez gru-
pę uczniów biorących udział 
w konkursie badawczym „Po-
staw na Słońce”. Konkurs ma 
na celu rozpowszechnie-
nie wiedzy o mikroinstala-
cjach OZE (Odnawialne Źród-
ła Energii), czyli urządzeniach, 
pozwalających wytwarzać 
energię elektryczną we włas-
nym zakresie na swój użytek.
Główny organizator konkursu 
- Fundacja Banku Ochrony Środo-
wiska – szczególny nacisk kładzie 
na fotowoltaikę, czyli technologię 
przetwarzania energii słonecznej 
na elektryczną. Uczestnicy projek-
tu uświadamiali innych, że pozy-
skiwanie energii w tradycyjny spo-
sób, czyli przez spalanie węgla, 
niesie ze sobą niezwykle szkodli-
we dla środowiska skutki, ze zmia-
nami klimatycznymi i smogiem na 
czele. Wierzymy, że zmiana sposo-
bu wytwarzania energii w Polsce, 
w tym przejście na mikroinstalacje 
OZE, przyczyni się do poprawienia 
stanu środowiska.
Konkurs „Postaw na Słońce” skła-
dał się z dwóch etapów. Za-
daniami konkursowymi etapu 
pierwszego było zebranie grupy 
uczniów, którzy zdobędą rzetelną 
wiedzę na ten temat. Grupa „Pro-
myki” składa się z uczniów klas 
drugich Technikum Zawodowego 
kształcącego w zawodach technik 
ekonomista, technik handlowiec, 
technik elektronik i technik me-
chanik i liczy 10 osób. Opiekę nad 
uczestnikami projektu sprawuje 

nauczycielka geografii - Katarzyna 
Malczewska. Podczas realizacji te-
go etapu uczniowie zapoznali się 
z różnymi źródłami pozyskiwania 
energii oraz przeanalizowali, któ-
re źródła energii są najbardziej ko-
rzystne dla środowiska natural-
nego. W drugim etapie konkursu 
uczniowie podzielili się zdobytą 
wiedzą z kolegami ze szkoły, a tak-
że z mieszkańcami swojej okolicy. 
Wiedzę swoją przedstawili w for-

mie prezentacji PowerPoint oraz 
krótkiego quizu i zaprezentowali 
ją zdalnie oraz zorganizowali hap-
pening dla okolicznych mieszkań-
ców.  RCEZ

Rozpoczęło się ono w weekend 
w Warszawie, która przywitała 
uczestników projektu niewielkim 
deszczem. Zwiedzali Stare Miasto, 
uczestnicząc tym samym w lek-
cji historii i poznając jej tragiczne  
karty historii młodym Hiszpanom, 
Chorwatom, Niemcom i Litwinom. 
Obejrzeli także ogrody na dachu 
Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego i podziwiali panoramę mia-
sta z Pałacu Kultury i Nauki. To był 

wyjątkowy dzień.
- We wtorek pokazaliśmy naszym 
gościom budynek szkoły i zabrali-
śmy ich na krótką wycieczkę po Lu-
bartowie. Następnie wyruszyliśmy 
do Kozłówki, gdzie zjedliśmy pyszne 
pierogi z kuchni polowej, uczestni-
czyliśmy w warsztatach malarskich 
z Art Chatą, zwiedziliśmy Pałac Za-
moyskich i upiekliśmy kiełbaski nad 
ogniem - relacjonują uczniowie z 
„Chopina”.  ZS2

Erasmus w ZS2 w Lubartowie nie zwalnia tempa!
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Prace młodej artystki w PMDK Podziękowano rodzinom zastępczym 
z naszego terenu

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano 30 maja w 
Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Doceniono zaangażowanie i trud włożony 
w zapewnienie wychowania i opieki dzieciom. Zaproszone rodziny otrzymały 
dyplomy, kwiaty i upominki.

Wernisaż wystawy Dagmary Siwiec zorganizowano 
27 maja  w Galerii PMDK w Lubartowie. To pierwsza 
wystawa indywidualna prac podopiecznej Izabelli Dybały, 
zamykająca 12-letni czas edukacji Dagmary w pracowni 
plastycznej PMDK.

W Sali Rycerskiej zgromadziły się 
rodziny zastępcze z powiatu lu-
bartowskiego, dzięki którym dzie-
ci pozbawione opieki mają szansę 
na bezpieczne i spokojne dzie-
ciństwo, na wsparcie i akcepta-
cję, na dom pełen ciepła i miłości. 
Wszystkim tym rodzinom wręczo-

no podziękowania. W spotkaniu 
uczestniczyli pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Lubartowie, które zajmuje 
się organizacją pieczy zastępczej 
oraz Zarząd Powiatu. W jego imie-
niu podziękowania mieszkań-
com powiatu za otwartość, serce 

i odwagę, aby przyjąć do swoje-
go domu dzieci, które potrzebują 
miłości, życzliwości i wsparcia, zło-
żyła starosta Ewa Zybała. W chwili 
obecnej na terenie powiatu lubar-
towskiego funkcjonują 74 rodzi-
ny zastępcze, jednak są duże po-
trzeby związane z zapewnieniem 
opieki dzieciom.  Do PCPR w ubie-
głym roku wpłynęło ponad 1500 
zapytań dotyczących nagłej po-
trzeby umieszczenia ponad 3220 
dzieci w pieczy zastępczej. Na te-
mat rozwiązań dotyczących or-
ganizacji wsparcia dla dziecka w 
przypadku niemożności zapew-
nienia dziecku opieki i wychowa-
nia przez rodziców, można prze-
czytać na stronie internetowej 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lubartowie.   Sylwia Cichoń

 Imponujący dorobek świeżo upie-
czonej abiturientki zaprezentowa-
ny na wystawie to aż 35 prac ry-
sunkowych i malarskich o różnej 
tematyce. Można wśród nich zna-
leźć obowiązkowe dla młodych 
adeptów sztuki martwe natury, 
pejzaże i studia postaci, ale zde-

cydowanie Dagmara Siwiec to już 
artystka, która  śmiało wkracza na 
drogę własnej inwencji i podejmu-
je tradycyjne tematy z ogromną 
kreatywnością, zwłaszcza portre-
ty i autoportrety. W pamiątkowym 
filmie zostały przypomniane tea-
tralne dokonania Dagmary z Tea-
tru 5 Złotych, w którym pracowała 
w PMDK pod kierunkiem  Małgo-
rzaty Adamczyk.
Dagmara Siwiec to lubartowian-
ka,  która od 6 roku życia uczęsz-
cza na zajęcia plastyczne w PMDK. 

Od 2021 r. uczęszcza również na 
zajęcia rysunku i malarstwa do 
szkoły „Domin” w Lublinie. W la-
tach 2016-2020 współtworzyła Te-
atr 5 Złotych, prowadzony przez  
Małgorzatę Adamczyk w pracow-
ni teatralnej PMDK. Wystąpiła we 
wszystkich realizowanych przez 

ten zespół 
spektaklach.
Dagmara Si-
wiec w swo-
im dorobku 
ma również 
i n d y w i d u a l -
ne osiągnięcia  
w konkursach 
plastycznych, 
m.in. nagro-
dę w I Ogól-

nopolskim Konkursie Plastycznym 
„Baśnie, bajki, bajeczki”. Regular-
nie brała udział w dziecięcych, a 
następnie młodzieżowych wysta-
wach zbiorowych, organizowa-
nych przez PMDK. Aktualna wy-
stawa jest pierwszą indywidualną 
prezentacją dorobku artystyczne-
go Dagmary.
W bieżącym roku Dagmara Si-
wiec zdała maturę i planuje dalsze 
kształcenie artystyczne w Warsza-
wie na kierunku: grafika na Akade-
mii Sztuk Pięknych.           PMDK
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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
 Ford focus MK 2 2009 rok, niski 
przebieg  166 tys  km, 1.8 benzyna + 
gaz, cena 18 900 zł. Tel. 506 132 965

 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
 Działkę w Uścimowie przy jezio-
rze  o pow. 1800 m2 Przekształconą, 

nieuzbrojoną. Tel. 604 992 320
  Wózek elektryczny inwalidzki, 4 
koła. Tel. 881 440 866
 Chodzik inwalidzki na dwór. Tel. 
881 440 886
 Fotelik samochodowy do 15 kg, 
stan dobry, cena 50 zł. tel 721-517-955

WYNAJMĘ
 Mieszkanie 3-pokojowe, umeb-
lowane, ul. Krzywe Koło, cena do 
uzgodnienia. Tel 794-077-841
 Wynajmę garaż ul. Krzywe Koło 
34C. 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. Nabo-
ry do 31 maja - Premia bezzwrotna 
na otworzenie lub rozwinięcie fir-
my 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 
 Kupię, uprzątnę złom. Tel. 609 
928 998 
 Nauka gry na fortepianie i 
elektronicznych instrumentach 
klawiszowych. Nauczyciel z wyż-
szym wykształceniem muzycz-
nym i czynny pianista. Możliwe 
dojazdy do miejsca zamieszka-
nia ucznia. Tel. 665 191 523
 Ocieplenia poddaszy - speed 
wdmuch (dmuchany ciepłem) eko 
wdmuchanie poddasza wełną celu-
lozy. Tel. 506 132 965 
 

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

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie

W siedzibie tut. Urzędu przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do najmu w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat – lo-
kal gospodarczy o pow. 7,14 m2, położony w budynku przy ul. B. Mu-
charskiego w Lubartowie, na działce nr 390/8, obręb 4, stanowiącej 
własność Gminy Miasto Lubartów.

W siedzibie tut. Urzędu przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat 
– udział 97874/211325 w działce nr 200/24, położonej przy ul. Słowa-
ckiego 41A w Lubartowie, w obrębie 4-Zagrody Lubartowskie, stano-
wiącej własność Gminy Miasto Lubartów.

I.      Informacje ogólne:
1. Nazwa, siedziba i adres instytucji :
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickie-
wicza w Lubartowie,
21– 100  Lubartów, ul. Lubelska 36  (nazwa 
skrócona : MBP w Lubartowie)
2. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz for-
ma zatrudnienia:
Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, po-
wołanie na czas określony od 3 do 7 lat.
3. Zakres podstawowych czynności: 
a) kierowanie pracą MBP w Lubartowie i re-
prezentowanie jednostki na zewnątrz;
b) realizacja celów i zadań statutowych oraz 
realizacja przedstawionego programu dzia-
łania instytucji kultury;
c) wykonywanie zadań wynikających z usta-
wy Kodeks Pracy w stosunku do pracowni-
ków MBP w Lubartowie;
d)  gospodarowanie środkami finansowymi 
przeznaczonymi na realizację zadań MBP 
w Lubartowie;
e) gospodarowanie mieniem MBP w Lubar-
towie;
f )  podejmowanie decyzji dotyczących roz-
woju lub zmian w MBP w Lubartowie;
g)  współpraca z  instytucjami kultury, pla-
cówkami oświaty, organizacjami, stowarzy-
szeniami, innymi instytucjami;
h) podejmowanie innych działań w celu za-
spokojenia potrzeb mieszkańców miasta 
w zakresie realizacji zadań statutowych MBP 
w Lubartowie.
II.   Wymagania niezbędne: 
1. Posiadanie co najmniej: 5 – letniego stażu 
pracy (dopuszczalna praca realizowana na 
podstawie umów cywilnoprawnych innych 
niż umowa o  pracę)  i/lub doświadczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej i/
lub doświadczenie w  prowadzeniu organi-
zacji pozarządowej.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo 
państwa Unii Europejskiej lub innego pań-
stwa, którego obywatelom na podstawie 
umów    międzynarodowych lub przepisów 
prawa wspólnotowego przysługuje prawo 

podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej  (dla osób nieposiadają-
cych obywatelstwa polskiego – znajomość 
języka polskiego potwierdzona odpowied-
nim dokumentem).
4.  Brak skazania prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z  oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami   publicznymi, 
o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych.
6.  Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7.  Przedstawienie w  formie pisemnej kon-
cepcji bieżącego funkcjonowania i  rozwo-
ju MBP w Lubartowie pt. „Program działania 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickie-
wicza w Lubartowie na lata 2022 – 2025.”
8.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na stanowisku kierowniczym.
III.   Wymagania dodatkowe: 
1. Znajomość przepisów ustaw wraz z prze-
pisami wykonawczymi w  zakresie: ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o organi-
zowaniu i  prowadzeniu działalności kultu-
ralnej, ustawy o  bibliotekach, prawa pracy, 
prawa zamówień publicznych, ustawy o fi-
nansach publicznych, ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, usta-
wy o  prawie autorskim i  prawach pokrew-
nych, ustawy o wynagradzaniu osób kieru-
jących niektórymi podmiotami prawnymi, 
prawa budowlanego (w zakresie obowiąz-
ków zarządcy budynku).
2. Znajomość specyfiki pracy w instytucjach 
o profilu bibliotecznym bądź w podmiotach 
zajmujących się książką lub promujących 
czytelnictwo.
3. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji 
przedsięwzięć z zakresu edukacji bibliotecz-
nej lub kulturalnej.
4. Predyspozycje menedżerskie oraz znajo-
mość zagadnień związanych z pozyskiwa-

niem i wdrażaniem środków zewnętrznych 
na działalność w sferze kultury (w tym środ-
ków z MKiDN oraz UE).
5. Umiejętność organizacji pracy i doświad-
czenie w  kierowaniu zespołem pracowni-
ków.
6.  Doświadczenie we współpracy z  orga-
nizacjami pozarządowymi, placówkami  
oświatowymi i  innymi instytucjami, w  tym 
w  zakresie realizacji projektów z  dziedziny 
czytelnictwa i kultury.
7. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji 
wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć 
z zakresu edukacji kulturalnej.
8.  Umiejętności interpersonalne: kreatyw-
ność, komunikatywność, motywacja do pra-
cy, samodzielność, dyspozycyjność.
IV.      Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny z uzasadnieniem ubie-
gania się kandydata o stanowisko dyrektora 
MBP w Lubartowie.
2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy 
zawodowej lub prowadzonej działalności  
(CV) z  adresem do korespondencji, w  tym 
adresem poczty elektronicznej oraz  nr te-
lefonu.
3.  Kserokopie dokumentów potwierdzają-
cych wykształcenie oraz kwalifikacje  (m.in. 
dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświad-
czenia, referencje).
4.  Kwestionariusz osobowy kandydata (za-
łącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie).
5.  Własnoręcznie podpisane oświadczenie 
(załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie).
6. Klauzula informacyjna opatrzona własno-
ręcznym podpisem (załącznik nr 3 do ogło-
szenia o konkursie).
7.  Kserokopie świadectw pracy i  inne do-
kumenty potwierdzające wymagany staż 
pracy (np. zaświadczenia, umowy itp.) lub 
w przypadku prowadzenia działalności go-
spodarczej wpis do rejestru CEIDG.
8.  W przypadku cudzoziemca kopia doku-
mentu potwierdzającego znajomość języka 
polskiego na zasadach określonych w usta-
wie z  dnia 7  października 1999  r. o  języ-
ku polskim (kopia musi być poświadczona 

własnoręcznie, z datą, za zgodność z orygi-
nałem).
9.  Opracowana w  języku pol-
skim pisemna koncepcja bieżącego 
funkcjonowania i  rozwoju MBP w Lubarto-
wie pt. „Program działania Miejskiej  Biblio-
teki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubar-
towie na lata 2022 – 2025” ze szczególnym 
uwzględnieniem:
-  misji MBP w  Lubartowie (określenie nad-
rzędnej idei istnienia MBP w Lubartowie od-
wołującej się do dorobku instytucji kultury 
oraz działalności wynikającej z  jej statutu, 
a także uwzględnienie roli, jaką pełni lub po-
winna pełnić MBP w Lubartowie jako samo-
rządowa instytucja kultury),
- możliwości budżetowych instytucji i środ-
ków zewnętrznych,
-  wizji rozwoju placówki, uwzgledniającej 
podniesienie atrakcyjności oferty  kultural-
nej instytucji,
-  dostosowania działalności MBP w  Lubar-
towie oraz jej filii do oczekiwań społeczno-
ści lokalnej,
-  możliwości wprowadzenia nowych form 
zachęty dla mieszkańców miasta  do bar-
dziej aktywnego uczestniczenia w  wyda-
rzeniach kulturalnych szczególnie z zakresu 
czytelnictwa,
- form współpracy z innymi podmiotami,
- gospodarowania środkami finansowymi,
- możliwości poszerzenia platformy pozyski-
wania środków finansowych.
Koncepcja powinna zostać dostarczona 
w  formie pisemnej oraz w  wersji elektro-
nicznej w  formacie DOC, DOCX, RTF lub 
PDF) o  objętości maksymalnej do 12  stron 
formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Ro-
man, wielkość 12, odstępy miedzy wiersza-
mi: 1,5 wiersza.

Szczególowe informacje w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod linkiem:
https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/
upload/pliki//wynik_naboruinspektor_
AO.pdf
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Piłkarze Lewartu Lubartów ma-
ją za sobą trzy kolejne spotka-
nia w grupie spadkowej lubel-
skiej IV ligi. W meczach tych 
podopieczni Grzegorza Biał-
ka zdobyli komplet punktów. 
Na taki dorobek złożyły się do-
mowe zwycięstwa nad Igrosem 
Krasnobród i Gryfem Gmina Za-
mość oraz wyjazdowe z Bratem 
Cukrownik Siennica Nadolna. 
Po dziesięciu kolejkach lubarto-
wianie w ligowej tabeli zajmu-
ją 2 miejsce wśród 12 zespołów 
ze zdobyczą 46 punktów. Wy-
starczy, że w dwóch ostatnich 
meczach lubartowianie zdobę-
dą punkt, a wtedy bez ogląda-
nia się na wyniki innych zespo-
łów zapewnią sobie utrzymanie 
w IV lidze.

TRÓJKA Z IGROSEM
W ósmej kolejce spotkań „biało-
-niebiescy” rywalizowali na włas-
nym boisku z Igrosem Krasnob-
ród. Gospodarze wywiązali się z 
roli faworyta i pewnie pokona-

li przeciwnika. Wynik 3:0 w peł-
ni pokazuje przebieg boiskowych 
wydarzeń. Dwa trafienia to dzie-
ło Krystiana Żeliski, a raz do siatki 
trafił Mateusz Bednarczyk.
ROZGROMILI LIDERA
W pierwszej części spotkań w gru-

pie spadkowej Lewart przegrał 
na wyjeździe z Gryfem Gmina Za-
mość 0:1. W rewanżu miejscowi 
nie mieli już marginesu błędu. Aby 
utrzymać się w IV lidze, potrzebo-
wali kompletu punktów. Mecz 
z liderem miał być poważnym 
sprawdzianem przed zespołem z 
Lubartowa. Podopieczni Grzego-
rza Białka zdali ten egzamin celu-
jąco. Rozgromili lidera 5:0, poka-
zując przy tym futbol ofensywny i 
ładny dla oka. Goście w tym poje-
dynku nie mieli nic do powiedze-
nia i porażka różnicą pięciu goli, 
to dla nich najniższy wymiar kary. 
Po dwie bramki zdobyli Bartłomiej 
Koneczny i Krystian Żelisko, a raz 
trafił Aleks Aftyka.

SIÓDEMKA Z BRATEM 
CUKROWNIKIEM
Zespół z Siennicy Nadolnej to zde-
cydowanie najsłabszy zespół w 
lubelskiej IV lidze. W przypadku 
Lewartu zwycięstwo z takim prze-
ciwnikiem, to po prostu obowią-
zek. Tak też było w ostatnim z roze-

granych spotkań przez jedenastkę 
z Lubartowa. W meczu wyjazdo-
wym Lewart wygrał 7:0, powtarza-
jąc wynik z pierwszego spotkania 
tych zespołów. Na wyróżnienie za-
sługuje postawa 18-letniego Mak-
symiliana Barszczyka. Młody za-

wodnik niedawno zadebiutował 
w drużynie seniorów, a teraz zali-
czył swoje premierowe trafienie. 
W Siennicy Nadolnej na boisko 
wszedł za Krystiana Żeliskę, który 
wiosną zdobył dla Lewartu już 13 
bramek. Dla lubartowskiej ekipy 
było to piąte kolejne zwycięstwo.
Dokumentacja ostatnich spotkań 
piłkarzy Lewartu:
Lewart Lubartów – Igros Kras-
nobród 3:0 (1:0); bramki dla Le-
wartu zdobyli: Krystian Żelisko w 
20, 62, Mateusz Bednarczyk w 74 
minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Iskier-
ka, Niewęgłowski, Jemioł, Micha-
łów, Duda (od 70 min. Bednar-
czyk), Pikul (od 62 min. Aftyka), 
Ciechański (od 81 min. Lato), Ma-
jewski, Koneczny (od 84 min. Ka-
miński), Żelisko (od 87 min. Pęk-
sa).
Lewart Lubartów – Gryf Gmi-
na Zamość 5:0 (4:0); bramki dla 
Lewartu zdobyli: Bartłomiej Ko-
neczny w 26, 44, Krystian Żeli-
sko w 30, 37, Aleks Aftyka w 80 
minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Iskier-
ka, Jemioł, Niewęgłowski, Micha-
łów, Duda (od 70 min. Bednar-
czyk), Majewski, Ciechański (od 80 
min. Pęksa), Pikul (od 62 min. Afty-
ka), Koneczny (od 85 min. Kamiń-
ski), Żelisko (od 75 min. Żuk).
Brat Cukrownik Siennica Nadol-
na – Lewart Lubartów 0:7 (0:4); 
bramki dla Lewartu zdobyli: Ad-
rian Pikul w 6, Bartosz Duda w 23, 
Krystian Żelisko w 37, Bartłomiej 
Koneczny w 45, Aleks Aftyka w 71, 
Jakub Niewęgłowski w 76, Maksy-
milian Barszczyk w 83 minucie.
Skład Lewartu: Podleśny – Iskier-
ka, Jemioł, Niewęgłowski, Mi-
chałów, Duda (od 62 min. Bed-
narczyk), Majewski (od 46 min. 
Aftyka), Pikul, Ciechański (od 74 
min. Lato), Koneczny (od 46 min. 
Kamiński), Żelisko (od 62 min. Bar-
szczyk).
W sobotę 11 czerwca, w ramach 
jedenastej kolejki grupy spad-

kowej piłkarze Lewartu zagra-
ją na własnym boisku z zespo-
łem Huczwa Tyszowce. Początek 
rywalizacji o godzinie 17.00. Bę-
dzie to ostatnie spotkanie lubar-
towian w tym sezonie na włas-
nym boisku. W dwunastej kolejce, 

czyli kończącej sezon 2021/2022 
„biało-niebiescy” rywalizowali bę-
dą na wyjeździe z jedenastką Kłos 
Chełm. To spotkanie rozpocznie 
się w sobotę 18 czerwca o godzi-
nie 17.00.    

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź
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KOMPLET ZWYCIĘSTW I UTRZYMANIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Pobiegnij charytatywnie dla Łucji Zakrzewskiej ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO 
ROWERU

Piłkarze Lewartu wygrali 5 kolejnych spotkań.

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Igros Krasnobród

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Gryf Gmina Zamość

Trwają przygotowania do IX edy-
cji biegu charytatywnego „Pokój 
i Dobro”, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Alwernia Fran-
ciszkańskie Dzieło Promocji Mło-
dzieży i Rodziny. Impreza odbę-
dzie się w sobotę 25 czerwca, a 
biegacze tradycyjnie już poko-
nają trasę długości 10 km.

Bieg jest imprezą charytatywną. 
W tym roku zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na lecze-
nie Łucji Zakrzewskiej. Informacje 
na ten temat można znaleźć na 
www.alwernia.org.pl. I ty możesz 
pomóc. Przyłącz się do akcji! Prze-
biegnij DYCHĘ DLA ŁUCJI i pomóż 
jej lepiej żyć! Lista startowa zawie-

ra już ponad 50 uczestników i co-
dziennie wzrasta o kolejne osoby. 
Informacje o imprezie oraz link do 
zapisów zamieszczone są na fa-
cebooku Alwernia Lubartów i Lu-
bartów Biega. 
Termin: 25 czerwca 2022 r., godz. 
16.00, trasa długości 10 km.  

ig

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Gryf Gmina Zamość

Fragment pojedynku Lewart 
Lubartów – Gryf Gmina Zamość

Przypominamy, że XXVIII Święto Ro-
weru odbędzie się w niedzielę 26 
czerwca. Organizatorzy intensywnie 
pracują, żeby największa lubartowska impreza rekreacyjno-sportowa 
miała odpowiednią rangę. Już teraz warto zarezerwować sobie termin, 
by uczestniczyć w tym wielopokoleniowym spotkaniu rowerzystów. 
Szczegóły związane z tym wydarzeniem podamy w następnym wyda-
niu „Lubartowiaka”. foto: Archiwum, ig
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Dwa medale Mistrzostw Polski 

RAJD ROWEROWY JAKO 
PROLOG ŚWIĘTA ROWERU 

MOSiR 2015 z kolejnymi sukcesami

Koszykarze Rekordu 
zakończyli sezon

MOSIRKI CORAZ BLIŻEJ CELU
Aż 363 młodych sportowców z 51 
klubów wzięło udział w XXIX Mi-
strzostwach Polski juniorów młod-
szych w taekwon-do. Impreza od-
była się w dniach 28-29 maja w 
Radzyniu Podlaskim.
Wśród uczestników mieliśmy je-
denastoosobową grupę zawod-
ników Miejskiego Klubu Sporto-
wego „Lewart” AGS Lubartów. Byli 
to: Aleksandra Krupa, Amelia Sień-
czak, Zuzanna Małyska, Katarzyna 

Dejnecka, Hanna Kuźma, Hanna 
Szczygielska, Roksana Ścibiorska, 
Mariia Fedorova, Szymon Mazu-
rek, Kamil Stachański, Kacper Wój-
cik. Zawodnikom towarzyszyli 
trenerzy – Jerzy Jedut i Jarosław 
Suska. Podczas tych zawodów lu-
bartowianie zdobyli 2 brązowe 
medale. Hanna Szczygielska wy-
walczyła brąz w walkach do 46 kg, 
a Mariia Fedorova brąz w walkach 
do 55 kg.   ig

Hanna Szczygielska

Ostatnio piłkarki MOSiR Lubartów 
rozegrały trzy kolejne spotkania w 
rozgrywkach III ligi kobiet KEEZA. 
Tym razem lubartowianki na wy-
jeździe zremisowały 1:1 z Tarnovią 
II Tarnów oraz pokonały na wyjeź-
dzie Iskrę Brzezinka 5:1 oraz w me-
czu domowym Rysy Bukowina Ta-
trzańska aż 28:0. Po 20 kolejkach 
drużyna MOSiR Lubartów Kobie-
ty jest liderem rozgrywek. Do-
tychczas zgromadziła 46 pkt, czy-
li sześć więcej niż drugi zespół w 
tabeli. Dodatkowo lubartowianki 
mają jeszcze do rozegrania zaległy 
mecz. Awans do II ligi wydaje się 
bardzo realny i jest w Lubartowie 
oczekiwany.
Dokumentacja ostatnich spotkań 
MOSiR Lubartów:
Tarnovia II Tarnów – MOSiR Lubar-
tów 1:1; bramkę dla MOSiR Lubar-
tów zdobyła Mariola Bujalska.
Skład MOSiR Lubartów Kobiety: 
Tomasiak – Misiak, Jabłonowska, 
Sowisz, Mariola Bujalska, Jolanta 
Bujalska, Orzepowska, Julia Wój-
cik, Krajewska, Kot, Zaborowska; 
grały także: Banaszak, Sciseł, Ser-
win, Kusiak.
Iskra Brzezinka – MOSiR Lubartów 
1:5; bramki zdobyły: Katarzyna Kot 
– 2, Mariola Bujalska, Kaja Zabor-
ska, Małgorzata Krajewska – po 1.

Skład MOSiR Lubartów Kobiety: 
Tomasiak – Jabłonowska, Sowisz, 
Misiak, Walasek, Krajewska, Orze-
powska, Mariola Bujalska, Jolanta 
Bujalska, Kot, Zaborska; grały tak-
że: Julia Wójcik, Sciseł, Serwin.
Na spotkanie do Lubartowa ze-
spół z Bukowiny Tatrzańskiej przy-
jechał w 7-osobowym składzie. 
Przeciwniczki mogły oddać mecz 
walkowerem lub tuż po rozpo-
częciu gry jedna z piłkarek gości 

mogła zejść z boiska i wtedy wy-
nik brzmiałby tylko 0:3. Mimo te-
go dziewczyny zagrały pełne 90 
minut i dla nich niestety ten mecz 
zakończył się „kosmicznym” wyni-

kiem 0:28. Oczywiście wynik „idzie 
w świat”. Jednak piłkarki z Bukowi-
ny Tatrzańskiej zyskały w Lubarto-
wie ogromny szacunek i podziw. 
Taki rodzaj podejścia do rywaliza-
cji sportowej zasługuje na uzna-
nie. W tym przypadku wynik z boi-
ska ma drugorzędne znaczenie. Z 
kronikarskiego obowiązku poda-
jemy strzelczynie bramek w tym 
spotkaniu: Katarzyna Kot – 11, Ma-
riola Bujalska – 6, Jolanta Bujalska 

i Julia Wójcik – po 3, Małgorzata 
Krajewska – 2, Katarzyna Orzepo-
wska i Patrycja Sowisz – po 1 oraz 
bramka samobójcza.  

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

Katarzyna Kot (pierwsza z prawej w jasnej koszulce) w meczu 
z Rysami Bukowina Tatrzańska aż 11 razy wpisała się na listę strzelczyń

Mariia Fedorova

Aktywna i Sportowa Rodzina – to 
cykl 7 wycieczek rekreacyjnych 
w formie rajdów rowerowych po 
naszym regionie. W niedzielę 5 
czerwca odbył się II Rajd Rowero-
wy po Ziemi Lubartowskiej. Udział 
w nim wzięło ok. 100 uczestników. 
Dzięki życzliwości Nadleśnictwa 
Lubartów – Lasy Państwowe dłuż-
szy przystanek zorganizowano na 
terenie Lasów Kozłowieckich (par-
king w Kopaninie). Tam odbyły się 
gry i zabawy dla dzieci, rodziców 
oraz poczęstunek. Zabawy popro-
wadziły panie z Art-Fit. Służba leś-
na zaprosiła najmłodszych uczest-
ników do punktu edukacyjnego, 
gdzie mogli się dowiedzieć wie-

lu ciekawostek o życiu lasu i jego 
mieszkańców. 
Partnerem drugiego rajdu był Po-
żak Taem, czyli grupa organizująca 
Święto Roweru. Kolumnę rowerzy-
stów poprowadził Janusz Pożak – 
pomysłodawca największej im-
prezy rekreacyjno-sportowej jaka 
odbywa się w naszym mieście.
Organizacja rajdów możliwa jest 
dzięki partnerom i sponsorom. Są 
nimi: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego, Powiat Lu-
bartowski, Miasto Lubartów. Or-
ganizatorem był Miejski Ośrodek 
Sport i Rekreacji w Lubartowie 
oraz stowarzyszenie Aktywny Lu-
bartów. ig

Podopieczni Jakuba Adamczyka z MOSiR Lubartów  wzięli udział w trzech 
turniejach piłkarskich. Były to: Deichmann CUP - IV kolejka rozgrywek, 
Turniej piłkarski GieKSa Niemce oraz BeKSa CUP 2022.

29 maja miał miejsce Deichmann 
CUP, czyli pierwsze rozgrywki 
w Lublinie pod szyldem Deich-
manna. Zespół z Lubartowa za-
prezentował równą formę i dum-
nie reprezentował Lubartów.    
30 maja w Niemcach odbył się Tur-
niej GieKSa Niemce zorganizowa-
ny z okazji Dnia Dziecka. W roz-
grywkach wzięły udział drużyny 
z Lubartowa, Niemiec, Dysa, Ab-
ramowa.   Zespół MOSiR 2015 ro-
zegrał dwa spotkania sparingo-
we (UKS Dys, GieKSa Niemce), 
gdzie pokazał, że mimo nie-
obecności części zespołu, 
młodzi adepci dali radę. Część 
zawodników tego samego 
dnia rozgrywała turniej w Lub-
linie, którego organizatorem 
był BKS Lublin. Tego dnia od-
był się też turniej BeKSa CUP 
2022.  To jeden z najbardziej 
prestiżowych turniejów pił-
ki nożnej dla dzieci w Polsce. 
W rozgrywkach udział wzięły 
drużyny takie jak: Motor Lub-

lin, BKS Lublin, GKS Górnik Łęcz-
na, KS Lublinianka, Brazilian Soc-
cer School itp. Zespoł MOSiR 2015 
reprezentowało 12 zawodników. 
W trakcie turnieju młodzi piłkarze 
w grupie rywalizowali z KS Lubli-
nianka, Górnik Łęczna, BKS Lublin, 
Bronowice. Zespół z Lubartowa 
uzyskał awans z grupy i zakwa-
lifikował się do tzw. Ligi Europy. 
Tam rozegrali kolejne spotkania. 
Zwieńczeniem turnieju była de-
koracja wszystkich zawodników, 

wręczenie pucharów, dyplomów i 
medali. Naszym zawodnikiem wy-
różnionym został Jan Szchuwiał.   
MOSiR 2015 w czerwcu rozegra 
jeszcze trzy turnieje: ostatnia ko-
lejka Deichmann CUP 2022, Tur-
niej o Puchar Tymbarka oraz Tur-
niej Akademii Piłkarskiej GKS 
Abramów. 
Planowane jest również spotkanie 
sparingowe z jednym z zespołów 
z Lublina.  

   MOSiR Lubartów

W maju koszykarze UKS Rekord 
Lubartów zakończyli rozgrywki 
w wojewódzkiej lidze młodzików 
młodszych. W ostatnich meczach 
dwukrotnie grali z UKS Biało-Czar-
ni Kraśnik, wygrywając oba poje-
dynki. Pierwszy mecz zakończył 
się wynikiem 82 do 21, a rewanż 
59 do 36. W ostatnich meczach te-
gorocznych rozgrywek lubartow-
scy koszykarze grali z dwoma naj-
silniejszymi drużynami. Przegrali z 
UKS Piątka Lublin 35 do 67 i BSK 

Kadet Biała Podlaska 34 do 72. Po-
zwoliło to naszej drużynie zająć 3 
miejsce. Rozgrywki wygrała dru-
żyna UKS Piątka Lublin.
Drużynę UKS Rekord Lubartów 
w rozgrywkach reprezentowa-
li: Jakub Bajko, Oliwier Brzyski, 
Krzysztof Dziuba, Kacper Kozicki, 
Szymon Kozicki, Hubert Lato, Pa-
tryk Łata, Maksymilian Malczew-
ski, Mateusz Marzec, Olaf Mek-
suła, Bartłomiej Pożarowszczyk, 
Jakub Suchodolski, Stanisław We-

remczuk. Drużynę trenuje Krzysz-
tof Dec. Udział w rozgrywkach 
był możliwy dzięki finansowe-
mu wsparciu Urzędu Miasta Lu-
bartów, Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie w ramach Pucharu 
Nadziei Olimpijskich w koszyków-
ce, Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach programu „Klub” 
oraz przychylności dyrekcji Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Lubarto-
wie, gdzie klub trenuje i rozgrywa 
swoje mecze.  Krzysztof Dec


