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Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów 22 czerwca radni udzielili 
burmistrzowi Lubartowa Krzysztofowi Paśnikowi wotum zaufania i absolutorium 
z wykonania budżetu za 2021 rok. Zanim doszło do głosowania radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Lubartów za ubiegły rok. Burmistrz zaprezentował też Raport o Stanie Gminy 
Miasto Lubartów za 2021 rok.

Absolutorium dla BurmistrzaAbsolutorium dla Burmistrza

Zapraszamy na Zapraszamy na 
Annowanie 2022Annowanie 2022

 

Przed udzieleniem wotum zaufania 
i absolutorium burmistrz Krzysztof 
Paśnik przedstawił sprawozdanie 
z  ubiegłorocznych działań urzę-
du i inwestycji. Można o tym prze-
czytać w raporcie o stanie Gminy 
Miasto Lubartów za 2021 rok. Wo-
tum zaufania zostało udzielone 11 
głosami za przy 8 głosach przeciw 
i jednym wstrzymującym. Tak sa-

mo wyglądało głosowanie radnych 
w przypadku uchwał dotyczących 
rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Miasta Lubartów za 2021 rok 
oraz udzielenia burmistrzowi Mia-
sta Lubartów absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu za 2021 rok.
Za udzieleniem burmistrzowi abso-

lutorium zagłosowali: Bednarski Ja-
cek; Gregorowicz Grzegorz; Jawor-
ski Grzegorz; Kozak Maria; Kusyk 
Piotr; Mazur Renata; Mizio Elżbieta; 
Pasikowska Beata; Siwek Grzegorz; 
Tchórz Jacek; Żyśko Krzysztof. Prze-
ciw byli: Błaszczak Robert; Krów-
czyński Tomasz; Kural Przemysław; 
Kuszner Anna; Polichańczuk Marek; 
Romańska-Serwin Wiesława; Toma-
siak Jacek; Zieliński Andrzej. Teodor 
Czubacki wstrzymał się od głosu. 
- Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować za udzielone absolu-
torium w imieniu swoim, w imie-
niu Pana Burmistrza Małyski, w 
imieniu Pani Skarbnik, jak i wszyst-
kich pracowników Urzędu Mia-
sta. Tym radnym, którzy nie zaufa-
li mi i moim współpracownikom 
obiecuję, że postaramy się, aby ta 
współpraca z naszej strony była na 
dobrym poziomie i mamy nadzie-
ję, że będzie okazja jeszcze Państwa 
głos zmienić - mówił po zakończe-
niu głosowania burmistrz Krzysztof  
Paśnik.                                                   SC                                          

7851 uczestników 
Święta Roweru

Lubartowianie na zjeździe Związku 
Dużych Rodzin w Wadowicach

 Święto Roweru to impreza, którą 
można zaliczyć do największcyh te-
go typu w Europie.  Jej celem jest 
nie tylko dobra zabawa, ale im-
preza ma też wymiar charytatyw-
ny. Uczestnicy wsparli lubartow-
skie hospicjum.  Każdy otrzymał 
pamiątkowy dyplom, w tym ro-

ku rozdanawano czerwone koszul-
ki. Wśród 7851 rowerzystów 4962 
osoby zarejestrowały się metodą 
tradycyjną, 3557 - drogą elektro-
niczną. Dla Hospicjum św. Anny w 
Lubartowie zebrano kwotę 16 ty-
sięcy 561 złotych 82 grosze i 11 eu-
ro.                        Czytaj strony 6-7

Największa impreza rowerowa w Polsce odbyła się po raz kolejny 26 
czerwca w Lubartowie. W tym roku rowerzyści pojechali dla Hospi-
cjum św. Anny. Imprezę finansowo wsparł Urząd Miasta Lubartów.

Po raz kolejny Miasto Lubartów i 
Lubartowski Ośrodek Kultury za-
praszają na Annowanie, czyli Zlot 
Anek.  Impreza odbędzie się 24 
lipca na placu przed ratuszem.  
W tym roku wystąpi Chór Zie-
mi Lubartowskiej, Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Jo-
Bee Joanna Pszczoła, Dawid Krzyk, 
Olga Zawada. Gwiazdą wieczoru 
będzie Grażyna Łobaszewska.
Będzie to jedenaste Annowanie, 
na którym nie tylko panie o imie-
niu Anna znajdą coś dla siebie. 
Oprócz koncertów nie zabraknie 
wydarzeń towarzyszących. 

Przypominamy, że pomysłodaw-
cą tej imprezy była Ewa Sędzi-
mierz. Pierwszy Zlot Anek miał 
miejsce w 2012 roku. Do tej pory 
podczas Annowania wystąpiły ta-
kie gwiazdy jak:  Stanisław Soyka, 
Halina Benedyk i Marco Antonelli, 
Jacek Wójcicki, Trubadurzy, Wolna 
Grupa Bukowina, Zbigniew Wode-
cki, Janusz Radek, Olga Bończyk, 
zespół Partita, Halina Frąckowiak. 
Rekord padł w 2017 roku, kiedy na 
imprezę przybyło 229 pań o imie-
niu Anna. Organizatorzy serdecz-
nie zapraszają.

SC

Rodzina państwa Warchulińskich reprezen-
towała Lubartów podczas zjazdu Związku 
Dużych Rodzin „Trzy Plus”, który odbył się w 
miniony weekend w Wadowicach.
Po raz pierwszy włączono w tę integrację 
również rodziny ukraińskie, które korzystają 
na co dzień z gościnności i pomocy dużych 
rodzin w Wadowicach. 
W spotkaniu wzięły udział rodziny z całej 
Polski, ponad 800 uczestników ze 150 ro-
dzin.

W tym dwie z Lubartowa - państwo Warchu-
lińscy i państwo Kozakowie.
Ciekawostką jest, że podczas X Zjazdu w 
Wadowicach nasi reprezentanci wystąpili w 
strojach z lat 20-tych (lata narodzin Jana Pa-
wła II).
Zjazd co roku organizowany jest w in-
nym mieście. Odbył się już m.in. w Szczeci-
nie,  Nysie, Warszawie oraz w Lubartowie (w 
dniach 14-16 czerwca 2019 roku, wzięło w 
nim udział ponad 200 rodzin). 
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Ruszył remot starego chodnika przy ul. Hutniczej. Chodzi o 230-metro-
wy, obustronny odcinek od ul. Piaskowej w kierunku Łucki. Projekt za-
kłada roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudów, nawierzchni chodni-
ka z kostki brukowej i zjazdów oraz ustawienie krawężników.  (kw)

Trwają prace przy inwestycji na osiedlu Królów Polskich. Chodzi o prze-
budowę ulicy Kazimierza Wielkiego. Na ten cel Miasto Lubartów pozy-
skało 1,2 mln zł dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2022 rok. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie koryta pod kon-
strukcję drogi i zjazdów, wykonanie warstw konstrukcyjnych, ustawie-
nie krawężników i obrzeży,  regulację skrzynek ulicznych do zasuw i po-
kryw studzienek, wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej oraz 
przebudowę sieci gazowej. Przebudowana i zabezpieczona ma również 
zostać sieć elektroenergetyczna. Zmodernizowana ma być również ul. 
Bolesława Chrobrego.                                                                              KW

Próg zwalniający z kostki brukowej i dodatkowe oznakowanie poja-
wiło się przy ul. Heweliusza w Lubartowie, na wysokości posesji nr 13. 
Próg  w tym miejscu był jednym z elementów projektu zgłaszanego 
przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przedsięwzię-
cie z pewnością zredukuje i spowolni prędkość, co w wielu przypadkach 
przełoży się na większe bezpieczeństwo dzieci, pieszych i rowerzystów 
w tym rejonie miasta.                                                                                   (kw)

Miasteczko ruchu drogowego gotowe

Rośnie sieć ciepłownicza w Lubartowie

Będzie nowy chodnik 
na ulicy Hutniczej

Remontują drogę na osiedlu 
Królów Polskich

Bezpieczniej na Heweliusza

Powstanie nowe rondo. 
Miasto udzieliło wsparcia powiatowi  

Nowoczesne miasteczko ruchu drogowego powstało przy Szkole Podstawowej nr 1. Po procedurze od-
bioru obiektu będzie ono dostępne dla wszystkich mieszkańców Lubartowa.

Ruszyła budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych - od ul. Mucharskiego wraz 
z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Chmielnej, Kasztanowej, Cisowej, Bukowej, Wierz-
bowej i Świerkowej. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie.

Potrzebę modernizacji 
miasteczka ruchu dro-
gowego przy SP1 zgło-
szono w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. 
Projekt otrzymał 849 
głosów. To będzie jedy-
ny tego typu obiekt w 
mieście. Inwestycję wy-
konała firma Sisbud Je-
rzy Muszyński ze Szcze-
karkowa za  kwotę 
ponad 331 tys zł. 
Posłuży uczniom m.in. 
jako miejsce, w którym odby-
wa się coroczny Konkurs ,,Bez-
pieczeństwo Ruchu Drogowe-
go”. Młodzież ponadto zdaje w 
tym miejscu egzaminy na kar-
tę rowerową i uczy się w prak-
tyce bezpiecznego porusza-
nia się w ruchu drogowym. 
Zakres prac obejmował wy-
konanie nawierzchni z kost-
ki betonowej o powierzchni 
1100m2, wykonanie odwod-
nienia wraz ze studzienka-
mi odpływowymi, wykonanie 

sygnalizacji drogo-
wej. 
Na placu ustawio-
no pionowe  znaki 
drogowe – 30 szt., 
stojaki na rowery 
10 stanowisk – 2 
szt., oznakowanie 
poziome. Miastecz-
ko będzie dostęp-
ne dla wszystkich 
mieszkańców.        

 (kw)

Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia - modernizacji źródła 
wytwarzania ciepła, jaką PEC przeprowadzi z zastosowaniem tak zwanej wysokosprawnej kogeneracji i OZE 
(odnawialne źródła energii). Cały projekt jest przewidziany na 15,7 mln zł, a PEC otrzyma 6,8 mln zł dofinan-
sowania na kogenerację ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z 
projektu powstaną cztery kogeneratory - silniki gazowe, dzięki którym oprócz ciepła, PEC będzie wytwarzać 
energię elektryczną. Ten dodatkowy produkt da możliwość dodatkowego zarobku dla przedsiębiorstwa, co 
potencjalnie stwarza możliwość obniżki cen ciepła dla odbiorców. Przejście na kogenerację w PEC ma nastą-
pić w ciągu dwóch lat.  Prace związane z rozbudową sieci będą wykonywane etapami, zgodnie z opracowa-
nym projektem organizacji ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2022 r.   KW

  Rada Seniorów Miasta Lubartów (I kadencji) składa 
serdeczne podziękowania dla Burmistrza za realizację 

postulatu dotyczącego ustawienia ławek przy ul. Lubelskiej. 
Cieszy widok ludzi w różnym wieku, korzystających 

z tych ławek, a  to świadczy o tym, że postulat był zasadny. 
H.Ż.                                                  

Podziękowania

Na ostatniej sesji Rady Miasta 
Lubartów 22 czerwca radni za-
głosowali za uchwałą w spra-
wie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Lubartowskiemu 
w zakresie opracowania doku-
mentacji technicznej na „Budo-
wę ronda na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych nr 1577L – ulica 
Kolejowa i nr 1578L – ulica Po-
wstańców Warszawy w Lubarto-
wie”.
Radni podjęli decyzję, że w budże-
cie na bieżący rok zabezpieczo-
na zostanie kwota 71 340 złotych. 
Środki te pomogą sfinansować 
wykonanie dokumentacji tech-
nicznej nowego ronda. Ma ono 
powstać na skrzyżowaniu  ulicy 
Kolejowej i Powstańców Warszawy 
(drogi powiatowe). Do ronda włą-
czona zostanie ulica Przemysłowa, 

która jest  pod zarządem miasta. 
Starostwo Powiatowe wystosowa-
ło prośbę o dofinansowanie po-
wstania dokumentacji do Urzędu 
Miasta na początku maja. Koszt tej 
dokumentacji wynosi ponad 142 
tysiące złotych i ma być ona goto-

wa do połowy grudnia 2022 roku. 
Przy przebudowie skrzyżowania 
zostanie odnowiony cały odcinek 
ulicy Kolejowej do ronda przy ul. 
Lubelskiej i Piaskowej. Ponadto 
przebudowana ma zostać zatoka 
przy wieży ciśnień.   SC
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Darmowe kursy polskiego dla uchodźców
Umowę darowizny między firmą 
ROTO Okna Dachowe Sp. z o.o., 
a Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku w Lubartowie podpisano 30 
czerwca w Urzędzie Miasta. Fir-
ma ROTO przekazała kwotę 71 
540,00 zł na organizację kursu 
języka polskiego dla obywateli 
Ukrainy przebywających na te-
renie naszego miasta i powiatu. 
Celem kursu jest kształcenie kom-
petencji językowych i komuni-
kacyjnych, rozumianych jako 
zdolność do posługiwania się ję-
zykiem polskim w sposób sku-
teczny i dostosowany do sytuacji 
oraz opanowanie podstaw języka 
polskiego i słownictwa w stopniu 
umożliwiającym komunikowanie 
się w języku polskim w podsta-
wowych sytuacjach codziennych 
związanych z organizacją życia w 
Polsce, podróżowaniem czy za-
łatwianiem spraw urzędowych. 
W kursie języka polskiego będzie 
uczestniczyć około 80 obywate-
li Ukrainy (50 % dzieci i 50 % do-
rosłych) podzielonych na 9 grup. 
Zajęcia odbędą się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. ks. J. Twardow-

skiego w Lubartowie i będą trwa-
ły od 1 lipca do 30 września 2022 r. 
trzy razy w tygodniu po 2 godziny. 
W imieniu UTW umowę podpisa-
li prezes Ryszard Trybalski i sekre-
tarz Ludmiła Romaneczko. Łącz-

nikiem między społecznością 
uchodźców, a UTW jest Oksana 
Luniak. W spotkaniu uczestniczyli 
zastępca burmistrza Tadeusz Ma-
łyska i naczelnik Wydziału Oświaty 
Barbara Wanat.                    LR

Bezinteresownie pomagali uchodźcomBezinteresownie pomagali uchodźcom
Lubartowski Ośrodek Kultu-
ry od momentu wybuchu woj-
ny w Ukrainie organizował po-
moc na rzecz uchodźców, którzy 
swoje schronienie znaleźli w na-
szym mieście. Przy wsparciu wo-
lontariuszy działała świetlica dla 
dzieci, a dzięki współpracy z Re-
gionalnym Centrum Edukacji Za-
wodowej uchodźcy mieli moż-
liwość poznania naszej kultury 
poprzez naukę podstaw języka 
polskiego. 
29 czerwca Adam Kościańczuk, dy-
rektor  LOK, wręczył podziękowa-
nia za bezinteresowną pomoc i za-
angażowanie na rzecz uchodźców. 
Otrzymały je: dyrektor Dorota Buł-
gajewska- Muzyka, Justyna Atana-
sow oraz Katarzyna Syta -Wasak  z 
Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie. To dzię-
ki nim osoby dorosłe z Ukrainy mo-
gły uczestniczyć w regularnych 
zajęciach z języka polskiego. W pro-
wadzeniu świetlicy pomagały Ewa 

Jaszczak oraz Małgorzata Korneluk, 
która organizowały animacje oraz 
zajęcia artystyczne dla dzieci. Nie-
ocenione też było wsparcie Anny 
Trybalskiej, emerytowanej nauczy-
cielki  języka rosyjskiego. Dzięki niej 
nie tylko znikała bariera językowa, 
ale możliwe było udzielenie po-
mocy uchodźcom związanej z ich 
pobytem w Polsce. Rolę tłumacza 
pełniła też bezinteresownie Hele-
na Jankowska. Zajęcia z języka pol-
skiego dla dzieci prowadziła Doro-
ta Igras-Bodzak.
Lubartowski Ośrodek Kultury dzię-
kuje też  wszystkim instytucjom, 
przedsiębiorstwom, fundacjom, 
osobom prywatnym, bez których  
pomoc nie wyglądałaby w ten 
sposób. Są to: Rebel.pl, BookSale.
pl, Wydawnictwo Znak, Art Chata, 
Fundacja Powszechnego Czytania,  
Pizzeria Włoska Robota, Bistro Ry-
nek, Stokrotka Optima przy ul. Lu-
belskiej, sklep Jerzy Sidor Handel 
Artykułami Przemysłowymi przy ul. 

Szulca 7, PCK Lubartów, Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Lubartowie,  
Wydawnictwo Insignis.

Adam 
Kościańczuk, 
dyrektor LOK

Wiadomość o 
wojnie na Ukra-
inie była dla 
nas szokiem. 

Wiedzieliśmy, że do naszego kraju 
przyjedzie mnóstwo uchodźców i 
od samego początku zastanawia-
liśmy się, co my – jako ośrodek 
kultury – możemy dla nich zro-
bić. W pierwszej kolejności podję-
liśmy decyzję o darmowych bile-
tach do Kina Lewart dla obywateli 
Ukrainy. To oczywiście nic wielkie-
go, ale wesoły film, czy bajka po-
zwoliły choć na chwilę zapomnieć 
o piekle wojny. Następnie podję-
liśmy współpracę z Caritas Archi-
diecezji Lubelskiej i nasi instrukto-

rzy prowadzili zajęcia dla dzieci z 
ośrodka w Firleju. Kolejnym, milo-
wym krokiem była decyzja o otwar-
ciu świetlicy dla dzieci ukraińskich 
uchodźców. Niemal codziennie kil-
kanaście osób mogło liczyć na ani-
macje, zabawy i ciepły posiłek. Nie 
spoczęliśmy na tym. Wspólnie z Re-
gionalnym Centrum Edukacji Za-
wodowej z Lubartowa zorganizo-
waliśmy lekcje języka polskiego, 
na które przychodziło prawie 30 

osób. W tym miejscu chylę czoła 
przed dyrektor RCEZ Dorotą Buł-
gajewską-Muzyka, nauczycielkami 
z tej placówki, pracownikami LOK 
oraz naszymi wspaniałymi wolon-
tariuszkami, które poświęcały swój 
prywatny czas, by zaopiekować 
się najmłodszymi uchodźcami. Na 
czas wakacji zawiesiliśmy te działa-
nie, ale zapraszamy wszystkie dzie-
ci do skorzystania z naszej letniej 
oferty zajęć.                   KW

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

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. 

„Lubelskie Pomaga Ukrainie” to  
projekt, którego celem jest za-
bezpieczenie podstawowych 
usług społecznych, ale też wspar-
cie w załatwianiu codziennych 
spraw. W ramach projektu planu-
je się m.in. doradztwo w zakresie 
załatwiania spraw życia codzien-
nego, zatrudnienie tłumaczy ję-
zyka polskiego i ukraińskiego, 
pomoc prawną i psychologiczną, 
usługi asystenckie m.in. dla dzie-
ci, młodzieży i osób starszych i 
podstawowe wsparcie socjalno-
-bytowe. 
Lubelskie Pomaga Ukrainie – na-
uka języka polskiego to z kolei 

organizacja kursów języka pol-
skiego na różnych poziomach. 
Dzięki temu obywatele Ukrainy 
łatwiej będą komunikować się 
z otoczeniem i zaspokajać swo-
je potrzeby w codziennych sy-
tuacjach, m.in. w urzędach, skle-
pach, służbie zdrowia czy innych 
placówkach. W Lubartowie po-
moc udzielana będzie za pośred-
nictwem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubarto-
wie (www.mops-lubartow.pl, tel. 
81 8552446) i Lubartowskiego 
Ośrodka Kultury (www.loklubar-
tow.pl. tel. 81 855 22 42).

Potrzebna jest pomoc dla miasta 
partnerskiego Lubartowa - Sławu-
ty na Ukrainie. Do ratusza zwró-
cono się z prośbą o konkretne 
wsparcie. Chodzi o zakup dwóch 
agregatów prądotwórczych i spe-
cjalnej tkaniny, z której można 
uszyć mundury wojskowe. Dlate-
go Urząd Miasta zwraca się z ape-
lem do wszystkich ludzi dobrej 
woli, ale również przedsiębiorców, 
firm i instytucji z Lubartowa i oko-
lic o wpłaty na ten cel lub wspar-
cie rzeczowe w postaci zakupu 
wspomnianych artykułów. 
Wpłaty można dokonać na spe-
cjalne konto pomocowe uru-
chomione przez Fundację Stella. 
Wpłaty będą przeznaczone wy-
łącznie na pomoc Ukrainie. 

Fundacja "Stella" im. Agaty Orłow-
skiej, ul. Lubelska 36B, 21-100 Lu-
bartów:
Bank Spółdzielczy w Lubartowie 
17 8707 0006 0013 2251 2000 
0009 (nr konta w PLN),

tytułem "Pomoc Ukrainie". Szcze-
gółowych informacji udziela miej-
ski koordynator ds. pomocy Ukra-
inie  Artur Kuśmierzak tel. 663 310 
510.

PotrzPotrzebne wsparcie dla Sławutyebne wsparcie dla Sławuty
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Ponad 27 tys dla Łucji w Biegu Pokój i Dobro

Za nami impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Alwernia - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny. 25 czerwca miał miejsce festyn 
w ogrodzie Kapucynów oraz charytatywny Bieg Pokój i Dobro. Zbierano pieniądze na leczenie Łucji Zakrzewskiej.  Zebrana kwota wynosi 27 890,54 zł.

W Biegu Pokój i Dobro wzięło 
udział 133 zawodników. Do po-
konania mieli dystans 10 km. Im-
preza miała nie tylko charakter 
sportowy, ale również wymiar 
charytatywny. Uczestnicy pobie-
gli dla chorej na porażenie móz-
gowe Łucji Zakrzewskiej, któ-
ra wraz z rodzicami była obecna 
podczas biegu. 
Najszybciej na mecie zjawił się  
Andrzej Orłowski. Zawodników 
nagrodzono w kilku kategoriach. 
I miejsce w kategorii kobiet 15 + 
zajęła Natalia Duda. W katego-
rii kobiet 30 + zwyciężyła Anna 
Jasińska. Kobiet 40 + zwyciężyła 
Marta Biała, kobiety 50 + pierwsze 
miejsce - Barbara Zegar.
Mężczyźni: 15+  pierwsze miejsce 
Adam Mitura, 30 + pierwsze miej-
sce Mateusz Wilkos, 40 + pierwsze 

miejsce Grze-
gorz Pożak, 
50 + pierwsze 
miejsce Ma-
rek Prokop, 
60 + pierw-
sze miejsce 
Krzysztof Pu-
ławski.
N a j s t a r s z y 
Lubartowia-
nin - Wiesław 

Kochalski, najstarszy uczestnik 
biegu - Wojciech Wenerski.
Małżeństwa: I. Marek i Emilia Mi-
tura, II. Mirosław Ulma i Katarzy-
na Budzyńska - Ulma, III. Grzegorz 
Pożak i Anna Mańko - Pożak. 
Zawodniczki z Lubartowa: I. Mag-
dalena Wójcicka II. Kinga Zbiciak; 
III. Monika Danił. 
Zawodnicy z Lubartowa: I. Grze-
gorz Pożak II. Mirosław Ulma,  III. 
Radosław Jankowski.
Kobiety open: I. Magdalena Wój-
cicka; II. Dominika Mazur; III. Kata-
rzyna Głuszak.
Mężczyźni open: I. Andrzej Orłow-
ski; II. Paweł Kozyra; III. Kamil Woź-
niak.
Dyplomy i puchary wręczał za-
wodnikom na scenie burmistrz 
Krzysztof Paśnik.
Biegowi towarzyszył festyn ro-

dzinny „Kapucynalia”. Nie zabra-
kło atrakcji dla dzieci - zjeżdżalnie, 
dmuchańce, konkursy plastyczne. 
Przygotowano stoisko Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, gdzie czyta-
no bajki. Można było pomalować 
twarz, uczestniczyć w warsztatach 
artystycznych, strzelać z paintbal-
lowych kulek czy jeździć na kucy-
kach.  Odbył się turniej szachowy, 
dzieci mogły skorzystać z kuli sfe-
rycznej. Na scenie wystąpił zespół 
BeU grający muzykę chrześcijań-
ską. 
Tradycją festynu jest wręczanie 
nagrody i wyróżnień Pax et Bo-
num. Tak też było w tym roku. Za 
pomoc okazywaną podczas im-
prez organizowanych przez Sto-
warzyszenie Alwernia wyróżnie-
nie otrzymała firma Toi Toi Polska. 
Kolejne przypadło Alicji Wróblew-
skiej udzielającej pomocy psycho-
logicznej w poradni przy Kościele 
Kapucynów. Ponadto wyróżnie-
nie otrzymał anonimowy dar-
czyńca, który ofiarował 20 tys. zł 
na pomoc dla dzieci, dla których 
zbierano pieniądze podczas Mo-
topikniku i Biegu Pokój i Dobro. 
Wyróżnienie dostał Konrad Wój-
cik, który od dwunastu lat wyko-
nuje statuetki Pax et Bonum. Na-
tomiast nagrodę Pax et Bonum 

otrzymał Robert Niedziałek, który 
zainicjował Jarmark Lubelski, Lu-
belski Eko Sklep, Park Dźwięków 

w Dąbrówce, Czwartki Polsko – 
Ukraińskie oraz Festiwal Kawy. 

Sylwia Cichoń
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Balkon lub ogród w konkursie LOK

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

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.  Na zwycięzców czekają cen-
ne nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez organizatora, sponsora 
głównego i partnerów. Więcej in-
formacji  oraz regulamin na stronie 
www.loklubartow.pl.                           AK

Lubartowscy seniorzy 
w stolicy kowalstwa

Festiwal Singera zawita do Lubartowa

Biblioteczka 
ukraińska 
w LOK

Grupa lubartowskich seniorów 
30 czerwca uczestniczyła w wy-
jeździe do Wojciechowa. Zorga-
nizował go Lubartowski Ośro-
dek Kultury. 
Seniorzy zwiedzili Muzeum Mi-
nerałów, Meteorytów, Burszty-
nu i Skamieniałości, Wieżę Ariań-
ską, Wojciechowskie Muzeum 
Regionalne oraz Muzeum Ko-

walstwa. Byli także w jednej z 
najsłynniejszych kuźni w Polsce - 
Romana Czernieca oraz w późno-
barokowym drewnianym kościele 
pod wezwaniem św. Teodora. Wy-
cieczkę zakończył spacer po woj-
ciechowskim zoo oraz Nałęczow-
skim Parku Zdrojowym. Wyjazd 
koordynowała instruktorka Anna 
Borzęcka.             foto: Katarzyna Wójcik

Kulturalne Wakacje z LOK
Trwają wakacje w Lubartowskim 
Ośrodku Kultury. Placówka zaprasza 
na twórcze, kreatywne i kolorowe za-
jęcia. 
Drugi tydzień dzieci i młodzież uczestni-
czą w Ultramaratonie Szachowym. Do tej 
pory rozegrano 826 partii.  Dla zaintere-
sowanych są spotkania przy pianinie, la-
boratorium fotografii, warsztaty taneczne 
i kuglarskie. Dzieci mogą wziąć udział w 
plenerze rysunkowym i fotograficznym, 
decoupage oraz zagrać w planszówki. 5 
lipca unosił się w Lubartowskim Ośrodku 
Kultury zapach polnych kwiatów. Powsta-
ły z nich wakacyjne wianki. Zajęcia popro-

wadziły instruktorki Agnieszka Karpińska 
i Ewa Wojciechewicz. Kolejnego dnia wy-
konano ozdoby z makramy.
W LOK będą też spotkania prowadzone 
przez Zespół Lubelskich Parków Krajobra-
zowych.
W dniach 11-13 lipca odbędzie się turniej 
w grę planszową Ticket to Ride. Nie tylko 
zajęcia, ale też imprezy odbędą się przy 
współorganizacji LOK. Na 16 lipca zapla-
nowano Międzynarodowy Dzień Sza-
chów. Kolejna propozycja to Festiwal Sin-
gera (16-17 lipca).
Szczegóły i zapisy na zajęcia pod nr tele-
fonu: 81 855 22 42.                                SC

W Lubartowskim Ośrodku Kultury 
od 11 lipca będzie czynna biblio-
teczka z książkami w języku pol-
skim i ukraińskim. Lekturę moż-
na wypożyczać w godzinach pracy 
LOK (koordynator: Marek Daniel-
kiewicz). Oferta skierowana jest 
przede wszystkim do dzieci obu 
narodowości. Organizatorom za-
leży na tym, aby poznawać i pie-
lęgnować język ukraiński oraz po-
głębiać znajomość kultury Polski i 
Ukrainy. 

Poznanie kultury żydowskiej  to 
główna idea Międzynarodowe-
go Festiwalu Śladami Singera, 
który zawita do Lubartowa po 
raz drugi w dniach 16- 17 lipca. 
W programie są między innymi 
wydarzenia filmowe, teatralne, 
cyrkowe, taniec, muzyka na ży-
wo, beatbox i fire show.

Organizatorem i pomysłodawcą 
przedsięwzięcia jest Ośrodek „Bra-
ma Grodzka – Teatr NN” w Lubli-
nie. Inspiracją dla festiwalowych 
wydarzeń jest twórczość laureata 
Literackiej Nagrody Nobla - Isaaca 
Bashevisa Singera oraz lokalna hi-
storia.

W programie:
16 lipca godz. 18.00 – Rynek II
- Projekcja filmu dokumentalne-
go „Gimpel the Fool returns to Po-
land” (Gimpel Głupek wraca do
Polski). Autorem filmu jest Ho-
ward Rypp – aktor, reżyser, twór-
ca działającego w Tel Avivie Teatru
Nephesh. 
- Projekcja skróconej wersji pro-
gramu publicystycznego „W po-
większeniu – Isaac Bashevis Sin-
ger”. Dzięki bohaterom programu 
poznajemy ważne fakty dotyczą-
ce życia i twórczości Noblisty.

17 lipca godz. 19.00 - Sala konfe-
rencyjna Urzędu Miasta w Lubar-
towie, ul. Jana Pawła II 12
„Ostatni Demon” – monodram in-
spirowany opowiadaniem I.B. Sin-
gera o tym tym samym tytule w
wykonaniu Witolda Dąbrowskie-
go z towarzyszeniem Mateusza 
Strzempy (akordeon). Specjalna
festiwalowa wersja z odniesienia-
mi do lokalnej historii Lubartowa.
godz. 20.00 - Rynek II - „Przyjaciele 
Sztukmistrza 2022”. Spektakl ple-
nerowy z muzyką na żywo z ele-
mentami cyrku, akrobatyki po-
wietrznej, tańca, beatboxu, teatru 
ognia. W spektaklu pod kierowni-
ctwem artystycznym Arkadiusza 
Ziętka biorą udział artyści z Polski, 
Czech, Izraela, Argentyny i Chile.
Wstęp wolny.        

KW, foto: archiwum
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7851 uczestników Święta Roweru w Lubartowie
Największa impreza rowerowa w Polsce odbyła się po raz kolejny 26 czerwca w Lubartowie. W tym roku rowerzyści pojechali dla Hospicjum św. Anny. 
Imprezę finansowo wsparł Urząd Miasta Lubartów.

Wróciła największa lubartowska impreza, czyli Świę-
to Roweru. Wróciła we wspaniałym stylu. Ostatnia 
niedziela czerwca w Lubartowie i na trasach okolicz-
nych miejscowości należała do rowerzystów. W XXVI-
II Święcie Roweru wzięło udział 7851 osób. Do Lubar-
towa przyjechali goście z całej Polski. Obecni byli też 
stali uczestnicy z dalekiej Australii i Francji. Jeździli 
też Ukraińcy, którzy licznie mieszkają na terenie Lu-
bartowa i okolicznych miejscowości.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się akcja cha-
rytatywna. Wolontariusze zbierali do puszek datki, 
które zostaną przeznaczone na działalność Hospi-
cjum św. Anny w Lubartowie. W tym roku zebrano 
rekordową kwotę 16.561,82 zł i 11 euro. Z gości ho-
norowych mogliśmy zobaczyć znanych kolarzy – 
Zbigniewa Sprucha i Janusza Bieńka. Byli też spon-
sorzy, dzięki którym impreza ma taki duży format. 
Podczas podsumowania na scenie obecna była Jul-
ka Piskorska – lubartowianka, na rzecz której w 2014 
roku także podczas Święta Roweru zbierano środki 
finansowe. Od społeczności Święta Roweru dostała 
pamiątkową bransoletkę i dzielnie pomagała w lo-
sowaniu atrakcyjnych nagród, w tym 11 rowerów. W 
Świecie Roweru brał również udział Szymon Pietrusz-
ka, na którego były zbierane pieniądze w 2015 r. Szy-

mek przejechał na swoim rowerze trasę nr 1 długoś-
ci 17 km.
Podczas oficjalnego zakończenia obecni byli specjal-
ni goście: Poseł na Sejm RP Jan Kanthak, Marek Kra-
kowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Lu-
belskiego Jarosława Stawiarskiego, Burmistrz Miasta 
Lubartów Krzysztof Paśnik, przedstawiciele Hospi-
cjum św. Anny w Lubartowie – ks. proboszcz Andrzej 
Juźko, Krzysztof Wiącek i Jerzy Zbiciak. Z ust posła i 
przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskie-
go wszyscy zebrani usłyszeli, że w przyszłym roku 
Święto Roweru otrzyma dużo większe środki finan-
sowe niż w tym roku.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom XXVIII Święta Ro-
weru. Dziękujemy, że byliście z nami i uczestniczyli-
ście w tej wspaniałej imprezie. Dziękujemy sponsorom 
i partnerom za zaangażowanie finansowe, rzeczowe i 
wsparcie. Dziękujemy wolontariuszom za nieocenio-
ną pomoc. Dziękujemy każdemu z osobna i wszystkim 
razem. Mamy wrażenie, że wspólnie tworzymy wspa-
niałą „świętorowerową” rodzinę. To dla nas zaszczyt i 
wielka sprawa brać udział w przygotowaniach i reali-
zacji największej tego typu imprezy w Polsce - mówią 
Janusz Pożak i Edyta Lewtak z Komitetu Organizacyj-
nego Święta Roweru.
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7851 uczestników Święta Roweru w Lubartowie
Rodzina Kowalczyków – Aneta, Natalia, Magda-
lena, Artur i Bożena z Lubartowa i okolic
Przejechaliśmy trasę 17 kilometrów, najkrótszą ze 
względu na dzieci, które uczestniczyły w imprezie 
po raz pierwszy. Tempo było spore, aby szybciej po 
koszulki.

Krzysztof Januszek – Morsujący Firlej - Przyje-
chałem tu z grupą 20 osób. Zrobiłem trasę 17 - ki-
lometrową, a potem dłuższą prowadzącą przez La-
sy Kozłowieckie. 

Wiesław Krakowiak z Łucki - Wybrałem najdłuż-
szą trasę, 62 – kilometrową. Większość drogi pro-
wadziła przez lasy, 2 kilometry jechałem  polną 
drogą.

Reprezentanci Chełmskiego Klubu Cyklistów
Przejechaliśmy zieloną 34- kilometrową trasę 
przez Stary Tartak. Uczestniczymy co roku w tym 
wydarzeniu.

Robert Bielak oraz Mirosław i Małgorzata Sa-
łamań  z Lublina - Przyjechaliśmy tu rowerami z 
Lublina. Zrobiliśmy 2 trasy – 17 kilometrową oraz 
żółtą 31 – kilometrową. W sumie zrobiliśmy ponad 
100 km. 

 

MKTR "Relax" Lubartów na trasy Święta Roweru 
wyruszył około 20 osobową grupą. Oprócz osób 
z Lubartowa i okolic byli reprezentanci z Horyńca, 
Wisznic oraz Lwowa. 

Goście z Ukrainy - W tym roku ze względu na sy-
tuację na Święcie Roweru były tylko dwie osoby 
z  klubu rowerowego we Lwowie. Przyjechaliśmy 
specjalnie na to wydarzenie.                                                    KW

Oficjalne wyniki XXVIII Święta Roweru
Liczba uczestników: 7851, z tym z reje-
stracji elektronicznej – 4275 i rejestracji 
tradycyjnej – 3576.
Najstarsi uczestnicy:
Panie – Helena Ciotucha (82 lata), Ma-
rianna Nieznaj (80 lat), Weronika Przątka 
(80 lat), Irena Wierzbicka (79 lat), Eugenia 
Gliwka (77 lat), Zofia Koproń (77 lat);
Panowie – Stefan Pożak (93 lata), Franci-
szek Mazurek (91 lat), Mieczysław Zdu-
nek (89 lat), Witold Chruściel (88 lat), Jan 
Szczygieł (84 lata), Jerzy Kwaśniewski (82 
lata), Ryszard Rydzewski (82 lata);
Najliczniejsze rodziny – Mioduchowscy 
(25 osób), Muzykowie (16 osób), Czarno-
towie (9 osób), Laskowscy (8 osób), Po-
żakowie (8 osób), Sobieszkowie (8 osób);
Najliczniejsze grupy rowerowe – 
Chełmska Grupa Rowerowa (40 osób), 

MKTR Relaks Lubartów (26 osób), Wektor 
Warszawa (16 osób), Radzyński Klub Ro-
werowy (14 osób);
Rekordziści:
Panie – Wioletta Dessauer (208 km), Wio-
letta Gągoł (195 km), Monika Wójtowicz 
(175 km), Kinga Zbiciak (167 km), Joan-
na Burdon (155 km), Jagoda Sobot (149 
km), Katarzyna Osiejuk (147 km), Emilia 
Sałata (147 km), Małgorzata Siembida 
(147 km), Iwona Woźniak (147 km);
Panowie – Krzysztof Dajek (299 km), Ja-
nusz Misiak (299 km), Robert Pilarczyk 
(299 km), Kamil Żmuda (299 km), Sylwe-
ster Kluch (265 km), Karol Sienkiewicz 
(212 km), Oliwier Rachoń (212 km), Zbi-
gniew Ostapowicz (203 km);
Niepełnosprawni (ponad 50 osób) – 
Ania Szczerba (urodziła się w 2021 r., a 
trasę pokonała w foteliku), Ania Kosior, 

Norbert Góźdź, Bartłomiej Małecki, Ja-
cek Dadej, Robert Romaniuk, Jakub Ma-
łyska, Julia Flisak, Damian Fijoł.

ig, foto: Katarzyna Wójcik

Przypominamy, że powstała książka  
„Święto Roweru w Lubartowie 1994 – 
2019”. Jej autorem jest nasz kolega re-
dakcyjny Ireneusz Góźdź. Zachęcamy 
do kupna tej publikacji, gdzie znajdują 
się historyczne zdjęcia. Na fotografiach 
mogą się odszukać mieszkańcy nasze-
go miasta i okolic. Książka zawiera rela-
cje uczestników, statystyki rowerzystów 
i przejechanych kilometrów. Tą kolorową 
publikację można kupić w Punkcie Infor-
macji Turystycznej przy ul. Farnej 4, w ce-
nie 50 zł.
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Polak, Węgier, dwa bratanki… Dzień Nowych Technologii 
w RCEZ 

I LO na trasie Lubartów - Kraków 
- Zakopane

Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników szereg atrakcji prze-
platanych zajęciami edukacyj-
nymi. Podczas codziennych lek-
cji młodzież miała okazję poznać 
podstawy, dość trudnego dla Po-
laków języka węgierskiego. W 
programie znalazły się również 
wykłady dotyczące polskich i wę-
gierskich parków narodowych, 
warsztaty związane m.in. z trady-
cjami husarskimi, historią stosun-
ków obu państw na przestrzeni 
wieków, a zajęcia taneczne po-
zwoliły młodym zapoznać się z 
kulturą i folklorem tego regio-
nu. Nie zabrakło również czasu na 
skosztowanie węgierskiej kuchni 
i na wycieczki po okolicy. Grupa 
z Lubartowa oprócz wieczornego 

spaceru na punkt widokowy, od-
wiedziła Zamek Rákóczego w 
Borši, Zamek w Füzér oraz miasto 
Sárospatak. Oczywiście w progra-
mie uwzględniono również czas 
na integrację z rówieśnikami i roz-
rywkę. Podczas dnia sportowego 
odbył się polsko-węgierski turniej: 
uczniowie i nauczyciele rozegra-
li najpierw mecz koszykówki, na-
stępnie odbyły się pojedynki w 
badmintona, mecz siatkówki pla-
żowej i na koniec piłka nożna. Wie-
czorami uczniowie i opiekunowie 
bawili się wspólnie na dyskotece 
oraz wzięli udział w niezapomnia-
nym „Mam talent!”, odkrywając 
przed sobą umiejętności wokal-

ne, taneczne i zręcz-
nościowe. Młodzież ze 
starszych klas z zainte-
resowaniem wysłucha-
ła prezentacji na temat 
możliwości podjęcia 
studiów hungarystycz-
nych na uniwersyte-
tach w Krakowie, Po-
znaniu i Warszawie oraz 
studiów polonistycz-
nych na Węgrzech. 
Ostatnie wspólne spotkanie przed 
wyjazdem do domu było pełne 
wspomnień, wzruszeń i podsumo-
wań. Węgierska gościnność zosta-
ła po raz kolejny potwierdzona, a II 
LO zyskało nowych partnerów do 
dalszej współpracy i kontaktów. 
To dodatkowa korzyść z wyjazdu 

i powód do ra-
dości.  
- Obóz w Sáto-
raljaújhely był 
dla nas wszyst-
kich nieza-
p o m n i a n y m 
p r z e ż y c i e m . 
P o z n a l i ś m y 
w s p a n i a ł y c h 
ludzi, dowie-

dzieliśmy się wiele o kulturze wę-
gierskiej, nauczyliśmy się przydat-
nych zwrotów tamtejszego języka, 
a przy tym wspaniale się bawili-

śmy. Chcielibyśmy bardzo podzię-
kować naszym opiekunom - Małgo-
rzacie Machnikowskiej i Konradowi 
Pcianowi za troskę i poświęcony 
nam czas. Pozdrawiamy również 
naszych przyjaciół ze szkół z Żyw-
ca, Przeworska i Przemyśla, a także 
wszystkie grupy Węgrów: z Buda-
pesztu, Hajdúdorog, Egeru i Debre-
czyna, którzy razem z nami spę-
dzili te piękne 6 dni. Nie możemy 
zapomnieć o organizatorze całe-
go wydarzenia, jakim jest Funda-
cja im. Wacława Felczaka. Jesteśmy 
wdzięczni za możliwość wzięcia 
udziału w tak rozwijającym, wy-
jątkowym wydarzeniu. Mamy na-
dzieję, że dzięki nawiązanym kon-
taktom i przyjaźniom podobne 
spotkania i inicjatywy będą miały 
miejsce częściej – mówią uczestni-
cy wycieczki. 
Sylwia Rysiowska, Aleksandra Dzido, Jakub Ścierzyński

Uczniowie klas I H, III N I B, I S, IM w Zespole Szkół 
nr 2 im. ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie  13 
czerwca  wraz z opiekunami udali się na wycieczkę 
do Krakowa i Zakopanego.
W Krakowie spacerowali z przewodnikiem po Sta-
rym Mieście, a po przybyciu do Zakopanego i zakwa-
terowaniu spędzili miły wieczór przy ognisku. Drugi 

dzień był pełen wrażeń. Uczniowie udali się wraz z 
przewodnikiem na Gęsią Szyję i Rusinową Polanę. Po 
obiedzie spędzili czas w Ilusion Hause i Aqua Park Za-
kopane. Dzień licealiści zakończyli spacerem po Kru-
pówkach. Na koniec wycieczki odwiedzili Muzeum 
Wojska Polskiego im. Orła Białego w Skarżysku – Ka-
miennej i wyruszyli w drogę powrotną.  ZS2

Dzień Nowych Technologii 
to inicjatywa Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, której ce-
lem jest popularyzowanie 
technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w pracy 
dydaktycznej.
W tegorocznej edycji wzięło 
udział Regionalne Centrum 
Edukacji Zawodowej w  Lu-
bartowie. W tym dniu na-
uczyciele z zespołu ekono-
miczno-informatycznego z 
RCEZ przygotowali konkursy, war-
sztaty i lekcje otwarte dla uczniów 
i swoich kolegów po fachu.
Wszystkie działania zostały zgło-
szone do I etapu konkursu na naj-
ciekawszą relację z Dnia Nowych 
Technologii w 2022 roku. Komisja 
obradowała w składzie: Marek Du-

dek - starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, wojewódz-
ki koordynator do spraw innowa-
cji w edukacji – przewodniczący, 
Małgorzata Brutkowska - starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty w 
Lublinie – członek komisji, Moni-
ka Wolska - starszy wizytator Kura-
torium Oświaty w Lublinie. Człon-

kowie komisji ocenili 
relacje z RCEZ aż na 26 
punktów, co dało szko-
le pierwsze miejsce w I 
etapie konkursu. Wyni-
ki zostały przekazane 
do Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki, tym samym 
nasza szkoła uczest-
niczy w rywalizacji na 
etapie centralnym. 

   RCEZ

Grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie 
rozpoczęła wakacje, uczestnicząc w obozie edukacyjno-integracyjnym w Sátoraljaújhely 
na północy Węgier, w  dniach 18 - 23 czerwca. Młodzież z czterech szkół z Polski i 
czterech szkół z Węgier została zaproszona w to malowniczo położone miejsce przez 
Fundację im. Wacława Felczaka, która promuje współpracę między szkołami z obydwu 
krajów.   

Kuratorium Oświaty w Lublinie opublikowało wyniki I 
etapu konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych 
Technologii, który odbył się pod koniec kwietnia br. W 
tegorocznej edycji wzięło udział Regionalne Centrum 
Edukacji Zawodowej w  Lubartowie.
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Na wyjeździe w Portugalii
Scena finałowa w PMDK

AKTUALNOŚCI

Dwoma koncertami zakończył się rok szkolny i artystyczny w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Woli Skromowskiej  wraz z opiekunami uczestniczyli 
w wyjeździe do Portugalii w ramach projektu „Bom dia, 
Portugal! Budowanie kompetencji kluczowych uczniów z 
wykorzystaniem metody CLIL”

W pierwszym z nich, który od-
był się 20 czerwca, w dwóch częś-
ciach koncertu „Dziecięca scena 
finałowa” wystąpiło ponad 130 
małych artystów. Pracownię mu-
zyczną reprezentowały zespo-
ły wokalne, wokalno-instrumen-
talne i soliści przygotowani przez 
Grażynę Grymuzę i Dominikę Kłę-
bukowską-Wąchocką oraz zespo-
ły instrumentalne prowadzone 
przez  Piotra Grymuzę. Dużą gru-
pę wśród wykonawców stanowili 
podopieczni  Jolanty Grabowskiej 
- zespoły taneczne „Passe”, „Klaps”, 
„Sweet”, „Releve”, „Releve II”, „Mo-
tylki”, „Piruet” i   „Vortex”. Swoje 
„pięć minut” miała też pracownia 
Kino Bambino, która zaprosiła wi-
dzów koncertu na premierę naj-
nowszego filmu pt. „Dom Kłapo-
uchego”, zrealizowanego przez 
Alicję Baturo, Floriana Belniaka, 
Mykhailo Brezvyna oraz Sarę Pi-
larczyk i Nikolę Mołdę pod kierun-
kiem  Urszuli Bednarczyk.
Koncert był okazją do podsumo-
wania roku szkolnego 2021-2022, 
w którym dyrektor PMDK Jolan-
ta Tomasiewicz przypomniała 
najważniejsze inicjatywy i wyda-
rzenia, jakie miały miejsce w mi-
jającym   roku szkolnym, nazna-
czonym pandemią i wojną na 

Ukrainie. 
22 czerwca młodzież z Powiato-
wego Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Lubartowie zakończyła rok 
szkolny i artystyczny koncertem 
„Młodzieżowa scena finałowa”. 
Wykonawców z czterech pracow-

ni PMDK (muzycznej, tanecznej, 
teatralno-medialnej i plastycznej) 
i widowni   nie sposób było po-
mieścić w jednym programie, dla-
tego koncert podzielony  został na 
dwie odsłony. Poszczególne czę-
ści imprezy rozpoczynały grupy 
teatralne: Teatr Chili i Teatr Trupa. 
Teatr Chili zaprezentował spektakl 

„Las bukowy” w reżyserii instruk-
torki grupy Dominiki Trykacz. 
Pracownię   muzyczną reprezen-
towali wokaliści Młodzieżowe-
go Studia Piosenki, przygotowa-
ni przez  Grażynę Grymuzę.  Swój 
czas mieli także młodzi instrumen-
taliści  - zespół prowadzony przez  
Piotra Grymuzę zaprezentował je-
den z przebojów Sanah.  
Pracownia   taneczna przygoto-
wała prezentacje trzech zespołów 
młodzieżowych,   prowadzonych 
przez  Jolantę Grabowską. 
Na najnowszą premierę filmową 
zaprosiła młodzież z pracowni Ki-

no Bambino: publiczność koncer-
tu obejrzała film „Nie bądź śmie-
ciem”, zrealizowany przez Igora 
Iwana, Janusza Jędryszkę oraz 
Krzysztofa Tatarskiego pod kie-
runkiem Urszuli Bednarczyk.
Na zakończenie imprezy otwar-
ta została wystawa plastyczno-
-fotograficzna „Fotorama”, zawie-
rająca prace 65 podopiecznych  
Edyty Weremczuk, Izabelli Dyba-
ły i Urszuli Bednarczyk. Po wyko-
naniu pamiątkowego zdjęcia au-
torów  wszyscy zostali zaproszeni 
do obejrzenia ekspozycji.

Materiał PMDK     

Po rekrutacji w szkole oraz zaję-
ciach przygotowawczych grupa 
28 uczniów wyjechała do Portu-
galii. W dwóch  grupach uczest-
nicy mieli możliwość poszerzyć 
swoje kompetencje językowe, 
usamodzielnić się, poznać kultu-
rę innego kraju, a przede wszyst-
kim nawiązać kontakty z ucznia-
mi szkół portugalskich. W ramach 
programu kulturowego ucznio-
wie zwiedzili takie miasta jak: Por-

to, Sinatra, Fatima, Barcelos, Braga, 
Povoa de Varzim, Ponte de Lima, a 
także hiszpańskie Vigo. Podczas 
wycieczek mogli przebywać na 
piaszczystych plażach nad Ocea-
nem Atlantyckim, a także odbyć 
lekcję surfingu. Zwiedzili najwięk-
sze zabytki tych miast, mogli obej-
rzeć wspaniałe widoki krajobra-
zowe oraz poznać po części styl 
życia Portugalczyków, ich kuch-
nię, zwyczaje i tradycje. 
Program ten obejmował także 
zajęcia edukacyjne w szkołach 
przyjmujących uczniów z Wo-
li Skromowskiej w swoich budyn-
kach. Zajęcia obejmowały przede 

wszystkim prezentacje obustron-
ne szkół, zajęcia sportowe, mu-
zyczne. Uczniowie szkoły z Woli 
Skromowskiej zostali bardzo cie-
pło i przyjaźnie przyjęci przez ucz-
niów z Portugalii, rozmowy w ję-
zyku angielskim nie stanowiły 
problemu dla żadnej ze stron.

- Pobyt w Portugalii mimo iż dwu-
tygodniowy, minął bardzo szybko. 
Być może  uda jeszcze kiedyś  nam 
się powtórzyć taki wyjazd, a może 
uczniowie z Portugalii nas odwie-
dzą… Czas pokaże. Na razie  zosta-
ją wspomnienia, a nawet ogromne 
chęci na zwiedzanie i poznawanie 
uczniów innych krajów – informu-
ją uczestnicy wycieczki.

Opr. Red
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SPRZEDAM

 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 
 Podzespoły do 2 bryczek kon-
nych, przyczepa  drewniana 3,5t 
sztywna z dokumentami tanio 
sprzedam, Pałecznica 197. Tel. 814 
480818 
 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
 Dotacja 60 tys. zł w ramach 
programu ,,Restrukturyzacja Ma-
łych Gospodarstw”. Nabór wnio-
sków do 14 lipca – również dla 
osób nie ubezpieczonych w KRUS. 
Wypełnianie wniosków. Dojazd do 
rolników. Tel. 795-931-529  Ku-
pię, 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

  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 208/31 o pow.0,0006 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 wywiesza 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 324/5 o pow.0,0044 ha, poło-
żonej w Lubartowie (obręb 11-Łąkowa), stanowiącej własność Gminy 
Miasto Lubartów (KW nr LU1A/00037487/5), przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.  
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Po sezonie 2021/2022 Lewart 
spadł z III ligi, a w zespole doszło 
do wielu zmian. W kadrze zostało 
tylko kilku piłkarzy, którzy grali na 
poziomie III ligi. Szkoleniowcem 
został Tomasz Mitura i miał bardzo 
trudne zadanie do wykonania. W 
krótkim czasie musiał zbudować 
zespół, który powalczy o utrzyma-
nie w IV lidze. Trzon drużyny pre-
zentował się solidnie – bramkarz 
Damian Podleśny, obrońcy Jakub 

Niewęgłowski, Damian Kuzioła, 
Filip Michałów, pomocnicy Aleks 
Aftyka, Wojciech Majewski, Da-
niel Gliniak. Resztę stanowili wy-
chowankowie z drużyny junio-
rów oraz kilku młodych piłkarzy 
pozyskanych z okolicznych klu-
bów. Wydawało się, że nie powin-
no być źle. Z tyłu, czyli w defensy-
wie było dobrze, natomiast zespół 
nie dysponował odpowiednią siłą 
w ofensywie. Tylko 16 zdobytych 
bramek w 18 spotkaniach, to sła-
by wynik.
W przerwie zimowej działacze 
uznali, że sezon może zakoń-
czyć się spadkiem do okręgówki 
i postanowili postawić na zmiany. 

Rozpoczęli od zmiany szkoleniow-
ca. Trenerem został dobrze znany 
w Lubartowie Grzegorz Białek, 
a Tomasz Mitura został w druży-
nie jako asystent. Zespół został 
wzmocniony trzema solidnymi 
piłkarzami. Krystian Żelisko, Bar-
tłomiej Koneczny i Adrian Pikul 
wnieśli bardzo dużo w ofensyw-
ne poczynania. Sam Żelisko zdo-
był 15 bramek, czyli tyle ile cały 
zespół jesienią. Koneczny zapisał 

na swoim koncie 10, a Pikul 6 tra-
fień. Zespół wiosną był już odpo-
wiednio ułożony między obroną 
i atakiem. Przełożyło się to na do-
bre wyniki i spokojne utrzymanie. 
A taki cel postawiono przed Grze-
gorzem Białkiem w przerwie zi-
mowej.
RUNDA WIOSENNA
W rundzie wiosennej sezonu 
2021/2022 Lewart rozegrał 16 
spotkań, odnotowując: 10 zwy-
cięstw, 2 remisy i 4 porażki, bram-
ki 49-21. Na własnym boisku – 8 
spotkań – 7 zwycięstw i porażka, 
bramki 30-9. Na wyjazdach – 8 
spotkań – 3 zwycięstwa, 2 remisy i 
3 porażki, bramki 19-12.

Strzelcy bramek:
15 bramek – Krystian Żelisko, 10 
– Bartłomiej Koneczny, 6 – Adrian 
Pikul, 4 – Aleks Aftyka, Jakub Nie-
węgłowski, 3 – Dawid Iskierka, 2 – 
Mateusz Bednarczyk, 1 – Maksy-
milian Barszczyk, Bartosz Duda, 
Filip Michałów, Wojciech Żuk oraz 
bramka samobójcza.
Zagrali w rundzie wiosennej:
W barwach Lewartu wystąpiło 24 
zawodników. Trzech z nich – An-
toni Jemioł, Bartłomiej Koneczny i 
Adrian Pikul wystąpiło we wszyst-
kich 16 spotkaniach, ale żaden nie 
zagrał w nich w pełnym wymiarze 
czasowym.
16 spotkań – Antoni Jemioł, Bar-
tłomiej Koneczny, Adrian Pikul
15 – Wojciech Majewski, Filip Mi-
chałów, Krystian Żelisko
14 – Mateusz Ciechański, Dawid 
Iskierka, Tymoteusz Lato, Jakub 
Niewęgłowski, Damian Podleśny
13 – Tomasz Urban
12 – Wojciech Żuk
11 – Aleks Aftyka
10 – Bartosz Duda
9 – Kajetan Kamiński
8 – Mateusz Bednarczyk, Patryk 
Tomasiak
4 – Maksymilian Barszczyk, Alek-
sander Pęksa
2 – Bartłomiej Tutaj
1 – Dawid Gębal, Bartosz Lipski, 
Kacper Sulowski.

SEZON 2021/2022
W sezonie 2021/2022 Lewart ro-
zegrał 34 spotkania, odnotowu-
jąc: 14 zwycięstw, 7 remisów i 13 
porażek, bramki 65-45. Na włas-
nym boisku – 17 spotkań – 9 
zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek, 
bramki 39-22. Na wyjazdach – 17 
spotkań – 5 zwycięstw, 4 remisy i 
8 porażek, bramki 26-23.
Strzelcy bramek:
15 bramek – Krystian Żelisko, 10 
– Bartłomiej Koneczny, 7 – Aleks 
Aftyka, 6 – Adrian Pikul, 4 – Da-
wid Iskierka, Filip Michałów, Ja-
kub Niewęgłowski, 3 – Mateusz 
Bednarczyk, 2 – Bartosz Duda, Da-
mian Kuzioła, Wojciech Żuk, 1 – 
Maksymilian Barszczyk, Szymon 
Bielecki, Daniel Gliniak, Kajetan 

Kamiński oraz dwie bramki samo-
bójcze.
Zagrali w całym sezonie:
W barwach Lewartu wystąpiło 32 
zawodników – 8 grało tylko jesie-
nią (j), a 8 tylko wiosną (w). Woj-
ciech Majewski opuścił zaledwie 
jedno spotkanie, Damian Podleś-
ny dwa, a Jakub Niewęgłowski 
trzy mecze – na ogólną liczbę 34.
33 spotkania – Wojciech Majewski
32 – Damian Podleśny
31 – Jakub Niewęgłowski
29 – Aleks Aftyka
28 – Filip Michałów
26 – Dawid Iskierka, Tomasz Ur-
ban
25 – Bartosz Duda, Wojciech Żuk
24 – Mateusz Ciechański
23 – Kajetan Kamiński, Patryk To-

masiak
21 – Mateusz Bednarczyk
17 – Damian Kuzioła (j)
16 – Antoni Jemioł (w), Bartłomiej 
Koneczny (w), Adrian Pikul (w)
15 – Szymon Bielecki (j), Krystian 
Żelisko (w)
14 – Tymoteusz Lato (w)
13 – Daniel Gliniak (j)
11 – Bartosz Lipski, Maksymilian 
Sowa (j)
8 – Aleksander Pęksa
6 – Jan Sokół (j)
4 – Maksymilian Barszczyk (w), Da-
wid Gębal
3 – Jakub Zdunek (j)
2 – Bartłomiej Tutaj (w)
1 – Jakub Bojanowski (j), Piotr Naj-
da (j), Kacper Sulowski (w).

Tekst i foto: Ireneusz Góźdź

SPORT

PODSUMOWANIE SEZONU 2021/2022 PIŁKARZY LEWARTU LUBARTÓW

Piłkarze Lewartu Lubartów zakończyli rozgrywki IV ligi sezonu 2021/2022 na trzecim miejscu w tabeli grupy spadkowej. Oznacza to, że 
„biało-niebiescy” utrzymali się w lubelskiej IV lidze. Zespół w rundzie jesiennej prowadził trener Tomasz Mitura. W przerwie zimowej 
szkoleniowcem został Grzegorz Białek, a Mitura był asystentem trenera.

Młodzież z MKS „Lubartów” z kolejnymi sukcesami
Młodzi zawodnicy MKS „Lu-
bartów” sekcji MMA Junior 
trenera Jakuba Adamczyka 
wzięli udział w Silesian Chal-
lenge Jiu-Jitsu 2022 w Chorzo-
wie. Reprezentacja 13 zawod-
ników lubartowskiego klubu  
zagościła na wydarzeniu, któ-
rego organizatorem był GP 
Spratan Chorzów. Młodzi wo-
jownicy wystartowali w for-
mule BJJ NO GI - bez kimon. 
Aż siedmiu juniorów stanęło 
na podium zawodów.  
Dla części z nich były to pierw-
sze zawody w życiu. Na pewno 
zapamiętają ten moment na ca-
łe życie. Było  wiele emocji, dużo 

doświadczeń i szerokie uśmiechy. 
Klasyfikacja końcowa:  
Martyna Kozłowska - 1 miejsce - 
złoto w kategorii - 66 kg. 

Dominik Raczyński - 1 miejsce - 
złoto w kategorii + 60 kg
Nikodem Kulik - 2 miejsce - srebro 
w kategorii + 50 kg.

Piotr Zbiciak - 2 miejsce - 
srebro w kategorii + 60 kg.
Julia Drapacka - 3 miejsce - 
złoto w kategorii - 46 kg.
Paweł Gwarda - 3 miejsce 
- brąz w kategorii - 36 kg. 
Wiktor Szereluk - 3 miejsce 
- brąz w kategorii - 56 kg. 
MKS „Lubartów” reprezen-
towali: Martyna Kozłow-
ska, Oliwier Bielowski, Paweł 
Gwarda, Karol Woźniak, Ju-
lia Drapacka, Michał Zalew-
ski, Dominik Raczyński, Piotr 
Zbiciak, Igor Kukier, Dorian 

Sadura, Nikodem Kulik, Wiktor 
Szereluk, Jakub Ostapczuk.

Red

Piłkarze Lewartu przed jednym z wiosennych spotkań

Szkoleniowcy Lewartu Grzegorz Białek i Tomasz Mitura

Krystian Żelisko (w jasnym stroju), czyli najlepszy strzelec Lewartu w sezonie 2021/2022

Wojciech Majewski (w jasnym stroju) wystąpił w największej 
liczbie spotkań Lewartu w sezonie 2021/2022
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RUN WIEPRZ RIVER

RAJD ROWEROWY 
DO SERNIK

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ SZACHÓW

PINGPONGOWE GRAND PRIX LZS

MOSIR LUBARTÓW ZAKOŃCZYŁ SEZON

Tego jeszcze w naszym mieście 
nie było. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Lubartowie oraz sto-
warzyszenie Aktywny Lubartów 
organizują I Bieg z Przeszkodami. 
Impreza, której nazwa brzmi Run 
Wieprz River, przeznaczona jest 
dla szerokiego spektrum uczest-
ników i zaplanowano ją na sobo-
tę 27 sierpnia. Już niebawem ruszą 
zapisy i znane będą szczegóły te-
go wydarzenia.
Wiemy, że organizatorzy planu-
ją przeprowadzenie imprezy na 
terenach za parkiem miejskim i 

na nadwieprzańskich łąkach. Dla 
najmłodszych przewidziano tor 
zręcznościowy. Dorośli mogą li-
czyć na porcję tzw. runmageddo-
nu, czyli pokonywanie trasy w tzw. 
stylu wojskowym, radzenie sobie 
z nietypowymi przeszkodami na 
drodze oraz… trochę błota i wo-
dy. A wszystko przy zachowaniu 
pełnego bezpieczeństwa. Jeżeli 
zżera Cię domowa rutyna, chcesz 
poczuć zwiększoną dawkę adre-
naliny i sprawdzić się w nietypo-
wej sytuacji, to ta impreza jest ku 
temu idealna.     ig

Od kilku lat Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Lubartowie ma 
swoją tradycję związaną z za-
kończeniem sezonu. Odbywa się 
wtedy spotkanie w licznym gro-
nie – uczestnicy zajęć z wszyst-
kich grup wraz z rodzicami i opie-
kunami, trenerzy i pracownicy. 
Takie sportowe spotkanie miało 
miejsce w czwartek 23 czerwca. 
Z zaproszenia skorzystały osoby 
z 10 grup, jakie trenują w MO-
SiR. Równocześnie na wszystkich 
boiskach, każdy zespół przepro-
wadził trening. Potem były nie-
spodzianki. Wszyscy dostali „mo-
sirowskie” koszulki. Były też lody 
oraz zdjęcia.
- Te spotkania to doskonały spo-
sób na wspólne spędzenie czasu. 
Jest to też doskonała sposobność, 
by podziękować wszystkim, dzię-
ki którym ten sezon spędziliśmy 
wspólnie. Dziękujemy dzieciom i 
młodzieży uczęszczającym na na-

sze zajęcia za systematyczność, za-
angażowanie i rozwijanie swoich 
sportowych zainteresowań. Dzię-
kujemy rodzicom i opiekunom za 
to, że wybrali MOSiR Lubartów i do 
nas przyprowadzają swoje pocie-
chy na zajęcia. Dziękujemy naszym 
szkoleniowcom za trud włożony w 
prowadzenie zajęć i wpajanie mło-
dym ludziom, że ruch, sprawność i 
kultura fizyczna są bardzo ważne 
dla prawidłowego rozwoju. Na na-

szych zajęciach kształtują się mło-
de piłkarskie talenty. Kto wie – mo-
że to właśnie na zajęciach w MOSiR 
Lubartów swoją przygodę z piłką 
nożną rozpoczął „nowy Robert Le-
wandowski”…
Dziękujemy władzom Miasta Lu-
bartów za stworzenie dobrych wa-
runków do prowadzenia przez nas 
zajęć. Doceniamy zaangażowa-
nie radnych i pracowników Urzędu 
Miasta Lubartów. Dziękujemy Pa-
nu Burmistrzowi Krzysztofowi Paś-
nikowi. Dziękujemy pracownikom 
za przygotowanie i dbałością o na-
sze obiekty. Dziękujemy wszystkim 
i liczymy na dalszą owocną współ-
pracę. Już niebawem nowy sezon. 
Oczywiście z MOSiR Lubartów. Ser-
decznie zapraszamy na nasze za-
jęcia - mówi dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lu-
bartowie Aneta Symbor.             ig

Aktywna i Sportowa Rodzina – to cykl 7 wycieczek rekreacyjnych w for-
mie rajdów rowerowych po naszym regionie. Każda wycieczka odbę-
dzie się na innej trasie. Jej dystans to 20-40 km. Plan wyjazdu obejmuje 
dłuższy postój na gry, zabawy i animacje. Przewidziane są również po-
siłki regeneracyjne. W niedzielę 10 lipca zaplanowany jest IV Rajd Rowe-
rowy po Ziemi Lubartowskiej. Wyjazd z Lubartowa, a dłuższy przystanek 
planowany jest w Sernikach. To dzięki życzliwości Wójta Gminy Serni-
ki Pawła Woźniaka. Tam zaplanowane są gry i zabawy dla dzieci i rodzi-
ców oraz poczęstunek. Ilość miejsc ograniczona. Udział można zgłaszać 
w biurze MOSiR, tel. 501 943 818.  ig

W sobotę 4 czerwca w Niedźwiadzie odbył się 
pierwszy turniej Grand Prix LZS Lubelszczyzny 
w tenisie stołowym edycji 2022. W imprezie 
wzięły udział 64 osoby.
W Niedźwiadzie duża grupa uczestników wy-
wodziła się z klubów, funkcjonujących na te-
renie Powiatu Lubartowskiego. Udział w za-
wodach podkreślili zwycięstwami w czterech 
kategoriach oraz zajęciem drugiego i dwóch 
trzecich miejsc. Na podium stanęli: Aleksandra 
Karczmarz, Maria Karczmarz, Aleksandra Zgier-
ska, Maksymilian Karczmarz (wszyscy Lewart 
Lubartów), Antonina Borzęcka, Jakub Gozdal 
(oboje Dystans Niedźwiada) oraz Jarosław Woź-
niak (STS Lubartów).
Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz 
miejsca naszych przedstawicieli:
żaczki – 1. Barbara Cieślak (UKS Huta Dąbrowa), 

2. Antonina Borzęcka (Dystans), 3. Aleksan-
dra Karczmarz (Lewart), 5. Ewa Karczmarz (Dy-
stans); żacy – 1. Wojciech Pieńkosz (Dynamo 
Gózd), 4. Ernest Siwek (STS Lubartów), 7-8. Ty-
moteusz Oniszczuk, Błażej Kosik, 9-10. Jan Bo-
rzęcki (wszyscy Dystans), Filip Mielniczek (STS 
Lubartów); młodziczki – 1. Maria Karczmarz 
(Lewart), 5. Antonina Borzęcka (Dystans); mło-
dzicy – 1. Ernest Staniek (Opolanki Opole Lu-
belskie), 3. Jakub Gozdal, 9-12. Albert Lipski, 
17-18. Bartosz Gdula (wszyscy Dystans); junio-
rzy – 1. Maksymilian Karczmarz; seniorki – 1. 
Aleksandra Zgierska (oboje Lewart); seniorzy 
– 1. Jarosław Woźniak, 4. Mariusz Baranow-
ski, 7-8. Mateusz Baranowski, Michał Karpiń-
ski, 9-12. Krzysztof Barszcz (wszyscy STS Lubar-
tów), Grzegorz Gozdal (Dystans), 13-14. Paweł 
Kaznowski (STS Lubartów).  ig

Lubartowski Uczniowski Klub 
Sportowy wspólnie z Lubartow-
skim Ośrodkiem Kultury zapra-
szają wszystkich chętnych umie-
jących grać w szachy do udziału 
w turnieju „Lubartów Miastem 
Szachistów - Lubartów Miastem 
Międzynarodowego Dnia Sza-
chów”. Poniżej prezentujemy re-
gulamin turnieju głównego:
1. Termin zawodów: 16 lipca 
2022. Start:10:00; 2. Rozgryw-
ki będą prowadzone systemem 
szwajcarskim na dystansie 13 
rund przy czasie 3 
minuty + 2 sekun-
dy bonusu na po-
sunięcie; 3. Miej-
sce rozgrywek: 
Plac przed Ratu-

szem, w przypadku niepogody - 
Lubartowski Ośrodek Kultury ul. 
Rynek II 1; 4. Turniej zgłoszony 
do oceny międzynarodowej FIDE 
(Blitz); 5. Ilość miejsc ograniczo-
na do 50 zawodników - decydu-
je kolejność zgłoszeń; 6. Turniej 
w konwencji open bez podzia-
łu na płeć; 7. Podkategorie do lat 
8, do lat 10, do lat 18 oraz senio-
rzy. Za trzy pierwsze miejsca w 
każdej kategorii nagrodami będą 
puchary; 8. Wpisowe: do lat 10 – 
10 zł, powyżej 10 lat – 15 zł.

Można będzie pograć w kloca, 
szachy ogrodowe i inne gry oko-
łoszachowe. Zaplanowano finał 
konkursu plastycznego.

Zadanie organizowane przez 
LUKS Lubartów współfinansowa-
ne jest ze środków Gminy Mia-
sto Lubartów w ramach Promocji 
Miasta Lubartów.

Zapisy i informacje: 
sms 509-845-922


