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Pomimo sezonu wakacyjnego Miasto Lubartów realizuje inwestycje z myślą o  
mieszkańcach.

6 – letni Marcel Majek z Woli Sernickiej porusza się na własnych 
nogach, jednak jego kolana i stopy są zdeformowane. Szansą dla 
niego jest operacja w Europejskim Instytucie Paley – a.  Brakuje 
kwoty  90 tys. zł. To suma, która zdecydowanie przekracza 
możliwości finansowe mamy Marcela, która po śmierci taty 
chłopca samotnie walczy o zdrowie syna.

Lato pod znakiem inwestyLato pod znakiem inwestycjicji
Pomóż Marcelowi Pomóż Marcelowi 
być sprawnym być sprawnym 

Przebudowa ulic na osiedlu Kró-
lów Polskich
Trwa przebudowa ulic Kazimie-
rza Wielkiego i Bolesława Chrobre-
go na osiedlu Królów Polskich. Mia-
sto Lubartów na ten cel pozyskało 
kwotę 1,2 mln zł ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2022 rok.  Wartość tego przed-
sięwzięcia to 2,4 mln zł. Zakres prac 
obejmuje m.in.: przygotowanie ko-
ryta pod konstrukcję drogi i zjaz-
dów, wykonanie warstw konstruk-
cyjnych, ustawienie krawężników 
i obrzeży, regulację skrzynek ulicz-
nych do zasuw i pokryw studzie-
nek, wykonanie nawierzchni ulicy 
z kostki betonowej, budowę ka-
nału technologicznego, przebu-
dowę sieci gazowej, przebudowę 
i zabezpieczenie sieci elektroener-
getycznej. Ponadto wykonanie na-
wierzchni zjazdów i dojść do furtek 
i oznakowanie pionowe zgodnie z 
projektem organizacji ruchu. Uli-
ce mają być gotowe do końca te-
go roku.
Remont chodnika przy 
ul. Hutniczej
Postępują prace budowlane przy 
remoncie chodnika na ul. Hutni-
czej, na który czekają mieszkań-
cy. Część starych płyt już zniknęła, 
a w ich miejsce pojawiła się beto-
nowa kostka, obrzeża i krawężniki. 
Remontowany jest  230 - metrowy, 
obustronny odcinek chodnika od 

ul. Piaskowej w kierunku Łucki. Pro-
jekt zakłada roboty rozbiórkowe, 
wykonanie podbudów, nawierzch-
ni chodnika z kostki brukowej i 
zjazdów oraz ustawienie krawęż-
ników. Chodnik ma być gotowy w 
drugiej połowie sierpnia.
Budowa osiedlowej 
sieci ciepłowniczej
Trwa też budowa osiedlowej sie-
ci ciepłowniczej w technologii rur 
preizolowanych - od ul. Muchar-
skiego wraz z przyłączami do bu-
dynków mieszkalnych przy ul. 
Chmielnej, Kasztanowej, Cisowej, 
Bukowej, Wierzbowej i Świerko-
wej. Inwestycja jest realizowana 
przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Lubartowie. Rozbudo-
wa sieci ciepłowniczej jest jednym 
z elementów większego przedsię-
wzięcia - modernizacji źródła wy-

twarzania ciepła, jaką PEC prze-
prowadzi z zastosowaniem tak 
zwanej wysokosprawnej koge-
neracji i OZE (odnawialne źródła 
energii). Cały projekt jest przewi-
dziany na 15,7 mln zł, a PEC otrzy-
ma 6,8 mln zł dofinansowania na 
kogenerację ze środków Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

Burmistrz 
Krzysztof 
Paśnik 
Remont chodnika 
przy ul. Hutniczej, 
m o d e r n i z a c j a  

ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesła-
wa Chrobrego na osiedlu Królów 
Polskich czy rozbudowa sieci cie-
płowniczej to tylko niektóre z rea-
lizowanych dziś inwestycji, na któ-
re czekają mieszkańcy. Niebawem 
ruszy też rozbudowa strefy gospo-
darczej - to bardzo istotny element 
rozwoju naszego miasta.  Cieszę się, 
że pomimo trudnej sytuacji ekono-
micznej nie zwalniamy tempa i suk-
cesywnie realizujemy nasze plany 
inwestycyjne. Dzieje się tak m.in. 
dzięki temu, że pozyskujemy na te 
cele środki zewnętrzne. Ten kieru-
nek chcę dalej utrzymywać.

Dokończenie na stronie 3

Annowanie 2022
Po raz jedenasty Miasto Lubartów i Lubartowski Ośrodek Kultury 
zorganizowały Annowanie, czyli Zlot Anek.  Impreza odbyła się 24 
lipca na placu przed ratuszem. W tym roku zarejestrowało się 110 
pań o imieniu Anna. 
Na scenie wystąpił Chór Ziemi Lubartowskiej, Orkiestra Dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej, JoBee Joanna Pszczoła, Dawid Krzyk, Olga Zawada. 
Gwiazdą wieczoru była Grażyna Łobaszewska. Na Annowanie przybyły 
panie m.in. z : Poniatowej, Łucki, Warszawy, Chlewisk, Lublina, Jeziorzan, 
Kamionka, Annoboru, Wygnanowa, Zdzieszowic, Baranówki, Nowej Wsi, 
Skrobowa, Ciemna, Woli Mieczysławskiej, Tarnobrzega, Michowa, Czer-
niejowa, Brzeźnicy Bychawskiej, Wandzina, Nowodworu, Wólki Roki-
ckiej, Milejowa, Legionowa, Niedźwiady, Anielówki, Lisowa. Przypomi-
namy, że pomysłodawcą tej imprezy była Ewa Sędzimierz. Pierwszy Zlot 
Anek miał miejsce w 2012 roku.                                          Fotorelacja str. 4

Marcelek jest bystrym i uśmiech-
niętym sześciolatkiem. Lubi wszel-
kiego rodzaju aktywność  fizyczną, 
jednak dostosował ją do swoich 
możliwości, bo od urodzenia zma-
ga się koślawością kolan i stóp 
oraz niedosłuchem. - To  choroba 
genetyczna – dysplazja wielonasa-
dowa. Pierwsze miesiące po naro-
dzinach Marcelka były dla nas bar-
dzo trudne. Świadomość, że nasz 
synek już zawsze będzie walczył o 
sprawność i samodzielność, wywo-
ływała w nas przerażenie – mówi 
Justyna Majek, mama Marcela.
Ból i cierpienie...
Chłopiec natychmiast został pod-
dany intensywnej rehabilita-
cji, jednak mimo tego koślawość 
wciąż narastała.  - Nie było  inne-
go wyjścia - konieczne były dwie 
skomplikowane operacje. Pokłada-
liśmy w tych zabiegach całą nadzie-
ję... Niestety operacje nie przyniosły 
żadnego efektu, a jedynie ból i cier-
pienie – opowiada mama chłopca.
„Nagle zostałam sama 
z dziećmi”
Rok temu po ciężkiej chorobie no-
wotworowej zmarł tata Marcela.
- W jednej chwili posypało się całe 

nasze życie. Nagle zostałam sama z 
dziećmi. W głowie pojawiły się drę-
czące pytania: Co będzie dalej? Jak 
sobie poradzimy? Byłam przerażo-
na i zdruzgotana, jednak wiedzia-
łam, że nie mogę się poddać. Muszę 
walczyć – dla siebie i przede wszyst-
kim dla dzieci – mówi ze łzami w 
oczach Justyna Majek.
Bez sprawnej nogi Marcel będzie 
niepełnosprawny do końca życia. 
Każda czynność stanie się dla nie-
go trudna, a niekiedy całkowicie 
nieosiągalna.
Świetełko w tunelu
- Po wielu miesiącach poszukiwania 
pomocy, w końcu pojawiła się na-
dzieja, która stała się dla nas świa-
tełkiem w tunelu. Udało nam skon-
taktować się z doktorem Paleyem 
– światowej sławy ortopedą, który 
specjalizuje się w leczeniu najcięż-
szych schorzeń rąk i nóg – mówi 
mama Marcela.
Dzięki temu samemu lekarzowi 
sprawność odzyskała Julka Piskor-
ska z Lubartowa, która kilka lat te-
mu przeszła kosztowną operację 
w klinice w USA. W zbiórkę włączył 
się sam papież.

Dokończenie na stronie 8

ulica Bolesława Chrobrego

ulica Kazimierza Wielkiego
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Słynni podróżnicy  w Lubartowie Janusz Kobyłka wyrusza 
po cenny dar. Po raz kolejny 
ze wsparciem miasta 

Burmistrz pogratulował  
tenisistom

Słynni bracia podróżnicy Bolesław i Mieczysław 
Osipikowie z Jeleniej Góry przyjechali do Lubar-
towa. Rowerami przejechali już niemal całą Pol-
skę i część Europy – pół miliona kilometrów. Na-
zywani są Rowerowymi Ambasadorami Jeleniej 
Góry. O ich podróżach pisało ponad 350 tytułów 
prasowych. Bracia spotkali się w ratuszu z burmi-
strzem Krzysztofem Paśnikiem, który podzięko-
wał za miłe odwiedziny i życzył wielu udanych 
wypraw. Polecono im, aby odwiedzili Bazylikę św. 
Anny, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, park czy 
tereny nadwieprzańskie.

Miejski Klub Sportowy "Lewart" Lubartów Autonomicz-
na Grupa Sekcji - ponownie zwycięzcą Klasyfikacji Ge-
neralnej Klubów Województwa Lubelskiego.
Podczas podsumowania sklasyfikowano 38 klubów, z cze-
go MKS Lewart AGS kolejny rok z rzędu, z sumą 19978 
punktów, zdobył pierwsze miejsce w województwie.
 W ratuszu zorganizowano spotkanie z wiceprezesem klu-
bu oraz trenerem i zawodnikiem sekcji tenisa stołowego - 
Jakubem Saganem, a także z Norbertem Jóźwiakiem - czo-
łowym zawodnikiem sekcji tenisa stołowego. Gratulacje 
złożył im burmistrz Krzysztof Paśnik. Była okazja do podzię-
kowań, ale również do rozmowy o współpracy i przyszłości 
klubu, który promuje Lubartów.

Promotor honorowego krwio-
dawstwa z Lubartowa – Janusz 
Kobyłka wyrusza w kolejny rajd 
po Polsce. Tym razem odwiedzi 
21 siedzib Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Rowerowa wyprawa rozpocznie 
się 2 sierpnia o godz. 10.00 spod 
siedziby RCKIK w Lublinie.
– Już po raz trzeci wyruszam pro-
mować krwiodawstwo i honoro-
wych dawców krwi o złotych ser-
cach. Motto tegorocznego rajdu 
to: „Krwiodawstwo – nasze wspól-
ne dobro” – napisał Janusz Kobył-
ka na swoim profilu na facebook 
– u. Tym razem promotor hono-
rowego krwiodawstwa odwiedzi 
wszystkie RCKIK- i w naszym kra-
ju (21 siedzib). Zamierza przez 38 
dni pokonać rowerem ponad 3 
tys. km. Odwiedzi między innymi 
Radom, Kielce, Kraków, Wrocław, 
Łódź, Gdańsk, Olsztyn i wiele in-
nych miejscowości. 

Podczas swojej podróży Janusz 
Kobyłka promuje również Lu-
bartów. Urząd Miasta nie po raz 
pierwszy wspiera finansowo ro-
werzystę. Pan Janusz wielokrotnie 
podkreślał, że pomoc miasta i bur-
mistrza jest jednym z najważniej-
szych elementów, dzięki którym 
wyprawa może dojść do skutku. 

(kw)

Wspomnienie ś.p. Sławomira Zdunka

W minionym tygodniu dotarła 
do nas smutna wiadomość. Pan  
Sławomir Zdunek zmarł nagle w 
dniu 17 lipca 2022 r. Miał 58 lat.

Był wieloletnim nauczycielem i 
dyrektorem lubartowskich szkół. 
Sprawował funkcję dyrektora 
Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sien-
kiewicza. Został zastępcą dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Lubartowie, po likwidacji gimna-
zjów. Był tam nauczycielem infor-
matyki. Od września miał objąć 
funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
nr 2 w Lubartowie.
Dał się zapamiętać jako inicja-
tor pomysłu, a następnie realiza-
tor ważnej dla miasta, sportowej 
inwestycji, jaką było utworzenie 
przy Gimnazjum nr 2 nowoczes-
nego, wielofunkcyjnego boiska. 
Był także uczestnikiem wielu wy-
praw z młodzieżą, m.in. na Ukrai-
nę i do Gruzji. Sprawował opiekę 
nad wydawanym przez społecz-
ność Gimnazjum nr 2 pismem 
„Gimnazjalista”, jako fotoreporter, 
edytor zdjęć i redaktor sportowy. 
Dzięki jego udanym poszukiwa-
niom, w 2012 roku Gimnazjum nr 

2 wpisało się w akcję „Katyń – oca-
lić od zapomnienia”, która polega-
ła na uhonorowaniu postaci bę-
dącej symbolem walki o wolność 
Ojczyzny oraz lokalnego patrioty-
zmu. Udział w programie stał się 
impulsem do odszukania przez 
Sławomira Zdunka śladów życia 
i działalności naszego lokalnego 
bohatera kapitana Wacława Lal-
ki. Sławomir Zdunek został nagro-
dzony m.in:
– w 2016 r. Nagrodą Burmistrza 
Miasta Lubartów,
– w 2018 r. Medalem Stulecia Nie-
podległości,
– w 2019 r. Nagrodą Kuratora 
Oświaty, jako nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Piotra Firle-
ja w Lubartowie.
Msza św. pogrzebowa śp. Sławo-
mira Zdunka odbyła się 23 lipca w 
Kościele Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Lisowie. Składamy szcze-
re kondolencje Jego Najbliższym.

UM Lubartów

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Pana Sławomira Zdunka
wieloletniego nauczyciela i dyrektora szkół miejskich,

pogrążonej w żałobie Rodzinie

składają

Przewodniczący Rady Miasta    Burmistrz Miasta 
Grzegorz Gregorowicz            Krzysztof Paśnik

Rodzinie i Bliskim 
Ś.P. SŁAWOMIRA 

ZDUNKA 
wyrazy współczucia i 

słowa wsparcia 
w trudnych chwilach 

po śmierci
pogrążeni w żałobie 

składają
 dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy, emeryci 

oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 

w Lubartowie

Pani Elżbiecie Sęk
wyrazy współczucia

z powodu śmierci
MAMY
składają

koleżanki i koledzy z Klubu Seniora
przy PCK w Lubartowie

Rodzinie 
i bliskim  

Ś.P. JERZEGO PATYRY

 wyrazy głębokiego 

współczucia

składają wychowankowie 

z klasy „c”

rocznik 1969-1973

Koleżance Anecie Robak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MĘŻA
składają

członkowie Klubu Aktywnych Art- Fit

Wszystkim przyjaciołom, bliższej 
i dalszej rodzinie, sąsiadom, znajomym, 

delegacji Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych, którzy w tak 

bolesnych chwilach dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca, 

duchowego wsparcia oraz wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej naszej 

najukochańszej mamy 

ś.p. Genowefy Żmudy
podziękowania składają 

dzieci
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Dokończenie ze strony 1
Przejście na kogenerację w PEC 
ma nastąpić w ciągu dwóch lat.  
Prace związane z rozbudową sie-
ci będą wykonywane etapami, 
zgodnie z opracowanym projek-
tem organizacji ruchu drogowe-
go. Planowany termin zakończe-
nia robót to wrzesień 2022 r.  
Rozbudowa 
strefy gospodarczej
Rozbudowa strefy gospodarczej w 
Lubartowie to istotny element roz-
woju naszego regionu.

Lubartów pozyskał na ten cel blisko 
5 mln zł z programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład.
 Inwestycja została podzielona na 
dwie części. Miasto na początku 
lipca podpisało dwie umowy na ich 
wykonanie. W planach jest budowa 
drogi biegnącej na południe od uli-
cy Nowodworskiej po granicy Mia-
sta Lubartów wraz z budową infra-
struktury. Wykonawcą będzie firma 
LS COMPLEX Spółka z o. o. Na wy-
konanie robót firma ma 12 miesię-
cy od daty zawarcia umowy, która 

opiewa na kwotę 1 022 130,00 zł.
Ma także zostać przygotowana do-
kumentacja projektowa budowy 
drogi wraz z infrastrukturą na te-
renach inwestycyjnych przy ob-
wodnicy Lubartowa i wykonanie 
robót budowlanych według opra-
cowanej dokumentacji. Wykonaw-
cą będzie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Lubartów S.A. Na wy-
konanie prac firma ma 17 miesięcy 
od podpisania umowy, która opie-
wa na kwotę 4 959 073,91 zł.
-  Obie drogi posłużą rozwojowi 
przedsiębiorczości i tworzeniu no-
wych miejsc pracy na terenie miasta 
– mówi burmistrz Krzysztof Paśnik 
– Dzięki uzbrojeniu tego terenu bę-
dzie możliwe podłączenie mediów, 
elektryczności, wody. Usprawni się 
komunikacja w tej części strefy, nie 
tylko samochodowa. W ramach roz-
budowy ma powstać bowiem ciąg 
pieszo – rowerowy.
W ciągu 10 ostatnich lat do Lubar-
towa przybyło kilkunastu nowych 
inwestorów. - Poczynione udogod-
nienia w ramach rozbudowy infra-

struktury tego terenu przyczynią się 
do pozyskiwania kolejnych przedsię-
biorców – mówi Piotr Turowski, na-

czelnik Wydziału Strategii Rozwoju 
i Funduszy Zewnętrznych UM Lu-
bartów.  SC, KW 

AKTUALNOŚCI

Kwotę ponad 18,5 tysiąca zł do-
finansowania do zakupu no-
wości wydawniczych uzyska-
ła Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Adama Mickiewicza w Lu-
bartowie.
Pieniądze te umożliwią czytelni-
kom korzystanie ze zdalnego do-
stępu do książek, w formatach 
e-booków, audiobooków lub syn-
chrobooków.
Listę rankingową bibliotek upraw-
nionych do otrzymania dofinan-
sowania do zakupu i zdalnego do-
stępu do nowości wydawniczych 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, zaakcep-
tował już Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Instytucje, 

których wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie, mogą już realizo-
wać swoje zadania w części doty-
czącej dofinansowania.
Z otrzymania środków finanso-
wych cieszy się Adam Banucha, 
dyrektor biblioteki, który po wa-
kacjach przechodzi na emeryturę.
– To jest najwyższa kwota, jaką kie-
dykolwiek nasza biblioteka otrzy-
mała. Miło mi zostawić to nowe-
mu dyrektorowi na dobry początek 
– mówi.
W bieżącym roku biblioteka miej-
ska łącznie z uzyskanym dofinan-
sowaniem zaplanowała wydać 
ponad 40 tysięcy złotych na za-
kup książek.
                                                                              (kw)

Biblioteka miejska dostała 
duże dofinansowanie

Można otrzymać dotację przed końcem 
inwestycji
W programie „Czyste Powietrze” 
zostanie zastosowane nowe roz-
wiązanie finansowe, korzystne dla 
nowych beneficjentów. Właścicie-
le domów jednorodzinnych ubie-
gający się o dotację na wymia-
nę starego pieca (tzw. kopciucha) 
oraz ocieplenie domu, otrzyma-
ją prefinansowanie, czyli wypła-
tę pieniędzy jeszcze przed rozpo-
częciem remontu. Będzie można 
dostać „z wyprzedzeniem” do 50 
proc. maksymalnej możliwej kwo-
ty dotacji.
Nowe rozwiązanie jest skierowane 
do osób programu „Czyste Powie-
trze” i będzie dostępne tylko dla 
nowych osób składających wnio-

sek o dofinansowanie. Warunkiem 
wypłaty prefinansowania ma być 
przesłanie wraz z wnioskiem o 
dotację umowy zawartej z wyko-
nawcą na przeprowadzenie kon-
kretnych prac. W ramach realizo-
wanego przedsięwzięcia możliwe 
będzie zawarcie do trzech umów 
z wykonawcami. Mogą one zostać 
dostarczone na etapie uzupełnia-

nia wniosku, na co wnioskodaw-
ca będzie miał 10 dni roboczych. 
Prefinansowanie w wysokości do 
50 proc. najwyższej możliwej wy-
sokości dotacji, przypadającej dla 
danego wykonawcy, będzie wy-
płacane bezpośrednio na jego 
konto, zgodnie z maksymalnymi 
poziomami dofinansowania oraz 
warunkami programu. 

Miasto realizuje inwestycjeMiasto realizuje inwestycje

ulica Hutnicza

ulica Chmielna

Pomimo kryzysu węglowego w lubartowskim PEC surowca nie zabraknie

Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjski surowiec spowodowały rekordowy wzrost cen węgla. Od zeszłego roku  podrożał on nawet 300%, z poziomu 
800 zł za tonę do nawet 3000 zł.  Ostatnio pojawiają się głosy, że w najbliższym sezonie grzewczym może nawet węgla zabraknąć. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej PEC w Lubartowie zapewnia, że o pracę ciepłowni w sezonie grzewczym mieszkańcy mogą być spokojni.

Trzy pytania do  Macieja Polaka - 
Przewodniczącego Rady Nadzor-
czej Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Lubartowie...
Sytuacja na rynku węgla w Pol-
sce jest coraz bardziej napięta. 
Jaki to ma wpływ na lubartow-
ską spółkę?
Napięcie towarzyszy całemu sek-
torowi. W różnych miejscach ma 
różny charakter. Powiedziałbym, 
że lubartowski PEC przygotowu-
je się do sezonu najlepiej, jak to 
możliwe, a napięcie oznacza u nas 
wyczekiwanie na decyzje władz 
centralnych. Nie przejmujemy się 
prostymi komunikatami i nie inte-
resują nas zaklęcia. Powiem bar-
dzo jasno: hasło, że w skali kra-
ju węgla na pewno nie zabraknie, 
jest właśnie takim zaklęciem. Po-
dobnie jest ze stwierdzeniem, że 

ceny ciepła wzrosną o kilkaset 
procent. Rzeczywistość jest bar-
dziej złożona.
Czy odbiorcy ciepła z PEC mogą 
spodziewać się dalszych pod-
wyżek?
Odpowiedź na to pytanie wyma-
ga zdolności jasnowidzenia, a ta-
kich nie mam. Na tę chwilę, doko-
naliśmy korekty taryfy w związku 
z powszechnie znanym zjawi-
skiem wzrostu cen węgla. Nie ma 
jednak ani jednego eksperta, któ-
ry przedstawiłby prognozę na ko-
lejne pół roku i dałby sobie za nią 
„rękę uciąć”. Poza węglem, mamy 
przecież jeszcze co najmniej dwa 
istotne czynniki: presję inflacyj-
ną i związaną z tym presję płaco-
wą oraz przewidywany znaczny 
wzrost cen energii elektrycznej. 
Na szczęście, nie mamy już prob-

lemu zakupu uprawnień do emi-
sji CO2.
Czy mieszkańcy korzystający z 
usług PEC mogą spać spokoj-
nie, mając na uwadze najbliższy  
sezon grzewczy ? Ile ton opału 
jest zabezpieczone?
O pracę ciepłowni w sezonie 
grzewczym mieszkańcy mo-
gą być spokojni. Co do ilości ku-
pionego opału, nie mogę podać 
liczb, ale każdy łatwo dostrzeże 
hałdę na zakładowym placu. Nie 
planujemy jakichkolwiek ogra-
niczeń w funkcjonowaniu. Mogę 
wyraźnie podkreślić: PEC będzie 
grzać, kaloryfery będą ciepłe. Za-
skoczyć mogą jedynie decyzje „z 
góry” i to miałem na myśli, mó-
wiąc o wyczekiwaniu. Dzisiaj już 
słyszymy zalecenia o zmniejsze-
niu zużycia gazu w całej Europie 

z uwagi na kryzys energetyczny. 
Moim zdaniem w Polsce możemy 
mierzyć się z potrzebą zmniejsze-
nia zużycia węgla, a nawet z naka-
zem dzielenia się zapasami mię-
dzy jednostkami. Gdyby do takich 
ruchów doszło, to skutkiem mogą 
być nieco niższe temperatury w 
ogrzewanych budynkach. O wyłą-
czeniu ciepłowni w ogóle nie ma 
mowy, nawet w najczarniejszych 
scenariuszach. Pamiętajmy też, 
że zasadniczą przyczyną obec-

nej sytuacji jest rosyjska agresja 
na Ukrainę. My jedynie odczu-
wamy konsekwencje tej sytuacji 
i powinniśmy wyciągać wnioski. 
Stąd też, jeśli jako kraj nie chce-
my być zależni od Rosji, to musi-
my przejściowe trudności przyjąć, 
wytrzymać i przezwyciężyć. Tu je-
stem ostrożnym optymistą i uwa-
żam, że po pewnych niedogod-
nościach w sezonie grzewczym 
2022/23, sytuacja następnie unor-
muje się.    Rozmawiała: Katarzyna Wójcik

Kamil 
Jakubowski
- Kilkadziesiąt 
lat mieszkańcy 
Hutniczej cze-
kali na chodnik. 
I wreszcie bę-

dzie on wyglądał jak w cywilizo-
wanym świecie. Mamy nadzieję, że 
Gmina Lubartów stanie na wyso-
kości zadania i w tym roku dokoń-
czy tę część, która do niej należy.

Robert Kowal
- Popieram prze-
budowę ulic  w 
mieście.  Dobrze, 
że na osiedlu 
Królów Polskich 
m i e s z k a ń c o m 
będzie wygod-

niej korzystać przy dojeździe do 
posesji. Chodnik przy Hutniczej 
jak najbardziej wymagał remontu. 
Cieszę  się z takich inwestycji.
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110 Anek na lubartowskim Annowaniu

„Annowanie” z roku na rok cieszy 
się niesłabnącym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców miasta 
i przyjezdnych.
Lubartów – miejscem kultu 
świętej Anny
Głównym celem imprezy jest 
wspomnienie św. Anny – patronki 
lubartowskiej bazyliki oraz wspól-
na zabawa nie tylko dla Anek, ale 
także dla ich przyjaciół i rodzin.
– Od wielu wieków Lubartów był 
miejscem kultu św. Anny. Jeszcze 
przed bazyliką murowaną z 1738 
roku dzięki fundacji przez księ-
cia Pawła Sanguszki istniał koś-
ciół drewniany, który też nosił na-
zwę św. Anny. Przez wieki imię Anna 
przewija się przez Lubartów i dla-
tego ze względu na tę świątynię to 
imię jest wyróżniane, stąd pomysł 
na „Annowanie.” – mówił podczas 
imprezy ksiądz  Andrzej Juźko.
– Anna to kobieta, która jest bar-
dzo pracowita, zatroskana o swoje 
gniazdo rodzinne i to, co mogłaby 
uczynić dla swoich bliskich. Życzę 

Wam, abyście były szanowane 
nie tylko raz w roku – dodał.
Solenizantki otrzymały upo-
minek, dyplom i tort. Życzenia 
złożył im także sekretarz miasta 
Tomasz Szołtek. Wiersz dla Ań 
wygłosiła na scenie lubartow-
ska poetka Danuta Woźniak.
Najdalsza Anka – z Kanady
Najdalszą drogę przebyła An-
na Kuźmicz, która przyjechała 
z Ottawy w Kanadzie. Najmłod-
szą uczestniczką była 3 – mie-
sięczna Ania Kłoda, a najstarszą 
Anna Niewęgłowska urodzona 

w 1938 r. W konkursie na najspryt-
niejszą Annę wygrała Anna Mały-
ska.
Gwiazdą Annowania 
Grażyna Łobaszewska
W tym roku gwiazdą wieczoru by-
ła Grażyna Łobaszewska. Artystka 
zaśpiewała w Lubartowie swoje 
znane utwory – „Gdybyś”, „Ludzie 
z duszą”, „Czas nas uczy pogody”.
Na scenie wystąpił też Chór Zie-
mi Lubartowskiej, Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lu-
bartowie oraz JoBee Project, Olga 
Zawada i Dawid Krzyk.
Był też kiermasz tradycyjnych wy-
robów ukraińskich, stoiska han-
dlowe, konkursy z nagrodami, ani-
macje dla dzieci.           Katarzyna Wójcik

– Przez wiele wieków imię Anna przewija się przez Lubartów, stąd „Annowanie” – mówił 24 lipca podczas Zlotu Anek ksiądz Andrzej Juźko, proboszcz Para-
fii św. Anny. Na imprezę z różnych zakątków Polski, a także świata przybyło 110 pań o imieniu Anna.

Anna Kornacka z Lubartowa 
-  Jestem po raz drugi na Annowa-
niu. Bardzo mi się podoba impreza. 
Jest dużo atrakcji, w tym koncerty. 
Dobra integracja z innymi paniami 
o imieniu Anna.

Anna Pawluk z Lubartowa 
– Lubię to święto, uczestniczyłam 
w nim już kilka razy.

Anna Herus z mamą i bratem  
z Ukrainy 
– Jesteśmy tu w Lubartowie od kil-
ku miesięcy. U nas w Ukrainie jest 
też dużo pań o imieniu Anna, ale 
takiego święta nie ma. Podoba mi 
się takie świętowanie, są atrakcje 
dla małych i dużych Anek.
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Zgłoś balkon lub ogród 
do konkursu LOK

Przedłużony został termin zgłoszeń do drugiej edycji 
konkursu pn. „Zielono wokół mnie – najpiękniejszy balkon 
i ogród”. Lubartowski Ośrodek Kultury czeka na fotografie 
do 31 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! 
Celem konkursu jest propagowa-
nie  idei upiększania  otoczenia po-
przez  podnoszenie walorów este-
tycznych przestrzeni, zwrócenie 
uwagi na aspekt ekologiczny, czy-
li jak wiele funkcji pełni w mieście 
przyroda oraz promocja  pomysło-
wości i nowatorskich rozwiązań de-
koracyjnych. Lubartowski Ośrodek 
Kultury wraz ze spon-
sorem głównym - 
marketem Obi Lublin 
ul. Zwycięska 6 oraz 
partnerami Miastem 
Lubartów i Gminą 
Lubartów zapraszają 
do udziału w konkur-
sie na najpiękniejszy 
balkon i ogród 2022. 
Co należy zrobić?
- zaaranżuj swój bal-
kon 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 31 
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

Nowe stroje lubartowskie w LOKPrzyjdź na zajęcia wakacyjne do LOK
Lubartowski Ośrodek Kultury 
zaprasza dzieci i młodzież na 
zajęcia w ramach Kulturalnych 
Wakacji w sierpniu. Zapisy trwa-
ją do 31 lipca.
W sierpniowym rozkładzie znajdą 
się takie zajęcia jak:
gry bez prądu, warsztaty tanecz-
ne, warsztaty kuglarskie,  plener 
rysunkowy oraz fotograficzny, 
warsztaty artystyczne,  laborato-

rium fotografii, szachy. Szczegóło-
we informacje na www.loklubar-
tow.pl lub tel. 81 855 22 42.
W dniach 1 - 5 sierpnia będą zaję-
cia prowadzone przez CyberSkill, 
zapisy: Radosław Jóźwik  tel. 503 
678 366 biuro@cyberskill.pl
19 sierpnia odbędzie się Piknik 

„Postaw na rodzinę”. Można też 
skorzystać z kina Lewart, które za-
prasza na premiery filmowe. Bile-
ty dostępne są w kasie 30 minut 
przed pierwszym seansem bądź 
na stronie  www.ekobilet.pl/kino-
lewart. Na zdjęciach zajęcia waka-
cyjne w  LOK w lipcu.                SC 

Lubartowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 
tys zł. Zakupione zostaną nowe stroje lubartowskie dla Zespołu Pieśni i 
Tańca „Lubartowiacy”. To nie wszystko! Na zakończenie odbędzie się wy-
stawa oraz występ, a podsumowaniem będzie broszura z kolorowymi 
elementami stroju. Więcej informacji niebawem. 

NOWY PROJEKT - WARSZTATY
Dodatkowo można skorzystać z nowych zajęć w ramach projektu „INTEGRACJA wspólna KREACJA”. Projekt 
realizowany jest w ramach „Lubelskiej Bardzo Młodej Kultury 2022”. Propozycja skierowana jest do dzieci i 
młodzieży z Polski i Ukrainy. LOK zaprasza wspólnie z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury do za-
pisów na wydarzenia realizowane w ramach projektu. Ilość miejsc ograniczona, wszystkie wydarzenia są 
bezpłatne. 5 sierpnia -  warsztaty z cyklu tworzyMY: kwietna przestrzeń (10:00 - 12:00) > 6 lat; 11 sierpnia 
- wyjazd integracyjny do Krainy Rumianku: udział w warsztatach pieczenia chleba, gra terenowa, ognisko 
(zbiórka 08:30 - powrót ok. 15:00) 7 - 16 lat; 
12 sierpnia- warsztaty z cyklu tworzyMY: kwietne torby (10:00 - 12:00) > 6 lat;
19 sierpnia- warsztaty z cyklu tworzyMY: witraż (10:00 - 12:00) > 6 lat. Warunkiem udziału jest wcześniejsze 
zapisanie – do 31 lipca, osoby niezapisane nie będą mogły uczestniczyć w warsztatach. 
Zapisy mailowo: rekrutacjaloklubartow@gmail.com lub telefonicznie: 81 855 22 42 wew. 34
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Lubartów szachową stolicą Polski

Po raz piąty Lubartów dołączył do obchodów Międzynarodowego Dnia Szachów. Imprezę zorganizowano 16 lipca na lubartowskim rynku. W turnieju 
szachów błyskawicznych wzięło udział 50 szachistów m.in.: z Warszawy, Krakowa, Puław, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca Podlaskiego, Ożarowa, 
Grójca, Mińska Mazowieckiego, Krynki oraz Ukrainy.

Międzynarodowy Dzień Szachów 
obchodzony jest od 1966 roku. 
Inicjatywa powstania tego świę-
ta została podjęta przez Między-
narodową Federację Szachową FI-
DE, która została założona 20 lipca 
1924 roku w Paryżu. Dzień Sza-
chów obchodzony jest w roczni-
cę tego wydarzenia. Według FIDE 
w 2012 roku na całym świecie by-
ło 605 milionów dorosłych regu-
larnie grających w szachy. Świę-
to jest obchodzone w 178 krajach. 
Tradycja obchodów została zapro-
ponowana przez UNESCO. W ten 
dzień pod patronatem FIDE odby-
wają się różnego rodzaju imprezy 
tematyczne. Lubartów uważany 
jest za nieoficjalną stolicę Polski 
tego święta.
Plastycznie i muzycznie
Tegoroczna edycja była wyjątko-
wa, ponieważ było nie tylko sza-
chowo, lecz również muzycznie i 
plastycznie. Obchody Międzyna-
rodowego Dnia Szachów rozpo-
częto podsumowaniem konkursu 
plastycznego o tematyce szacho-
wej. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
oraz dyplomy ufundowane przez 
Lubartowski Ośrodek Kultury.
Oto wyniki: Kategoria 0- 10 lat: I 
miejsce: Martyna Keller – Szkoła 
Podstawowa w Wólce Rokickiej; II 
miejsce: Mikołaj Bazyluk – Przed-
szkole Miejskie nr 4 w Lubarto-
wie;  III miejsce: Kinga Pankowska 
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Lu-
bartowie. Wyróżnienia otrzyma-
li : Bartek Podleśny – Zespół Szkół 
Muzycznych I st. w Warszawie, Ka-
rolina Czarnecka – Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Lubartowie, Aure-
lia Janek – Przedszkole Prywatne 
„Casper”.
Kategoria 11-18 lat: I miejsce: An-
na Drozd – Liceum Ogólnokształ-
cące w Albrechtówce, II miejsce: 
Kacper Czuchryta – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Lubartowie.
Z mini koncertem wystąpił Jere-
miasz Skrzypiec, który wykonał 
kilka utworów na saksofonie.
Międzynarodowo 
i błyskawicznie
Tradycyjnie rozegrano turniej sza-
chów błyskawicznych. Rozgryw-
ki zgłoszono do oceny międzyna-
rodowej FIDE. Grano na dystansie 
13 rund przy czasie 3 minuty na 
partię plus dwie sekundy bonusu 
na każdy ruch. Turniej był w silnej 
obsadzie. Trzydziestu zawodni-
ków posiadało ranking Międzyna-

rodowy FIDE blitz. Sześciu zawod-
ników po turnieju dołączy do ich 
grona. 
Poniżej podajemy najlepszych 
zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:
Do lat 8: 1. Patryk Sowa 6.0 pkt. 
LUKS Lubartów, 2. Franciszek Sa-
gan 5.0 pkt. LUKS Lubartów, 3. Ku-
rzyński, Natan 5.0 pkt. LUKS Lu-
bartów, 4. Okoń, Wiktor 4.0 pkt. 
LUKS Lubartów, 5. Skrzypek, Fran-
ciszek 4.0 pkt. LUKS Lubartów, 6. 
Rusiecki, Antonina 2.0 pkt. UKS 
Bakcyl Bielany
Do lat 10: 1. Weronika Dajek 8.0 
pkt. LUKS Lubartów, 2. Krystian 
Kozak 7.5 LUKS Lubartów, Alek-
sander Opolski 7.0 pkt. LUKS Lu-
bartów, 4. Ochalski, Marcel 7.0 
pkt. TSz Husaria Puławy , 5. Woj-
ciech Olejko 6.5 pkt. CKR SSz Gró-
jec, 6. Jakub Skrzypczak 6.0 pkt. 
Radzyńskie Towarzystwo Szacho-
we.
Do lat 18: 1. Dawid Dobosiewicz 
11.5 pkt. MTSz Mińsk Mazowiecki, 
2. Damian Bronisz 8.0 pkt. LUKS 
Tempo Ożarów, 3. Paulina Bronisz 
8.0 pkt. LUKS Tempo Ożarów, 4. 
Artem Suprunov 8.0 pkt. Ukraina, 
5. Aleksander Nakaziuk 8.0 pkt. 
MUKS Gambit Międzyrzec Podla-
ski, 6. Katarzyna Rusiecki 8.0 pkt. 
UKS Bakcyl Bielany.
Seniorzy: 1. Patrycja Waszczuk 
11.5 MUKS Gambit Międzyrzec 

Podlaski, 2. Konrad Szczygieł 10 
pkt. KSz Hetman Krynka, 3. Janusz 
Bień 8.5 LKSz Lublin, 4. Jerzy Sa-
dowski 8.0 pkt. Międzyrzec Pod-
laski, 5. Jakub Radzik 7.5 LUKS Lu-
bartów, 6. Krzysztof Niewęgłowski 
7.5 MUKS Gambit Międzyrzec 
Podlaski.
Finał towarzyski (tzw. 14 rundę) 
rozegrano między Patrycją Wasz-
czuk (Mistrzyni FIDE) a Dawidem 
Dobosiewiczem (I kat). Walczono 
o dodatkową książkę i rozegrano 
go na ogrodowych szachach tem-
pem 10’+5’’. Jednak nie przyniósł 
on rozstrzygnięć. Pojedynki kon-
tynuowano na normalnych sza-
chach tempem bullet chess, gdzie 
po kilku remisach zwyciężył Da-
wid Dobosiewicz.
Otrzymał olbrzymią pufę ufundo-
wana przez Interduo.

Po turnieju wszyscy zawodnicy do 
lat 10 otrzymali pamiątkowe dy-
plomy. We wszystkich kategoriach 
najlepsze trójki otrzymały pucha-
ry, zaś najlepsze szóstki nagrody 
książkowe lub koszulki klubowe. 
Wyniki: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/
Po turnieju grano m.in. w zbija-
ka, trzy szachy, kloca, szachy poja-
wiające się czy odmianę szachów 
„mgła”.  
Zadanie zostało zorganizowane 
przez LUKS Lubartów, przy współ-
pracy Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury i zostało współfinansowa-
ne ze środków Gminy Miasta Lu-
bartów w ramach Promocji Mia-
sta Lubartów w ramach projektu 
„Międzynarodowy Dzień Szachów 
– Lubartów Miastem Szachistów”.

Foto: Katarzyna Wójcik

Patrycja Waszczuk, 
mistrzyni FIDE
Bardzo miła atmosfera, lubię tu 
grać. Miałam z kim powalczyć. Mu-
szę przyznać, że zawodnicy posia-
dają coraz wyższy poziom gry.

Janusz Bień, profesor KUL 
z Lublina
Lubię przyjeżdżać raz do roku do 
Lubartowa właśnie na dzień sza-
chów. Sprawia mi to bardzo dużą 
przyjemność, zwłaszcza w takiej 
atmosferze. We wcześniejszych la-
tach byłem tu ze swoimi dziećmi i 
znajomymi. Szachy są moją pasją 
od wielu lat.

Artem Suprunow z Ukrainy
Niedawno przyjechałem do Pol-
ski. W szachy gram od 14 lat. Cie-
szę się, że mogę pograć w Lubar-
towie. Wolę szachy klasyczne, ale i 
tak sprawia mi to wielką frajdę.

KW
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Festiwal Śladami Singera przyciągnął tłumy
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera zawitał do Lubartowa po raz drugi.

Celem festiwalu jest przypomnie-
nie postaci noblisty Isaaca Singe-
ra, który w swoich utworach  przy-
woływał miejscowości  regionu 
lubelskiego, w tym naszego mia-
sta. Lubartowska gmina była dru-
gą co do wielkości gminą żydow-
ską w województwie, a Żydzi 
stanowili nawet 50 procent miesz-
kańców. Przed wybuchem I wojny 

światowej działały tu trzy żydow-
skie księgarnie, drukarnia i introli-
gatornia.
17 lipca  w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta można było oglą-
dać monodram (teatr jednego ak-
tora) -  "Ostatni demon" w wyko-
naniu Witolda Dąbrowskiego z 
Teatru NN. W przedstawieniu na-
wiązywano do historii lubartow-

skich Żydów. Na rynku wystąpiła 
międzynarodowa grupa artystów 
(Przyjaciele Sztukmistrza) w tea-
trze plenerowym z elementami 
akrobatyki powietrznej, cyrku, te-
atru ognia czy beatboxu. W spek-
taklu pod kierownictwem arty-
stycznym Arkadiusza Ziętka brali 
udział artyści z Polski, Czech, Ar-
gentyny i Chile.                (kw)
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Rowerzyści „Relaksu” na rajdzie 

AKTUALNOŚCI

Orkiestra strażacka koncertowała 
na Bałkanach

Koło Lubartowa powstał Ogród Społeczny 

Liderkami Ogrodu są Śnieżana 
Lanko oraz Inga Mgebrova, któ-
re przyjechały do Polski po agresji 
rosyjskiej na Ukrainie. Jedna z nich 
obecnie mieszka w Lubartowie, 
druga w Dąbrówce. Obie na co 
dzień zajmują  się uprawą roślin, 
ale nie jest to ich jedyna aktyw-
ność. Dodatkowo inicjują także 
działania społeczne w Ogrodzie. 
Nad całością czuwa Ewa Kozdraj, 
prezes Stowarzyszenia „Dla Ziemi”. 
23 lipca  mieszkające w Chełmie 
ukraińskie rodziny przyjechały 
do Bratnika. Osoby te na co dzień 
uczą się języka polskiego dzięki 
wsparciu Stowarzyszenia „Dla Zie-
mi”. Całym procesem nauczania 
koordynuje  Elżbieta Rojek, człon-
kini zarządu organizacji. W ostat-
nią sobotę grupa miała możliwość 
poznać szersze grono zespołu „Dla 
Ziemi”. - Bardzo nam zależało na 
tym, żebyśmy nie byli nieznanym 
dla tych osób „bytem”. Chcieliśmy 
poznać się osobiście, pobyć ze sobą, 
nawiązać relacje i choć na chwilę 
oderwać się od codzienności, zmie-
nić otoczenie – podkreśla Elżbieta 
Rojek. 

Zanim goście dotarli do Bratnika, 
odwiedzili Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, gdzie nie tylko zoba-
czyli wnętrza pałacowe, ale tak-
że i piękny ogród. Po zwiedzaniu 
grupa przybyła do Bratnika i wzię-
ła udział w zajęciach wokalnych z 
Lydie Kotlinski oraz bębniarskich 
z Tomaszem Kozdrajem. Był tak-
że czas na odpoczynek, rozmowy, 
spacery po ogrodzie, smaczne je-
dzenie z wyhodowanych w ogro-

dzie warzyw, a na ochłodę – lody.
O potrzebie organizacji takich 
działań może świadczyć podsu-
mowanie, którego dokonała jed-
na z uczestniczek. Pani Lesia napi-
sała – To jeden z niezapomnianych 
jasnych dni w Polsce. Podziękowa-
nia dla wszystkich, którzy uczest-
niczyli w organizacji spotkania, za 
szczerość, ciepło, dbałość o nas i 
nasze potrzeby, za poznanie Pol-
ski, za naukę. 
- W przyszłości planowane są tak-
że inne aktywności. Za nami zaję-
cia ruchowe, podczas których uczy-
łyśmy się dbać o nasze ciała. Już 
myślimy o kolejnych spotkaniach 
otwartych dla osób z Ukrainy i spo-
łeczności lokalnej. Cieszymy się, że 
udało nam się stworzyć miejsce, w 
którym możemy wspólnie spędzać 
czas, poznawać się i dawać choć 
chwilę wytchnienia – mówi Ewa 
Kozdraj.
Ogród Społeczny może się rozwi-
jać dzięki środkom pozyskanym 
od Fundacji im. Stefana Batorego, 
Funduszu Feministycznego, Norsk 
Folkehjelp, Urgent Action Fund for 
Women’s Human Rights.

Pierwszego dnia uczestnicy rajdu 
odwiedzili Bobrówkę. Byli nad Je-
ziorem Kleszczowskim i Jeziorem 
Miejskim. Z uwagi na deszczową 
pogodę spędzili czas w zaprzy-
jaźnionym Gospodarstwie Agro-
turystycznym w Jedlance. Grupa 
rowerzystów miała możliwość od-
począć w miłej atmosferze, poroz-

mawiać, pomyśleć o planach  na 
przyszły rok.
Drugiego dnia rowerzyści wyru-
szyli nad Jezioro Gumienko, na-
stępnie Jezioro Maśluchowskie i 
Jezioro Krasne. Stamtąd już do do-
mu w dobrych nastrojach i pełni 
wrażeń.                        

 Opr. Red.

Lubartowska Orkiestra Dęta OSP po kilku 
latach przerwy związanej z pandemią wznowiła 
koncertowanie za granicą. Na początek odwiedziła 
Czarnogórę i Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
i Tańca Budva Fest w miejscowości Budva, który 
odbywał się w dniach 1-5 lipca.

Budva to 13-tysięczne miasteczko 
nad Adriatykiem. Założone przez 
Fenicjan w IV wieku p.n.e. Później 
długo rządzone przez Rzymian, 
około VI wieku n.e. licznie zasied-
lone przez migrujących Słowian, 
przez lata znajdowało się na gra-
nicy Cesarstwa Zachodniorzym-
skiego i Bizancjum, dzięki czemu 
pełniło ważną funkcję handlową, 
która zapewniła jej rozwój. Klima-
tem przypomina nieco niedaleki 
Dubrovnik. Dziś w lecie zapełnia 
się dziesiątkami tysięcy turystów, 
wspaniale łącząc funkcję miasta 
nadmorskiego i zabytkowego.
Budva Fest to jeden z wielu festi-
wali na Bałkanach i nad wschod-
nim Adriatykiem. Południowi Sło-
wianie uwielbiają folklor. Festiwal 
odbywa się tu niemal w każdym 
mieście, a w samej Budvie odby-
wają się trzy festiwale w ciągu wa-
kacji. W ten sposób organizatorzy 
promują kulturę ludową i zapew-
niają dodatkową rozrywkę rozpa-
lonym w słońcu turystom. Co robi-
ła wśród folkowych rytmów nasza 
Orkiestra Dęta? Otóż instrumenty 

dęte blaszane to podstawa muzy-
ki ludowej naszych południowych 
bratanków. Przypomnijmy sobie 
popularne niegdyś w Polsce filmy 
Emira Kusturicy z muzyką Gora-
na Bregović’a. To właśnie na trąb-
kach, puzonach, waltorniach i tu-
bach wygrywano zapadające w 
ucho melodie. Lubartowska orkie-
stra idealnie wpasowała się w ten 
sposób w klimat słowiańsko-bał-
kańskiej kultury. Zaprezentowała 
jednak bardziej międzynarodowy 
i eklektyczny repertuar. Zaczę-
ła od tradycyjnych marszy, by po-
przez muzykę Chopina przejść do 
utworów zespołu Abba i zakoń-
czyć współczesnym hitem Ai Se Eu 
Te Pego Michela Teló. Publiczność 
była zachwycona, a licznie zgro-
madzeni na koncercie polscy tu-
ryści dodatkowo wzruszeni. Orkie-
stra bowiem grała w towarzystwie 
polskich flag. 
Wyjazd orkiestry był możliwy dzię-
ki wsparciu Gminy Miasto Lubar-
tów oraz Wojewódzkiej Komendy 
Straży Pożarnej w Lublinie, która 
zapewniła transport.

Członkowie Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej 
„Relaks” wyruszyli w dniach 16-17 lipca na I Rajd po 
Pojezierzu Łęczyńsko -Włodawskim. Sponsorem wyjazdu 
był Urząd Miasta Lubartów.

W Bratniku niedaleko Lubartowa, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, 
powstał Ogród Społeczny. To inicjatywa mająca na celu aktywizację i integrację osób z 
Ukrainy z lokalną społecznością. 

Dokończenie ze strony 1
Niedawno filia tego renomowane-
go  instytutu powstała w Polsce. 
- Byliśmy już na pierwszej konsulta-
cji, podczas której zdecydował, że 
podejmie się operacji obu kolan i 
stawów skokowych Marcelka – mó-
wi  Justyna Majek.
Niestety, koszt zabiegu (145 tys 
złotych)  znacznie przekracza  
możliwości finansowe samotnej 
matki.
– Wiem, że sama nigdy nie uzbie-
ram takiej kwoty. Dotychczaso-
we leczenie synka, specjalistyczny 
sprzęt, wizyty u specjalistów, re-
habilitacje - to wszystko już daw-
no wyczerpało nasze oszczędno-
ści. Dlatego zwracam się  z prośbą 
o wsparcie. 
To straszne, kiedy nie możesz po-
móc własnemu dziecku, bo na prze-
szkodzie stoją pieniądze.

Jak pomóc?
Zbiórka na leczenie Marcelka pro-
wadzona jest poprzez stronę ta-
kaakcja.org.pl/pomoz-mar-
celkowi. Można także przelać 
pieniądze na konto Fundacji Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Słoneczko”. Numer konta: 
89 8944 0003 0000 2088 2000 

0010, tytuł przelewu – Darowi-
zna Marcel Majek 726/M.
Utworzona została też grupa z li-
cytacjami dla chłopca: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1126010354634363 .
Na daną chwilę brakująca kwota 
to 90 tys. zł.

Katarzyna Wójcik

Pomóż Marcelowi być sprawn-Pomóż Marcelowi być sprawn-
nym nym 
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Półkolonie letnie z FAST 

Matura i egzamin ośmioklasisty w placówkach miejskich

Blisko 200 uczestników półkolonii letnich z MKSem

AKTUALNOŚCI

Sprawdziliśmy, jak poradzili sobie uczniowie miejskich placówek oświatowych na tegorocznym egzaminie ośmioklasisty oraz na maturze. 
Według danych Wydziału Oświaty UM, II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły podstawowe osiągnęły wyniki powyżej średnich 
ogólnopolskich.

Młodzieżowy Klub Sportowy „Lubartów” tradycyjnie organizuje półkolonie letnie dla małych mieszkańców naszego regionu. Można się zapisać na 
ostatnie wolne miejsca.

 Klub Forum Aktywności Sporto-
wo Turystycznej FAST zorganizo-
wał półkolonie letnie dla 90 dzieci 
z miasta Lubartowa i okolic. Odby-
ły się one w dniach 4-8 lipca. Ty-
dzień rozpoczęto  od wyjazdu do 
Firleja. Dzieci miały możliwość ko-
rzystania z kąpieli słonecznych 
i wodnych. Pogoda była super. 
Drugiego dnia zwiedzano Muze-
um Wsi Lubelskiej oraz dzieci mia-
ły możliwość skakania w Parku 
Trampolin w Lublinie. Na półmet-
ku półkolonii uczestnicy byli w 

Magicznych Ogrodach. W czwar-
tek główne atrakcje to seans fil-
mowy w Multikinie oraz pobyt w 
Parku Wodnym w Świdniku. Ostat-
niego dnia wybrali się do Chełma. 
Wśród atrakcji było Przejście Pod-
ziemną Trasą Kredową oraz pobyt 
w Parku Wodnym. Każde dziecko 
dostało czapeczkę oraz opaskę od 
klubu. Uczestnicy, którzy w cza-
sie trwania półkolonii mieli uro-
dziny, otrzymali prezenty od klu-
bu. Dodatkowo przez cały turnus 
było wyżywienie oraz woda dla 

uczestników półkolonii. O miłą at-
mosferę i indywidualne podejście 
do dzieci dbali wychowawcy. Ser-
deczne podziękowania dla dyrek-
cji Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Lubartowie za udo-
stępnienie parkingu na czas zbió-
rek uczestników półkolonii. 
FAST serdecznie zaprasza na trze-
ci i czwarty turnus półkolonii let-
nich w dniach 1-5.08 oraz 8- 12.08. 
Są jeszcze wolne miejsca. Więcej 
informacji na stronie www.fastlu-
bartow.pl w zakładce Aktualności.

Młodzieżowy Klub Sportowy „Lu-
bartów" prowadzi zapisy na trzy 
ostatnie tygodnie półkolonii let-
nich 2022. Od początku okresu let-
niego blisko 200 dzieci z nasze-
go miasta i regionu uczestniczyło 
w zorganizowanym wypoczynku 
MKS "Lubartów". Zajęcia sportowe, 
plastyczne, teatralne to tylko część 
atrakcji, jakie mieli młodzi odkryw-
cy. Były gry, zabawy, wyjście do ki-
na.  Zajęcia prowadzili doświad-
czeni instruktorzy. 
Są ostatnie wolne miejsca 
na turnusy:
Turnus V: 01.08.2022 - 05.08.2022
Turnus VI: 08.08.2022 - 12.08.2022
Zapisy: Jakub Adamczyk - 530 435 
366. Półkolonie organizowane są 
przy współpracy z SP nr 3 w Lubar-
towie, MOSiR Lubartów, LOK Lu-
bartów, sklep „Groszek” - Pan Jacek 
Smolarz. 

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Piotra Firleja może  poszczycić się 
zdawalnością  matur na poziomie 
93%, co na tle innych placówek 
oświatowych w województwie sy-

tuuje je wysoko.
Wynik absolwentów, którzy zda-
li egzamin maturalny na Lubel-
szczyźnie to 77 % (w liceach 84%).
Z większości zdawanych przed-

miotów absolwenci II LO uzyska-
li średnie wyniki dużo wyższe niż 
w  kraju.
Oto niektóre dane Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta Lubartów:  
polski podstawowy: II LO – 58 % 
(kraj 58 %), matematyka podsta-
wowa: II LO – 67 % (kraj 63 %), an-
gielski podstawowy: II LO – 85% 
(kraj 82 %).
Jak podaje szkoła, do egzaminów 
przystąpiło 178 absolwentów. Na 
poziomie podstawowym najwyż-
szy wynik (100%) uzyskały aż 33 
osoby. Warto wyróżnić Zuzannę 
Sternik i Annę Zielińską, które z 
dwóch przedmiotów na poziomie 
podstawowym (język angielski, 
matematyka) osiągnęły najwyż-
szy wynik. Na poziomie rozsze-
rzonym 100% uzyskali uczniowie 

zdający język angielski - Marcin 
Charliński, Martyna Marzec, Zu-
zanna Żelazek, Weronika Ostro-
wska i Alicja Tomasiak. 
Inne bardzo wysokie wyniki z eg-
zaminów na poziomie rozsze-
rzonym, na które warto zwrócić 
uwagę to: Patrycja Mazur - 98% 
z matematyki, Patrycja Maciak - 
95% z języka polskiego, Jakub Ko-
walczyk - 93% z wiedzy o społe-
czeństwie.
 Dobre wyniki osiągnęły też lubar-
towskie szkoły podstawowe pod-
czas tegorocznego egzaminu oś-
mioklasisty. 
Szczególnie dobrze wypadł język 
angielski. W tym przypadku  prze-
waga w porównaniu ze średnią 
krajową jest duża (wynik krajowy- 
67 %, średni wynik lubartowskich 

szkół – 74 %). Jeśli chodzi o język 
polski średni wynik krajowy to 
60%, a lubartowskie szkoły osiąg-
nęły poziom 65 %. W przypadku 
matematyki wynik krajowy wy-
niósł – 57 %, lubartowskie szko-
ły  - 62%.
Z wyników miejskich placówek 
oświatowych cieszy się burmistrz 
Krzysztof Paśnik. - Możemy być 
dumni z naszych maturzystów i ab-
solwentów szkół podstawowych. 
Fakt, że nasze szkoły miejskie wy-
padły na egzaminach tak dobrze, 
to znak, że mamy zdolnych i praco-
witych uczniów. Świadczy to także 
o tym, że kadra nauczycielska i dy-
rektorzy szkół wykonują swoją pra-
cę rzetelnie i z oddaniem. Dziękuję 
za to serdecznie i gratuluję świet-
nych wyników.  Katarzyna Wójcik, foto: SP1
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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 
 Do sprzedania  3 - pokojowe 
mieszkanie  do wykończenia  z piw-
nicą i garażem na os. Popiełuszki, 
cena 420 tysięcy złotych.  Tel. 696 
285 889
 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

 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
 Lokal handlowy ul. Cicha 6, około 
60 mkw.  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 – również dla osób nie ubez-
pieczonych w KRUS. Wypełnianie 
wniosków. 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

  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

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 
12 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. lokal mieszkal-
ny nr 13 przy ul. Parkowej 1, obręb 4 –  Zagrody Lubartowskie, wraz 
z udziałem wynoszącym 3950/171280 części w prawie współwłasno-
ści działki nr 497 oraz ustanowienie prawa użytkowania wieczystego 
w udziale 1/103 części działki nr 494/3. Wykaz wywiesza się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.

W siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat – 
część działki nr 122, położonej przy ul. Gazowej, na terenie Gminy Lu-
bartów, stanowiącej własność Gminy Miasto Lubartów.

Informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pa-
wła II 12 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, tj. lokal 
mieszkalny nr 16 przy ul. 3 Maja 24C, obręb 4 – Zagrody Lubartowskie, 
wraz z udziałem wynoszącym 8094/226712 części w prawie współ-
własności dz. nr 208/7. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta na okres 21 dni.

RAJD ROWEROWY DO KAMIONKI
Aktywna i Sportowa Rodzina – to 
cykl 7 wycieczek rekreacyjnych 
w formie rajdów rowerowych po 
naszym regionie. Każda wyciecz-
ka odbędzie się na innej trasie. 
Dystans 20-40 km. Plan wyjazdu 
obejmuje dłuższy postój na gry, 
zabawy i animacje. Przewidzia-

ne są również posiłki regeneracyj-
ne. W niedzielę 7 sierpnia zapla-
nowany jest V Rajd Rowerowy po 
Ziemi Lubartowskiej. Wyjazd z Lu-
bartowa o godzinie 11.00, a dłuż-
szy przystanek planowany jest w 
Kamionce na boisku przy lesie. To 
dzięki życzliwości Burmistrza Ka-

mionki Karola Ługowskiego. Tam 
zaplanowane są gry i zabawy dla 
dzieci i rodziców oraz poczęstu-
nek. Ilość miejsc ograniczona. 
Udział można zgłaszać w biurze 
MOSiR Lubartów, tel. 501 943 818. 
ig
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Złotymi medalistkami Pucharu 
Europy wśród młodzieżowców zo-
stały: Oliwia Pietrzela w walkach 
do 50 kg oraz Viktoriia Zheliezniak 
w walkach do 65 kg. Po srebrne 
medale sięgnęli: Oliwia Pietrze-
la w układach formalnych stopni 
mistrzowskich młodzieżowców i 

Piotr Czyżyk w walkach powyżej 
78 kg. Piotr Czyżyk zdobył także 
brązowy medal w układach for-
malnych II dan weteranów.
- Wywalczyłam cztery medale, po 
dwa w konkurencjach indywidual-
nych i drużynowych. W drodze do 
złotego medalu w walkach musia-

łam pokonać zawodniczki z Argen-
tyny i Bułgarii. Dzięki pomocy i cen-
nym radom trenera Jerzego Jeduta 
walki przebiegły zgodnie z planem. 
Zdobyłam nowe doświadczenie, 
które w przyszłości z pewnością 
pomoże mi osiągać coraz większe 
sukcesy. Na zawodach miałam też 
przyjemność zawalczyć w drużynie 
międzynarodowej. W składzie zna-
lazły się cztery Ukrainki, Rumunka i 
ja. Walczyłyśmy pod okiem trenera 
Olega Soloveya, tocząc pojedynki z 
dwoma drużynami z Argentyny. Był 
to pełen emocji występ i niezapo-
mniane chwile. Wyjazd uważam za 
udany i cieszę się, że mogłam wziąć 
w nim udział i godnie reprezento-
wać swój klub i kraj - opowiedzia-
ła Oliwia Pietrzela.
- W składzie Lewartu znaleźli się: 
pochodząca z Charkowa Viktoriia 
Zheliezniak, rodzeństwo Oliwia i 
Kacper Pietrzela oraz weteran Piotr 
Czyżyk, który kiedyś startował w 
barwach naszego klubu. Kacper w 

SPORT

OLIWIA PIETRZELA I VIKTORIIA ZHELIEZNIAK ZŁOTYMI MEDALISTKAMI

Przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” AGS Lubartów wzięli udział w Pucharze Europy w Taekwon-do (11. AETF Open 
European Cup). Impreza odbyła się w czerwcu w stolicy Bułgarii, Sofii. W zawodach zaprezentowali się przedstawiciele 19 państw. Lewart 
reprezentowali zawodnicy: Oliwia Pietrzela, Viktoriia Zhelezniak, Kacper Pietrzela i Piotr Czyżyk oraz trener Jerzy Jedut.

PRZYGOTOWANIA  PIŁKARZY 
LEWARTU DO NOWEGO SEZONU

„RUN-WIEPRZ-RIVER” – Lubartowski 
Bieg Terenowy z Przeszkodami

                Tym razem przerwa mię-
dzy rozgrywkami w Miejskim 
Klubie Sportowym „Lewart” 
Lubartów przebiegła spokoj-
nie. Wiosną zespół prowadzony 
przez Grzegorza Białka utrzy-
mał się w IV lidze. Dobrą wiado-
mością jest utrzymanie kadry 
z drugiej części poprzednie-
go sezonu. Zapowiadają się je-
dynie kosmetyczne zmiany w 
składzie „biało-niebieskich”. 
Rozgrywki w IV lidze lubelskiej 
sezonu 2022/2023 rozpoczną 
się w weekend 13-14 sierpnia.
Tym razem w Lubartowie zano-
si się na stabilizację. Kadra ze-
społu nieznacznie zmieni się od 
tej z rundy wiosennej. W Lewar-
cie zostają najważniejsi zawod-
nicy – Damian Podleśny, Jakub 
Niewęgłowski, Filip Michałów, 
Aleks Aftyka, Bartłomiej Konecz-
ny, Adrian Pikul, Krystian Żelisko. 
Do zespołu po rocznej przerwie 
najprawdopodobniej powró-
ci Łukasz Najda, który poprzed-
ni sezon spędził w Avii Świdnik. 
Odejdzie natomiast Antoni Je-
mioł i na jego miejsce do środ-
ka obrony Lewart chce pozyskać 
doświadczonego zawodnika. IV 
liga „HUMMEL” lubelska w sezo-
nie 2022/2023 składała się bę-
dzie z 20 zespołów występują-
cych w dwóch grupach. Grupa I: 
Bug Hanna, Górnik II Łęczna, Hu-
ragan Międzyrzec Podlaski, Le-
wart Lubartów, Motor II Lublin, 
Opolanin Opole Lubelskie, Orlę-
ta Łuków, Powiślak Końskowo-
la, Stal Poniatowa, Świdniczanka 
Świdnik; grupa II: Błękitni Ob-
sza, Granit Bychawa, Grom Róża-
niec, Gryf Gmina Zamość, Kryształ 
Werbkowice, POM-Iskra Piotrowi-
ce, Sparta Rejowiec Fabryczny, 
Stal Kraśnik, Start 1944 Krasny-
staw, Tomasovia Tomaszów Lu-
belski. W pierwszej części rozgry-
wek zespoły zagrają w grupach 
systemem każdy z każdym mecz 
i rewanż, czyli 18 kolejek. Potem 
nastąpi podział drużyn na grupy 
– mistrzowską i spadkową. Zna-
ny jest już terminarz rozgrywek 
czwartej ligi lubelskiej w rundzie 
jesiennej sezonu 2022/2023. Lu-
bartowianie rozpoczną zmaga-
nia od dwóch wyjazdowych spot-
kań. Na inaugurację w weekend 
13-14 sierpnia spotkają się z Hu-
raganem Międzyrzec Podlaski. W 

drugiej kolejce (20-21 sierpnia) 
zagrają ze Świdniczanką Świdnik. 
W trzeciej kolejce „biało-niebie-
scy” pierwszy raz zaprezentują się 
przed własną widownią, a prze-
ciwnikiem będzie Górnik II Łęcz-
na. Ten pojedynek odbędzie się 
27 lub 28 sierpnia. Część jesienna 
rozgrywek zakończy się w week-
end 19-20 listopada.
Przygotowując się do nowego 
sezonu, piłkarze Lewartu roze-
grali do tej pory dwa spotkania 
kontrolne. W pierwszym z nich 
wysoko, bo 2:6 przegrali w Kraś-
niku z miejscową Stalą. Dopó-
ki lubartowianie grali podstawo-
wym składem, to wynik był na 
styku. Po licznych zmianach do-
konanych przez szkoleniowca ze-
społu z Lubartowa w drugiej po-
łowie, gospodarze byli wyraźnie 
lepsi. Jednak na tym etapie przy-
gotowań wynik nie jest najważ-
niejszą sprawą. W drugim z do-
tychczas rozegranych sparingów 
lubartowianie przegrali u siebie 
z Cisowianką Drzewce 0:2. Dwie 
bramki dla rywala zdobył Kon-
rad Szczotka, czyli były zawodnik 
Lewartu. Rywalizacja z Cisowian-
ką to czas dla kolejnych testowa-
nych piłkarzy. Zagrało ich aż sześ-
ciu i teraz Grzegorz Białek będzie 
się zastanawiał nad ich przydat-
nością dla zespołu. W planach są 
jeszcze mecze kontrolne z POM-
-Iskrą Piotrowice, Motorem II Lub-
lin i Granitem Bychawa.
Dokumentacja spotkań kontrol-
nych piłkarzy Lewartu:
Stal Kraśnik – Lewart Lubartów 
6:2 (3:1); gole dla Lewartu zdo-
byli: Krystian Żelisko i Bartłomiej 
Koneczny – po 1.
Skład Lewartu: Podleśny – Micha-
łów, Majewski, Urban, zawodnik 
testowany, Koneczny, Ciechań-
ski, Aftyka, Łukasz Najda, zawod-
nik testowany, Żelisko, a także Tu-
taj, Piotr Najda, Iskierka, Sulowski, 
Kamiński, Bednarczyk, Duda, Lip-
ski, zawodnik testowany.
Lewart Lubartów – Cisowianka 
Drzewce 0:2.
Skład Lewartu: Tutaj – Żuk, Nie-
węgłowski, Majewski, zawodnik 
testowany, zawodnik testowa-
ny, Ciechański, Pikul, Najda, za-
wodnik testowany, Żelisko, a tak-
że Podleśny, Urban, Gębal, Duda, 
Aftyka, Iskierka i trzech zawodni-
ków testowanych.    ig

Tego jeszcze w Lubartowie nie 
było. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Lubartowie oraz 
stowarzyszenie Aktywny Lubar-
tów organizują „Run-Wieprz-
-River” – Lubartowski Bieg 
Terenowy z Przeszkodami. Im-
preza przeznaczona jest dla sze-
rokiego spektrum uczestników 
i zaplanowano ją na sobotę 27 
sierpnia. 
Zapisać się na to niecodzienne wy-
darzenie można na ogólnodostęp-
nym profilu na portalu społecznoś-
ciowym facebook.pl. znajdującym 
się pod adresem https://www.
facebook.com/RUN-Wieprz-RI-
VER-103084865804485
Dla najmłodszych prze-
widziano tor zręcznoś-
ciowy. Dorośli mogą 
liczyć na porcję tzw. run-
mageddonu, czyli po-
konywanie trasy w tzw. 
stylu wojskowym, radze-
nie sobie z nietypowymi 
przeszkodami na drodze 
oraz… trochę błota i wo-
dy. A wszystko przy za-
chowaniu pełnego bez-
pieczeństwa.
Bieg główny na dystan-
sie 7 km jest dla każde-
go powyżej 16 lat. Pro-
pozycja skierowana jest 
do osób, które chcą wy-
stąpić w czymś wię-
cej niż tradycyjne biegi 
uliczne, a także tereno-
we, gdzie trasa jest prze-
widywalna i prosta. Tu 
trzeba oprócz założenia 
aktywnego spędzenia 
wolnego czasu na po-
wietrzu dodać coś jeszcze. To ta-
ki osobisty test na wytrzymałość i 
przygotowanie fizyczne. Decydu-

jąc się na udział należy postawić 
sobie założenia do zrealizowania. 
Najważniejszymi będzie pokona-
nie przeszkód i ukończenie rywali-
zacji. A żeby tego dokonać, to trze-
ba się odpowiednio przygotować. 
Zainteresowani biegiem powin-
ni skoncentrować się nie tylko na 
budowaniu kondycji, ale też siły fi-
zycznej.
- Trasa „Run-Wieprz-River” nie bę-
dzie należała do bardzo trudnych. 
Jako organizatorzy chcemy odpo-
wiednio zbilansować poziom trud-
ności. Zawodnicy zaawansowa-
ni będą mogli się ścigać i walczyć z 
czasem. Dla nich przeszkody i trasa 

to może być przysłowiowa „bułka z 
masłem”. Ale zdecydowana więk-
szość uczestników pierwszy raz bę-

dzie miała kontakt z taką formą ry-
walizacji sportowej. I dla nich nie 
chcemy zbyt wysoko zawiesić po-
przeczki. Dlatego uspakajamy – nie 
miejcie wątpliwości. Dacie radę zo-
stać pierwszymi w historii Lubarto-
wa uczestnikami biegu terenowe-
go z przeszkodami! A satysfakcja 
po przekroczeniu linii mety będzie 
czymś wyjątkowym i niezapomnia-
nym. Przygotujemy dla uczestni-
ków ok. 30 przeszkód. Dzielimy je na 
dwie kategorie – naturalne i profe-
sjonalne. Naturalne to te, które znaj-
dują się na tzw. łąkach (czyli tereny 
poza umowną granicą Parku Miej-
skiego). Znajdziemy tu drogi grun-

towe, zarośla, łąki, rowy, 
kłody drzew, a nawet las. 
Przewidujemy też „mo-
czenie nóg w Wieprzu”, 
no i nie może zabraknąć 
porcji błota…
Przeszkody profesjo-
nalne ustawione będą 
na całej trasie i będą to 
m.in. drabinka skośna, 
mostek tybetański, „po-
rodówka”, równoważ-
nia skośna, ścianki, „he-
likopter”, libra. Brzmi 
nieco tajemniczo? Za-
pewniamy, że to wie-
lokrotnie sprawdzone i 
bezpieczne przeszkody. 
Jesteśmy już po lustracji 
trasy i wstępnych ustale-
niach związanych z roz-
pieszczeniem przeszkód. 
Wszystko wygląda eks-
cytująco. Zapowiada się 
coś niesamowitego - tak 
o imprezie piszą orga-
nizatorzy. Link do zapi-

sów https://www.e-gepard.eu/pl/
show-race/2393      

  ig

finale Mistrzostw Polski juniorów 
doznał kontuzji, dlatego w Sofii nie 
startował w walkach, a jedynie w 
układach formalnych. Cieszę się, że 
wszyscy reprezentanci polskich klu-
bów mieli okazję rywalizować np. z 
bardzo mocnymi Argentyńczykami. 
Z Ameryki Południowej przyjechała 
bardzo silna, 50-osobowa drużyna i 
warto było się z nimi zmierzyć - po-
wiedział prezes Polskiego Związku 

Taekwon-do i trener Lewartu Lu-
bartów Jerzy Jedut. Oliwia walczy-
ła także dwukrotnie w zawodach 
drużynowych w składzie między-
narodowego zespołu. Pierwszą 
walkę przegrała najmniejszą róż-
nicą punktową z powodu trze-
ciego ostrzeżenia w ostatniej se-
kundzie. W drugiej walce Polka 
zwyciężyła. 

  ig 
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AKTYWNA I SPORTOWA RODZINA POJECHAŁA DO SERNIK
Aktywna i Sportowa Rodzina – to 
cykl 7 wycieczek rekreacyjnych w 
formie rajdów rowerowych po na-
szym regionie. W niedzielę 10 lip-
ca odbył się IV Rajd Rowerowy 
po Ziemi Lubartowskiej. Udział w 
nim wzięło ok. 40 uczestników. 
Dzięki życzliwości Wójta Gmi-
ny Serniki Pawła Woźniaka dłuż-
szy przystanek zorganizowano w 
przepięknym miejscu w centrum 
Sernik. Tam w bezpośrednim są-
siedztwie rzeki Wieprz odbyły się 
gry i zabawy dla dzieci, rodziców 

oraz poczęstunek. Liczną grupę 
uczestników wystawiło Miejskie 
Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” 
Lubartów, na czele z prezesem 
Bogdanem Mileszczykiem.
Podczas przystanku w Serni-
kach odbył się spontaniczny tur-
niej w bule, czyli dyscypliny, któ-
ra w naszym mieście zdobywa 
coraz większą popularność. Naj-
lepsi uczestnicy wśród dzieci to: 
Adam Matyjaszczyk, Damian Fi-
joł i Nikola Zapora. Zaś wśród do-
rosłych trójka najlepszych uczest- ników to: Stanisław Zyga, Ewelina 

Fijoł i Ryszard Granat.
Organizacja rajdów możliwa jest 
dzięki partnerom i sponsorom. Są 
nimi: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego, Powiat Lu-
bartowski, Miasto Lubartów. Or-
ganizatorem był Miejski Ośrodek 
Sport i Rekreacji w Lubartowie 
oraz stowarzyszenie Aktywny Lu-
bartów.

ig

Miejski Klub Sportowy „Lewart” 
AGS Lubartów zwyciężył w kla-
syfikacji klubowej za poprzedni 
sezon wśród klubów tenisa sto-
łowego Lubelszczyzny. Drugi z 
naszych przedstawicieli – Miej-
ski Klub Sportowy Stowarzysze-
nie Tenisa Stołowego Lubartów 
został sklasyfikowany na trze-
cim miejscu.
To już kolejny sezon zakończony 
sukcesem lubartowskiego klubu. 
Lewart zdobył pierwsze miejsce 
w klasyfikacji generalnej wśród 
wszystkich klubów Lubelszczy-
zny. Przez cały sezon 2021/2022 
zgromadził na swoim koncie 
19.978 punktów. Drugi klub w 
zestawieniu wyprzedził o ponad 
9000 punktów, co jest małą dekla-
sacją. Na taką ilość punktów za-
pracowali zawodnicy we wszyst-
kich kategoriach wiekowych, 
począwszy od skrzatów, a skoń-
czywszy na seniorach. Warto do-
dać, że Lewart to jedyny klub w 
zestawieniu, który punktował we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych. Progres zanotowali przed-
stawiciele STS Lubartów. Awans z 
piątego na trzecie miejsce to nie-
wątpliwie sukces. Wychodzi na to, 
że Lubartów za-
sługuje na mia-
no stolicy wo-
j e w ó d z k i e g o 
tenisa stołowe-
go. Dodatkowo 
nasze kluby mia-
ły w ubiegłym 
sezonie najwię-
cej wykupionych 
licencji zawodni-
czych.
Sukcesy lubar-
towskich tenisi-
stów stołowych 
zostały dostrze-
żone przez wła-
dze samorządo-
we. W Urzędzie 
Miasta Lubartów 
odbyło się spot-

kanie Burmistrza Miasta Lubartów 
Krzysztofa Paśnika z przedstawi-
cielami sekcji tenisa stołowego 
Lewartu – Jakubem Saganem i 
Norbertem Jóźwiakiem. Burmistrz 
pogratulował pingpongistom Le-
wartu zwycięstwa w klasyfikacji 
generalnej klubów Lubelszczyzny.
- Jako samorząd wspieramy sport i 
jestem dumny z tego, że nasze sta-
rania przekładają się na sukcesy te-
nisistów stołowych. Cieszę się, że 
mamy tak dobrych zawodników, 
którzy tak licznie uczęszczają na 
zajęcia. Na wyróżnienie zasługuje 
postawa trenerów, którzy wkładają 
całe swoje serce w pracę z zawod-
nikami. Dzięki temu Lewart kolej-
ny raz został najlepszym klubem na 
Lubelszczyźnie - mówi Burmistrz 
Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.
Lubelski Okręgowy Związek Teni-
sa Stołowego podsumował rywa-
lizację klubową, zakończonego 
właśnie sezonu 2021/2022. Naj-
lepszym klubem Lubelszczyzny 
jest lubartowski Lewart. Najstar-
sze stowarzyszenie kultury fizycz-
nej w Lubartowie, wygrało klasy-
fikację ze zdecydowaną przewagą 
nad rywalami. Duży awans (na 
trzecie miejsce) zanotowało STS 

Lubartów. Z klubów funkcjonują-
cym na terenie naszego powiatu 
palmę pierwszeństwa dzierży Le-
wart. Wśród 38 punktujących klu-
bów Lubelszczyzny mamy pięć z 
terenu naszego powiatu. W nie-
oficjalnym podsumowaniu dla 
naszych stowarzyszeń wygrał Le-
wart, wyprzedzając STS Lubartów, 
Kłos Wola Skromowska, MLKS Wo-
la Sernicka i Juniora Łucka.
Klasyfikacja klubowa – zwycięz-
cy poszczególnych kategorii 
wiekowych oraz miejsca zajęte 
przez nasze kluby:
skrzaci (10 klubów) – 1. UKS Bobry 
Bobrowniki 479 pkt, 2. STS Lubar-
tów 370 pkt, 3. Lewart 297 pkt; ża-
cy (14 klubów) – 1. Dwójka Kraś-
nik 1303 pkt, 3. STS Lubartów 992 
pkt, 4. Lewart 934 pkt, 7. Kłos 642 
pkt, 14. Junior 54 pkt; młodzicy 
i młodzicy młodsi (13 klubów) – 
1. Ogniwo Chełm 3042 pkt, 3. Le-
wart 1642 pkt, 6. STS Lubartów 
720 pkt, 9. Junior 396 pkt, 12. Kłos 
160 pkt; kadeci (15 klubów) – 1. 
Lewart 1881 pkt, 2. STS Lubartów 
1791 pkt, 6. Kłos 814 pkt, 9. Junior 
511 pkt; juniorzy (17 klubów) – 1. 
Lewart 5547 pkt, 15. Kłos 74 pkt, 
16. STS Lubartów 47 pkt; młodzie-

żowcy (8 klubów) – 1. SMS Włoda-
wa 1481 pkt, 3. Lewart 1066 pkt; 
seniorzy (32 kluby) – 1. ATS Lub-
lin 8632 pkt, 2. Lewart 8612 pkt, 4. 
STS Lubartów 3856 pkt, 9. MLKS 
Wola Sernicka 1285 pkt, 20. Kłos 
514 pkt; klasyfikacja ogólna (38 
klubów) – 1. Lewart 19.978 pkt, 3. 
STS Lubartów 7776 pkt, 14. Kłos 
2204 pkt, 21. MLKS Wola Sernicka 
1285 pkt, 22. Junior 961 pkt.
Pingpongowe klasy sportowe
Lubelski Okręgowy Związek Teni-
sa Stołowego podał listę zawod-
ników z klubów Lubelszczyzny, 
którzy w zakończonym sezonie 
zdobyli klasy sportowe. W zesta-

wieniu tym są przedstawiciele 
trzech klubów funkcjonujących 
na terenie naszego powiatu – Le-
wartu Lubartów, STS Lubartów 
i Kłosa Wola Skromowska. Klasy 
sportowe za osiągnięcia z sezonu 
2021/2022 nadane są do końca 
2023 roku. Podstawą do ich przy-
znania było przede wszystkim za-
jęcie wysokiego miejsca podczas 
mistrzostw województwa senio-
rów, juniorów lub kadetów, a tak-
że udział w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski. Pierwszą klasę 
zdobyły 2 osoby, zaś drugą klasę 
sportową 17 osób z Lubelszczy-
zny, w tym szóstka zawodników 

Lewartu: Anna Lipska, Ja-
kub Sagan, Julia Wójcik, Ka-
rolina Wójtowicz, Aleksan-
dra Zgierska i Agata Lipska. 
Trzecią klasę sportową wy-
walczyło 58 osób z klubów 
naszego województwa, w 
tym piętnastka „naszych” 
osób: Norbert Jóźwiak, Łu-
kasz Drzewiecki, Wiktor 
Kozioł, Bartosz Wójtowicz, 
Wiktor Kudło, Katarzyna Ju-
siak, Rafał Pawłowski, Mak-
symilian Karczmarz, Błażej 
Kuta, Michał Kuta (wszyscy 
Lewart), Krzysztof Barszcz, 
Jarosław Woźniak, Zuzan-
na Lato, Ewa Lipska (wszy-
scy STS Lubartów), Weroni-
ka Pudlak (Kłos). 

opr. ig

LUBARTÓW STOLICĄ WOJEWÓDZKIEGO TENISA STOŁOWEGO
Lewart najlepszym klubem Lubelszczyzny, a STS Lubartów na trzecim miejscu.


