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Miasto Lubartów planuje kolejne inwestycje z myślą o mieszkańcach. 
Jedne inwestycje będą niedługo realizowane - miasteczko ruchu drogowego, 
pumptrack, remont chodnika przy ulicy Hutniczej, remont bocznej ulicy Wandy 
Śliwiny, a dla innych ma zostać przygotowana dokumentacja techniczna.

Ratusz realizuje kolejne Ratusz realizuje kolejne 
inwestycje dla mieszkańcówinwestycje dla mieszkańców

Święto Roweru już 28 razŚwięto Roweru już 28 raz

O niektórych inwestycjach już 
wspominaliśmy na naszych ła-
mach.  To próg zwalniający na ulicy 
Heweliusza. Jest to projekt Budże-
tu Obywatelskiego, który wyko-
na firma Komsta z Lubartowa. W 

celu poprawy bezpieczeństwa w 
tym miejscu pojawi się też dodat-
kowe oznakowanie. Próg zwal-
niający z kostki brukowej będzie 
na wysokości posesji nr 13.  Ko-
lejną inwestycją również z Budże-

tu Obywatelskiego jest budowa 
nowoczesnego miasteczka ruchu 
drogowego przy Szkole Podstawo-
wej nr 1. Roboty obejmują przygo-
towanie nawierzchni i układanie 
kostki. W ramach projektu bę-
dzie dostawa i montaż wyposaże-
nia miasteczka, w tym sygnalizacji 
świetlnej, pionowych znaków dro-
gowych, drogowskazów i stojaków 
na rowery.  Inwestycję wykona fir-
ma Sisbud ze Szczekarkowa. 
Wyremontowany zostanie także 
stary chodnik przy ul. Hutniczej. 
To 230 – metrowy, obustronny od-
cinek od ul. Piaskowej w kierun-
ku  Łucki. Projekt zakłada roboty 
rozbiórkowe, wykonanie podbu-
dów, nawierzchni z kostki bruko-
wej i zjazdów oraz ustawienie kra-
wężników. Inną inwestycję stanowi 
remont ulicy bocznej Wandy Śliwi-
ny. Blisko stumetrowa uliczka  zo-
stanie wyłożona  kostką brukową. 
Zakres prac obejmuje przygoto-
wanie podłoża i osadzenie obrze-
ży. Remont ten wykona Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Piotr 
Bąk z Lublina. 
Budowa torów rowerowych typu 
pumptrack będzie nową atrakcją 
terenów przy obiektach Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ze-
spół torów z muldami i szybkimi 
zakrętami powstanie przy ul. Mu-
charskiego. W ramach inwestycji 
będą wykonane tory rowerowe ty-
pu pumptrack i mini pumptrack, 
które umożliwią jednoczesne użyt-
kowanie przez więcej niż jednego 
rowerzystę. 

Dokończenie na stronie 2

Wzdłuż ulicy Lubelskiej staną ławki

Potrzebę ustawienia ławek zgłasza-
li burmistrzowi starsi  mieszkańcy 
Lubartowa. Ławki zostaną ustawio-
ne po wschodniej stronie ulicy. Ich 
montaż wymagał uzyskania zgody 
Lubelskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków oraz zgłosze-
nia budowlanego wydanego przez 
Starostwo Powiatowe w Lubar-
towie. - Z uwagi na wysoki stopień 
sformalizowania tego procesu, wry-
sowaniem ławek w wykonywaną 

dokumentację przebudowy chod-
nika ul. Lubelskiej zajął się grzecz-
nościowo Pan Marek Więckowski z 
firmy BPI, któremu serdecznie dzię-
kujemy za okazaną pomoc. Dzię-
ki temu nie było konieczności wyko-
nywania oddzielnego projektu oraz 
zakupu map do celów projektowych 
tylko dla posadowienia ławek, które 
są elementami koniecznymi projektu 
do zgłoszenia budowlanego – mówi 
Piotr Turowski, naczelnik Wydziału 

Strategii, Rozwoju i Funduszy Ze-
wnętrznych UM Lubartów. Ław-
ki, które staną przy ulicy Lubelskiej 
pochodzą z Parku Miejskiego. Bę-
dzie to ich drugie życie, które otrzy-
mały dzięki gruntowanej renowacji 
przeprowadzonej przez pracowni-
ków PGK w Lubartowie. W uzgod-
nionym już projekcie przewidzia-
no również możliwość ustawienia 
przy ławkach dodatkowych koszy 
na śmieci.                                       SC

  

Ulica Hutnicza

Ulica boczna Śliwiny

Ulica Heweliusza

W niedzielę 26 czerwca już po raz dwudziesty ósmy odbędzie się 
Święto Roweru. Jest to impreza z bogatą tradycją, promująca ak-
tywne spędzanie wolnego czasu i przyciągająca liczną grupę uczest-
ników. Jak co roku organizatorzy przewidują liczne atrakcje. Będzie 
można wylosować wysokiej klasy rowery, każdy uczestnik otrzyma 
pamiątkowe – koszulkę i dyplom, poczęstowany zostanie pyszną gro-
chówką. Imprezę finansowo wsparło  Miasto Lubartów.
Święto Roweru tworzą jego uczestnicy. Każdy, kto przejedzie minimalny 
dystans 17 kilometrów dołoży cegiełkę do sukcesu tej imprezy. A sukces 
ten ma wymiar ogólnopolski. Uczestnicy pokazują całej Polsce, że w nie-
wielkim Lubartowie można robić imprezy, które należy zaliczyć do naj-
większych tego typu w Europie. Głównym celem „rowerowego zawrotu 
głowy” jest dobra zabawa i na tę zabawę wszystkich zapraszają organiza-
torzy. Dla uczestników przygotowano 6 tras. Każdy znajdzie coś specjal-
nego i odpowiedniego dla siebie. Od najkrótszej i najstarszej trasy 17-ki-
lometrowej, poprzez odcinki długości 26, 31, 34 (dwie różne trasy) i 62 
kilometry.  IG     Czytaj strona 5

Dziewięć ławek zostanie ustawionych wzdłuż ulicy Lubelskiej. Pięć ławek stanie na odcinku od ul. Jana  
Pawła II do ul. Mickiewicza, w strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejne będą usytuowane naprzeciw bu-
dynków Sądu Rejonowego i Policji oraz na wysokości lokalu z kuchnią wietnamską. 
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Ostatnie chwile na projekty 
do Budżetu Obywatelskiego

Spotkanie z mieszkańcami 
i przedsiębiorcami w ratuszu

Złóż deklarację o źródłach 
ciepła. Unikniesz kary 5 
tysięcy 

Ratusz realizuje kolejne inwestycje 
dla mieszkańców

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

Przypominamy, że do 30 czerw-
ca należy składać obowiązkowe 
deklaracje do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków 
(CEEB)   dotyczące źródeł cie-
pła i spalania paliw. Jest to waż-
na informacja dla mieszkańców, 
przedsiębiorców, właścicieli lub 
zarządców budynków. 
Deklaracje można złożyć w formie 
papierowej w Urzędzie  Miasta Lu-

bartów lub w formie elek-
tronicznej przez stronę in-
ternetową:  ceeb.gov.pl  (tam 
również dostępne są formu-
larze do pobrania). Złożenie 
deklaracji jest obowiązkowe 
i musi to zrobić właściciel lub 
zarządca każdej nierucho-
mości, która posiada źródło 
ciepła o mocy do 1 MW.

Red

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

Na prośbę osób mieszkających i 
prowadzących swoje działalno-
ści przy placu Rynek II i Rynek I 
odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli burmistrz Lubarto-
wa Krzysztof Paśnik i jego zastęp-
ca Tadeusz Małyska oraz przed-
stawiciele służb mundurowych 
i urzędnicy. Podczas spotkania 
mieszkańcy mówili m.in. o tym jak 
chcieliby, aby w przyszłości zago-
spodarowany był plac przed Ra-
tuszem. Zwracali uwagę na to, iż 
pomimo funkcjonującego moni-
toringu i licznych policyjnych in-
terwencji, główny plac miejski na-
dal nie jest miejsce bezpiecznym 
– szczególnie w godzinach wie-
czornych i nie spełnia on swojej 
funkcji jako wizytówka Lubarto-
wa. Mówiono też o tym jak „oży-
wić” plac. Chodzi o to, żeby od-
bywało się na nim jak najwięcej 
imprez kulturalnych. Dodatko-

wym elementem, o którym mówił 
burmistrz Krzysztof Paśnik, było-
by wprowadzenie w tym miejscu 
handlu koszyczkowego. W trak-
cie spotkania zaproponowano też 
pewne rozwiązania, które mają 
poprawić bezpieczeństwo w tym 
rejonie miasta. To m.in. zwiększo-

na liczba policyjnych kontroli i sta-
ły monitoring placu.
Przy tej okazji Urząd Miasta zwra-
ca się z prośbą do mieszkańców o 
reakcję i zgłaszanie na numer alar-
mowy policji przypadków, które 
powinny zakończyć się interwen-
cją funkcjonariuszy.    Red

Lubelskie Pomaga Ukrainie to 
m.in. doradztwo w zakresie zała-
twiania spraw życia codziennego, 
pomoc prawna i psychologiczna, 
usługi asystenckie m.in. dla dzieci, 
młodzieży, osób starszych i pod-
stawowe wsparcie socjalno-byto-
we. 
Lubelskie Pomaga Ukrainie – na-
uka języka polskiego, to organi-
zacja kursów języka polskiego 
na różnych poziomach. Dzięki te-
mu obywatele Ukrainy łatwiej bę-
dą komunikować się z otocze-
niem i zaspokajać swoje potrzeby 

w codziennych sytuacjach, m.in. w 
urzędach, sklepach, służbie zdro-
wia czy innych placówkach. 
W Lubartowie pomoc udzielana 
będzie za pośrednictwem Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej  (www.mops-lubartow.pl, tel. 
81 8552446) i LOK (www.loklubar-
tow.pl. tel. 81 855 22 42.  
Miasto Lubartów zachęca do reje-
stracji w programach.
Dokumenty do pobrania i szcze-
góły (również w języku ukraiń-
skim) na stronie rops.lubelskie.pl

Lubartów w projekcie Lubartów w projekcie 
„Lubelskie pomaga Ukrainie”„Lubelskie pomaga Ukrainie”

Bezpłatna nauka języka polskiego i wsparcie w załatwieniu 
codziennych spraw dla uchodźców z Ukrainy to główne za-
łożenia projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie”.  Burmistrz 
Krzysztof Paśnik podpisał porozumienie z  Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej, na mocy którego Miasto 
przystąpiło do projektu. 

Dokończenie ze strony 1
Tory, dojazd i plac mają mieć na-
wierzchnię bitumiczną niewyma-
gającą nadmiernej konserwacji, 
parametry pozwalające na rozpę-
dzenie i utrzymanie prędkości bez 
konieczności pedałowania. Na to-
rze będzie możliwa nauka pod-
stawowych umiejętności -  skręca-
nie w obie strony bez konieczności 
zmiany kierunku jazdy. Pumptrack 
będzie mieć 215 metrów, a mi-
ni pumptrack co najmniej 40 me-
trów bieżących pasma jezdnego. 
Całość będzie oświetlona latar-
niami LED. Kolejna inwestycja bę-
dzie na osiedlu Królów Polskich. 
Właśnie podpisana została  umo-
wa na przebudowę ulic Bolesława 
Chrobrego i Kazimierza Wielkiego. 
Koszt tej inwestycji to 2,4 mln zło-
tych, z czego połowę ratusz pozy-
skał z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na 2022 rok. Ulice mają 
być gotowe do końca br.

Miasto Lubartów przygotowuje się 
do realizacji innych ważnych dla 
mieszkańców inwestycji.  Ogłoszo-
no przetarg na stworzenie doku-
mentacji, na bazie których realizo-
wane będą przedsięwzięcia takie 

jak: opra-
c o w a n i e 
dokumen-
tacji tech-
nicznej bu-
dowy ulicy 
W s c h o d -
niej na odcinku od ul. Piaskowej 
do ul. Łąkowej w Lubartowie wraz 
z kanalizacją deszczową i oświetle-
niem drogowym; opracowanie do-
kumentacji technicznej budowy 
ulicy Wschodniej na odcinku od 
ul. Wierzbowej do ul. Mucharskie-
go w Lubartowie; opracowanie do-
kumentacji technicznej przebudo-
wy ulicy Szkolnej na odcinku od ul. 
Wschodniej do ul. ks. J. Popiełuszki 
w Lubartowie; opracowanie doku-
mentacji technicznej rozbudowy 
ulicy Licińskiego na odcinku od ul. 
Wschodniej do ul. ks. J. Popiełuszki 
w Lubartowie; opracowanie doku-
mentacji technicznej budowy par-
kingu przy cmentarzu przy ul. Sza-
niawskiego w Lubartowie.
- Cieszę się z realizacji tak ważnych 
dla mieszkańców inwestycji, które 
zapewnią im bezpieczeństwo oraz 
umożliwią spędzanie czasu w ak-
tywny sposób – mówi burmistrz 
Krzysztof Paśnik.                              SC

Zbigniew
Filipowicz
Uważam, że re-
monty i prze-
budowy dróg 
są potrzebne 

w Lubartowie. Dla mieszkańców 
będzie wygodniej dotrzeć do swo-
ich domów i poruszać się po no-
wej nawierzchni na ulicy Wschod-
niej. Wszelkie remonty dróg są 
ważne dla zwiększenia komfortu 
mieszkańców.

Piotr Kosik
Jestem zado-
wolony z tego, 
że w mieście 
będą budowa-
ne nowe dro-

gi i rozbudowywane stare. Będzie 
możliwość dobrego połączenia 
komunikacyjnego ulicy Łąkowej i 
osiedla Popiełuszki. Bardzo przyda 
się parking przy cmentarzu na uli-
cy Szaniawskiego. 
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Pamięci Wandy Śliwiny

Pary małżeńskie z Lubartowa i Gminy Lubartów, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat zostały odznaczone 18 czerwca Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

W Lubartowie od lat pielęgnowana jest pamięć o Wandzie Śliwinie – działaczce społecznej, pisarce, regionalistce związanej z naszym miastem przez 23 lata. W tym roku mi-
ja 60 rocznica jej śmierci.

Jubileusze par małżeńskich w ratuszu
Odznaczenia wręczali: 
burmistrz Krzysztof Paś-
nik, wójt Gminy Lubartów 
Krzysztof Kopyść oraz prze-
wodniczący Rady Gminy 
Lubartów Sławomir Sugier.
- Jesteście Państwo dla no-
wego pokolenia wspania-
łym przykładem na to, iż mi-
łość nie jest pustym słowem. 
Warto razem iść przez życie, 
wspólnie cieszyć się sukce-
sami i  pokonywać trudności 
– mówił podczas uroczy-
stości burmistrz Krzysztof 
Paśnik.

Elżbieta i Tadeusz Poździk 
Poznaliśmy się w autobusie linii 
Szczebrzeszyn – Zamość. Ja jecha-
łam do liceum w Szczebrzeszynie, 
mąż do służby wojskowej w Za-
mościu (TSWL – orkiestra wojsko-
wa). Była to miłość od pierwszego 
wejrzenia. Oboje byliśmy nauczy-
cielami. Recepta na długie mał-
żeństwo? Miłość, wyrozumiałość, 
serdeczność, zaufanie, zgoda, wza-
jemny szacunek.

Stanisława i Antoni Bieniek
Znamy się od najmłodszych lat, je-
steśmy z jednej miejscowości. W 
Lubartowie mieszkamy od 40 lat, 
mamy już 7 wnuków. Czas przele-
ciał jak błyskawica. Aby przetrwać 
ze sobą tak długo, trzeba pokony-
wać razem trudności. Potrzeba też 
dużo miłości, ale i szczęścia. 

Halina i Andrzej Michoń 
To mąż mnie "złapał". Poznaliśmy 
się w pracy w zakładach graficz-
nych w Lublinie.  Robiliśmy wspól-
nie różne projekty. Znamy sie od 
51 lat. Można żartobliwie stwier-
dzić, że kłótnie to jedno z podsta-
wowych zadań w małżeństwie. 
Muszą być, bo są różnice zdań. Na-
sze dzieci przebywają za granicą, 
krążymy między Lubartowem, a 
Londynem. Mamy jednego wnuka.

Pary, które obchodziły jubileusz to: 
Elżbieta i Tadeusz Poździk, Jadwiga 
i Jan Trąbka, Teresa i Kazimierz Bliź-
niuk, Krystyna i Józef Bronisz, Anna 
i Stanisław Małyska, Jadwiga i Sta-
nisław Gwiazda, Helena i Stanisław 
Trąbka, Janina i Eugeniusz Jawor-
scy, Stanisława i Antoni Bieniek.
Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie odznaczono też: Ha-
linę i Andrzeja Michoń, Barbarę i 
Kazimierza Trocyk, Leokadię i Wi-
tolda Chaber, Krystynę i Eugeniu-
sza Mierzwińskich, Annę i Zenona 
Kot, Halinę i Andrzeja Żeromskich, 
Danutę i Stanisława Marczuk oraz 
Krystynę i Tadeusza Kosik.

Katarzyna Wójcik

Obchody rocznicy śmierci Wan-
dy Śliwiny rozpoczęły się w pią-
tek 10 czerwca. Tego dnia w Po-
wiatowym Młodzieżowym Domu 
Kultury zorganizowano insceni-
zację prezentującą twórczość Śli-
winy. Zaprezentowali ją aktorzy 
Teatru Trupa w reżyserii Jolanty 
Tomasiewicz.  Sylwetkę Wandy Śli-

winy zwanej Jagienką spod Lub-
lina przedstawiła dr Ewa Sędzi-
mierz. Mogliśmy usłyszeć o życiu, 
twórczości i działalnosci społecz-
nej kobiety, która wpisała się w hi-
storię Lubartowa. Śliwina dzieciń-
stwo spędziła w Bystrzycy, gdzie 
od wczesnych lat pisała wiersze, 
uczyła się w szkole muzycznej 
śpiewu, gry, aktorstwa. Poślubi-
ła lubartowskiego urzędnika ma-
gistratu Władysława Śliwę i prze-
prowadziła się do naszego miasta, 
tu zajęła się działalnością społecz-
ną. Późniejsze 
lata spędziła w 
Lublinie, a pod 
koniec życia 
mieszkała we 
Wrocławiu.
Śliwina była re-
gionalistką, a 
pamięć o niej 
pielęgnuje Lu-

bartowskie Towarzystwo Regio-
nalne. O formach upamiętnienia 
tej wybitnej postaci – wydanie 
medalu pamiątkowego, wykłady 
w szkołach, sesje naukowe, druko-
wanie tekstów poetki, opieka i re-
stauracja jej grobu) opowiedziała 
długoletnia prezes LTR Maria Ko-
zioł. 
Drugi dzień obchodów rocznicy 
śmierci Śliwiny rozpoczęła Msza 
św. w Bazylice św. Anny w Lubar-
towie, którą odprawił ks. Andrzej 
Juźko. Tuż po niej w Muzem Zie-

mi Lubartowskiej otwarto wysta-
wę  pt. "Lubartów czasów Wan-
dy Śliwiny". Poprzedzona ona była 
występem (fragmentami wspo-
mnień Wandy Śliwiny) młodzie-
ży ze Szkoły Podstawowej nr 1. Na 
wystawie można zobaczyć zdję-
cia, grafiki ukazujące Lubartów w 
czasach życia Śliwiny, są zdjęcia 
kościoła św. Anny, Klasztoru Oj-
ców Kapucynów z przełomu XIX i 
XX wieku, dawnych zakładów pra-
cy, ulic, sklepów czy Pałacu San-

guszków. Ponadto znajdują się 
rękopisy, maszynopisy, wydaw-
nictwa pisarki. Na zakończenie 
obchodów, które zorganizowało 
Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Lu-
bartowskie Towarzystwo Regio-
nalne i Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Lubartowie, zło-
żono kwiaty na grobie Wandy Śli-
winy na lubartowskim cmentarzu 
parafialnym. W uroczystości wziął 
udział zastępca burmistrza Tade-
usz Małyska.        Sylwia Cichoń
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Lotka na Rynku

Spotkanie z działkowcami

Wakacje z wędką
Blisko 80 dzieci łowiło ryby 19 czerwca na stawie miejskim. Wakacje z wędką zorganizowało Koło PZW Lubartów Staw. Uczestniczką, która złowiła 
najwięcej ryb (blisko 6 kg), była Alicja Miduch.

Oprócz zawodów przygotowa-
no liczne atrakcje. Były animacje, 
dmuchańce, lody. 
Głównym sponsorem imprezy był 
Urząd Miasta Lubartów. Organi-
zatorzy składają też szczególne 
podziekowania dla Andrzeja Le-
wandowskiego oraz dla Pawła Un-
kiewicza i Artura Pytki. 
Wyniki: Kategoria do lat 10: 1. Ali-
cja Miduch, 2. Franek Muszyń-
ski, 3. Natalia Maleszyk, 4. Bartosz 
Drabik, 5. Julia Mysiak
Kategoria od 10 do 16 lat: 1. Hu-
bert Rydzio, 2. Dawid Zyga, 3. 
Alan Brygoła, 4. Amelia Wasak, 5. 
Wiktor Tułajew. W spotaniu wziął 
udział burmistrz Krzysztof Paśnik 

(kw), foto: Artur Pytka, Paweł Unkiewicz

Na placu przed ratuszem  odbyła się kolejna edycja imprezy rekreacyjno- sportowej „Lotka na rynku”. Organizatorem imprezy był UKS TOP, działający 
przy ZS nr 2 w Lubartowie. Dyplomy i nagrody wręczał burmistrz Krzysztof Paśnik.

Spotkanie Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relaks  w Lubartowie z burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem zorganizowano 13 czerwca w Domu 
Działkowca.

Przy prawie bezwietrznej - co jest 
ważne w przypadku badminto-
na pogodzie, adepci tej ciekawej 
dyscypliny sportu rywalizowali w 
turnieju indywidualnym, a mło-
dzi uczestnicy spotkania  uczest-
niczyli w grach i zabawach zwią-
zanych z badmintonem. Turniej 
miał na celu rozpropagowanie 
badmintona, jako ciekawej formy 
spędzania czasu wolnego dzie-
ci i dorosłych. Bardziej doświad-
czeni miłośnicy tego sportu mogli 
rywalizować w turnieju indywi-

dualnym, rozgrywanym w trzech 
kategoriach, a mniej zaawanso-
wani i ci, którzy zaczynają swo-
ją przygodę z badmintonem, mo-
gli sprawdzić się, uczestnicząc w 
grach i zabawach zawierających 
elementy tzw. kometki.
Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonał prezes UKS TOP  Zbi-
gniew Sajda. Turniej odbywał się 
w trzech kategoriach: dziewczę-
ta/kobiety, chłopcy do 15 roku 
życia oraz chłopcy 15+/mężczyź-
ni. Łącznie do turnieju zapisało 

się 25 uczestników, którzy po lo-
sowaniu rozegrali mecze grupo-
we oraz mecze finałowe na czte-
rech kortach. Wśród dziewcząt/
kobiet pierwsza trójka, to: 1. Da-
ria Imgrond, 2. Oliwia Podleśna, 
3. Oliwia Woźniak. Wśród chłop-
ców młodszych rywalizacja była 
niezwykle wyrównana i po roze-
graniu wielu ciekawych spotkań 
klasyfikacje końcowa przedsta-
wiała się następująco: 1. Oskar Ko-
pyczak, 2. Miłosz Turski, 3. Kacper 
Kutyma. Najsilniej i najliczniej ob-
sadzona była starsza kategoria 
męska. Wśród uczestników byli 
m.in. uczniowie ZS nr 2 w Lubar-
towie- uczestnicy zawodów rangi 
wojewódzkiej, absolwenci szko-
ły trenujący obecnie na swoich 
uczelniach, czy panowie, którzy 
na co dzień uprawiają badmin-
ton jako jedną z podstawowych 
form czynnego wypoczynku. Po 
wielu  zaciekłych i często wyrów-
nanych pojedynkach ostatecznie 
wyłoniono najlepszą czwórkę za-
wodników, którzy rozegrali mecze 

finałowe systemem „każdy z każ-
dym”. Najlepsi zawodnicy w tej ka-
tegorii, to: 1. Łukasz Drzewiecki, 
2. Krzysztof Szczęsny (J), 3. Dawid 
Augustynowicz. Należy dodać, że 
mecze odbywały się zwykłymi lot-
kami plastikowymi lub- do wybo-
ru przez przeciwników specjal-
nymi lotkami AirShuttle, których 
konstrukcja pozwala na grę przy 
wietrznej pogodzie. Gra tą lotka 
nosi nazwę air badminton.
Najlepsze zawodniczki i zawodni-
cy w poszczególnych kategoriach 
odebrali z rąk Burmistrza  Miasta 
Lubartów Krzysztofa Paśnika dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe. 
Nagrodami za zwycięstwo w kate-

gorii kobiet i mężczyzn były profe-
sjonalne rakiety do badmintona. 
Wszyscy uczestnicy gier i zabaw 
zachęcani byli przez wolontariu-
szy (uczniowie ZS nr 2 w Lubarto-
wie) obsługujących poszczególne 
konkurencje do tego, aby w przy-
szłości zacząć przygodę z bad-
mintonem. 
Organizatorzy pragną podzięko-
wać dyrekcji LOK w Lubartowie za 
użyczenie stolików i krzeseł oraz 
uczniom „Chopina”, którzy jako 
wolontariusze pomagali przy or-
ganizacji imprezy.  Fundusze na 
organizację przedsięwzięcia zo-
stały przekazane przez Miasto Lu-
bartów. UKS TOP

W spotkaniu wziął udział przed-
stawiciel Polskiego Związku Dział-
kowców  Grzegorz Kurczuk, któ-
ry wręczył Medal  Jubileuszowy 
Polskiego Związku Działkowców 

prezesowi Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Lubartowie Grze-
gorzowi Sidorowiczowi, a także 
Dyplom Krajowej Rady Polskiego 
Związku Działkowców z okazji Ju-

bileuszu 40-lecia Pol-
skiego Związku Dział-
kowców. Natomiast 
burmistrz Krzysztof 
Paśnik pogratulował 
zasług na rzecz ogro-
dów i wręczył mu 
monografię „Lubar-
tów w dziejach”. Pod-
czas spotkania poru-
szono wiele kwestii 
dotyczących rodzinnych ogro-
dów działkowych oraz wskazania 
dalszego rozwoju ROD, poprzez 
uzyskanie dotacji z budżetu mia-
sta, środków unijnych w celu po-
szerzania działalności statutowej.  
Funkcjonowanie ROD, problemy, 
które dotykają działki, kwestia 

dalszego otwierania się ogród-
ków dla mieszkańców miasta oraz 
wykorzystanie terenów zielonych 
ROD na potrzeby wspólne, jak 
edukacyjne wycieczki przedszko-
li czy szkół w celu kształtowania 
postaw proekologicznych mło-
dych mieszkańców, problematyka 

oświetlenia ogródków, 
rowów melioracyjnych, 
możliwości przekazania 
dodatkowych gruntów 
w celu poszerzenia  dzia-
łalności ROD – to tema-
ty, na które rozmawiano 
w trakcie spotkania. Bur-
mistrz zapewnił swoje 
wsparcie i pomoc w roz-
wiązywaniu  problemów 

oraz zaangażowanie na rzecz roz-
woju terenów zielonych rodzin-
nych ogrodów działkowych.  Na 
zakończenie  burmistrz  miał oka-
zję odwiedzić  działkowców na ich 
pięknych, zadbanych ogródkach. 

Opr. SC
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Znajomi żartobliwie mówią o nim geniusz. Mimo, że zamiast wkuwać teorię woli pograć z kolegami w piłkę nożną, wygrywa  przedmiotowe konkursy 
międzynarodowe. Uczeń II LO w Lubartowie Jakub Ścierzyński,  jako jeden z nielicznych w Polsce w lipcu leci na wyspę Man, by zmierzyć się z  
zadaniami powszechnie nieznanej lingwistyki matematycznej. 

Z Lubartowa na wyspę ManZ Lubartowa na wyspę Man
Możesz krótko się przedstawić?
Chodzę do klasy trzeciej  II Lice-
um Ogólnokształcącego w Lubar-
towie, jestem na profilu matema-
tyczno – fizycznym. Mam 18 lat. Za 
rok czeka mnie matura.
Ostatnio masz dobrą passę, jeśli 
chodzi o konkursy nawet te mię-
dzynarodowe w różnych dzie-
dzinach. Który z sukcesów uwa-
żasz za najbardziej znaczący?
Za najbardziej znaczący uważam 
zakwalifikowanie się  na olimpia-
dę międzynarodową z lingwisty-
ki matematycznej. Zająłem drugie 
miejsce w Polsce.
Co to jest ta lingwistyka mate-
matyczna? Szukałam różnych 
informacji na ten temat, jednak 
nie do końca zrozumiałam, o co 
chodzi...
Wiele osób mnie o to pyta, a ja nie 
do końca wiem, jak odpowiedzieć. 
Większość myśli, że to są zadania 
matematyczne po angielsku. Tak 
naprawdę jest to lingwistyka. Są 
zadania, gdzie jest podanych kil-
ka wyrazów i zdań w jednym języ-
ku, często egzotycznym oraz kilka 
zdań po polsku i trzeba je dopa-
sować ze sobą na podstawie ana-
lizy, dedukcji. Nie są to języki zna-
ne, popularne.
W lingwistyce matematycznej nie 
do końca trzeba mieć jakąś wie-

dzę, chodzi  bardziej o intuicję. 
Trzeba się kierować dedukcją oraz 
trzeba mieć trochę szczęścia.
To jak Ty to robisz?Jak radzisz 
sobie z tym?
Zdania, które padają w danym  ję-
zyku są w jakimś sensie do siebie 
podobne i można znaleźć połącze-
nia, analitycznie się to rozumuje. 
Szuka się powtórzeń, czasami za-
pożyczeń z łaciny, czy angielskie-
go. 
Kiedy po raz pierwszy miałeś 
styczność z lingwistyką?
Na początku pierwszej klasy w 
szkole były zajęcia dla chętnych 
z Przemkiem Podleśnym, który 
uczył się u nas w szkole i miał złoty 

medal na międzynarodowej olim-
piadzie z lingwistyki. Wtedy po-
trafiłem rozwiązywać zadania po 
kilka godzin dziennie.

Zawody międzynarodowe od-
bywają się na Wyspie Man. Le-
cisz już w lipcu...
Cieszę się na ten wyjazd. Myślę, 
że to będzie bardzo ciekawe do-
świadczenie. Spotkam ludzi z ca-
łego świata, będzie można przy 
okazji sprawdzić swoją znajomość 
angielskiego. Wyjazd będzie trwał 
ponad tydzień. Będą zawody in-
dywidualne oraz grupowe i wy-
cieczka po wyspie. To fajny plan 

na wakacje.
Dzięki swoim staraniom zapew-
niłeś sobie indeks na jeden z 
pięciu kierunków Wydziału Eko-
nomicznego Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Czy skorzystasz z niego, 
czy może pójdziesz w innym kie-
runku?
Szczerze mówiąc ta uczelnia ra-
czej mnie nie interesuje.  Jeszcze 
nie mam sprecyzowanych planów. 
Być może będzie to Warszawa, a 
jeśli chodzi o kierunek to coś zwią-
zanego z matematyką i fizyką. 
 Czy są tacy, którzy nazywają Cię 
geniuszem?
(śmiech) Zdarza się… często kole-

dzy mówią tak żartobliwie.
Lubisz chodzić do szkoły? Ile 
spędzasz godzin dziennie na na-
uce?
Uczyć się nie lubię. Największy 
problem jest z wkuwaniem. Nie lu-
bię historii, biologii. Zawsze robi-
łem z tego minimum, ale i tak mia-
łem piątki i szóstki.
Mam takie okresy, że dziennie 
uczę się nawet 2-3 godziny dzien-
nie, ale też takie, że nie robię przez 
tydzień totalnie nic. Zależy to od 
chęci, ile mam pracy domowej w 
szkole.
Który przedmiot w szkole naj-
bardziej lubisz?
Jednym z najbardziej lubianych 
przeze mnie przedmiotów jest WF. 
Lubię się trochę poruszać,  grać w 
piłkę nożną, ping- ponga. Nie lu-
bię za to lekkiej atletyki.
Czy masz w szkole jakiegoś wy-
jątkowego nauczyciela, który 
Cię wspiera, motywuje i zachęca 
do aktywności?
Na pewno jest nim nauczycielka fi-
zyki Jolanta Prokopowicz. Już na 
początku szkoły zachęcała mnie 
do konkursów, to ona sprowadzi-
ła do szkoły Przemka Podleśnego i 
zachęciła mnie do lingwistyki.
Jak lubisz spędzać czas poza 
szkołą? Masz  jakieś pasje?
Nie mam  konkretnej pasji, mo-

je zainteresowania są raczej przej-
ściowe. Sporo czasu spędzam na 
zastanawianiu się, co robić w wol-
nym czasie (śmiech). Lubię czytać 
książki. Kiedyś czytałem dużo fan-
tasy. Teraz wolę książki osadzo-
ne w rzeczywistości, obyczajowe, 
kryminalne. Mam takie okresy, że 
przez tydzień potrafię przeczytać 
dwie książki, a potem długo nic. 
Lubię z kimś gdzieś wyjść, spacero-
wać, wyjść coś zjeść czy pograć pił-
kę z  kolegami. Od pewnego czasu 
interesuję się muzyką. Dwa mie-
siące temu zacząłem chodzić na 
zajęcia wokalne do PMDK. Stwier-
dziłem, że może coś sam spróbu-
ję.  Wychodzi jak wychodzi, ale kie-
dyś może będzie dobrze. Próbuję 
też grać na keyboardzie.

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

28 Święto Roweru i 9 Bieg Pokój i Dobro28 Święto Roweru i 9 Bieg Pokój i Dobro

Jakub Ścierzyński w marcu 2022 
roku został laureatem Między-
narodowego Konkursu Mate-
matycznego Kangur. Wygrał też 
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny 
Lwiątko. Osiągnął sukces w ogól-
nopolskiej olimpiadzie z geogra-
fii. Otrzymał stypendium w ra-
mach programu stypendialnego 
"Lubelskie Wspiera Uzdolnionych  
2021- 2022 realizowanych przez 
województwo lubelskie oraz sty-
pendium Rady Ministrów.

Po przymusowej „pandemicz-
nej” przerwie wracają dwie duże 
lubartowskie imprezy – Święto 
Roweru oraz Bieg Pokój i dobro. 
Wracają w swej pełnej odsło-
nie, czyli z liczną grupą uczest-
ników i bez ograniczeń sanitar-
nych. Dzięki temu rozpoczęcie 
tegorocznych wakacji w naszym 
mieście zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie. Tuż po tym, jak dzie-
ci i młodzież odbiorą świade-
ctwa zapraszamy na dwa duże 
wydarzenia. W sobotę 25 czerw-
ca będzie miała miejsce IX edy-
cja biegu charytatywnego Pokój 
i dobro. Dzień później ogromna 
grupa uczestników spotka się na 
XXVIII Święcie Roweru. Obie im-
prezy odbędą się pod patrona-
tem „Lubartowiaka”. Obie finan-
sowo wspiera samorząd Miasta 
Lubartów. 
ŚWIĘTO ROWERUŚWIĘTO ROWERU
W niedzielę 26 czerwca po raz 28 
odbędzie się Święto Roweru. Jak co 
roku organizatorzy przewidują licz-
ne atrakcje. Będzie można wyloso-
wać wysokiej klasy rowery, każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowe – 
koszulkę i dyplom, poczęstowany 
zostanie pyszną grochówką. Świę-
to Roweru tworzą jego uczestni-
cy. Każdy, kto przejedzie minimal-
ny dystans 17 kilometrów, dołoży 
cegiełkę do sukcesu tej imprezy. A 
sukces ten ma wymiar ogólnopol-
ski. Uczestnicy pokazują całej Pol-
sce, że w niewielkim Lubartowie 
można robić imprezy, które należy 

zaliczyć do największych tego typu 
w Europie. Głównym celem „rowe-
rowego zawrotu głowy” jest dobra 
zabawa i na tę zabawę wszyst-
kich zapraszają organizatorzy. Dla 
uczestników przygotowano 6 tras. 
Każdy znajdzie coś specjalnego i 
odpowiedniego dla siebie. Od naj-
krótszej i najstarszej trasy 17-kilo-
metrowej, poprzez odcinki długoś-
ci 26, 31, 34 (dwie różne trasy) i 62 
kilometry.
- Zapraszamy do Lubartowa na 
XXVIII Święto Roweru. Zapewniam, 
że będzie się działo. Pierwszy raz ma-
my radiowy patronat medialny. Już 
od kilku dni wiadomości o lubartow-
skim spotkaniu miłośników rowerów 
można usłyszeć na antenie Radia ES-
KA. A w niedzielę 26 czerwca przed-
stawiciele radia będą obecni w Lu-
bartowie. Możemy się spodziewać 
relacji na żywo, nagrań uczestników 
i prowadzenia imprezy ze sceny. Nie-
odłącznym elementem Święta Ro-
weru są unikatowe, oryginalne ko-
szulki, które rozdajemy uczestnikom. 
Wiemy, że są takie osoby, które ma-
ją niemal komplet „świętorowero-
wych” trykotów. W tym roku każdy 
kto minimum raz pokona dowolną 
trasę otrzyma koszulkę koloru czer-
wonego, oczywiście z tematyczną 
grafiką. Zachęcam do elektronicznej 
rejestracji swojego udziału. Warto 
skorzystać ze specjalnego formula-
rza, który znajduje się na naszej stro-
nie. Ułatwi to sprawne działanie w 
dniu imprezy - mówi pomysłodaw-
ca i główny organizator Święta Ro-

weru Janusz Pożak.
Święto Roweru jest już tak uznaną 
marką na rynku lokalnym, że do-
czekało się książki na swój temat. To 
unikatowe wydawnictwo nosi na-
zwę „Święto Roweru w Lubartowie 
1994-2019”. Książkę można kupić 
w Punkcie Informacji Turystycznej 
w Lubartowie, ul. Farna 4. Będzie ją 
można nabyć również podczas te-
gorocznej edycji Święta Roweru w 
niedzielę 26 czerwca na głównym 
placu imprezy. - Polecamy, reko-
mendujemy i zachęcamy do kupna. 
To książka o Was, o nas, o wyjątkowej 
społeczności naszego wspólnego 
dzieła. Warto ją mieć w swojej biblio-
teczce. Od 2014 roku nieodłączną 
częścią naszej wspólnej imprezy jest 
pomoc charytatywna. Tak też bę-
dzie i w tym roku. Tym razem zachę-
camy do wsparcia Hospicjum św. An-
ny w Lubartowie. Na głównym placu 
imprezy oraz w okolicach punktów 
kontrolnych obecni będą wolonta-
riusze, którzy przeprowadzą zbiórkę 
publiczną. A Święto Roweru jest tak 
dużym przedsięwzięciem, że do je-
go sprawnego przeprowadzenia po-
trzebujemy grupy 200 wolontariuszy. 
Już teraz dziękuję im za bezintere-
sowną pomoc, a uczestników proszę, 
by poprzez sympatyczny uśmiech 
wyrazili swoją wdzięczność za oka-
zaną pomoc. Impreza tradycyjnie już 
kończy się losowaniem rowerów. W 
tym roku 10 jednośladów znajdzie 
swoich nowych właścicieli – to sło-
wa Edyty Lewtak z Komitetu Orga-
nizacyjnego Święta Roweru. 

POBIEGNIJ CHARYTATYWNIE POBIEGNIJ CHARYTATYWNIE 
DLA ŁUCJI ZAKRZEWSKIEJDLA ŁUCJI ZAKRZEWSKIEJ
Trwają przygotowania do IX edycji 
biegu charytatywnego Pokój i do-
bro, organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Alwernia Franciszkańskie 
Dzieło Promocji Młodzieży i Rodzi-
ny. Impreza odbędzie się w sobotę 
25 czerwca, a biegacze tradycyjnie 
już pokonają trasę długości 10 km.
Bieg jest imprezą charytatywną. 
Zmaganiom biegaczy towarzyszył 
będzie trwający w tym samym cza-
sie festyn rodzinny „Kapucynalia”. 
W tym roku zebrane pieniądze zo-
staną przeznaczone na leczenie Łu-
cji Zakrzewskiej. Dziewczynka zma-
ga się z dziecięcym porażeniem 
mózgowym i skutkami trudne-
go porodu. Potrzebuje intensyw-
nej rehabilitacji ruchowej, terapii 
logopedycznej, psychologicznej 
oraz zajęć z integracji sensorycznej. 
Dodatkowo pojawiła się koniecz-
ność przeprowadzenia badań ge-
netycznych, które niestety nie są 
refundowane. Mamy nadzieję, że 
zgromadzone środki ułatwią Łucji 
samodzielne życie. Też możesz po-
móc. Przyłącz się do akcji! Przebieg-
nij DYCHĘ DLA ŁUCJI i pomóż jej le-
piej żyć! Lista startowa zawiera już 
ponad 100 uczestników. Termin: 25 
czerwca 2022 r., godz. 16.00, tra-
sa długości 10 km. Przypomina-
my, że Alwernia wspólnie z MOSIR 
Lubartów organizuje akcję „5 – 10 
– 21”. Te trzy liczby, to trzy dystan-
se lubartowskich biegów: 5 – Bie-
gi Lewarta, 10 – Bieg Pokój i dobro, 

21 – Lubartowski Półmaraton „Bez 
Granic”. Każdy z biegaczy ma moż-
liwość zapisania się w tegorocznej 
historii tych biegów. Każda osoba, 
która weźmie udział we wszystkich 
trzech biegach zostanie uhonoro-
wana specjalnym wyróżnieniem i 
unikalną nagrodą. Żeby po wrześ-
niowym lubartowskim półmara-
tonie znaleźć się w wąskiej grupie 
uczestników wszystkich trzech bie-
gów, trzeba pobiec w Biegu Pokój i 
dobro. 25 czerwca warto odwiedzić 
ogród Braci Kapucynów. O godz. 
14.00 rozpocznie się Festyn Ro-
dzinny Kapucynalia. Organizatorzy 
gwarantują atrakcje dla całej rodzi-
ny. Najmłodsi będą mogli korzystać 
z dmuchańców, namalować kon-
kursowe obrazki, pograć w szachy, 
czy zasiąść w czytelniczym kąciku i 
posłuchać ciekawych książkowych 
historii. Przewidziano malowa-
nie twarzy i eksperymenty fryzjer-
skie. Pasjonaci strzelania z pewnoś-
cią chętnie potrenują celność przy 
użyciu paintballowych kulek. Dla 
głodnych znajdzie się kiełbaska z 
grilla i bigos, a dla łasuchów pysz-
ne ciasta i gofry. W tym roku pod-
czas Kapucynaliów obecne będzie 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lubartowie. Pracowni-
cy tej instytucji zaproszą wszystkie 
dzieci do udziału w konkursie pla-
stycznym pt. „Namaluję Ci rodzinę” 
oraz na warsztaty wikliniarskie. O 
godz. 17.00 rozpocznie się koncert 
zespołu BeU. A wszystko to dla pię-
cioletniej Łucji.   IG
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Turyści nie omijają Lubartowa 

Rodzinna Gala Taneczna w LOK

Twój balkon lub ogród w konkursie
Lubartowski Ośrodek Kultury czeka do 13 lipca  na zgłoszenia do drugiej edycji konkursu 
pn. „Zielono wokół mnie – najpiękniejszy balkon i ogród”. Można zdobyć cenne nagrody.

Taneczną galę, w której wystąpili uczestnicy Klubu Tańca Towarzyskiego „Chochlik”, zorganizowano 21 czerwca w Lubartowskim Ośrodku Kultury. 

Mieszkasz na terenie Miasta i Gmi-
ny Lubartów? Masz balkon bądź 
ogród? Pokaż innym, jak pięknie o 
niego dbasz i wygraj nagrody, któ-
rych pula wynosi blisko  8000 zł! Ce-
lem konkursu jest propagowanie  
idei upiększania  otoczenia poprzez  
podnoszenie walorów estetycz-
nych przestrzeni, zwrócenie uwa-
gi na aspekt ekologiczny, czyli jak 
wiele funkcji pełni w mieście przy-
roda oraz promocja  pomysłowości 
i nowatorskich rozwiązań dekora-
cyjnych. Lubartowski Ośrodek Kul-
tury wraz ze sponsorem głównym - 
marketem Obi Lublin ul. Zwycięska 
6 oraz partnerami Miastem Lubar-
tów i Gminą Lubartów zapraszają 
do udziału w konkursie na najpięk-
niejszy balkon i ogród 2022. 

Co należy zrobić?
- zaaranżuj swój balkon bądź ogród
- zrób zdjęcia przedstawiające wy-
konaną aranżację
- wraz z kartą zgłoszeniową prześlij 
fotografie na maila: konkursylok@
gmail.com, wpisując w temacie: 
zgłoszenie konkursowe – balkon i 

ogród 2022 r. 
Zgłoszenia należy przesyłać do 13 
lipca br.  Na zwycięzców czekają 
cenne nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez organizatora, sponsora 
głównego i partnerów. Więcej in-
formacji  oraz regulamin na stronie 
www.loklubartow.pl.                           AK

JURASSIC  WORLD JURASSIC  WORLD 
-  -  PREMIERAPREMIERA
przygodowy, sci-fi, czas: 147 min., 
od lat: 13+, 2D 
23 czerwca: 
godz. 18:00 dubbing, 
godz. 20:30 napisy

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

ŻYWYŻYWY
-  -  PREMIERAPREMIERA
dokumentalny, czas: 78 min., 
od lat: 15+, 2D lektor
24-30 czerwca: godz. 19:30, 
28 czerwca: - kino nieczynne

MINIONKI - WEJŚCIE GRUMINIONKI - WEJŚCIE GRU
-  -  PREMIERAPREMIERA
animacja, komedia, przygodowy 
czas: 90 min., od lat: 6+, 
2D dubbing
1-14.07: godz. 14:30, 16.30,18:30

Punkt Informacji Turystycznej w 
Lubartowie regularnie odwiedza-
ją goście z różnych zakątków Pol-
ski. Wśród nich pisarze Maria i 
Przemysław Pilichowie z Warsza-
wy (na zdjęciu). To autorzy między 
innymi takich książek jak: "Wybitni 
odkrywcy i podróżnicy" czy "Na-
si nobliści". Na ich trasie nie mo-
gło zabraknąć Lubartowa. Byli 
zachwyceni lubartowską architek-
turą i zabytkami.  Po wizycie go-
ście przesłali podziękowania do  
burmistrza Krzysztofa Paśnika:
Szanowny Panie Burmistrzu!
Podczas naszego kolejnego wyjaz-
du „w Polskę” odwiedziliśmy kilka 
dni temu Lubartów i jesteśmy za-
uroczeni. Gratulujemy Panu do-
skonałego zarządzania miastem, 
które jest niezwykle zadbane i przy-

jazne. Po lekturze „Lubartowiaka” 
wiemy również, że mnóstwo się w 
nim dzieje. Życzymy dużo zdrowia 
i wielu sukcesów zarówno zawodo-
wych jak i osobistych.Pozdrawia-
my serdecznie Pana i Jego 
Współpracowników - Ma-
ria i Przemysław Pilichowie 
z Warszawy.
Przypominamy, że lubar-
towski PIT, który mieści się 
przy ul. Farnej 4 oferuje 
wiele bezpłatnych mate-
riałów. Są to mapy, zrywki, 
przewodniki oraz informa-
tory (w różnych językach). 
Wśród nich mapa tras ro-
werowych Lubartowa i 
okolic, mapa lubelskich 
parków krajobrazowych, 
przewodnik po szlaku śla-

dami księdza Wyszyńskiego po La-
sach Kozłowieckich, przewodnik 
kajakowy po rzece Wieprz i wiele 
innych.

(kw)

KTT "Chochlik" działa przy LOK 
od 29 lat. Dzieci, młodzież, doro-
śli i seniorzy uczą się tańców to-
warzyskich pod kierownictwem 
instruktor Ewy Wojciechewicz - 

choreografa, jurora turniejowe-
go. Podczas gali zaprezentowali 
się młodzi artyści biorący udział w 
zajęciach rytmiczno – ruchowych 
z elementami tańca towarzyskie-

go. Były takie tańce jak: poleczka, 
walczyk, cha-cha-cha, impresja ta-
neczna. Swoje umiejętności dzie-
ci pokazały rodzicom, dziadkom 
i bliskim.  Wystąpiła też para tur-
niejowa Eliza Chłopaś i Gabriel 
Ksiądz. Para reprezentowała LOK 
na dwóch Ogólnopolskich Turnie-
jach Tańca Towarzyskiego w Lubli-
nie, zdobywając za każdym razem I 
miejsce. Na zakończenie wręczono 
dyplomy i upominki. Miał również 
miejsce wspólny taniec, do którego 
dzieci zaprosiły swoich rodziców. 
Na kolejny sezon można zapisać 
pociechy po wakacjach.   Sylwia Cichoń



LUBARTOWIAK  NR 12 [879] •  23 czerwca 2022 7AKTUALNOŚCI

Artystyczne prezentacje najmłodszych

Seniorzy poznali 
klasyków 

Berliński serwis na wystawie w Muzeum 
w Kozłówce 

Sukces tancerzy Dance Mania 

Kolejna impreza z cyklu „Premierki-przecierki” odbyła się 13 czerwca w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie.

Cykl jest przeznaczony dla pre-
mierowych prezentacji dziecię-
cych zespołów artystycznych, ma 
stwarzać im możliwości oswajania 
się ze sceną i widownią w przyja-
znych warunkach, przed życzliwą 
publicznością - ich najbliższymi. 
Tym razem scena należała przede 
wszystkim do zespołów teatral-
nych z PMDK: zagrały na niej trzy 
grupy pracujące pod kierunkiem  
Dominiki Trykacz. Najmłodsi, czy-
li Teatr „Pstryk i już!” wystąpili w in-
terpretacji przestrzenno-rucho-
wej wiersza Juliana Tuwima pt. 
„Abecadło”. Nieco starsza gru-
pa, Teatr „5 Groszy” przygotowa-
ła spektakl „Niesamowite przygo-
dy skarpetek” na podstawie tekstu 
Justyny Bednarek. Natomiast „Te-
atr Prawdziwych Mężczyzn + One” 
zaprezentował obszerne fragmen-
ty przedstawienia „Drużyna z Pla-
cu Broni”, adaptację słynnej po-
wieści autorstwa węgierskiego 
pisarza Ferenca Molnara. Prezen-
tacjom teatralnym towarzyszy-
li mali muzycy, podopieczni  Do-
miniki Kłębukowskiej-Wąchockiej. 
Widownia miała okazję także zo-
baczyć najnowszy film animowa-
ny pracowni Kino Bambino PMDK 
pt. „Kolorowo”. Wszystkie gru-
py zasłużenie odebrały gromkie 
oklaski od licznie zgromadzonej 

widowni, która każdą prezenta-
cję oglądała z ogromnym skupie-
niem i szacunkiem. Na zakończe-
nie wszystkie dzieci otrzymały od 
nauczycieli pamiątkowe upomin-
ki, które są tradycją spotkań „Pre-
mierki-przecierki”.                  PMDK

Dzieła klasyków malarstwa były te-
matem  zajęć artystycznych, jakie od-
były się 14 czerwca w Lubartowskim 
Ośrodku Kultury. Seniorzy wykonali 
swoje interpretacje techniką wykleja-
nia za pomocą plasteliny. Zajęcia po-
prowadziła instruktorka Anna Jako-
niuk.  (kw)

W pałacowych wnętrzach  Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce 
można oglądać wystawę „Kre-
densie, otwórz się!” .
Jak informuje Muzeum, w wybra-
nych pomieszczeniach ekspozy-
cyjnych zaserwowane zostały ze-
stawy śniadaniowe, patery, tace, 
serwisy do kawy, herbaty, cze-
kolady i kakao, filiżanki, talerze, 
półmiski i wreszcie danie głów-
ne – berliński serwis. Jego aż 1016 
elementów znajduje się w  kre-
densowych i magazynowych 
szafach. Prezentowane obiek-
ty pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, a wy-
bór pomieszczeń inspirowany był 
wspomnieniami Antoniego Beli-

ny-Brzozowskiego (A. Belina-Brzo-
zowski, „Kozłówka w moich wspo-
mnieniach 1924–1942”, Muzeum 

Zamoyskich w Kozłówce 1998). 
Wystawę będzie można oglądać 
do grudnia 2022 roku.

Tancerze trenujący w Lubartowskim 
Ośrodku Kultury, czyli Studio Tańca Dan-
ce Mania zdobyli wiele nagród w Turnie-
ju Tańca w Tomaszowicach zorganizo-
wanym przez GOKiS Jastków. Tancerze 
ćwiczą  pod okiem instruktorek Katarzy-
ny Ząbrowicz oraz Katarzyny Sochal.
Wyniki:
-grupa Dance maniaki 3  - I miejsce
- grupa Dance maniaki 4  - I miejsce
-grupa dm 4 – II miejsce
- Kuba Borzęcki solo IV miejsce
-duet Weronika Duda oraz Milena Borzę-
cka – III miejsce
-duet Iga Murak oraz Julia Gduła – II 
miejsce
-Julia Pszczoła solo – III miejsce.  AK 
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Przedszkolaki na „Koguciku” 

II LO, Szkolne Koło PCK
i Super Wiewiórka 

Święto Zwolnionych z Teorii 

Wolontariusze z RCEZ na 29 
Biegu Solidarności

To już druga edycja tego 
wydarzenia pod patrona-
tem burmistrza Krzysztofa 
Paśnika. Jego organizato-
rem było Przedszkole Miej-
skie Nr 4 w Lubartowie. 
W festiwalu wzięły  udział 
dzieci z Przedszkola Miej-
skiego Nr 1, Przedszko-
la Miejskiego Nr 4, Przed-
szkola Miejskiego Nr 5 oraz 
przedszkoli prywatnych 
– Casper, Motylek oraz 
Akademii Przedszkolaka. 
Preludium do festiwalu za-
śpiewał i zatańczył zespół 

„Lubartowskie Nutki” z Przedszko-
la Miejskiego nr 4.
Wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali radosny i barwny program ar-
tystyczny oraz wysoki poziom pre-
zentacji. Wzorem ubiegłej edycji 
każda placówka oraz występujące 
dzieci otrzymały od organizato-
rów statuetki, dyplomy, podzięko-
wania i upominki. Na zakończe-
nie organizatorzy podziękowali 
gościom i uczestnikom, składa-
jąc zaproszenie na kolejną edycją. 
Organizatorzy dziękują sponso-
rom: Radzie Rodziców Przedszko-
la Miejskiego nr 4, rodzicom grupy 
,, Motylki” z Przedszkola nr 4, Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Lu-
bartowie i  Jolancie Smyk.                                    

Foto: KW             

Wielki Finał Olimpiady Zwolnieni z 
Teorii odbył się 19 maja. Ten dzień 
był długo wyczekiwany przez ucz-
niów ZS nr 2 w Lubartowie, którzy 
w tym i zeszłym roku realizowa-
li projekty społeczne na rzecz śro-
dowiska lokalnego.
Jak wyglądał ten dzień? Rano ucz-
niowie wyjechali do Warszawy. We 
wnętrzu hali Wyścigów Konnych 
na Służewcu od wczesnych go-
dzin przedpołudniowych czeka-

ły na uczestników liczne aktywno-
ści. Mogli posłuchać wykładów i 
wywiadów, skoncentrowanych na 
motywowaniu do pracy społecz-
nej, samorealizacji czy pozytyw-
nych aspektach przeprowadzenia 
projektów. W przerwach mię-
dzy wydarzeniami młodzież mia-
ła okazję zintegrować się z innymi 
finalistami tej olimpiady. Ucznio-
wie z całej Polski wymieniali się 
doświadczeniami oraz cennymi 

wskazówkami dotyczącymi 
ukończenia projektu.
Najważniejszym jednak punk-
tem dnia był Wielki Finał Zwol-
nionych z Teorii, czyli gala wrę-
czenia nagród dla najlepszych 
tegorocznych projektów spo-
łecznych - Złotych Wilków. Co 
prawda Lubartowianie nie zna-
leźli się w gronie jedenastu naj-
wyżej ocenionych projektów w 
Polsce, ale są dumni z siebie, że 
zostali finalistami tej wyjątko-
wej olimpiady. - Cały Finał Zwol-
nionych w Teorii zrobił na nas 

ogromnie wrażenie. Radość auto-
rów wyróżnionych projektów oraz 
atmosfera gali pozostawiła w nas 
chęć działania już w kolejnej edycji. 
Z dumą także informujemy, iż na-
sza szkoła znalazła się w prestiżo-
wym rankingu szkół Zwolnionych 
z Teorii, zajmując 4 miejsce w  wo-
jewództwie lubelskim - wspomina-
ją uczniowie szkoły z ul. Chopina. 

Julita Bogusz, 

Foto: Karolina Oleksiejuk i Edyta Lewtak 

Uczennice ze Szkolnego Koła PCK  
w II LO w Lubartowie wraz z opie-
kunem  Izabellą Bącławek 3 czerw-
ca odwiedziły Szkołę Podstawową 
z programem „Super Wiewiórka, 
chroń dziecięce uśmiechy”, aby 
przekazać dzieciom wiedzę o pro-
filaktyce zdrowotnej jamy ustnej.
Celem programu było budowa-
nie świadomości prozdrowot-
nej wśród najmłodszych i zmniej-
szenie liczby dzieci z próchnicą. 
Dziecięcy uśmiech jest synoni-

mem radości i 
szczęścia. Aby 
był także symbo-
lem zdrowia, od 
najmłodszych lat 
warto dbać o bu-
dowanie odpo-
wiednich nawy-
ków. 80% dzieci 
ze szkół podsta-
wowych ma 
próchnicę, a 18% 
w ogóle nie od-
wiedza lekarza 

dentysty. Dziewczyny przeprowa-
dziły ciekawą lekcję, przygotowu-
jąc prezentację, gdzie poruszane 
były zagadnienia zbilansowanej 
i zdrowej diety oraz profilakty-
ki i higieny jamy ustnej. Maluchy 
poznały budowę zęba, ich rodza-
je. Dowiedziały się,  jakie jedzenie 
najbardziej szkodzi zębom i trzeba 
go unikać. Wspólnie rozwiązywa-
no rebusy, krzyżówki oraz koloro-
wano rysunki dotyczące jamy ust-
nej.                                 Szkolne Koło PCK

Międzynarodowy Bieg Solidar-
ności „Lubelski Lipiec 1980” i 
9 PKO Półmaraton   Solidarno-
ści zorganizowano 4 czerwca na 
ulicach Lublina oraz Świdnika 
już po raz dwudziesty dziewiąty.   
Organizatorami biegu są Region 
Środkowo-Wschodni NSZZ „Soli-
darność” oraz Fundacja „Ruchu So-
lidarności Rodzin”, a jego cele to 
upamiętnienie rocznicy strajków 
Lubelskiego Lipca 1980 i  powsta-
nia NSZZ „Solidarność”, jako popu-
laryzacja biegów masowych jako 
ogólnodostępnej formy rekrea-
cji, upowszechnianie wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych postaw 
prozdrowotnych, promocja Lub-
lina i Lubelszczyzny. W tym roku 
partnerem wydarzenia było Woje-
wództwo Lubelskie w ramach pro-
gramu „Warto Być Polakiem”.
Podobnie jak podczas jego wcześ-
niejszych edycji, w organizacji wy-
darzenia uczestniczyli uczniowie 
Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej – członkowie Szkol-

nego Koła Wolontariatu. W tym ro-
ku swoją pomocą wsparło organi-
zatorów biegu dwudziestu ośmiu 
wolontariuszy z klas Technikum 
Zawodowego i Branżowej Szko-
ły I stopnia: 1TB, 1 TE, 1TR, 3 TBa, 
3 EMa, 3t, 1 c, 3z, 3a, 3m. Ucznio-
wie wspierali uczestników biegu 
na płycie stadionu lekkoatletycz-
nego w Lublinie, pomagając przy 
zabezpieczeniu miejsca trasy, w 
strefie masażu czy podczas wy-
dawania napojów izotonicznych, 
wody, bananów oraz dekoracji 
uczestników. Przez wiele lat swoją 
nieocenioną pomocą i dobrą ener-
gią organizatorów biegu wspierał 
śp. Leszek Sienkiewicz – nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Re-
gionalnym Centrum Edukacji Za-
wodowej, człowiek pełen pasji, 
empatii, wieloletni trener i wycho-
wawca młodzieży. Podczas tego-
rocznej edycji wydarzenia opiekę 
nad uczniami sprawowali nauczy-
ciele Jacek Bednarski Daniel Kisie-
wicz.   RCEZ

Promowanie tradycji ludowych i folkloru to głowny cel Dziecięcego Festiwalu Tańców 
i Przyśpiewek Ludowych „Kogucik” , który miał miejsce 8 czerwca w Lubartowskim 
Ośrodku Kultury.
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Szkolne Święto Rodziny II Kocykowy Turniej Szachowy

Wspomnienia o Janie Wojciechu Kożuchowskim 

AKTUALNOŚCI

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Skromowskiej 7 czerwca odbył 
się II Kocykowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły. Z zaproszenia 
skorzystało 80 młodych szachistów. Prawo startu mieli uczniowie z klas I-III 
uczestniczący w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”.

Odszedł Lubartowianin Jan Wojciech Kożuchowski, projektant obiektów sportowych i użyteczności publicznej, architekt miejski. 
Zaprojektował m.in. kompleks kamieniczek przy Rynku „Farna”.

Społeczność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju 
obchodziła 3 czerwca  VIII Szkolne Święto Rodziny, na 
które przybyli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i krewni 
uczniów.

Wśród uczestników znaleźli się 
między innymi uczniowie z: No-
wego Antonina, Lubartowa (SP1, 
SP3,  SP4), Stoczka Łukowskiego, 
Radzynia Podlaskiego i Wohynia. 
Wszystkich zebranych w progach 
szkoły bardzo serdecznie powi-
tał dyrektor Paweł Dobek. Wyraził 
podziw dla tych, którzy nieustan-
nie doskonalą swoje umiejętno-
ści szachowe. Życzył wszystkim 
doskonałych partii szachowych i 
uroczyście rozpoczął turniej. Wie-
lu spośród grających po raz pierw-
szy mogła spróbować swoich sił 
na turnieju. Stres dla wielu był 
ogromny, ale liczy się udział. Dzie-
ci miały okazję do zdobycia no-
wych turniejowych doświadczeń, 
stosowanie zasad, gry z zegarem, 
a przy okazji mogli ciekawie i miło 
spędzić czas. Szkolni koordynato-

rzy:  Małgorzata Cieniuch i  Paweł 
Pawlas zapoznali uczestników ze 
sprawami organizacyjnymi, a o za-
sadach obowiązujących podczas 
rozgrywania partii szachowych 
przypomniał sędzia Piotr Opolski.  
Wręczenia pucha-
rów, dyplomów i 
pamiątkowych me-
dali, które zostały 
przygotowane dla 
każdego uczestni-
ka dokonał  dyrek-
tor szkoły Paweł 
Dobek. 
Wyniki turnieju:
W kategorii klas I:
I miejsce – Karpiuk Kacper
II miejsce – Sowa Patryk
III miejsce – Król Iga
W kategorii klas II:
I miejsce – Skrzypczak Jakub

II miejsce – Monika Wojtek
III miejsce – Żyźko Zuzanna
W kategorii klas III:
I miejsce – Opolski Aleksander
II miejsce – Mitura Kacper
III miejsce – Badziak Szymon
Przyznano również wyróżniania 
dla najlepszych klasowych sza-
chistów Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Woli Skromowskiej. 
I tak:
- w kat. klas I - Najdyhor Maja
- w kat. klas II - Rogala Dominik
- w kat. klas III - Mitura Kacper.
Gratulujemy wszystkim młodym 
szachistom udziału i życzymy ko-
lejnych turniejowych przygód.
Dziękujemy - LUKS „Kłos” Wo-
la Skromowska, LUKS Lubartów 
sekcja szachowa, Lubartowskie-
mu Ośrodkowi Kultury za pomoc 
w organizacji turnieju oraz sędzie-

mu  Piotrowi Opolskiemu, za  pro-
fesjonalne i sprawne przeprowa-
dzenie rozgrywek szachowych.

Małgorzata Cieniuch

Gości powitała dyrektor Helena 
Chadaj, podkreślając jak ważna w 
życiu każdego człowieka jest ro-
dzina. W podziękowaniu za mi-
łość, troskę i 
poświęcenie, 
uczniowie za-
prezentowa-
li rodzicom i 
o p i e k u n o m 
o k o l i c z n o ś -
ciową część 
ar tystyczną, 
układ tanecz-
ny ,,Lalecz-
ka z saskiej 
porcelany” w 
w y k o n a n i u 
najmłodszych 
oraz układ taneczny tańca no-
woczesnego w wykonaniu grupy 

,,Mademoiselles”. Po rozstrzygnię-
ciu cyklicznego konkursu plastycz-
nego ,,Moja Rodzina”, wręczeniu 
rodzicom ceramicznych serduszek 

własnoręcznie wykonanych przez 
dzieci, przyszedł czas na słodki po-
częstunek, przygotowany przez 
uczniów szkoły branżowej. Wspól-
nym zabawom integracyjnym i re-
kreacji na placu szkolnym w oto-
czeniu jeziora i sosnowego lasu 
nie było końca. W ramach warszta-
tów plastycznych można było ro-
dzinnie wykonać przepiękny pa-
miątkowy obrazek z ozdobnych 
kamieni i muszelek. Oczywiście, 
tradycyjnie wśród atrakcji obo-
wiązkowo były lody i wata cukro-
wa. Na zakończenie wszyscy po-
silili się pieczonymi kiełbaskami, 
podziękowali sobie za wspólną za-
bawę i wyrazili nadzieję, że za rok 
znowu się spotkają.           Opr. Red.

Urodził się 12 sierpnia 1951 roku 
w Lubartowie.
Tutaj ukończył Szkołę Podstawo-
wą, a następnie Liceum Ogólno-
kształcące.
W kolejnych latach odbył studia 
na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej, uzyskując 
tytuł magistra inżyniera architek-

ta. Następnie na tej Uczelni ukoń-
czył Studia Podyplomowe Miesz-
kalnictwa Wielorodzinnego. W 
niedługim czasie uzyskał decyzję 
stwierdzającą o przygotowaniu 
zawodowym upoważniającym do 
wykonywania samodzielnej funk-
cji Projektanta w specjalności ar-
chitektonicznej. Pracę rozpoczął 
w Urzędzie Powiatowym Lubar-
towie, a po likwidacji powiatów 
pracował w „Inwestprojekcie” 
w Lublinie, następnie w spółce 
„Arys”. Od 1995 roku prowadził 
własną pracownię architektonicz-
ną  w Lublinie. Był bardzo związa-
ny ze swoim miastem rodzinnym. 
Dlatego też przez kilka lat praco-
wał w Urzędzie Miasta Lubartów 
jako architekt miejski.
Autor wielu projektów: osied-

li mieszkaniowych, obiektów 
oświatowych i sportowych, bu-
dynków użyteczności publicz-
nej, a przede wszystkim obiektów 
służby zdrowia, a także obiektów 
przemysłowych i sakralnych. Za-
projektował 8 kościołów, nie tyl-
ko na terytorium Polski, ale też na 
Ukrainie i w Kamerunie. 
Na terenie gminy Lubartów za-
projektował kilka obiektów spor-
towych i użyteczności publicznej. 
A w Lubartowie zespoły  mieszka-
niowe:  przy ul. Powstańców War-
szawy, przy ul. 1 Maja, przy ul. ks 
Jerzego Popiełuszki oraz kom-
pleks kamieniczek przy Rynku 
„Farna”.  
Na terenie powiatu lubartowskie-
go zaprojektował trzy kościoły, 
dwa w Lubartowie: pw Wniebo-

wstąpienia Pańskiego i pw Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy oraz 
kościół w Wólce Rokickiej pw św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika. 
Jan Kożuchowski był członkiem 
Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich, współzałożycielem Lubel-
skiej Okręgowej Izby Architektów.    
Uzyskał Honorową Odznakę Izby 
Architektów RP I i II stopnia.
Był człowiekiem o wszechstron-
nych zainteresowaniach. Wielu 
jego znajomych mówiło o nim, 
że to człowiek renesansu. Poza ar-
chitekturą fascynował się historią, 
geografią, biologią (w szczegól-
ności życiem ptaków i zwierząt). 
Miał w sobie dużo empatii i sza-
cunku do drugiego człowieka, 
bez względu na jego pozycję spo-
łeczną, zawodową, czy światopo-

gląd. Zawsze uczynny, otwarty i 
skromny. Wszystkim służył radą 
i pomocą. Cenił  spokój, uwiel-
biał swój dom, który zaprojekto-
wał  i w którym najchętniej spę-
dzał czas w otoczeniu ukochanej 
rodziny. Zapamiętamy Go jako 
osobę o rozległej wiedzy na każ-
dy temat, dobrego, skromnego i 
ciepłego człowieka. Był dobrym 
kochającym mężem, tatą i dziad-
kiem. Był aktywny zawodowo do 
ostatnich chwil życia. Zmarł nagle 
w dniu 2 kwietnia 2022 roku, po 
cichu, nie przeszkadzając niko-
mu, pozostawiając po sobie wiel-
ką pustkę i tęsknotę, ale także 
piękne wspomnienia i wdzięcz-
ność.  

Żona Elżbieta, 
córka Magdalena, syn Bartłomiej



LUBARTOWIAK  NR 12 [879] •  23 czerwca 202210 OGŁOSZENIA

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. 506 457 440; 501 592 995 
 Sprzedam działkę  budowlaną 
na Pojezierzu Łęczyńskim  we wsi 
Głębokie gm Uścimów, całkowicie 
uzbrojona o pow. 2000 mkw. Prze-
kształconą, 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
 Sprzedam lub wynajmę garaż na 
osiedlu Garbarskim przy torach. Tel. 
604 992 320

 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

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 
12 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowa-
nej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/30 o pow.0,0025 ha, po-
łożonej w Lubartowie (obręb 4-Zagrody Lubartowskie), stanowiącej 
własność Gminy Miasto Lubartów (KW nr LU1A/00051009/5), przezna-
czonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie wa-
runków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz wywie-
sza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 
12 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowa-
nej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 118/6 o pow.0,0150 ha, poło-
żonej w Lubartowie (obręb 11-Łąkowa), stanowiącej własność Gminy 
Miasto Lubartów (KW nr LU1A/00033452/3), przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Wykaz wywiesza się 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.

- 10 000 EGZ. GAZETY DRUKOWANEJ
- WERSJA ONLINE
- PORTAL INTERNETOWY

CENY REKLAM ZACZYNAJĄ SIĘ JUŻ OD 5 ZŁ

Mosirki zakończyły sezon 
na II miejscu
Zakończyły się rozgrywki III ligi kobiet KEE-
ZA. W tabeli końcowej sezonu 2021/2022 
drużyna MOSiR Lubartów Kobiety zajęła 
drugie miejsce, z taką samą liczbą punk-
tów co lider. Niestety nie udało się lubarto-
wiankom awansować do II ligi.
Trzy ostatnie mecze MOSiR Lubartów Ko-
biety zakończyły się walkowerami – dwa 
na korzyść przeciwniczek, a ostatni na 
rzecz MOSiR. Chronologiczny przebieg 
wydarzeń przedstawia się następująco. Na 
boisku w Lubartowie nasze panie pokona-
ły Rysy Bukowina Tatrzańska 28:0. Następ-
nie przegrały 2:3 z drużyną Football Suces 
Academy Kraków. Oba te spotkania zosta-
ły zweryfikowane jako walkower na rzecz 

przeciwniczek po 0:3. O ile mecz z druży-
ną z Krakowa i tak został przegrany, to we-
ryfikacja wyniku z Rysami to duży cios. Za-
miast 28:0 zrobiło się 0:3 i odjęciem trzech 
punktów. Ostatni mecz w sezonie to zwy-
cięstwo walkowerem 3:0 nad Starówką 
Nowy Sącz. Goście zrezygnowali z wyjaz-
du na mecz. Przed końcową kolejką w III li-
dze dwie drużyny miały taką samą liczbę 
punktów. Obie dopisały sobie po trzy ocz-
ka za zwycięstwa. MOSiR Lubartów i Dąb 
Zabierzów Bocheński skończyły sezon z ta-
ką samą liczbą punktów. To rywal zakoń-
czył sezon na pierwszym miejscu i cieszył 
się z awansu. 

ig
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Piłkarze Lewartu Lubartów 
utrzymali się w lubelskiej IV li-
dze. W dwóch ostatnich spot-
kaniach sezonu w grupie spad-
kowej podopieczni Grzegorza 
Białka zdobyli trzy punkty. Na 
taki dorobek złożyło się domo-
we zwycięstwo nad Huczwą Ty-
szowce oraz wyjazdowa poraż-
ka z Kłosem Gmina Chełm. W 
tabeli końcowej sezonu lubar-
towianie w grupie spadkowej 
zajęli 3 miejsce wśród 12 zespo-
łów ze zdobyczą 49 punktów. 
Trener Grzegorz Białek, któ-
ry rozpoczął pracę z zespołem 
przed rundą wiosenną wyko-
nał postawione przed nim zada-
nie. Lewart utrzymał się w IV li-
dze. W 12 spotkaniach w grupie 
spadkowej zespół odnotował 
bardzo dobre wyniki – 8 zwy-
cięstw, remis i 3 porażki.

ZWYCIĘSTWO NA POŻEGNANIE 
Z WŁASNYMI KIBICAMI
W przedostatniej kolejce sezo-
nu „biało-niebiescy” rywalizowa-
li na własnym boisku z Huczwą 
Tyszowce. Było to spotkanie, któ-
re na pewno mogło się podobać 
kibicom. Ci, którzy wybrali się na 
ostatni domowy mecz Lewartu 
zobaczyli siedem bramek, w tym 
dwie określane mianem „stadio-
ny świata”, dwie czerwone kartki, 
rzut karny, dużo sportowej walki i 

co najważniejsze dla miejscowych 
– zwycięstwo lubartowian. Lewart 
przegrywał już 1:3, jednak potra-
fił odrobić straty, a w końcówce 
doprowadzić do wyniku 4:3. Po 
dwie bramki na swoje konto zapi-
sali Bartłomiej Koneczny i Krystian 
Żelisko.

MYŚLAMI BYLI JUŻ 
NA WAKACJACH
Na zakończenie sezonu 2021/2022 
Lewart przegrał na wyjeździe z 
Kłosem Gmina Chełm 1:4. W me-
czu tym z różnych względów nie 
zagrali: Damian Podleśny, Jakub 
Niewęgłowski, Dawid Iskierka, Fi-
lip Michałów, Mateusz Ciechański 
i Krystian Żelisko, czyli większość 
z podstawowej jedenastki w trak-
cie rundy wiosennej. Szansę wy-
stępu dostała grupa zawodników, 
którzy do tej pory grali zdecydo-
wanie mniej. Spotkanie zakończy-
ło się wyraźnym zwycięstwem go-
spodarzy, choć wynik nie oddaje 
tego, co działo się na boisku. Le-
wart miał swoje okazje, jednak nie 
potrafił ich zamienić na bramki. 
„Biało-niebiescy” zagrali tzw. wa-
kacyjny futbol. Za to gospodarze 
byli skuteczni i cztery razy znaleźli 
drogę do bramki strzeżonej przez 
Bartłomieja Tutaja. Honorowe tra-
fienie dla lubartowian zaliczył Ma-
teusz Bednarczyk. W drużynie za-
debiutował kolejny wychowanek, 

czyli Kacper Su-
lowski.
Dokumentacja 
ostatnich spot-
kań piłkarzy Le-
wartu:
Lewart Lubar-
tów – Huczwa 
Tyszowce 4:3 
(1:1); bramki dla 
Lewartu zdoby-
li: Bartłomiej Ko-
neczny w 41, 85, 
Krystian Żelisko 
w 65 z rzutu kar-
nego, 68 minu-
cie.
Skład Lewartu: 
Tutaj – Iskierka, 
Jemioł, Majewski 
(od 36 min. Ur-
ban), Michałów, 
Duda (od 57 min. Kamiński), Cie-
chański (od 66 min. Lato), Pikul, 
Koneczny (od 87 min. Pęksa), Afty-
ka (od 82 min. Barszczyk), Żelisko.
Kłos Gmina Chełm – Lewart Lu-
bartów 4:1 (3:0); bramkę dla Le-
wartu w 80 minucie zdobył Mate-
usz Bednarczyk.
Skład Lewartu: Tutaj – Urban (od 
68 min. Sulowski), Jemioł, Majew-
ski, Kamiński, Duda, Lato (od 68 
min. Pęksa), Pikul, Koneczny (od 
82 min. Lipski), Aftyka, Barszczyk 
(od 46 min. Bednarczyk).

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

SPORT

PIŁKARZE LEWARTU ZOSTAJĄ W IV LIDZE

LUBARTOWIANIE BIAGAJĄ PÓŁMARATONY

Trener Grzegorz Białek wykonał zadanie.

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Huczwa Tyszowce

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Huczwa Tyszowce

Fragment pojedynku Lewart Lubartów – Huczwa Tyszowce

Biegacze z Lubartowa mają za 
sobą udział w kolejnych impre-
zach biegowych. Zebraliśmy 
dane na temat udziału miesz-
kańców Lubartowa w biegach, 
które odbyły się w ostatnim 
czasie. Wszystkie te biegi to pół-
maratony.

Bałtowski Cross
14 maja w Bałtowie przeprowa-
dzono imprezę biegową – Bał-
towski Cross. Na dystansie 21 km 
rywalizowało 85 osób. Bardzo do-
brze spisała się Wioletta Dessau-
er, która minęła linię mety na 15 
miejscu, będą równocześnie trze-
cią kobietą w tym biegu.
9. PKO Białystok Półmaraton
W niedzielę 15 maja odbył się 9. 
PKO Białystok Półmaraton. Tra-
sę długości nieco ponad 21 km 
ukończyły 1822 osoby. W biego-

wej rywalizacji w Białymstoku 
wzięła udział dwójka lubartowian. 
Wojciech Machaj zajął 227, a Do-
rota Świderek 1610 miejsce (334 
wśród kobiet).
9. PKO Półmaraton Solidarności
W sobotę 4 czerwca na trasie 

Świdnik – Lublin odbył się 9. PKO 
Półmaraton Solidarności. Na tra-
sie łączącej dwa lubelskie miasta 
rywalizowały 593 osoby, w tym 
dziesiątka lubartowian. Najlepiej 
spisał się Andrzej Orłowski, który 
ukończył bieg na wysokim ósmym 
miejscu. Miejsca pozostałych lu-
bartowian: 86. Miłosz Moskaluk, 
110. Radosław Jankowski, 245. 
Piotr Chudzik, 344. Marcin Kozak, 
369. Józef Kaniewski, 409. Igor To-
maszewski, 510. Wiesław Kochal-
ski, 531. Czarek Kowalski, 536. Do-
rota Świderek (71 wśród kobiet).
8. PKO Nocny Wrocław 
Półmaraton
W sobotę 18 czerwca odbył się 
8. PKO Nocny Wrocław Półmara-
ton. Na mecie zmalowało się 7771 
osób. W biegowej nocnej rywali-
zacji we Wrocławiu wzięła udział 
trójka lubartowian. Bartosz Szczy-

piński zajął 795, Tomasz Machni-
kowski 985, a Ireneusz Machni-

kowski 4310 miejsce. 
ig

Radość ekipy Lewartu Lubartów po zwycięskim meczu z Huczwą Tyszowce

Wioletta Dessauer (pierwsza z prawej) na podium 
Bałtowskiego Crossu

Grupa lubartowian przed 8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton 
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MISTRZOSTWA POLSKI Z UDZIAŁEM LUBARTOWSKICH PINGPONGISTÓW

LEWART DRUGĄ EKIPĄ MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW

W ostatnim czasie odbyło się kilka imprez rangi Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. W zawodach tych z dobrej strony zaprezentowali 
się przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego Lewart AGS Lubartów i Miejskiego Klubu Sportowego Stowarzyszenie Tenisa 
Stołowego Lubartów. W niektórych kategoriach wiekowych już samo zakwalifikowanie się na turniej finałowy to duży sukces.

Na początku maja w Białymsto-
ku odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski kadetów. Imprezę rozegrano 
w ramach XXVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach 
halowych „Podlasie 2022”. W za-
wodach tych wystąpiła trójka 
podopiecznych Jakuba Sagana z 
Lewartu Lubartów – Aleksandra 
Zgierska, Wiktor Kozioł i Bartosz 
Wójtowicz. Bardzo dobry występ 
zanotowała Aleksandra Zgierska, 
która w rywalizacji indywidualnej 
zajęła miejsce 5-8.
Z kolei pod koniec maja w Dębi-
cy odbyły się Mistrzostwa Polski 
młodzików. Reprezentująca Le-
wart Maria Karczmarz w grze po-
dwójnej z Antoniną Serafin (Ża-
czek Fajsławice) uplasowała się w 
przedziale miejsc 5-8.

W dniach 27-29 maja w Łodzi od-
były się Mistrzostwa Polski Pra-
cowników Oświaty w tenisie sto-
łowym. Podczas tej imprezy 
zawodnik STS Lubartów Krzysztof 
Barszcz zdobył dwa brązowe me-
dale – indywidualnie i drużyno-
wo. Krzysztof Barszcz jest nauczy-

cielem wychowania fizycznego.
W dniach 1-3 czerwca w Wędrzy-
nie odbyły się Mistrzostwa Wojska 
Polskiego w tenisie stołowym. W 
zawodach tych mieliśmy dwóch 
przedstawicieli – Bartosza Kicia-
ka (STS Lubartów) i Łukasza Drze-
wieckiego (Lewart). Obaj służą 
w 2. Lubelskiej Brygadzie Obro-
ny Terytorialnej. Podczas wojsko-
wych mistrzostw Bartosz zdobył 
trzy medale – srebrny w grze in-
dywidualnej oraz dwa brązowe (w 
grze podwójnej i drużynowej). Łu-
kasz z tej imprezy wrócił z brązo-
wym krążkiem za grę drużynową.
W dniach 17-18 czerwca w Lima-
nowej rozegrano finały krajowe 
Licealiady w tenisie stołowym. 
Wysokie szóste miejsce w Polsce 
zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 
2 w Lubartowie w składzie – Wik-
tor Kudło, Maksymilian Karczmarz 

i Bartosz Kowalczyk. Wszyscy w 
rozgrywkach klubowych repre-
zentują Lewart.
W sobotę 18 czerwca w Ostródzie 
przeprowadzono Mistrzostwa 
Polski Ludowych Zespołów Spor-
towych w tenisie stołowym. W fi-
nale krajowym mieliśmy swoich 
przedstawicieli. Aleksandra Zgier-

ska (kadetki) i Anna Lipska (mło-
dzieżówki) zajęły miejsca 7-8, zaś 
Agata Lipska (juniorki) miejsca 
9-12. Wszystkie to zawodniczki 
Lewartu. W rywalizacji młodzików 
wystąpili przedstawiciele STS Lu-
bartów. Jakub Gozdal zajął miej-
sce 17-24, a Albert Lipski 33-40. 

  ig

130 osób z 30 klubów wystąpi-
ło w XXXV Mistrzostwach Pol-
ski seniorów w taekwon-do. 
Impreza w dniach 3-5 czerwca 
odbyła się w Tomaszowie Ma-
zowieckim. Zawody zakończy-
ły się sukcesem zawodników 
Miejskiego Klubu Sportowego 
„Lewart” AGS Lubartów. Pod-
opieczni trenerów Jerzego Je-
duta i Jarosława Suski zdobyli 
11 medali – 4 złote, 2 srebrne i 
5 brązowych.
Wyniki te pozwoliły zająć drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw. Zawodnicy lubartow-
skiego klubu udowodnili, że cią-
gle zaliczają się do czołówki pol-
skiego taekwon-do. Mistrzami 
Polski seniorów zostali: Zuzanna 
Gadzała, Marcin Wronowski oraz 
drużyny kobiet i mężczyzn w dru-
żynowych walkach. Podczas tych 
zawodów Marcin Wronowski zdo-
był swój dwudziesty złoty medal 

podczas Mistrzostw Polski senio-
rów w taekwon-do.
- Mistrzostwa Polski seniorów by-
ły bardzo udane dla naszego klu-
bu. W klasyfikacji generalnej Le-
wart zdobył wysokie drugie miejsce, 
ustępując jedynie Gdańskiemu Klu-
bowi Tekwon-do. Zawody w Toma-
szowie Mazowieckim obfitowały w 
wiele emocjonujących pojedynków. 
Marcin Wronowski po raz dwudzie-
sty zdobył tytuł Mistrza Polski senio-
rów, a Zuzanna Gadzała wygrała 
kategorię walk do 68 kg, pokonując 
w finale Monikę Nyrć, ubiegłorocz-
ną Mistrzynię Europy. Dużą niespo-
dziankę sprawiły drużyny kobiet i 
mężczyzn, wygrywając konkuren-
cje walk drużynowych i zostając 
najlepszymi drużynami w Polsce. 
Warto dodać, że kobieca drużyna 
wystąpiła w osłabionym składzie 
i walczyły tylko cztery zawodnicz-
ki. Bardzo udany start zaliczyła de-
biutantka podczas Mistrzostw Pol-

ski seniorów, czyli Oliwia Romanek. 
Do domu wróciła z czterema meda-
lami – srebrnym i brązowym w kon-
kurencjach indywidualnych i dwo-
ma w konkurencjach drużynowych, 
złotym i brązowym - mówi trener 
Lewartu Lubartów Jarosław Su-
ska.
Lubartowscy medaliści podczas 

Mistrzostw Polski seniorów:
złote medale: Zuzanna Gadzała – 
walki do 68 kg, Marcin Wronowski 
– układy formalne III dan, drużyna 
kobiet w walkach (Zuzanna Ga-
dzała, Iryna Povazhna, Oliwia Ro-
manek, Viktoriia Zhelezniak), dru-
żyna mężczyzn w walkach (Kirill 
Brigadirenko, Nazar Chumachen-

ko, Szymon Oniszczuk, Michał 
Szczuka, Marcin Wronowski, Ma-
teusz Wrotkowski);
srebrne medale: Oliwia Pietrzela – 
walki do 50 kg, Oliwia Romanek – 
techniki specjalne;
brązowe medale: Oliwia Romanek 
– walki do 68 kg, Maciej Szczepań-
ski – walki do 57 kg, Marcin Wro-
nowski – walki do 78 kg, druży-
na kobiet w układach formalnych 
(Zuzanna Gadzała, Oliwia Pietrze-
la, Iryna Povazhna, Oliwia Roma-
nek, Viktoriia Zhelezniak), drużyna 
mężczyzn w układach formalnych 
(Nazar Chumachenko, Szymon 
Oniszczuk, Maciej Szczepański, 
Michał Szczuka, Marcin Wronow-
ski, Mateusz Wrotkowski).  ig

Dwudziesty tytuł Mistrza Polski Marcina Wronowskiego.

Marcin 
Wronowski
W pierw-
szy weekend 
czerwca od-
były się XXXV 
Mistrzostwa 

Polski Seniorów Taekwon-do ITF. 
Te najważniejsze w kraju zawody 
w kategorii seniorów zakończy-
łem z czterema medalami – dwo-
ma złotymi i dwoma brązowymi. 
Dzięki temu po raz dwudziesty 
zdobyłem tytuł Mistrza Polski se-
niorów. Bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do te-
go sukcesu! Najważniejsze, że jest 
motywacja do dalszej pracy.

Medalistki walk do 68 kg – Zuzanna Gadzała (złoto) i Oliwia Romanek (brąz)

Ekipa Lewartu Lubartów podczas Mistrzostw Polski seniorów w Tomaszowie Mazowieckim
Trenerzy najlepszych drużyn podczas Mistrzostw Polski seniorów. 
Pierwszy z lewej Jerzy Jedut, obok Jarosław Suska


