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Ulica czeka na nowy asfalt i jeszcze poczeka 

Kolektor blokuje Krępiecką 

Urząd marszałkowski pomoże w budowie 

Hala dla „Bronka” 
na wyciągnięcie ręki 
Jeszcze w tym roku może rozpocząć się budowa 
pełnowymiarowej hali sportowej przy I LO. Świdnicka 
inwestycja znalazła się na liście zadań przeznaczonych 
do dofinansowania ze środków, którymi dysponuje 
urząd marszałkowski. W tej chwili spis inwestycji 
trafił do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po jego 
zatwierdzeniu przez ministerstwo powiat będzie mógł 
ruszać z budową.   Str. 11

Zmienić się ma i pałac w Krzesimowie,  
i otoczenie zabytku 

Park za miliony.  
Na początek 
W przyszłości ma stać się miejscem wypoczynku dla 
mieszkańców powiatu świdnickiego i atrakcyjnym 
punktem dla turystów. W tej chwili przedstawiciele 
powiatu mają już koncepcję zagospodarowania 
zabytkowego parku i pałacu. Rozpoczęli również 
poszukiwanie pieniędzy na sfinansowanie 
przedsięwzięcia.   Str. 11

Będą nowe mieszkania 

Świdnik rusza  
na wschód
Świdnicka spółdzielnia właśnie 
ogłosiła przetarg na koncepcję 
zagospodarowania działek po 
wschodniej stronie al. Armii 
Krajowej. Jej przedstawiciele 
jeszcze w tym roku chcą również 
przystąpić do budowy kolejnego 
bloku. Władze spółdzielni nie 
boją się braku chętnych na nowe 
mieszkania, bo w tej chwili mają 
już około 800 podań.   Str. 4

Przygotowania do największej miejskiej imprezy już 
na finiszu

Gwiazdy zabłysną w Świdniku
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury zapewniają, 
że atrakcji nie zabraknie. Mają być gwiazdy, Wiele imprez 
towarzyszących i wydarzeń skierowanych do mieszkańców 
w każdym wieku. Najprawdopodobniej tegorocznym Dniom 
Świdnika będzie również towarzyszył piknik lotniczy.   Str. 7

Mieszkańcy czekają na spotkanie 

Urzędnicy nie mogą  
dotrzeć na Witosa 

Str. 4

Przedstawiciele urzędu już od tygodni zapowiadają spotkanie 
z mieszkańcami ul. Witosa. Rozmowy mają dotyczyć budowy 
parkingów. I chociaż urzędnicy zapewniają, że do spotkania 
dojdzie, to jak na razie konkretnego terminu jeszcze nie ma.  
Do tego radni na ostatniej sesji zmniejszyli kwotę zaplanowaną 
na ten rok na inwestycję.   Str. 14

III Wojewódzkie Spotkania Baletowe, czyli...

Wielkie  
święto  
tańca

Str. 14

Poznać teorię, praktykę  
i zdobyć kartę rowerową 

Edukacja na 
dwóch kółkach 

Jak i kiedy rowerzysta powinien 
sygnalizować, że skręca? Czy 
przez przejście dla pieszych 
można przejechać? Co zrobić, 
jak zapali się czerwone światło? 
Co oznaczają znaki drogowe? 
Między innymi odpowiedzi na 
takie pytania mogli uzyskać 
młodzi rowerzyści...   Str. 7
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Należące do najstarszych, nie tylko na 
Lubelszczyźnie, kluby społeczno-poli-
tyczne obchodziły swoje imponujące 
rocznice. Najmłodszy na scenie Komi-
tet Obrony Demokracji zwierał mocno 
szeregi, a ulicami Lublina przeszedł 
tradycyjny już wielki marsz zorganizo-
wany przez Centrum Jana Pawła II, pod 
hasłem „Każde życie jest bezcenne”.

Nawet 40 proc. dokonywanych w Polsce 
legalnie aborcji dotyczy dzieci, u których w 
stadium płodowym zdiagnozowano zespół 
Downa – wynika ze statystyk medycznych. 
Właśnie za te niewinne ofiary modlili się 
uczestnicy wielotysięcznych pochodów, 
które przeszły ulicami 140 miast w Polsce. 
– Pragniemy modlić się za każde życie od 
momentu poczęcia aż do naturalnej śmier-
ci – podkreślał ks. prałat Tadeusz Pajurek, 
prezes zarządu Centrum Jana Pawła II w 
Lublinie. Marszowi towarzyszyły koncerty, 
konkursy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży 
animowane ze „Sceny dla Życia” ustawionej 
przy kościele akademickim KUL. Tegoroczny 
marsz odbywał się pod patronatem i przy 
symbolicznym udziale wojewody lubelskie-
go Przemysława Czarnka.  

Myśl niezależna
W miniony weekend nie tylko jednak o 

dzieciach mówiono na KUL. Dzięki gościn-
ności uczelni swoje 40-lecie świętował w jej 
murach Klub Inteligencji Katolickiej, jedna z 
najstarszych i najbardziej zasłużonych plat-
form wymiany niezależnych poglądów i 
myśli chrześcijańsko-społecznej jeszcze w 
czasach głębokiego PRL. Jubileusz odby-
wał się w momencie szczególnym – jego 
uczestnicy wspomnieniami, modlitwą, jak i 
wystąpieniach panelowych często przywo-
ływali osobę współzałożyciela KIK-u i jego 
wieloletniego prezesa, niedawno zmarłego 

profesora Ryszarda Bendera. Okolicznoś-
ciowy list z gratulacjami i życzeniami dalszej 
owocnej pracy dla członków i sympatyków 
KIK skierował na ręce obecnego prezesa, 
prof. Mieczysława Ryby, sam prezydent 
RP, Andrzej Duda. Równolegle ze starszymi 
(w przenośni i dosłownie) kolegami swoje 
trzydziestolecie świętowała również KUL-
owska kuźnia kadr dla ruchów katolickich, 

narodowych i wolnościowych, czyli Aka-
demicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej 
VADE MECUM.

Za-KOD-owani
Ze starannie wyselekcjonowanym 

gronem zwolenników spotkał się z kolej 
Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony 
Demokracji. – To nie jest tak, że mówimy, 
że wszystko, co było zanim przyszło to, co 
przyszło, było dobre i wspaniałe i trzeba to 
tylko przywrócić. Nie, wiele rzeczy i spraw 
wymagało poprawy, jednak na pewno nie 
tymi metodami i nie w tym kierunku, w 
jakim podąża i działa obecna władza – tłu-
maczył. Kijowski przyznał też, że obecna 
opozycja wydaje się przegrywać rywali-
zację o rząd dusz młodzieży, wśród której 
przeważają postawy raczej konserwatywne. 
– Widać to na naszych manifestacjach, na 
których dominują osoby starsze, podczas 
gdy młodzi stoją wokół haseł narodowców 
– przyznawali uczestnicy spotkania. Lider 
KOD podkreślił, że jego organizacja nie ma 
ambicji wyborczych.

To nie koniec spotkaniowego maratonu 
w Lublinie. Już w poniedziałek, 16. maja do 
Centrum Konferencyjnego VICTORIA przy 
ul. Narutowicza pos. Krzysztof Michałkie-
wicz i władze regionalne PiS zapraszają na 
dyskusję z udziałem wicepremiera i ministra 
rozwoju Mateusza Morawieckiego. Począ-
tek o godz. 15. TAK

r e k l a m a
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PODZamCZe: kupcy się nie pomieszczą?

Bunt przy zielonym rynku
Po koniec kwietnia miejscy urzędnicy 
zaprezentowali koncepcję „Zielonego 
Rynku” przy ulicy Ruskiej w Lublinie. 
Pomysł na nowoczesne targowisko nie 
podoba się Lubelskiemu Społecznemu 
Komitetowi Obrony Targowiska. Jego 
członkowie domagają się moderniza-
cji targu w miejscu, w którym kupcy 
aktualnie pracują.

Wspomniana koncepcja zakłada przenie-
sienie handlarzy na drugą stronę ulicy, na 
teren dawnego parkingu busów. Powołany 
19 marca tego roku Komitet nie akceptuje 
tego pomysłu. – „Nie ma fizycznej moż-
liwości ulokowania wszystkich obecnie 
handlujących, zwłaszcza owocami, warzy-
wami, kwiatami, na tak małej powierzchni, 
na dodatek w bardzo bliskim sąsiedztwie 
niezadowolonych mieszkańców kamienic, 
którzy zapowiadają intensywne protesty” 
– piszą społecznicy w liście podpisanymi 

przez Marię Jastrzębską-Kocuń, przewod-
niczącą Komitetu. 

Przypomnijmy, wg projektu nowe tar-
gowisko „Zielony Rynek” będzie miało 60 
stoisk dla kupców, każde o wymiarach 2,5 na 
2 m, do tego kilka miejsc dla handlujących 
kwiatami, owocami i warzywami. – Miejsc 
starczy dla wszystkich. Nikogo poza kupca-
mi i handlującymi zieleniną i warzywami nie 
wpuścimy – zapewniali prezydent Krzysztof 
Żuk i Robert Pasik, szef Stowarzyszenia 
„Zielony Rynek”.

Uwag społeczników jest więcej. Wspo-
mniany list jest kontynuacją uwag zebranych 
na pierwszym spotkaniu przedsiębiorców 
z Podzamcza, które odbyło się w lutym. 
Komitet domaga się całkowitego wstrzy-
mania dyskusji i prac koncepcyjnych nad 
propozycjami nowej hali targowej i zielo-
nego rynku. 

Do sprawy wrócimy. BCH

Wojewoda Czarnek broni profesor Starosławską i unieważnia dyscyplinarkę Zarządu 
Województwa dla dyrektor COZl 

Marszałek skarży się do sądu
Iskrzy na linii marszałek 
– wojewoda. Poszło o profesor 
Elżbietę Starosławską, odwołaną 
pod koniec marca przez Zarząd 
Województwa z funkcji dyrektora 
Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej. Wojewoda Przemysław 
Czarnek unieważnił uchwałę 
rozwiązującą jej umowę  o pracę 
bez wypowiedzenia. To decyzja bez 
precedensu, że wojewoda ingeruje 
w personalne decyzje marszałków. 
Marszałek decyzję wojewody 
zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 

Wojewoda wziął profesor Starosław-
ską w obronę, bo jego zdaniem decyzja 
o zwolnieniu dyscyplinarnym jest niedo-
statecznie uzasadniona, zawiera jedynie 
zarzuty z wewnętrznej kontroli marszałka 
w szpitalu. „Organ samorządowy powi-
nien wskazać konkretne zdarzenie, które 
stanowi «ciężkie» naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych oraz 
– co najważniejsze – konkretne dowody w 
szczególności orzeczenie kompetentnych 
organów (prokuratura, sąd, NIK), które 
potwierdzają przyjęte ustalenia i faktycz-
ne zarzuty. W niniejszej sprawie zarzuty 
Zarządu Województwa dotyczą jednego 
aspektu działalności Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej – udzielenia zamówień 

publicznych. Nie ulega wąt-
pliwości, ze jest to materia 
skomplikowana i mogąca 
rodzić wątpliwości interpre-
tacyjne. Wszelkie ustalenia 
w tym zakresie powinny być 
zatem poprzedzone dogłęb-
ną analizą, uwzględniającą 
orzecznictwo sądowe i sta-
nowiska kompetentnych or-
ganów” – uzasadnia swoją 
decyzję w piśmie przesłanym 
do Urzędu Marszałkowskie-
go wojewoda Przemysław 
Czarnek.

M a r s z a ł e k  S ł awo m i r 
Sosnowski nie zgadza się z 
argumentami wojewody i 
postanowił wejść na drogę sądową. – Pan 
wojewoda, pouczając nas o przestrzega-
niu prawa, sam wykroczył poza jego ramy. 
Zamiast sprawdzać nasze uchwały pod 
względem formalnym, wszedł bardzo głę-
boko w merytorykę, w którą, uważam, nie 
powinien wchodzić – przyznaje marszałek 
Sosnowski.

Sprawa jest bezprecedensowa. Jak pod-
kreśla Małgorzata Wrzołek, radca prawny 
Urzędu Marszałkowskiego, to pierwszy przy-
padek, gdy uchwała Zarządu Województwa 
została unieważniona i trzeba ją rozstrzygać 
w trybie nadzorczym przed sądem.

– Nie wszyscy dyrektorzy w kraju mają 
takie szczęście, żeby organy administracji 
wkraczały w ochronę ich stosunku pracy 
– mówi prawniczka. –  Muszą czekać na 
orzeczenie sądu pracy – dodaje.

Prof. Starosławska pozew do sądu pracy 
złożyła 15 kwietnia. Jednocześnie w proku-
raturze w prowadzone jest postępowanie 
wyjaśniające w sprawie składania przez byłą 
szefową Centrum Onkologii fałszywych 
oświadczeń w sprawie przeprowadzanych 
w centrum przetargów. Dyr. Starosławskiej 
zarzuca się naruszenie ustawy antykorupcyjnej 
oraz prawa zamówień publicznych.  RED

I Festiwal reportażu w lublinie

Umiejętność dostrzegania historii
Przez 3 dni (11-13.05) w Lublinie prze-
bywali wybitni reportażyści. Spotykali 
się ze studentami i wszystkim zain-
teresowanymi tą tematyką podczas 
otwartych wykładów. W piątek odbyła 
się gala kończąca to wydarzenie. Przy-
znano wówczas trzy nagrody.

Nagrodę Prezydenta Lublina za naj-
lepszą książkę reporterską 2015 r. zdobył 
Wojciech Jagielski za „Wszystkie wojny 
Lary”. Otrzymał on statuetkę Kryształo-
wej Karty Polskiego Reportażu oraz 11 tys. 
złotych. 

– Reporterem staje się ten, kto ma umie-
jętność dostrzegania historii, nad którymi 
inni przechodzą do porządku dziennego. 
Trzeba umieć dostrzec w opowieści coś w 
rodzaju alegorii, uniwersalnego przesłania, 
które czytelnik będzie mógł odnieść do 
swojego życia – wyjaśnia Wojciech Jagiel-
ski. – Reportaż literacki oczywiście rządzi 
się innymi prawami niż reportaż prasowy. 
W jednej z książek pozwoliłem sobie na 
stworzenie fikcyjnych postaci, ale w gaze-
cie nigdy bym tak nie zrobił. Tam nie ma 
miejsca na choćby krztynę fikcji. 

Wojciech Jagielski (ur. 1960) jest dzienni-

karzem, reporterem, pisarzem. Współpraco-
wał z Polską Agencją Prasową w latach 1986-
91 i ponownie od 2012. Pisał też do „Gazety 
Wyborczej” w latach 1991-2012. Specjalizuje 
się on w problematyce Bliskiego Wschodu, 
Afryki, Kaukazu.

Następne wyróżnienie – Nagrodę Pub-
liczności – otrzymał Paweł Piotr Reszka 
za książkę „Diabeł i tabliczka czekolady”. 
Oddano na niego 534 głosy. 

– Ryszard Kapuściński mówił, że repor-
tażysta powinien być przede wszystkim 
dobrym człowiekiem. W tę cechę moim 

zdaniem wpisany jest szacunek do drugie-
go człowieka. I to jest podstawowa rzecz, 
żeby reportażem nie zrobić komuś krzywdy 
– mówi Paweł Reszka. – Ponadto bardzo 
ważna jest empatia, ponieważ reporterzy 
rozmawiają o trudnych, czasem drama-
tycznych, tematach i bez tej cechy trudno 
byłoby zbudować poczucie bezpieczeństwa 
naszemu bohaterowi, aby powierzył nam 
swoją historię.

Paweł P. Reszka (ur. 1977) pracuje w 
„Gazecie Wyborczej” w Lublinie. Skończył 
historię na UMCS oraz podyplomowe 
dziennikarstwo na Uniwersytecie War-

szawskim. Dwukrotnie nominowany był 
do nagrody „Grand Press”, a jego książka 
„Diabeł i tabliczka czekolady” znalazła się 
w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuściń-
skiego za reportaż literacki.

Do nagrody za najlepsza książkę re-
porterską 2015 wydawnictwa zgłosiły w 
sumie 39 tytułów, spośród których jury w 
składzie: Agata Koss-Dybała, Mateusz 
Nowak oraz Rafał Szczerbakiewicz no-
minowało osiem pozycji. 

Dodatkową nagrodę Prezesa Radia Lub-
lin Mariusza Deckerta otrzymał Cezary Ła-
zarewicz za książkę „Elegancki morderca”. 
Nagrodą jest wydanie audiobooka. 

Wskazówki dla młodych
P. Reszka prowadził podczas Festiwalu 

warsztaty dla studentów dziennikarstwa. 
– Osoby, z którymi miałem zajęcia, pytały, 
i to jest bardzo ważna cecha reportera i 
dziennikarza, czyli ciekawość świata. Pra-
cowaliśmy na tekstach różnych reporte-
rów i widziałem, że nie były one dla nich 
obojętne. Mam więc wielką nadzieję, że 
coraz więcej osób będzie się zajmować 
reportażem – opowiada Reszka. – Każdy 
dziennikarz musi sam odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co chciałby robić. Znam dzien-
nikarzy, którym reportaż nie pasuje, dobrze 
czują się na przykład w działce politycznej, 
więc reportaż, do którego materiał trzeba 
zbierać czasem kilka tygodni lub miesięcy, 
po prostu ich nuży.

W. Jagielski radził młodym ludziom, 
aby uczyli się języków obcych i by potrafili 
posługiwać się nimi w takim stopniu, aby pi-
sanie reportaży po francusku, niemiecku czy 
rosyjsku nie stanowiło dla nich problemu. 
– Jeśli ktoś bardzo chce zostać reportażystą, 
to niech za wcześnie nie wyrzeka się tego 
marzenia i robi to, co podpowiada zdrowy 
rozsądek – podsumował Jagielski. MG

I Festiwal reportażu w lublinie – spotkanie z reportażystą Wojciechem Tochmanem  

marszałek Sławomir Sosnowski nie krył zdziwienia decyzją 
wojewody

kOD, kIk, Vade mecum, marsz dla Życia i rodziny, 
czyli…

Społeczno-polityczny 
weekend 

lubelski marsz Życia 
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lubelski ratusz oraz właściciel ponad 100 ha na Czechowie zabierają głos

Górki zniwelowane przejściowo... 
Prace ziemne na terenie poligonu 
na górkach czechowskich 
trwają, ale wzgórza i wąwozy 
są bezpieczne, a zwiezione tu 
góry piachu i ziemi znikną – tak 
zapewnia spółka deweloperska 
TBV, właściciel terenu. Roboty 
na tym obszarze mają swoje 
uzasadnienie i są zgodne z prawem 
– wynika z informacje urzędu 
miasta i wyjaśnień dyrekcji 
TBV. Zasypane doliny niełatwo 
przywrócić do pierwotnego stanu 
– twierdzą obrońcy górek i na 20 
maja zwołują publiczną debatę na 
temat ich przyszłości.

Górki to od dwóch miesięcy najczulszy 
punkt miasta i drażliwy temat. O zasypywa-
niu terenu byłego poligonu informowaliśmy 
przed tygodniem. Niecka strzelnicy została 
już niemal całkiem zniwelowana. Zaniepo-
kojeni mieszkańcy zawiadomili instytucje 
odpowiedzialne za ochronę środowiska i 
nadzór budowlany, dopytując, czy wszystko 
odbywa się zgodnie z prawem.

To nie odpady, to materiał odtwo-
rzeniowy
Również „Nowy Tydzień” spytał urząd 

miasta o to, co dzieje się na górkach. Przed 
zamknięciem poprzedniego wydania „No-
wego Tygodnia” nie dostaliśmy odpowie-
dzi. Dotarły do nas w poniedziałek, już po 
ukazaniu się gazety. Jak informuje ratusz, 
na podstawie informacji uzyskanych od 
wykonawcy realizowanej na skraju górek 
przebudowy skrzyżowania Solidarności-
Sikorskiego-Ducha, czyli firmy Skanska, na 
teren górek zwożone są materiały z tej in-
westycji drogowej. „Gromadzone materiały 
są zgodnie z procedurami budowlanymi i 
specyfikacją techniczną ponownie wbudo-

wywane w konstrukcje drogowo-jezdne. 
Na tym etapie realizacji robót nie stanowią 
więc odpadu, ponieważ wg wykonawcy 
będą wykorzystywane w dalszej części 
prac. Zakres prac inwestycyjnych przewiduje 
m.in. przebudowę odcinków dróg, budowę 
skrzyżowania, budowę ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych, przebudowę i budowę 
zatok autobusowych, niwelację i plantowanie 
terenu, budowę obiektu mostowego w ciągu 
al. Solidarności, budowę murów oporowych 
oraz infrastrukturę” – napisała Beata Krzy-
żanowska, rzecznik prezydenta Lublina. – W 
toku prowadzonego postępowania Wydział 
Ochrony Środowiska wystąpi do wykonawcy 
robót o udokumentowanie sposobu ma-
gazynowania i docelowego wykorzystania 
zgromadzonych materiałów. Dopiero ta do-
kumentacja pozwoli nam na rozstrzygnięcie, 
czy omawiane materiały będą faktycznie 
wykorzystywane, czy składowane w oma-
wianym miejscu – zastrzegła.

Nie wbijemy nawet sztychu… 
Z przeprowadzeniem postępowania WOŚ 

uwinął się bardzo szybko, bo już w ubiegły 
czwartek, Zbigniew Dymowicz, dyrektor 
inwestycji w TBV poinformował nas:

– Urzędowa kontrola potwierdziła, że 
piach, ziemia i fragmenty gruzu, które znajdują 
się na części terenu należącego do TBV, to nie 
odpad, tylko materiał, który zostanie ponow-
nie wykorzystany przy przebudowie skrzyżo-
wania Solidarności-Sikorskiego-Ducha.

– Jesteśmy w zgodzie z prawem – stwier-
dza w bezpośredniej rozmowie z nami Zbi-
gniew Dymowicz, zaskoczony falą zarzutów 
lublinian o „samowolę” budowania na gór-
kach. – TBV wydzierżawiła firmie Skanska 
teren byłej strzelnicy, w sumie około 1 ha 
gruntu, na potrzebę zmagazynowania mate-
riału pochodzącego z budowy skrzyżowania 

i mającego być później wykorzystany przy 
realizacji tej inwestycji. Skanska w umowie z 
nami gwarantuje, że po zakończeniu robót 
teren ten wróci do stanu przed ich rozpo-
częciem. Nawet ziemia humusowa została 
tu zdjęta, co udokumentowano, by nie de-
gradować naturalnego podłoża. 

Dyrektor Dymowicz uważa, że obecna 
niwelacja terenu nie wyrządzi żadnych szkód, 
a miejsce to, jako dawna strzelnica, jego zda-
niem nie podlega ochronie przyrody gdyż 
zostało ukształtowane niegdyś przez wojsko, 
nie przez naturę.

Sugestie, że prowadzimy tam jakieś ro-
boty budowlane, że cierpią na tym pagórki 
i wąwozy, są nieprawdziwe. Dopiero od 2 
miesięcy jesteśmy właścicielem gruntu. Jak 
można posądzać nas o tak niemożliwe dzia-
łania, bez projektu, uzgodnień, pozwolenia 
na budowę? – pyta i zapewnia, że TBV w 
ciągu najbliższego roku nie wbije tam ani 
sztychu! Firma czeka na zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzeni, mającą 
umożliwić zagospodarowanie do 40 proc. 
górek, w tym pod budowę mieszkaniową. 
– O taką zmianę aktualnie obowiązujące-
go tu planu zagospodarowania wystąpił 
już poprzedni właściciel tego terenu, Echo 
Investment. TBV ten wniosek podtrzymuje 
– dodaje Dymowicz.

„Central park”  
a nie „manhattan”?
Dyrektor z TBV dementuje też domysły, 

jakoby realizowane przez Gminę Lublin po-
łączenia drogowe obok ich działek na Cze-
chowie dotyczyły przyszłych miejsc budów 
tego dewelopera. Twierdzi, że nie ma takich 
gruntów w jego posiadaniu, gdzie miasto 
byłoby służebne w budowaniu dróg na rzecz 
spółki TBV. Najpierw należałoby zapoznać się 
z planami, (są dostępne w ZDiM) by nie posą-

Naukowe spojrzenie na górki
Konferencja i spotkanie dyskusyjne na temat ochrony przyrody w mieście, w kontekście górek 
czechowskich, odbędzie się w piątek, 20 maja, w godz. 9:30-18 w sali obrad Rady Miasta 
lubelskiego ratusza.
Konferencję wraz z panelem dyskusyjnym organizuje Stowarzyszenie Obrony Górek Cze-
chowskich w Lublinie. Wspiera je radny Piotr Gawryszczak. – Pragniemy zwrócić uwagę 
na wartość naturalnego krajobrazu i walorów przyrodniczych Lublina oraz szczególnej w 
tym roli obszaru Górek Czechowskich, którym grozi poważna zmiana zagospodarowania 
– informuje dr Andrzej Filus ze Stowarzyszenia. 
Swój udział w różnej formie zapowiedzieli m.in.: prof. Ewa Trzaskowska (KUL), prof. Danuta 
Urban (UP), prof. Tadeusz Chmielewski (UP), prof. Marian Harasimiuk (UMCS), prof. Michał 
Kaszewski (UMCS), prof. Jan Rodzik (UMCS), dr Dagmara Kociuba (UMCS), dr Hanna Wój-
ciak (UP), dr Waldemar Biadun (WSSP), dr Jan Kamiński i Marcin Skrzypek (Rada Kultury 
Przestrzeni).
Kontakt: e– mail: tel.: 727 932 376, mail: stowarzyszenie@gorkiczechowskie.cba.pl MR

dzać nas o złą wolę – twierdzi Dymowicz.
– Do wakacji przedstawimy publicznie 

właśnie przygotowywaną naszą koncepcję 
zagospodarowania górek. Zostanie uwzględ-
niony w niej piękny park oraz duży obszar 
wypoczynku i rekreacji. Warto będzie to 
wszystko obejrzeć sobie na prezentacjach 
i symulacjach zagospodarowania. 

Dyrektor kusi wizją, że będzie tu wspania-
ły obszar zieleni dla całego miasta, że będzie 
można spacerować bezpiecznymi alejkami 
po oświetlonym terenie, jeździć rowerem, 
odwiedzić park linowy itp., a budowa bloków 
poszłaby po obrzeżach górek, oszczędzając 
urokliwe wąwozy Czechowa. Wizja TBV prze-
widuje tu budynki najwyżej ok. 10-piętrowe i 
to jedynie od strony ulic: Ducha, Poligonowej 
i Melomanów. 

– Póki co zamierzamy wyjść z taką wizją 
górek w prezentacji dla obywateli miasta. Pra-
cujemy nad tym., choć to zawsze jest ryzyko. 
Nie wiemy, jak potoczą się jeszcze plany tej 
części Czechowa – dodaje Dymowicz.

Nie damy górek – mówią obrońcy
Nie przekonują ich wizje TBV. Chcą po-

zostawienia terenu takim, jaki jest, bo to 
jedyna taka oaza przyrody i „płuca miasta”, 
korytarz powietrzny dla Lublina. Społecznicy 
nie wierzą, że zasypywane teraz wąwozy 
odzyskają dawny kształt. – Bo teren ciągle 

jest niwelowany i zasypywany ziemią zmie-
szaną z odpadami. Wśród nich nie brakuje 
przemysłowych, jak np: części urządzeń ce-
ramicznych, potłuczone rury PVC, stare kable 
– wskazują Napoleon Markoff i Andrzej 
Wróbel ze Stowarzyszenia Obrońców Górek 
Czechowskich. – Nieodwracalnie zniszczono 
tu drzewa i krzewy, wiele małych zwierząt 
straciło życie lub swoje leże, wypłoszono 
ptaki. Tego nie da się już przywrócić.

– Osobliwy to magazyn. Wygląda, jakby 
ktoś „karczował” teren pod zabudowę, utwar-
dzając grunt. I dotąd brakowało wyjaśnień 
ratusza oraz TBV na ten temat – oburza się 
Konrad Szewczyk, rzecznik stowarzyszenia. 
– Dla nas intencje TBV i relacje dewelopera 
z miastem pozostają niejasne. Gdybyśmy 
nie pilnowali tych spraw, mogłyby one tutaj 
pójść w jeszcze gorszą stronę – dodaje.

Skoro w obowiązującym dziś planie je-
dynie 30 proc. terenu przeznaczono pod 
zabudowę, to jest sygnał, że kiedyś myślano 
rozsądniej, bo oprócz mieszkań, miałyby być 
usługi, boiska, obiekty rekreacji itp. Naszym 
zdaniem należy te proporcje utrzymać. O to 
zamierzamy walczyć – mówią mieszkańcy.

Obrońcy górek czechowskich nie skła-
dają broni. Organizują publiczną debatę 
na temat tego terenu w ratuszu, 20 maja 
w godz. 9.30-18.

MaREk RyBołoWicZ
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Mieszkańcy przede wszystkim
  Obserwując nasze miasto dostrzec 
można, jak wiele zmian dokonano 
na przestrzeni ostatnich lat. To 
wynik pracy wielu ludzi, w tym 
także zaangażowania mieszkańców. 
Oni bowiem są najważniejszymi 
ogniwami wszelkich przemian, 
odbiorcami przestrzeni, którą pod-
dajemy rewitalizacji, przebudowie, 
modernizacji. 

Ruszamy z nowymi koncepcjami oraz 
inwestycjami, które służyć mają świdni-
czanom zarówno dzisiaj, jak i przyszłym 
pokoleniom. 

Mowa o nowym zagospodarowaniu 
obszarów dawnych obiektów Avii, na 
których pojawią się trzy strefy dla osób 
chcących aktywnie spędzić czas. Każda 
z nich dostosowana będzie dla innej gru-
py wiekowej, tak, by zadowolić zarów-
no dzieci, osoby dorosłe, jak i seniorów. 
Nie zabraknie basenu, hali sportowej, 
kortów tenisowych, a także wodnego 
placu zabaw.

Przy okazji inwestycji warto też 
wspomnieć o nowej siedzibie ratusza. 
Wielokrotnie podkreślano, iż doszliśmy 
w obecnym modelu zarządzania do 
pewnej bariery technicznej. Warunki lo-
kalowe nie spełniają kryteriów budynku 
użyteczności publicznej. Priorytetem 
jest poprawa standardów technicznych 
świadczonych usług, by umożliwić jak 
najlepszą komunikację oraz współpracę 
z mieszkańcami. To oni odczują zmianę 
– załatwiając sprawy urzędowe, będą ob-
służeni w sposób profesjonalny nie tylko 
pod względem szybkości i staranności, 
którą niewątpliwie zawsze zapewniają 
pracownicy, ale także w przystosowanych 
do tego warunkach technicznych.

Cieszy fakt, 
że coraz więk-
sza grupa osób 
jest ak t y wna 
s p o ł e c z n i e , 
angażuje s ię 
w inicjatywy. 
To  p o k a z u j e 
silne poczucie 
lokalnej  toż-
s a m o ś c i .  N a 
liczne wnioski 
mieszkańców staramy się obecnie o uru-
chomienie nowej linii autobusowej, która 
dowiozłaby świdniczan na cmentarz. Za 
nami spotkanie z dyrektorem Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie. ZTM 
musi teraz opracować warunki techniczne 
niezbędne do jej stworzenia oraz określić 
koszty funkcjonowania. Przygotuje także 
alternatywne rozwiązania, z i bez uwzględ-
nienia trasy i przystanków w gminie Głusk. 
Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, 
bo wiemy, że Świdnik jest naszą wspólną, 
małą ojczyzną. Na wniosek Bractwa Przy-
jaciół Świdnik przyjrzeliśmy się propozycji 
o nadanie imienia Zyty Gilowskiej skwerowi 
przy ul. Okulickiego. Pamiętając o jej za-
sługach, pełnionych funkcjach, aktywnym 
włączaniu się w działalność samorządową 
i życie polityczne naszego miasta, na ostat-
niej sesji Rada Miasta jednogłośnie popar-
ła wniosek Bractwa Przyjaciół Świdnika.  
Naszym celem jest zmiana oblicza Świdnika 
w taki sposób, aby stawał się on miejscem 
jeszcze bardziej przyjaznym mieszkańcom. 
Wierzę, że nadal uda nam się wspólnie bu-
dować miasto, z którego wszyscy będziemy 
dumni.

BurmisTrz miasTa 

Waldemar JaksOn 
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Będą nowe mieszkania 

Świdnik rusza na wschód
Świdnicka spółdzielnia właśnie 
ogłosiła przetarg na koncepcję 
zagospodarowania działek po 
wschodniej stronie al. Armii 
Krajowej. Jej przedstawiciele jeszcze 
w tym roku chcą również przystąpić 
do budowy kolejnego bloku. Władze 
spółdzielni nie boją się braku 
chętnych na nowe mieszkania, bo w 
tej chwili mają już około 800 podań. 

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Świdniku czekają właśnie na oferty od biur 
projektowych na opracowanie koncepcji 
zabudowy działek we wschodniej części 
miasta. Chodzi o teren przy ul. rotmistrza 
Witolda Pileckiego, w sąsiedztwie al. Armii 
Krajowej. W tej chwili na tym obszarze 
powstaje już spółdzielczy blok. Inwestycja 
ruszyła w minionym roku, a mieszkania 
w budynku rozeszły się jak świeże bu-

łeczki. Chętnych nie odstraszyła nawet 
konieczność dopłacenia ponad 9 tys. zł na 
budowę drogi do nowego bloku. Oczy-
wiście, największym atutem inwestycji 
była bardzo atrakcyjna, jak na warunki 
świdnickie, cena mieszkań, bo po prze-
targu została ustalona na niecałe 3,3 tys. 
zł brutto za mkw. 

– Zgodnie z umowami zawartymi z wy-
konawcą ta inwestycja ma zostać zakończo-
na w marcu przyszłego roku – mówi marek 
słotwiński, prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Świdniku. – Natomiast patrząc na 

tempo prac, zakładam, że do końca tego 
roku budowa zostanie zakończona. 

Ogłoszony przetarg zakłada wykonanie 
koncepcji zagospodarowania pozostałej 
części spółdzielczych działek zlokalizowa-
nych przy ul. W. Pileckiego. 

– W tym momencie trudno jeszcze 
powiedzieć, ile tam zmieści się bloków. 
Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w 
dokumentacji – mówi Marek Słotwiński. 

Wiadomo już natomiast, że w grę 
wchodzi budowa niskich bloków, bo plan 
zagospodarowania przestrzennego dla tej 
części miasta nie zezwala na stawianie 
wieżowców. Razem z koncepcja do SM 
trafi również dokumentacja wykonania 
drugiego budynku na nowym osiedlu przy 
ul. W. Pileckiego. – Inwestycję chcieliby-
śmy rozpocząć jeszcze w tym roku – mówi 
prezes SM w Świdniku. 

Władze spółdzielni nie martwią się o 
chętnych na mieszkania. Podań do SM 
wpływało tak dużo, że we wrześniu zeszłe-
go roku zapadła decyzja o zaprzestaniu 
ich przyjmowania. – Zbieranie kolejnych 
podań nie miało sensu – mówi Marek Sło-
twiński. – W tej chwili mamy około 800 
wniosków. Tyle mieszkań nie powstanie 
w całej nowej inwestycji. 

Dlatego przedstawiciele spółdzielni 
cały czas poszukują nowych terenów 
pod inwestycję. Szef SM przyznaje, że są 
zainteresowani miejskimi działkami przy 
al. Armii Krajowej, które ratusz odkupił od 
Coca-Coli. W grę wchodzi również miejski 
teren na Brzezinach między osiedlem TBS 
i kościołem pw. św. Kingi. Wcześniej jed-
nak trzeba wprowadzić zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego tej 
działki.

 – W przypadku tego terenu proce-
dura już się toczy – mówi Jerzy lichota, 
kierownik referatu gospodarki gruntami i 
planowania przestrzennego w świdnickim 
ratuszu. 

 Przedstawiciele spółdzielni złożyli 
również wniosek do urzędu miasta do-
tyczący dawnego boiska „Świdniczanki”, 
położonego między ul. Turystyczną i Ko-
pernika. – Chcielibyśmy ten teren prze-
znaczyć pod zabudowę wielorodzinną, ale 
wcześniej musi dojść do zmian zapisów w 
planie zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących tego terenu – dodaje Marek 
Słotwiński. 

W tym przypadku procedura jeszcze 
nie ruszyła. – Będziemy sukcesywnie przy-
gotowywać dalsze zmiany w planie, ale na 
razie teren boiska „Świdniczanki” jeszcze 
czeka na swoją kolej – dodaje Jerzy Lichota. 
 (kal)

Przy ulicy Pileckiego powstaje już pierwszy spółdzielczy blok 

Ulica czeka na nowy asfalt i jeszcze poczeka 

Kolektor blokuje Krępiecką 
Przedstawiciele ratusza 
właśnie ogłosili przetarg na 
kolejny fragment kolektora 
odprowadzającego deszczówkę. 
Tym razem inwestycja obejmie 
odcinek w ul. kusocińskiego. 
mieszkańcy czekają również 
na budowę jego fragmentu 
na ul. krępieckiej, bo bez tego 
nie można wykonać remontu już 
mocno zniszczonej nawierzchni 
drogi. Problem jednak w tym, że 
przedstawiciele ratusza nie są 
w stanie powiedzieć, kiedy ten 
odcinek kolektora powstanie. 

W Świdniku od kilku lat trwa budowa ko-
lektora wód deszczowych. O inwestycję zabie-
gali mieszkańcy głównie południowej części 
miasta, regularnie zalewani po większych 
ulewach. Koszt budowy całej sieci odprowa-
dzającej deszczówkę, łącznie ze zbiornikiem 

retencyjnym, został wyliczony na kilkanaście 
milionów złotych. Dlatego przedstawiciele 
ratusza zdecydowali się wykonywać tę inwe-
stycję etapami. W tym roku również w planach 
jest wykonanie jednego z odcinków kolektora. 
W budżecie na ten cel zostało zarezerwowane 
1,3 mln zł. Na początku maja urzędnicy ogłosili 
przetarg na wykonanie robót. Z dokumen-
tacji wynika, że w tym roku ma powstać 140 
metrów kolektora na ul. Kusocińskiego i mają 
być zbudowane dwie komory. Ratusz czeka 
na oferty do 23 maja. Wykonawca na zakoń-
czenie wszystkich prac będzie miał czas do 
27 października. 

Coraz więcej mieszkańców skarży się z 
jednak na stan nawierzchni ul. Krępieckiej. 
Okazuje się, że jej przebudowa jest związana 
właśnie z dalszymi pracami nad kolektorem 
wód deszczowych. 

– Jezdnia na rondzie przy Kauflandzie 
jest już tak zniszczona, że łata się łaty – mówi 

Tomasz kozłowski ze Świdnika. – oczywi-
ście na niewiele się to zdaje, bo za chwilę 
wychodzą dziury w innych miejscach. 

Zdaniem mieszkańców najważniejsze 
jest jednak nie doraźne łatanie dziur, ale 
kompleksowy remont. Przedstawiciele 
powiatu tłumaczą, że na razie muszą się 
z nim wstrzymać. – Cały czas czekamy, 
aż miasto wybuduje odcinek kolektora 
deszczowego, który ma przebiegać pod 
ul. Krępiecką, bez tego nie możemy ruszyć 
z remontem – mówił Jakub Osina, członek 
zarządu powiatu. 

Okazuje się jednak, że wcale nie jest ła-
two odpowiedzieć na pytanie, kiedy akurat 
ta część kolektora zostanie wybudowana. 

– Nie wiem, kiedy uda się nam pozyskać 
pieniądze na ten odcinek – przyznaje an-
drzej radek, zastępca burmistrza Świdnika. 
– Gdybyśmy dostali na ten cel środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
to wówczas moglibyśmy dokończyć całą 
inwestycję. Na dzisiaj jednak nie wiemy, czy 
je otrzymamy. 

Bez zewnętrznego dofinansowania do-
kończenie budowy kanalizacji deszczowej 
zostanie rozłożone na kilka lat. 

– Mamy do wybudowania jeszcze kilka 
fragmentów kolektora. W tym roku chcemy 
zrobić jeden odcinek. W przyszłym – kolejny. 
Zastanowimy się również, którą nitkę wy-
brać – tłumaczy Andrzej Radek. 

Fragment na ul. Krępieckiej to końco-
wa część kolektora, która ma prowadzić do 
przedoczyszczalni i zbiornika retencyjnego. 
Przedstawiciele miejskich władz przyznają, 
że to najbardziej kosztowny odcinek całej 
sieci.  (kal) 

Remont ulicy Krępieckiej powiat uzależnia od wcześniejszego położenia przez miasto kolektora 
deszczowego, a póki co świdnicki ratusz nie ma na to pieniędzy 

Radni znowu pytają o Targową 

Ulica jak z Trzeciego Świata 
Brak chodników, zniszczona 
nawierzchnia, pozastawiane 
pobocza, a to wszystko przy 
bardzo dużym ruchu. Tak od lat 
wygląda ulica Targowa i od lat 
niewiele się na niej zmienia. 

Na stan ul. Targowej mieszkańcy narze-
kają od lat. Problemem jest już nie tylko 
mocno zniszczona nawierzchnia czy brak 
chodników i ścieżek dla rowerzystów. 

– Do tego mamy rozjeżdżone parkingi, 
brodzenie w błocie i tak pozastawianą 
ulicę, że trudno nią często przejechać 
– mówi Henryk mikołajczyk ze Świdnika. 
– Nie wierzę, że nasi rządzący nie widzą 
jak wygląda sytuacja na tej ulicy. 

Trzeba również dodać, że akurat ul. 
Targowa jest jedną z bardziej uczęszcza-
nych w Świdniku. Bardzo duży ruch gene-
ruje położony po jej obu stronach miejski 
bazar i hala targowa. W ten rejon miasta 
przyjeżdża nie tylko wiele samochodów, 
ale również duża liczba rowerzystów. 
Dodatkowo na parkingach położonych 
tuż przy torach samochody zostawiają 
pracownicy PZL-Świdnik. 

Na stan ul. Targowej już wielokrotnie 
zwracali uwagę miejscy radni. Interpelacje 

w sprawie przeprowadzenia remontu dro-
gi składali m.in. Piotr karwowski, Janusz 
królik, aleksander suski, a ostatnio rów-
nież radna edyta lipniowiecka. 

Wielokrotne interwencje radnych 
przyniosły jak dotąd tylko wykonanie 
niewielkich prac remontowych i to nie 
najbardziej zniszczonych elementów. W 
minionym roku urzędnicy ratusza zlecili 
budowę studni chłonnych przy ulicy, bo 
jeszcze niedawno po każdym większym 
deszczu na jezdni stały potężne kału-
że. W tym roku z kolei ratusz opracuje 
dokumentację przetargową budowy 
miejsc parkingowych przy ogrodzeniu 
boiska. Na ten cel w budżecie zapisano 
20 tys. zł. 

Mieszkańcy zwracają jednak uwagę, 
że największym problemem jest zniszczo-
na nawierzchnia i brak chodników. 

– Pewne elementy dotyczące remontu 
tej ulicy są w budżecie – tłumaczył na 
sesji andrzej radek, zastępca burmistrza 
Świdnika. – Natomiast całościowego pro-
jektu nie mamy. Pamiętamy o tej ulicy. 
Wiemy, że wymaga gruntownej moder-
nizacji, ale mamy problem ze znalezienia 
środków na jej przeprowadzenie. (kal)

Ulica Targowa, jedna z najbardziej  ruchliwych w Świdniku, upomina się o remont
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Po kontroli w Wojewódzkim Ośrodku medycyny Pracy: e-zwolnienie, e-recepta,  
e-skierowanie?

E tam...
W dokumentacji medycznej 
prowadzonej w szpitalach 
i poradniach panuje bałagan 
i niedbałość, związana jednak 
przeważnie z namnożeniem 
obowiązków trudnych do 
spełnienia w obecnych realiach 
kadrowych i finansowych – ustaliła 
Najwyższa Izba Kontroli. Lubelskie 
placówki ochrony zdrowia na tle 
reszty kraju wypadają całkiem 
znośnie, choć np. w Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy nie 
mieliśmy dostępu ani do e-recepty, 
ani e-skierowania, choć możliwość 
taką stwarzającą obowiązujące 
przepisy. Przyczyna? Przychodnia 
zainwestowała w niekompatybilny 
system informatyczny, a na jego 
modernizację nie ma pieniędzy.

Kosztowna ostateczność
„W WOMP CP-L nie wdrożono syste-

mu informatycznego przeznaczonego do 
prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej (EDM) spełniającej wymogi 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 

marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Sy-
stemu Informacji Medycznej 20 (SIM). Do-
kumenty medyczne, takie jak: recepta lub 
skierowanie do pracowni diagnostycznej 
generowane z systemu informatycznego 
WOMP CP-L przez pracowników nie były 
zgodne z wymaganiami i szablonami” 
– ustalili kontrolerzy. Dyrektor Ośrodka, 
dr Anna Rutczyńska-Rumińska nie za-
przecza zarzutom, podkreśla jednak, że 
jest to skutek decyzji podejmowanych 
wcześniej, w okresie obowiązywania 
innych wymogów prawnych. – Recepty, 
skierowania i zlecenia są realizowane przy 
użyciu oprogramowania Mediqus firmy 
Gabos Software. Producent tego oprogra-
mowania nie wyposażył do chwili obecnej 
swojego systemu w możliwość generowa-
nia e-recept, e-skierowań i e-zleceń. Gabos 
Software deklaruje dostępność takiego 
modułu w najbliższym czasie. Podjęte 
zostały również działania mające na celu 
rozpoznanie ofert innych producentów w 
zakresie podobnej klasy oprogramowania. 
Zmiana oprogramowania jest procesem 
bardzo trudnym od strony technicznej i 
kosztownym i z tego powodu jest trak-

towana jako ostateczność – wyjaśniała 
pani dyrektor. 

„Pan se znajdzie...”
Jak się okazało, WOMP miał też po-

ważne problemy z zarządzaniem (i udo-
stępnianiem) dokumentacji medycznej w 
postaci elektronicznej, co z kolei dyrek-
cja placówki tłumaczyła m.in. „brakiem 
jednoznacznych przepisów”, ale przede 
wszystkim i tradycyjnie już „wysokimi 
kosztami”. Kontrolerzy NIK mieli również 
zastrzeżenia do niektórych procedur bez-
pieczeństwa danych, generalnie jednak 
postępowanie sprawdzające wypadło 
dla Ośrodka pozytywnie, zwłaszcza na 
tle utrudnień piętrzonych pacjentom 
w innych jednostkach, np. jeśli chodzi 
o udostępnianie potwierdzonych kopii 
dokumentacji. Właściwie poza pojedyn-
czym przypadkiem, w którym dawnemu 
pacjentowi rzucono kilka kart różnych 
pacjentów z komentarzem „Proszę so-
bie poszukać swojej”, co jednak rażąco 
narusza przepisy postępowania z danymi 
osobami, administracja WOMP pracowała 
i pracuje nader sprawnie.  TAK

Ogólnopolska akcja profilaktyki udarowej – 19 maja 
mobilne miasteczko przyjedzie do lublina

Zdążyć przed udarem
Stowarzyszenie „Udarowcy – liczy się 
wsparcie!” rozpoczyna kolejną edycję 
ogólnopolskiej akcji profilaktyki 
udarowej „Udarom można zapobie-
gać!”! W tym roku mobilne miasteczko 
profilaktyki udarowej odwiedzi m.in. 
także Lublin 

W czwartek 19 maja w godzinach 10.00 
– 14.00 na placu Łokietka będzie można 
m.in. dowiedzieć się, jaki jest związek 
pomiędzy chorobami układu krążenia a 
udarem mózgu,     wykonać bezpłatnie pod-
stawowe badania profilaktyczne (ciśnienia i 
poziomu cukru we krwi), a w uzasadnionych 
wynikami badań przypadkach skorzystać 
z konsultacji z lekarzem, wykonać badanie 
EKG oraz automatyczny pomiar wskaźnika 
kostka-ramię ABI (ankle-brachial index), a 
także  dzięki interaktywnej mapie móz-

gu zapoznać się z jego funkcjonowaniem 
i poznać zagrożenia wynikające z udaru 
mózgu, no i przede wszystkim skorzystać 
z porad medycznych i otrzymać bezpłat-
ne materiały edukacyjne na temat udaru i 
jego profilaktyki. Pacjentom służyć pomocą 
będą specjalista neurolog, dr n. med. Jacek 
Gawłowicz oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia „Udarowcy – Liczy się wsparcie” – or-
ganizatora akcji. – Udar mózgu to choroba 
na którą zapadają co roku dziesiątki tysięcy 
osób, w niektórych przypadkach powodu-
jąc trwałe kalectwo, brak samodzielności 
a czasem nawet i śmierć. Ze względu na 
to, że udar zbiera tak ogromne żniwo w 
naszej populacji musimy nauczyć się, jak 
najskuteczniej eliminować jego skutki, ale 
wcześniej postarać się o efektywną profi-
laktykę – tłumaczą organizatorzy. TAK

Zaglądamy do oświadczeń majątkowych decydentów za 201� rok

Władza na bogato 
Niemal półtora miliona złotych 
zarobiła razem w ubiegłym 
roku szóstka najważniejszych 
urzędników lubelskiego ratusza 
– prezydent, trójka jego 
zastępców, skarbnik i sekretarz 
miasta. 

Niemal jedną trzecią tej kwoty, w su-
mie 470 tys. zł, zarobił w ubiegłym roku 
prezydent Krzysztof Żuk, z czego 215 
tys. zł wyniosły dochody z tytułu pracy 
w urzędzie miasta i w Wyższej Szkole 
Ekonomii i Innowacji, 196 tys. zł z tytułu 
zasiadania w radzie nadzorczej PZU Życie, 
40 tys. zł za zasiadanie w radzie nadzor-
czej spółki Polskie LNG (z obydwu rad 
prezydent pod koniec ubiegłego roku 
został odwołany) i 19 tys. zł z tytułu praw 
autorskich. Mimo niemałych dochodów 
w 2015 roku z 52 tys. zł do zera stopniały 
prezydenckie oszczędności i prezydent 
musiał posiłkować się kredytem na zakup 
samochodu volvo s60 – do spłaty zostało 
mu jeszcze 25 tys. zł. Żuk nie jest właś-
cicielem żadnych nieruchomości miesz-
kaniowych, jedynie posiada wspólnie z 
siostrą 2,8 ha gruntów rolnych o wartości 
30 tys. zł. Oprócz wspomnianego volvo 
prezydent ma jeszcze dwa sześcioletnie 
samochody: hondę accord i citroen c4. 

Imponująco wygląda również oświad-
czenie majątkowe wiceprezydenta Artura 
Szymczyka, która na koniec 2015 roku 
miał 99 tys. zł oszczędności, dorobił się 
domu o powierzchni 143,5 m2 warte-
go 700 tys. zł, mieszkania o pow. 49,6 
m2 wartego 350 tys. zł i 1/3 udziałów w 

domu o powierzchni 162 m2 wartym 650 
tys. zł. W ubiegłym roku wiceprezydent 
zarobił w sumie ponad 238 tys. złotych, 
z czego 174 287 zł z tytułu umowy o 
pracę w ratuszu, 40 tys. zł jako członek 
rady nadzorczej LPEC, 19 910 zł z tytułu 
zasiadania do 31 grudnia 2014 r. w za-
rządzie MPWiK. Dodatkowe 3,5 tys. zł 
wpłynęły na jego konto od firmy RISK z 

tytułu odsetek za nieterminową wypłatę 
odszkodowania. Wiceprezydent ma do 
spłaty dwa kredyty mieszkaniowe ponad 
77 tys. z 2007 roku i przeszło 206 tys. 
z 2014 roku. Posiada dwa samochody: 
renault megane z 2010 r. i citroena DS. 
4 z 2015 roku. Wszystkie nieruchomości 
i ruchomości prezydenta są współwłas-
nością małżeńską.

Skromniej przedstawia się majątek 
wiceprezydent Moniki Lipińskiej, która 
ma 20 tys. zł oszczędności, mieszkanie o 
pow. 69 m2 i wartości 450 tys. zł (małżeń-
ska wspólność majątkowa), mieszkanie 
84 m2 1/60 udziału w nieruchomości 
gruntowej i budynkowej o wartości 
350 tys. zł. W 2015 roku wiceprezydent 
osiągnęła 180 tys. zł dochodu za pracę 
urzędzie miasta i 3 tys. z tytułu najmu. 
Pani prezydent jeździ peugeotem 2008 
z 2011 roku, który wycenia na 50 tys. zł 
(wspólność małżeńska). Ma do spłaty 
140 607 zł kredytu mieszkaniowego we 
frankach szwajcarskich i 25 tys. zł kredytu 
komercyjnego. 

Wiceprezydent Krzysztof Komorski 
na koniec 2015 roku zgromadził 9 326 zło-
tych oszczędności. Jest właścicielem domu 
bliźniaka w sumie o powierzchni 310 m2 i 

wartości 1,4 mln zł i działki z domem do 
remontu o pow. 282 m2 o wartości 100 
tys. zł. W ubiegłym roku wiceprezydent 
zarobił w ratuszu ponad 171 tys. zł. Spłaca 
698 tys. zł kredytu zaciągniętego na 30 lat. 
Jeździ BMW 523 z 1998 roku. 

Skarbnik Irena Szumlak w 2015 roku 
odłożyła 20 712 zł i zgromadziła papie-

ry wartościowe o wartości 20 tys. zł. Ma 
mieszkanie o pow. 64 m2 warte 110 tys. 
zł (współwłasność, spółdzielcze), działkę 
rolną 0,39 h o wartości 2 tys. zł. W 2015 
roku pani skarbnik zarobiła nieco ponad 
200 tys. złotych, z czego 198 tys. z tytułu 
zatrudnienia w urzędzie miasta, prawie 2 
tys. na umowach zlecenie i o dzieło, a 360 
zł z tytułu sprzedaży papierów wartościo-
wych. Jeździ toyotą yaris z 2013 roku. 

Sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki 
wykazał w oświadczeniu 70 tys. oszczęd-
ności, dom o pow. 100 m2 o wartości 40 
tys. złotych („współwłasność z siostrą), go-
spodarstwo rolne 6,62 ha, w tym 2,08 ha 
współwłasność,  o wartości 90 tys. zł z do-
mem mieszkalnym, budynkami gospodar-
czymi, maszynami rolniczymi. W urzędzie 
miasta w 2105 roku A. Wojewódzki zarobił 
ponad 163 tys. zł, ale równie dobrze jak 
na prowadzeniu urzędowych spraw musi 
znać się na rolnictwie, bo niespełna sied-
miohektarowe gospodarstwo przyniosło 
mu 55 tys. zł dochodu. Sekretarz spłaca 
175 tys. zł pożyczki hipotecznej i 40 tys. 
zł kredytu zaciągniętego w 2014 roku na 
zakup samochodu. Auta, jakie posiada, 
są już mocno leciwe: Audi A6 z 2004 r. i 
Toyota Avensis z 2002 (współwłasność). 
 BN

Dochody w 201� r: krzysztof Żuk – 470 tys. zł, artur Szymczyk – 238 tys. zł, monika lipińska 183 tys. zł, krzysztof komorski – 171 tys. zł,   
Irena Szumlak – 200 tys. zł, andrzej Wojewódzki – 218 tys. zł
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Policjanci zatrzymali oszusta, kiedy chciał na LSM odebrać od 81-latki pieniądze 

Oszust dał się nabrać jak dziecko 81-letniej dzielnej emerytce z Lublina oraz jej prawdziwej wnuczce 

Kryminalna intryga rozegrała się w ze-
szłym tygodniu na osiedlu LSM w Lublinie. 
Do emerytki zadzwonił telefon. – Dzień do-

Babcia jak 
Sherlock  
Holmes

To była brawurowa akcja w wykonaniu 81-letniej emerytki. Dzięki czujności 
pani Stanisławy policjanci schwytali oszusta, który podając się za wnuczka, 
wyłudzał od starszych ludzi pieniądze.

bry, to ja, twój wnuczek – rozpoczął rozmo-
wę męski głos w słuchawce. Pani Stanisława, 
wyczulona na metody przestępców, podjęła 
grę. – Boguś? – dopytywała, wymieniając 
zmyślone imię.

– Tak, zgadza się, Bogdan! – potwier-
dził mężczyzna, upewniając tym samym 
starszą kobietę, że rzeczywiście ma do 
czynienia z oszustem. Naciągacz, za-
pewne sądząc, że ma już ofiarę w garści, 
szybko przeszedł do konkretów. Zaczął 
opowiadać, jakie to wielkie nieszczęście 
go spotkało. Miał wypadek i aby nie trafić 
za kratki, potrzebuje pilnej pożyczki 25 
tys. zł, aby pokryć wyrządzone szkody. 
– Poratujesz, babciu? – błagał.

– Jasne, że poratuję – odpowiedziała 81-
latka i poprosiła o instrukcję, co ma dokład-
nie zrobić. W tym czasie przebywająca z nią 
w mieszkaniu 25-letnia wnuczka dzwoniła 

na policję. Oszust polecił emerytce prze-
kazać pieniądze kurierowi, który będzie 
czekał przed blokiem. Kazał, aby wyrzu-
ciła paczkę z gotówką przez okno. Kiedy 
po kilku minutach starsza pani wyjrzała z 
mieszkania, odbiorca już czekał na dole 
i machał rękami, aby kobieta przekazała 
mu pakunek. Wtedy z ukrycia wyskoczyli 
policyjni wywiadowcy. 45-latek został za-
trzymany. Okazało się, że nie był to jego 
pierwszy konflikt z prawem. Mężczyzna był 
wcześniej karany za kradzież z włamaniem. 

Teraz odpowie za usiłowanie oszustwa. Sąd 
postanowił go aresztować. Nadal poszuki-
wany jest jego wspólnik.

To nie jedyna porażka oszustów w 
Lublinie. Policjanci dopadli też 25-latka, 
który grasował w całym województwie. 
Podając się za krewnych albo policjantów, 
wyłudzał od starszych ludzi pieniądze albo 
biżuterię. Zaledwie przez miesiąc udało 
mu się w ten sposób ograbić kilka ofiar 
aż na 280 tys. zł. Przebiegły oszust także 
trafił do aresztu.  LL

Pijacki incydent złamał 
karierę sędziego

Piotr R. bez 
immunitetu
Sprawa sędziego Piotra R. (53 
l.) trafiła do Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, który uchylił 
prawnikowi immunitet. Otwiera 
to drogę prokuraturze do 
postawienia podejrzanemu 
zarzutu, dotyczącego jazdy pod 
wpływem alkoholu.

Piotr R. to jeden z najbardziej znanych 
lubelskich sędziów. Do niedawna orzekał 
w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w 
Lublinie i to w najgłośniejszych procesach. 
Teraz jest zawieszony, wszystko przez incy-
dent, do którego doszło pod koniec listo-
pada ubiegłego roku w Górze Puławskiej. 
Samochód, którym jechał prawnik, wypadł 
na zakręcie z drogi, z impetem uderzył w 
barierki, a na koniec koziołkował. Piotr R. 
sam wydostał się z rozbitego auta. Wkrót-
ce na miejscu pojawiły się wszystkie służ-
by. Prawnik powiedział policjantom, że był 
tylko pasażerem pojazdu. Świadkowie 
zeznali jednak zupełnie co innego. Według 
ustaleń funkcjonariuszy to sędzia kierował 
autem. Badanie alkomatem wykazało, że 
miał 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Sędzia zastał przez prezesa sądu na-
tychmiast odsunięty od obowiązków, 
teraz na wniosek śledczych warszawski  
Sąd Apelacyjny zajął się sprawą jego 
immunitetu i pozbawił go tej ochrony. 
Prokuratura czeka na uprawomocnienie 
się decyzji i dopiero po tym będzie mo-
gła przesłuchać Piotra R. i przedstawić 
mu zarzuty. 

Niezależnie od sprawy karnej wobec 
sędziego toczy się powstępowanie dy-
scyplinarne. To z kolei może zakończyć 
się wydaleniem z zawodu. Na razie 
prawnikowi zmniejszono pobory o jedną 
trzecią.  LL

Pościg za złodziejami multiwana

Ryk silników, pisk hamulców 
i policjanci z bronią gotową do 
strzału. Pogoń za złodziejami 
samochodu przypominała sceny 
niczym z sensacyjnego filmu.

Wszystko działo się w zeszły piątek. 
Wczesnym świtem przy ul. Bursztynowej 
w Lublinie dwaj mężczyźni włamali się 
do volkswagena T5 multiwana. 44-let-
ni rabuś odpalił warte ponad 65 tys. zł 

auto i ruszył z piskiem opon w kierunku 
Warszawy. Jego 35-letni kompan - Michał 
J., pilotował go mercedesem Vito. Próbę 
zatrzymania oprychów podjęli lubelscy 
funkcjonariusze. Złodzieje nie dawali za 
wygraną i pędzili ponad 200 km/h drogą 
wylotową w kierunku Warszawy.

Mundurowi jednak nie odpuszczali. 
Najpierw schwytali pilota. Złodziej w kra-
dzionym aucie cały czas próbował zgubić 

pogoń, wykonując niebezpieczne mane-
wry. W końcu sam stracił panowanie nad 
pojazdem i wylądował w rowie – razem 
z osobowym autem. 

Obaj mężczyźni zostali aresztowani. Stró-
że prawa udowodnili 44-latkowi kradzież 
także innych pojazdów. Dwa ukradł w Lub-
linie. To audi A4, warte 20 tys. zł, zrabowane 
z ul. Wiklinowej oraz seat leon, którym rabuś 
odjechał z ul. Spadochroniarzy.  LL

Podejrzany interes ze szwagrem
Sąd Okręgowy w Lublinie skazał dwóch szwagrów: Tomasza K. i Grzegorza K. za 

wyłudzenie unijnej dotacji. Pierwszy z mężczyzn prowadził w Łukowie firmę i zamierzał 
produkować opał z biomasy. W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości wystarał 
się o dotację unijną na zakup maszyn do wytwarzania brykietu. Dostał prawie pół miliona 
złotych! Na czym polegał przekręt? Wtedy pojawił się szwagier Grzegorz, od którego 
przedsiębiorca kupował urządzenia. Zdaniem śledczych mężczyźni tak kombinowali 
z fakturami, że na papierze zawyżali wartość sprzętu. Obaj nie przyznali się do winy 
i zapewniali, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem, ale sąd uznał, że dokonali 
przestępstwa. Szwagrowie zostali skazani na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 
cztery  lata. Będą też musieli oddać agencji 186 tys. zł.  LL

Sąd za komentarze
Przed Sądem Okręgowym w 
Lublinie stanął bezrobotny 
nauczyciel. Grzegorz J. odpowiada 
za znieważenie prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.

Mężczyzna udzielał się na portalach i 
brał udział w dyskusjach. Pod jednym z arty-
kułów zamieścił obraźliwy komentarz doty-
czący głowy państwa. Nazywał go łajdakiem 
i  homoseksualistą. Jeden z internautów z 
Elbląga doniósł na autora wpisu do proku-
ratury. Ta rozpoczęła śledztwo i skierowała 

sprawę do sądu. Nauczyciel nie przyznaje 
się do winy i twierdzi, że nie pamięta, by coś 
takiego pisał. Sędzia zgodził się, by oskar-
żony został przebadany psychiatrycznie. 
Mężczyzna odpowiada przed sądem już po 
raz kolejny za podobne przestępstwo. Dwa 
lata temu został skazany na 10 miesięcy wię-
zienia w zawieszeniu na 3 lata za obraźliwe 
komentarze dotyczące również prezydenta 
Komorowskiego. Rok temu także dostał 
wyrok – 12 miesięcy w zawieszeniu. Sprawa 
też dotyczyła obraźliwych komentarzy.  LL

Udawał klienta i ukradł telefon
Ten mężczyzna tylko udawał klienta 

zainteresowanego kupnem telefonu. 
Niestety, wcale nie zamierzał za niego 
płacić. Wyszedł z aparatem ze sklepu, 
trzymając go przy uchu i udając, że pro-
wadzi rozmowę.

Złodziej wybrał się do marketu w galerii 
handlowej przy al. Witosa. Nie wzbudzając 
żadnych podejrzeń włożył do koszyka pudeł-
ko z urządzeniem. Następnie, wykorzystując 
nieuwagę sprzedawców i ochrony, usunął 
zabezpieczenia z opakowania i wyszedł 
ze sklepu, mijając kasy i bramki. Rabusia 
zdemaskowały kamery. To wysoki, dobrze 
zbudowany mężczyzna, w wieku około 35-

40 lat. Może nosić okulary korekcyjne. Jeśli 
ktoś go rozpoznaje, niech natychmiast da 
znać policji - nr tel. 81 535 46 61 lub 997.  LL

Tym kijem łowił łupy przez dziurę w dachu

W y j ą t k o w ą  p o my s ł o -
wością wykazał się 16-latek 
z Lublina, który próbował 
włamać się do lombardu. 
Zrobił dziurę w suf icie, a 
łupy zamierzał łowić kijem 

z haczykami!
„Wędkarz” na szczęście 

nic nie zdo łał  zrabować, 
bo włączył się alarm. Kie-
dy prz yjechali policjanci, 
znaleźli  porzucony przez 

rabusia sprzęt: trzonek od 
siekiery, dwie latarki, wkrę-
tarkę i złodziejską wędkę. 
Opryszek zostawił też ślady, 
które pozwoliły policjantom 
szybko go namierzyć. Po kil-

ku dniach pomysłowy rabuś 
– jak się okazało uciekinier 
z młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego – wpadł w 
ręce stróżów prawa. Wrócił 
do ośrodka. LL

Nałogowy złodziej rowerów
Tego złodzieja nic już chyba nie na-

uczy. Najpierw ukradł dwa rowery. Kiedy 
złapali go policjanci, przeprosił. Potem 

wyszedł na wolność i jeszcze tego samego 
dnia ukradł dwa kolejne jenoślady. 34-latek 
jeden z rowerów sprzedał, drugim jeździł, 
aż do czasu, gdy na deptaku spotkał go 
dzielnicowy. Mundurowy od razu zorien-

tował, że mężczyzna wrócił do rabunków. 
Podejrzany wrócił na komisariat. Do 
wszystkiego się przyznał i dobrowolnie 
poddał karze. Zgodził się na 19 miesięcy 
więzienia.  LL

Podejrzany 25-latek 
przez miesiąc wyłudził 
prawie 300 tys. zł

Podczas pościgu 
złodziej wjechał 
do rowu

Rabuś ma na koncie 
całą serię kradzieży
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Pijany rajd po Świdniku 

Latarnia  
nie zeszła  
z drogi 
W czwartek wieczorem, 5 maja, 
świdniccy policjanci odebrali 
informację o tym, że na jednym 
z miejskich parkingów kierowca 
suzuki, cofając, wjechał w la-
tarnię. Nie powstrzymało go to 
jednak przed kontynuowaniem 
dalszej podróży. Zanim jednak 
auto wyjechało z parkingu, 
mężczyzna przesiadł się na tylne 
siedzenia, a kierownicę przejęła  
pasażerka suzuki.

Policjanci ruszyli więc w pobliże 
parkingu i chwilę później, na jednej 
z sąsiadujących z nim ulic, zauważyli 
pasujące do opisu suzuki. – Kierującą 
okazała się 29-letnia mieszkanka Lub-
lina – informuje kom. Paweł Leśny ze 
świdnickiej policji. – Nie dość, że  kobieta 
kierowała autem, mając w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu, to w dodatku 
bez uprawnień.

Na tylnym siedzeniu był również 
sprawca wcześniejszego zderzenia z la-
tarnią. Ten 29-latek z Lublina był równie 
pijany jak jego towarzyszka. W alkomat 
wydmuchał prawie 3 promile. Mężczy-
zna, podobnie jak kobieta, z którą podró-
żował, nie miał uprawnień do kierowania 
samochodem. Na dodatek pijana para 
pożyczyła auto znajomego.

Po interwencji policji oboje już da-
lej nie pojechali i niedługo staną przed 
sądem. Za ich czwartkowe „wyczyny” 
może im grozić do dwóch lat za krat-
kami.  (kaL)

Przygotowania do największej miejskiej imprezy już na finiszu

Gwiazdy zabłysną w Świdniku
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka kultury zapewniają, że atrakcji nie zabraknie. Mają być gwiazdy, 

Wiele imprez towarzyszących 
i wydarzeń skierowanych 
do mieszkańców w każdym 
wieku. Najprawdopodobniej 
tegorocznym Dniom Świdnika 
będzie również towarzyszył 
piknik lotniczy. 

W tej chwili prawie wszystko jest już 
jasne. Największa miejska impreza zosta-
ła zaplanowana na 18 i 19 czerwca. Jej 
organizatorem jest tradycyjnie Miejski 
Ośrodek Kultury. Szef MOK zapewnia, 
że podczas Dni Świdnika wiele będzie 
się działo. – Zaprosiliśmy gwiazdy z 
pierwszej półki, które nigdy jeszcze nie 
występowały w naszym mieście – mówi 
adam Żurek, dyrektor MOK w Świdniku. 
– Liczymy na energetyczne koncerty i 
dobrą zabawę. 

Gwiazdy razy cztery  
Plenerowa zabawa tradycyjnie została 

zaplanowana na trawiastym lotnisku tuż 
obok stadionu miejskiego. Na początek 
scenę zarówno w sobotę jak i w niedzielę 

przejmą lokalne zespoły i grupy tanecz-
ne. Po nich przed publicznością będą się 
prezentować muzyczne gwiazdy. 

Pierwszego dnia na scenie pojawi 
się artystka młodego pokolenia, czyli 
Sarsa. Swój podbój rynku muzycznego 
rozpoczęła od programu „The Voice of 
Poland”. Przez wiele tygodni niemal 
we wszystkich rozgłośniach radiowych 
rozbrzmiewał największy przebój wo-
kalistki, czyli piosenka „Naucz mnie”. 
Jeszcze tego samego dnia publiczność 
usłyszy na scenie Strachy na Lachy. W 
setliście na pewno nie zabraknie naj-
większego hitu grupy, utworu „Dzień 
dobry, kocham cię”. 

Na niedzielę organizatorzy zaprosi-
li także dwie muzyczne gwiazdy. Jako 
pierwszy wystąpi Grubson, jeden z naj-
bardziej znanych polskich raperów. Po 
nim scenę przejmie Afromental z woka-
listami: Wojciechem „Łozo” Łozowskim 
i Tomaszem „Tomsonem” Lachem. Tym 
samym zmieni się również stylistka grania 
na mieszankę R&B, hip-hopu i soulu.

Atrakcje z akcentami 
Przedstawiciele MOK zapewniają rów-

nież, że oprócz występów gwiazd w pro-
gramie jest również wiele imprez towarzy-
szących. Jak przystało na miasto w którym 
przez lata konstruowano wueski, nie obej-
dzie się bez parady motocykli. Wydarzenie 
zostało zaplanowane na sobotę. 

Oczywiście Świdnik to również miasto z 
tradycjami lotniczymi więc i takich akcentów 
nie może zabraknąć. W czasie trwania święta 
miasta odbędą się również Spadochronowe 
Zawody w Celności Lądowania. Corocznie 
impreza przyciąga do Świdnika skoczków z 
całego kraju i nie tylko. Na tym jednak nie 
koniec. Bardzo ciekawym akcentem może 
okazać się również piknik lotniczy, który 
przygotowuje Fundacja Biało-Czerwone 
Iskry. Jej przedstawiciele na razie starają 
się o zgody na przeprowadzenie imprezy 
od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Oczywiście podczas Dni Świdnika nie 
zabraknie również animacji i atrakcji dla 
najmłodszych. Dwudniowe święto miasta 
zakończy pokaz sztucznych ogni. (kaL)

Najchętniej wypożyczamy przy galerii 

Świdniczanie ruszyli  
na miejskie rowery
Jednoślady na dobre wpisały się 
w krajobraz Świdnika. Mieszkańcy 
coraz częściej korzystają również z ro-
werów miejskich. Od początku sezonu 
wypożyczyli je już blisko 4 tys. razy. 

Pięć świdnickich stacji roweru miejskiego 
zostało uruchomionych 21 marca. Miesz-
kańcy początkowo podchodzili do nowych 
urządzeń z rezerwą, ale szybko przekonali 
się do miejskich jednośladów. 

– Pierwszy raz miałam trochę proble-
mów z wypożyczeniem – śmieje się Joanna 
Guzal. – Okazało się jednak, że to nic strasz-
nego. Teraz korzystam z roweru miejskiego 
kilka razy w tygodniu. Jeżdżę na zakupy, do 
znajomej, która mieszka w drugiej części 
miasta i na działkę. 

Chętnych do korzystania z rowerów jest 
dużo więcej. Według danych firmy Nextbike, 
operatora całego systemu, do minionego ty-
godnia jednoślady na terenie Świdnika zostały 
wypożyczone blisko 4 tys. razy. Przedstawicie-
le firmy odnotowali nieco więcej zwrotów na 
terenie miasta, bo ponad 4 tys. Oznacza to, że 
rower miejski na terenie Świdnika był wypoży-
czany średnio około 80 razy dziennie. 

Z których stacji świdniczanie najchętniej 
korzystają? Najwięcej wypożyczeń i zwro-
tów zostało odnotowanych na stacji przy 
skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Wyszyń-
skiego. W tym miejscu mieszkańcy 1132 
razy wypożyczyli rower i 1202 razy jed-
noślady zwracali. Na drugim miejscu jest 
stacja przy ul. Niepodległości. Ze statystyk 
wynika, że jest również bardzo popularna. 
Odnotowano na niej 977 wynajmy rowerów 
i 945 zwroty. Niewiele ustępuje jej z 877 
wypożyczeniami i 871 zwrotami stacja na 
al. Lotników Polskich przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. Mniej popularne są pozostałe dwie 
stacje. Na Brzezinach mieszkańcy 572 razy 
wypożyczali rowery i 617 razy je zwracali. 
Z kolei przy ul. Generała Góry w sąsiedz-

twie PCEZ odnotowano 384 wynajmy i 376 
zwrotów. 

Co ciekawe, mimo braku dobrego po-
łączenie rowerowego między Świdnikiem 
i Lublinem okazało się że miłośnicy jedno-
śladów i tak tę trasę pokonują na miejskich 
pojazdach. Wskazują na to rowery z logiem 
Lublina, które pojawiają się w świdnickich 
stacjach.  (kaL)

Poznać teorię, praktykę i zdobyć kartę rowerową 

Edukacja na dwóch kółkach 
Jak i kiedy rowerzysta powinien 
sygnalizować, że skręca? Czy przez 
przejście dla pieszych można przejechać? 
Co zrobić, jak zapali się czerwone światło? 
Co oznaczają znaki drogowe? Między 
innymi odpowiedzi na takie pytania 
mogli uzyskać młodzi rowerzyści, którzy 
w miniony poniedziałek szkolili się pod 
okiem policjantów. W tym tygodniu w 
asyście opiekunów wyjadą rowerami na 
ulice Świdnika. 

Edukacja rowerowa w Świdniku jest 
prowadzona już po raz drugi. W minionym 
roku pilotażowy program przeprowadzili 
instruktorzy ze Stowarzyszenia Świdnik 
Miasto dla Rowerów. W tym roku organiza-
cją zajęć zajęli się pracownicy z Miejskiego 
Centrum Profilaktyki, policjanci i strażnicy 
miejscy. Program objął ponad 300 uczniów 
świdnickich szkół podstawowych. Edukacja 
została podzielona na kilka bloków. 

– Podstawę programową uczniowie 
zrealizowali w ramach wychowania komu-
nikacyjnego. Oprócz teorii wzięli również 
udział w zajęciach z mechaniki rowerowej 
– mówi Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim 
ratuszu. 

Uczestnicy pod okiem instruktorów 

wymieniali koła i uczyli się, jak poradzić 
sobie z drobnymi awariami jednośladu. Ko-
lejnym blokiem tematycznym była pierw-
sza pomoc, ze szczególnym naciskiem na 
urazy, które mogą powstać podczas jazdy 
rowerem. 

– Dodatkowo uczniowie mieli również 

spotkania z pedagogiem z Miejskiego 
Centrum Profilaktyki i policją o potrzebie 
ruchu i zdrowym trybie życia – mówi Łu-
kasz Reszka. 

Kolejnym etapem są zajęcia praktyczne 
w miasteczkach ruchu rowerowego. W mi-
nionym tygodniu brały w nich udział dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3. Organizacją 
placu do nauki jazdy zajęli się policjanci. 
Uczestnicy zabawy podczas zajęć mogli 
się dowiedzieć m.in., w jaki sposób i kiedy 
należy sygnalizować skręcanie, jak zacho-
wać się przed przejściami dla pieszych czy 
przed sygnalizacją świetlną, a także, co 
oznaczają znaki drogowe. 

Uczestnicy zajęć w miasteczkach rowero-
wych otrzymali również kamizelki odblasko-

we z obrazkowym logo Świdnika i kaski.
– Właśnie spełniliście pierwszą zasadę na 

drodze, czyli „być widocznym” – mówił do 
uczniów Grzegorz Hołub, p.o. komendanta 
świdnickiej policji. – Ćwiczenia w miasteczku 
rowerowym na pewno przyniosą wam ko-
rzyści, bo nabędziecie dodatkową wiedzę, 
jak bezpiecznie poruszać się po ulicach, 
ale i my będziemy mieć z nich pożytek, bo 
zaoszczędzicie nam przez to pracy – pod-
kreślał szef świdnickich policjantów. 

Po zakończeniu tego etapu przed 
uczniami będzie kolejny. – Zajęcia w mia-
steczku ruchu rowerowego zrealizowaliśmy 
już w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole 
Podstawowej nr 7. Dzisiaj jest Szkoła Pod-
stawowa nr 3. Zostaje nam jeszcze Szkoła 
Podstawowa nr 5 i wtedy będziemy już 
mieli zamknięty ten etap – mówi Łukasz 
Reszka. – Od przyszłego tygodnia ruszamy 
na miasto. Każda grupa pod okiem policji, 
straży miejskiej, nauczyciela będzie jeździć 
godzinę w ruchu ulicznym. 

Trasy dla młodych rowerzystów opraco-
wuje policja. Każdy przejazd ma zostać tak 
zorganizowany, żeby w jego trakcie uczeń 
miał do czynienia z realnym ruchem. Musi 
przejechać skrzyżowanie, ale również wje-
chać na ścieżkę rowerową czy prawidłowo 
zareagować przed przejściem dla pieszych. 
Przedstawiciele ratusza nie ukrywają, że 
liczą, iż po zakończeniu całego szkolenia 
uczniowie chętnie podejdą do egzaminów 
na kartę rowerową. 

– Chcielibyśmy, żeby wszyscy przystąpili 
do tego egzaminu, choć to nie jest obo-
wiązkowe. Natomiast o kartę rowerową 
będzie można się starać w połowie czerw-
ca, bo wówczas są na nią przeprowadzane 
egzaminy i my chcemy, żeby nasze zajęcia 
do tego czasu się zakończyły – dodaje Łu-
kasz Reszka.  (kaL)

Miasteczko rowerowe bardzo potrzebne
Trwające właśnie zajęcia rowerowe zaowocowały powrotem idei budowy w Świdniku 
miasteczka rowerowego. Taki obiekt był planowany przy Zespole Szkół nr 2, ale dotąd nie 
powstał. W miniony poniedziałek o potrzebie jego budowy mówił Waldemar Jakson, 
burmistrz Świdnika. – Byłoby dużo łatwiej prowadzić zajęcia z edukacji rowerowej, gdyby 
taki obiekt w naszym mieście był – mówiła również Ewa Kossowska, kierownik Miejskiego 
Centrum Profilaktyki. 
W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy miasteczko miałoby powstać przy Zespole Szkół nr 2, 
czy w innej lokalizacji na terenie miasta. 

Młodzi rowerzyści szkolili się pod czujnym okiem policjantów

Od początku sezonu świdniczanie skorzystali z roweru miejskiego już blisko 4 tys. razy 

W ubiegłym roku świdniczanie bawili się przednio. Organizatorzy zapewniają, że w tym roku będzie tak samo
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Imponujące osiągnięcia, jeszcze większe plany i... 
widmo wyprowadzki 

Efekt synergii przy Łabędziej 
Kucharze, dietetycy, pokazy kulinarne 
i degustacje zdrowych potraw, filmy, 
wykłady, książki, broszury, występy 
zespołów artystycznych, a nawet  hap-
pening plastyczny. Do tego setki gości, 
którzy przy okazji dobrej zabawy 
zobaczyli, jak żyć zdrowo i oszczędnie, 
a przy okazji pomagać innym. Tak wy-
glądał Dzień Otwarty Banku Żywności 
w Lublinie. 

Akcję ph. „Kromka chleba – kulinarne in-
spiracje w Banku Żywności w Lublinie” zor-
ganizowano w ramach promocji unijnego 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020.  

– Nie spodziewaliśmy się aż takiego odze-
wu ze strony samych mieszkańców dzielnicy, 
którzy przybyli do nas tłumnie i zainteresowali 
się naszą ideą. Chcieliśmy przy okazji prze-
kazać wiedzę na temat naszej działalności i 
organizacji z nami współpracujących. Przede 
wszystkim zaprezentowaliśmy tematykę nie-
marnowania jedzenia, oraz wiedzę na temat 
dietetyki i ekonomii w kontekście jedzenia, 
ponieważ pomoc żywnościowa to nie tylko 
dystrybucja żywności, ale także edukacja. Dzię-
ki temu młodzież z gimnazjum nr 14 gotowała, 
a nasi goście z przyjemnością to próbowali. 
Można powiedzieć, że osiągnęliśmy pewien 
efekt synergii –  wylicza Marzena Pieńkosz-
Sapieha z Banku Żywności w Lublinie.  

Dni otwarte w Banku Żywności odbyły się 
w budynku przy ulicy Łabędziej 19 nie przez 
przypadek. Bank tu zaczynał swoją działalność, 
a dziś walczy o przedłużenie umowy dzierża-
wy, która kończy się już w czerwcu. 

– Dziesięć lat temu przejęliśmy ten bu-
dynek po tym, jak przez 2 lata stał pusty. 
Systematycznie pozyskiwaliśmy środki na 
poprawę jego stanu technicznego. Wymie-

niliśmy stolarkę okienną i przeprowadziliśmy 
gruntowny remont węzła sanitarnego. Przez 
sześć lat w tym budynku prowadzona była 
dystrybucja żywności w ramach pierwszej 
edycji unijnego Programu Pomocy Żywnoś-
ciowej PEAD 2006-2013. Pomoc z tego miej-
sca docierała do najuboższych mieszkańców 
Lublina. Dziś możemy stracić ten budynek 
– martwi się Marzena Pieńkosz-Sapieha.

Jeśli miasto przedłużyłoby umowę z 
Bankiem Żywności, przy ulicy Łabędziej 
może wkrótce powstać  Centrum Zdrowe-
go Życia. Podstawowym założeniem CZŻ 
byłaby integracja społeczności lokalnej, 
aktywizacja seniorów oraz pomoc ubogim 
i cierpiącym głód. Centrum byłoby jedno-
cześnie Międzypokoleniowym Ośrodkiem 
Aktywności.   

– CZŻ będzie ośrodkiem dydaktycznym, 
który realizować będzie kursy, szkolenia, 
warsztaty, zajęcia edukacyjne z zakresu 
zrównoważonego rozwoju, gospodarowania 
zasobami, tożsamości mieszkańców. Dzięki 
temu nastąpi zacieśnienie więzi społecznych 
mieszkańców dzielnicy Bronowice i inte-
gracja międzypokoleniowa, a dodatkowo 
poprawiona zostanie estetyka otoczenia. 
Sporządziliśmy już dokumentację oraz kon-
cepcję remontu adaptowanego budynku. 
Ze względu na konieczność sporządzenia 
projektu budowlanego i pozyskania samych 
środków na remont próbujemy właśnie 
przedłużyć umowę dzierżawy z miastem na 
co najmniej 10 lat. Wszystko będzie zależało 
od dobrej woli naszych włodarzy – mówi  
Pieńkosz-Sapieha.

Los Centrum Zdrowego Życia rozstrzy-
gnie się prawdopodobnie już na najbliższej 
sesji Rady Miasta Lublin.   MJ

WIENIAWA: Zrób to dla swoich pociech

Zagłosuj na plac zabaw!
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Spółdzielca” bierze udział w 
konkursie na nowoczesny plac 
zabaw fundowany przez firmę 
Nivea. W Lublinie zgłoszono 
tylko jedną lokalizację przy ulicy 
Ćwiklińskiej 1. Głosować można 
codziennie poprzez stronę 
internetową.

Na tym osiedlu znajduje się bardzo duża 
zielona działka, na której spółdzielnia kilka 
lat temu ze środków finansowych miesz-
kańców urządziła drewniany plac zabaw. 
Niestety, pomimo corocznej konserwacji 
plac uległ zniszczeniu i w tym roku nie uzy-

skał pozwolenia na użytkowanie.
W związku z tym członkowie „Spółdziel-

cy” zgłosili się do konkursu Nivea, którego 
celem będzie budowa nowych placów 
zabaw. Do tej pory organizatorzy akcji 
zbudowali już 40 podwórek, 100 placów 
zabaw i wyposażyli 100 szkółek piłkarskich 
w całej Polsce. 

Na lubelski plac zabaw można głosować 
do 30 czerwca na stronie: http://m.nivea.
pl/campaigns/local/pl/podworko2016. Co-
dziennie można oddać jeden głos, a im ich 
więcej, tym większa szansa na wygraną i 
wspólna zabawę w pięknym miejscu dla 
dzieci. MG

Dzień Otwarty Banku Żywności w Lublinie

Tak może wyglądać siedziba Banku Żywności przy ul. Łabędziej po modernizacji,  
o ile BŻ nie będzie musiał się stąd wyprowadzić

CZUBY: W tym tygodniu darmowy dostęp do lekarzy specjalistów – nowa akcja PLUS-
MEDIC

Omiń kolejkę
W ramach obchodów „Tygodnia 
dla Zdrowia” sześć poradni 
prywatnej przychodni PLUS-MEDIC 
na lubelskich Czubach zostanie 
udostępnionych wszystkim 
pacjentom.

– Wszyscy wiemy, jak trudno jest czasem 
skorzystać z usług specjalistów w naszym 
kraju. Chcemy ułatwić lublinianom dostęp 
do ekspertów i wysokiej jakości sprzętu. 
Otwieramy drzwi naszej przychodni i zachę-
camy do przyjścia. Mamy świetną załogę z 
dużą wiedzą i bardzo dobre warunki do le-
czenia. Przez „Tydzień dla Zdrowia” chcemy 
pokazać, że warto nas odwiedzić, bo prze-
cież zdrowie jest najważniejsze – tłumaczy 
cele i motywy akcji Agnieszka Parol, ma-
nager PLUS-MEDIC. W dniach 16-21 maja, w 
dni powszednie od 8 do 20 i między 9 a 15 
w sobotę lublinianie będą mogli całkowicie 
za darmo korzystać z usług lekarzy i nowo-
czesnego sprzętu (obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja). Zainteresowani mogą zapisywać 
się do poradni: rehabilitacyjnej (dla dzieci i 
dorosłych),  ortopedii dziecięcej,  ginekolo-
gicznej, endokrynologicznej, neurologicznej 
i  psychologicznej. Darmowa wizyta nie wią-

że się z koniecznością korzystania z usług 
przychodni po zakończeniu Tygodnia dla 
Zdrowia – podkreślają organizatorzy.

Zapisy online: http://www.plusmedic.
pl/rejestracja-online,  przez telefon: 737 474 

311, (81) 563 53 30 lub osobiście w Plus-Me-
dic (ul. Matki Teresy z Kalkuty 18). Placów-
ka  otwarta jest: poniedziałek – piątek 8.00 
– 20.00, sobota 9.00 – 15.00. TAK, EK

W dniach 16-21 maja przychodnia Plus-Medic na Czubach zaprasza na bezpłatne badania u leka-
rzy specjalistów

WROTKÓW: Mieszkańcy nie chcą elektrowni na słomę  

Biomasa rozgrzewa 
mieszkańców 
Są protesty przeciw rozbudowie 
elektrociepłowni przy ul. 
Inżynierskiej w Lublinie – paliwem 
dla nowego bloku energetycznego 
miałaby być słoma i odpady drewna. 
Nie życzą sobie tego rady dzielnic 
wokół Elektrociepłowni Wrotków, 
podobnie jak szereg instytucji 
południowej części miasta oraz 
zwykli mieszkańcy. 

W myśl projektu nowy moduł miałby 
powstać obok elektrociepłowni działającej 
od pół wieku w tej dzielnicy. Obok istnie-
jącego tu 150-metrowego komina stanąłby 
80-metrowy. Piece spalałyby około 190 tys. 
ton paliwa rocznie – już nie tylko węgla, jak 
dotychczas, ale słomy i ścinków drewna.

Do tej inwestycji przymierza się właści-
ciel Elektrociepłownie Wrotków – spółka 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na, która złożyła w Urzędzie Miasta Lublin 
raport oddziaływania na środowisko będący 
etapem w staraniach o pozwolenie na in-
westycję. Jego autorzy mają świadomość, 
że nowy blok elektrociepłowni może być 
uciążliwy dla otoczenia i – jak piszą w swych 
materiałach – może „wywierać nieznaczny 
negatywny wpływ na okolicznych miesz-
kańców”, ale w ramach obowiązujących 
norm. 

Za to prąd i ciepło z planowanej siłow-
ni byłyby ekologiczne, z niewielką emisją 
pyłów w porównaniu z węglem. Głównym 
paliwem – w myśl założeń – ma być tu bio-
masa: prasowana słoma oraz ścinki drewna 
ze zrębów leśnych.

Drewno do elektrowni dostarczano by 
koleją, a słomę ciężarówkami. 

– Przewidywana trasa obejmuje ulice: 
Diamentową, Wrotkowską, Nowy Świat, 
Smoluchowskiego i Budowlaną – informuje 
lubelski ratusz. Około 10-kilometrowy od-
cinek w granicach miasta pokonywałoby 
dziennie od 33 do 53 ciężarówek od po-
niedziałku do piątku w godz. 6-18. 

Zasięgnięto opinii społecznej
Przed wydaniem decyzji ratusz zgodnie 

z procedurami poddał projekt konsultacjom 
społecznym. Na uwagi czekał do 2 maja. 
Wynika z nich, że inwestycja ma wielu prze-
ciwników i to nie tylko na Wrotkowie.  

Swój protest zgłosiły m.in. rada dzielnicy 
Dziesiąta oraz rada osiedla i zarząd Pracow-

niczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. 
Dokument podpisali Jerzy Wilk – przewod-
niczący rady dzielnicy oraz Ryszard Petko-
wicz – prezes zarządu PSM „Kolejarz”. Prze-
ciwna była również rada dzielnicy Wrotków, 
a także mieszkańcy dzielnic Rury i Czuby. 
Przeciwnicy obawiają się nieprzyjemnych 
wyziewów, zapylenia powietrza, a przede 
wszystkim wzmożonego ruchu spowodo-
wanego dowozem opału.

– Przy takiej ilości pojazdów ciężarowych 
emisja spalin wzrośnie, co powoduje pośred-
nio, że inwestycja nie będzie tak ekologiczna 
– ostrzega w oficjalnym stanowisku rada 
dzielnicy Wrotków. Z kolei inwestor pisze, 
że uruchomienie kotła na biomasę sprawi, 
że elektrociepłownia zużyje o 70% mniej 
węgla, o 30% mniej gazu, a emisja dwu-
tlenku węgla zmaleje o 30%. Pozostałości z 
oczyszczania spalin będą trafiać do silosów, 
skąd mają je zabierać cysterny.

– Na uwagi zgodnie z przepisami cze-
kaliśmy 21 dni. Pod protestami podpisało 
się kilkaset osób. Obawy dotyczą głównie 
wzrostu natężenia ruchu w okolicy inwe-
stycji, pylenia i zanieczyszczeń z biomasy 
– informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik 
prezydenta Lublina. 

Rzecznik podkreśla, że miasto w żaden 
sposób nie partycypuje w tej inwestycji, a 
do wydania decyzji droga jeszcze daleka. 
Urząd czeka na opinie sanepidu i Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które 

inwestor, podobnie jak uwagi mieszkańców 
i rad dzielnic będzie musiał uwzględnić w 
poprawionym raporcie, który ponownie 
zostanie poddany konsultacjom społecz-
nym. 

Przeciwko inwestycji przy ul. Inżynier-
skiej protestują również dzielnice oddalone 
od Wrotkowa. 

– Uruchomienie wielkiej „spalarni śmie-
ci” z regionu w tym punkcie Lublina jest 
niedorzeczne i szkodliwe. Trzeba nie mieć 
wyobraźni, by zafundować ludziom taką 
fabrykę zanieczyszczeń – komentuje To-
masz Makarczuk, przewodniczący zarządu 
Wieniawy. – Jestem pewien, że skutki dzia-
łania tego opału byłyby odczuwalne nawet 
w odległych dzielnicach miasta, co narazi 
mieszkańców na koszty zdrowotne, a stan 
środowiska na degradację.

Nikogo nie pociesza informacja PGE 
GiEK, że zatrudnienie w rozbudowanej 
elektrociepłowni wzrośnie o 32 etaty: 2 
kierownicze, 10 dla specjalistów i 20 tech-
nicznych.

Podobną inwestycję, elektrownię na 
słomą, planuje w Lublinie również norwe-
ska spółka Tergopower. Miałaby powstać 
przy ul. Mełgiewskiej na Tatarach. Tam też 
mieszkańcy mówią projektowi „nie”, o czym 
piszemy na str. 11.

MAREK RyBOłOWICZ

Mieszkańcy nie chcą, by w elektrociepłowni na Wrotkowie stanął drugi komin i blok energetycz-
ny opalany biomasą
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r e k l a m arząd określił potrzeby zdrowotne poszczególnych regionów

Szukanie leku na… służbę zdrowia
Mapowanie potrzeb zdrowotnych 
to kolejna już metoda, za pomocą 
której rządzący chcą określić, czego 
brakuje w polskiej służbie zdrowia, 
a następnie cudownie ją uzdrowić. 

To, że wcześniej nie osiągniętego tego 
celu, wdrażając inne, niegdyś równie cu-
downe, a dziś jak się okazuje, dalece nie-
wystarczające instrumenty, nikogo jakoś 
nie zraża. W końcu skuteczna reforma opieki 
medycznej jest jak marsz w kierunku ho-
ryzontu – liczy się wskazanie celu i uparty 
marsz dalej, a nie osiąganie konkretnych 
efektów...

Czy naprawdę za dużo łóżek?
Na razie rekomendacje dotyczą leczenia 

szpitalnego. Zostały sporządzone w ramach 
projektu „Poprawa jakości zarządzania w 
ochronie zdrowia poprzez wsparcie pro-
cesu tworzenia regionalnych map potrzeb 
zdrowotnych jako narzędzia usprawniają-
cego procesy zarządcze w systemie ochrony 
zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania 
potrzeb zdrowotnych”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a 
zakładającego „poprawę jakości zarządzania 
zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez 
opracowanie i popularyzację narzędzi pro-
gnostycznych”. Mówiąc po ludzku – mapy 
zdrowotne to kolejne już, tym razem jeszcze 
obszerniejsze dokumenty, z których wycią-
gi mają podpowiadać rządzącym m.in., w 
których specjalnościach szpitalnych jest w 
danym wojewódzkie zbyt wiele łóżek, a w 
których za mało, a zatem gdzie i w jakim 
zakresie dokonywać cięć i przesunięć uzna-
nych za niezbędne w związku z dokonaną 
równolegle prognozą demograficzną. 

Niby nie odkrywcze, ale...
Przez ostatni miesiąc trwały konsultacje 

projektów map, dokonywane m.in. w ra-
mach prac wojewódzkich rad ds. potrzeb 
zdrowotnych, powołanych przy wojewo-
dach (w Lublinie takim gremium kieruje 
dr Andrzej Szczepanowski, ordynator od-
działu chirurgii Szpitala im. Jana Bożego). 
Ostateczną wersję dokumentów zaprezen-
towało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Czego 
zatem dowiadujemy się o stanie zdrowia 
mieszkańców Lubelszczyzny? 

„Struktura ludności województwa jest 
starsza niż ludności Polski. Oczekiwana dłu-
gość życia mężczyzn jest krótsza niż w skali 
kraju w przeciwieństwie do długości  życia 
kobiet, w tym zwłaszcza kobiet starszych. 
Płodność mieszkanek województwa jest 
nieco niższa od poziomu ogólnokrajowego.  
Z  jednej  strony  starzenie  się  ludności  
tego  regionu  zwiększa zapotrzebowanie 
na usługi zdrowotne dla osób starszych, 
z  drugiej strony wyższa niż na poziomie 
kraju umieralność mężczyzn prowadzi do 
konieczności podjęcia  działań na rzecz 
poprawy ich szans dożywania starszego 
wieku” – stwierdzili autorzy Mapy. Jaka 
zatem prognoza? „Zgodnie z prognozą 
demograficzną liczba mieszkańców wo-
jewództwa spadnie do 2029 r. o 140,5 tys. 
osób (o 6,5 proc.), czyli dwukrotnie silniej 
niż w skali  kraju.  Spadek  ten  jest  prze-
widywany  dla  wszystkich  powiatów z 
wyjątkiem  powiatu  lubelskiego.  Zmiany  
struktury  populacji  według  płci  i wieku 
tak na poziomie całego województwa, jak i 
w skali powiatów będą podobne do zmian 
ogólnopolskich, prowadząc do udziału 
osób starszych bliskiego  poziomowi  prze-
widywanemu  dla  całego  kraju.  Spowo-
duje  to znaczny wzrost zapotrzebowania 
na usługi zdrowotne dla osób starszych, w 
tym zwłaszcza dla sędziwych kobiet”. 

Cóż, starzenie się populacji to tendencja 
nawet nie ogólnopolska, ale wręcz cywi-
lizacyjna, a fakt, że opieka medyczna nie 
nadąża za starzeniem się społeczeństw, 
również jest ogólnie znany, może jednak, 

mając to na ściągawce, władzom samorzą-
dowym prowadzącym szpitale, jak i ośrod-
kom kształcącym  lekarzy uda się nadrobić 
przynajmniej braki kadrowo-organizacyjne 
w tym zakresie. 

Kto nas wyleczy?
W ogólnej charakterystyce regionu za-

obserwowano również, że „z  analizy  wy-
korzystania  stołów  operacyjnych  wynika,  
że  w  województwie lubelskim średnio na 
jeden  stół wykonywanych jest ok. 650 ope-
racji, czyli o 8 (1,22 proc.) mniej niż średnio 
w Polsce. Wykorzystanie stołów jest jednak 
zróżnicowane pośród szpitali w tym woje-
wództwie i waha się od 0 (co oznacza, że 
szpital miał stół, ale nie sprawozdał żadnej 
operacji) do 2,2 tys. operacji na stół”. Przede 
wszystkim zaś mamy na Lubelszczyźnie 
łącznie 76 szpitali (czy raczej „szpitali”, bo 
tak scharakteryzowano każdą jednostkę 
mającą w swojej strukturze przynajmniej 
jeden oddział szpitalny dysponujących 10 
445 łóżkami, przy czym kontrakty z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia posiadały 62 
podmioty z 9709 łóżkami).

We wnioskach szczegółowych z Mapy 
Zdrowotnej można wyczytać także m.in., 
że „w województwie lubelskim pomimo  
niższej  mediany  wieku  lekarzy  od  me-
diany  krajowej, występuje zagrożenie ze 
względu na zbyt małą liczbę specjalistów. 
Wśród dziedzin z potencjalnie zbyt ma-
łym zapleczem kadrowym są: ginekologia 
onkologiczna, neonatologia, onkologia i 
hematologia dziecięca, psychiatria dzieci i 
młodzieży oraz patomorfologia. Niedobór 
w zakresie lekarzy specjalistów zauważyć 
można również w dziedzinach nie priory-
tetowych, takich jak: medycyna paliatywna  
i  chirurgia  dziecięca  (biorąc pod uwagę 
wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu na 
100 tys. ludności, w porównaniu do innych 
województw) lub farmakologia kliniczna 
(biorąc pod uwagę medianę wieku lekarzy 
w województwie)”.  O dziwo, mamy rela-

tywnie więcej pielęgniarek i położnych (3. 
miejsce w kraju), ale ponieważ aż połowa 
z nich ma więcej niż 50 lat, już dziś trzeba 
zastanawiać się, jak uzupełniać braki kadro-
we które nieuchronnie muszą się pojawić. 
Nie trzeba chyba dodawać, że – jak często 
opisywaliśmy – do tego samego wniosku 
doszło samo środowisko pielęgniarskie, nie 
musząc dla sformułowania ostrzeżeń czekać 
na żadne mapowanie...

„Racjonalizacja”, czyli cięcia?
W przypadku niemal wszystkich spe-

cjalności monotonne zalecenie twórców 
Mapy brzmi „zracjonalizować liczbę łóżek na 
oddziałach”, co niekiedy oznacza ich zwięk-
szenie, a niekiedy cięcia. Te ostanie miałyby 
dotknąć w wieloletniej perspektywie m.in. 
chirurgię dziecięcą, otorynolaryngologię, ale 
także nawet chirurgii urazowo-ortopedycz-
ną. W przypadku np. kariologii czy gruźlicy 
i chorób płuc zalecana jest elastyczność w 
zarządzaniu ich ilością, przejściowym bo-
wiem spadkom obłożenia może bowiem 
w kolejnych okresach konieczność odtwa-
rzania łóżek na tych oddziałach. W przy-
padku kardiologii, ale także neurochirurgii 
czy urologii, kwestionowany jest też sens 
utrzymywania w tej specjalności oddziałów 
niezabiegowych. Mapa nie jest jednak tylko 
narzędziem zamykania czy redukowania 
oddziałów. 

Najlepsze nawet narzędzie medyczne, a 
także choćby najtrafniejsza diagnoza same 
pacjenta nie wyleczą. Podobnie rzecz się 
ma z kolejnymi metodami opisu potrzeb 
zdrowotnych. Zanim powstaną, przydają się 
rządzącym znacznie lepiej, mogą bowiem 
powtarzać, że „ho, ho, kiedy już dostanie-
my je do ręki – to w try miga wszystko 
naprawimy!”. A kiedy już są gotowe, lądują 
na półkach razem z poprzednimi i zbierają 
kurz. Bo jak jest, każdy w sumie widzi. Tylko 
zmieniać niewesołą rzeczywistość, nawet 
podejmując trudne decyzje, jakoś nie ma 
komu... TAK

Chory na Sla prosi 
o pomoc

Aukcja  
dla Mariusza 

Trwają aukcje na Allegro, w których 
można wylicytować np. kurs języka 
angielskiego czy płytę zespołu Coma 
z autografami wszystkich jej członków. 
Zebrane w ten sposób pieniądze pomogą 
choremu na SLA (stwardnienie boczne 
zanikowe)  Mariuszowi Koprowi. 

O tym 39-letnim mężczyźnie, ojcu 
dwóch małych synków, którego poważna 
choroba unieruchomiła w domu, pisaliśmy 
już w tamtym roku w grudniowych nume-
rach „Nowego Tygodnia”. Pod koniec stycznia 
odbył się także objęty naszym patronatem 
koncert charytatywny  na rzecz pana Mariu-
sza. Jednak  specyfika tej choroby sprawia, że 
chory potrzebuje ciągłej rehabilitacji. Na dzień 
dzisiejszy SLA nie można ani wyleczyć, ani 
zatrzymać. Powoduje ona obumieranie ko-
mórek odpowiadających za każdy ruch ciała, 
także przełykanie i oddychanie. Rehabilitacja 
jest niezbędna, żeby jak najdłużej utrzymać 
względną sprawność organizmu. To niezwykle 
rzadka choroba – chorują na nią 2-4 osoby na 
400 000. Pana Mariusza można wspomóc, 
wpłacając darowiznę na konto fundacji AVA-
LON 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z 
dopiskiem „Koper nr 4335” lub  biorąc udział 
w aukcji Allegro: http://charytatywni.allegro.
pl/listing?sellerId=1230415. (EM.K.)

Nabór wolontariuszy w lublinie

Mali Marzyciele czekają...
Fundacja Mam Marzenie pomaga 
spełniać sny i prośby dzieci 
w wieku 3-18 lat, cierpiących 
na choroby zagrażające ich 
życiu. W poniedziałek, 16 maja 
w Dzielnicowym Domu Kultury 
przy ul. Kiepury 5a o godz. 18 
odbędzie się nabór wolontariuszy 
do lubelskiego oddziału.

Wolontariuszem może zostać 
każdy, kto ma marzenia i ma od-
wagę, by je spełniać – uczeń, stu-
dent, osoba pracująca, bezrobot-
na, a nawet emeryci. – Im większa 
różnorodność wolontariuszy, tym 
bardziej zaskakujące efekty naszej 
pracy. Im bardziej rozbieżny wiek, 
doświadczenie, wiedza wolonta-
riuszy, tym bardziej zaskakujące 
pomysły na realizację dziecięcych 
marzeń – mówi Natalia Kulig, 
koordynator oddziału Lublin Fun-
dacji Mam Marzenie. – To, czego 
wymagamy od wolontariuszy, to 
odpowiedzialność i sumienność. 
Z pewnością przyda się spora doza 
optymizmu, energii, kreatywności 
oraz wyobraźni. 

Działania w Fundacji prowadzo-
ne są wolontariacko, dlatego kwe-
stia poświęconego czasu jest bar-
dzo indywidualna i nie obowiązuje 
limit godzin do przepracowania.

Jak to wygląda w prak-
tyce? 
Kiedy dziecko zostanie już 

zakwalifikowane do programu 
Fundacji Mam Marzenie, odwie-
dzają je wolontariusze. Wizyta od-
bywa się w domu Marzyciela lub 
w szpitalu – w zależności od tego, 
gdzie aktualnie przebywa dziecko. 

– Na spotkaniu próbujemy poznać 
dziecko poprzez rozmowę i oczy-
wiście zabawę, próbujemy zdobyć 
jego zaufanie. Gdy Marzyciel nie 
krępuję się już naszą obecnością, 
pytamy o jego największe marze-
nie, o wszystkie szczegóły z nim 
związane. Po poznaniu marzenia 
wolontariusz robi szacunkowy kosz-
torys, a później wspólnymi siłami 
pozyskujemy środki na pokrycie 
kosztów, szukamy sponsorów, or-
ganizujemy zbiórki, licytacje, lote-
rie, akcje charytatywne – wyjaśnia 
koordynatorka.

– Pomaganie innym ludziom 
przynosi naprawdę wiele radości. 
Od 6 lat jestem wolontariuszką 
fundacji i wciąż z takim samym 
zapałem poznaję kolejne marze-
nia naszych podopiecznych. Dzieci 
chorujące na ciężkie i przewlekłe 
choroby nie zawsze w pełni mogą 
korzystać z życia tak, jak ich ró-
wieśnicy, stąd nasza działalność. 
Chcemy wywołać u nich prawdzi-

wy uśmiech i udaje nam się to za 
każdym razem, gdy spełnia się ich 
największe marzenie – opowiada 
Aleksandra Dyjak, wolontariusz-
ka. – Wierzę, że dzięki naszemu 
zaangażowaniu choć przez chwilę 
zapominają o chorobie i zyskują siły 
do dalszej walki, bo wiedzą już, że 
nie ma rzeczy niemożliwych.

Ponad 6500 spełnionych 
marzń
Fundacja Mam Marzenie po-

wstała w Krakowie w 2003 roku 
jako niezależna i samodzielna 
organizacja skupiająca wyłącz-
nie wolontariuszy. Od 2007 roku 
działa już na terenie całej Polski. 
Obecnie posiada 16 oddziałów, 
m.in. w Bydgoszczy, Katowicach, 
Lublinie, Opolu, Poznaniu, Wroc-
ławiu. Przez swoją działalność 
chce dostarczyć chorym dzieciom 
i ich rodzinom niezapomnianych 
wrażeń, które pozwolą choć na 
chwilę zapomnieć o cierpieniu, 
wniosą w ich życie radość, siłę 
do walki z chorobą i nadzieję na 
przyszłość.

– Podczas zakładania Funda-
cji Mam Marzenie nasi przyjaciele 
z USA orzekli, że jeżeli uda nam 
się spełnić 8 dziecięcych marzeń 
w trakcie roku, to było warto prze-
nieść ideę spełniania marzeń do 
Polski. Po roku mogliśmy się po-
chwalić spełnieniem 40 marzeń 
i utworzeniem 6 oddziałów Fun-
dacji – dodaje Natalia Kulig.

Do tej pory fundacja spełniła po-
nad 6500 marzeń. Więcej o jej działal-
ności można przeczytać na stronie: 
www.mammarzenie.org.  MG

Naukowe zaszczyty u medyków

Przyszłość należy do nich
W środę, 11 maja w Collegium 
Maius Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
odbyła się uroczystość 
promocji habilitacyjnych 
i doktorskich. Dyplomy 
odebrało 51 doktorów i 5 
doktorów habilitowanych.

– Cieszę się z tak licznej liczby 
doktorów i prac habilitacyjnych, któ-
re powstały w ostatnich latach. To 
do państwa, młodych naukowców, 
będzie należał rozwój, osiągnięcia, 
nowe metody leczenia i odkrycie 

tego, co pozostaje w sferze tajem-
nicy – powiedział podczas uroczy-
stości prof. dr hab. Andrzej Drop, 
rektor UM.

Przyznanie promocji doktorskich 
poprzedziło ślubowanie w języku 
łacińskim przyjęte przez prof. dr. 
hab. Ryszarda Maciejewskiego, 
dziekana I Wydziału Lekarskiego z 
Oddziałem Stomatologicznym.

Dyplomy doktora habilitowane-
go otrzymali: Małgorzata Sikorska 
z Katedry i Zakładu Stomatologii 
Wieku Rozwojowego UM w Lublinie, 

Marcin Pasiarski z Kliniki Hema-
tologii Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii, Sławomir Woźniak z III 
Katedry i Kliniki Ginekologii UM w 
Lublinie, Anna Belcarz z Katedry i 
Zakładu Biochemii i Biotechnologii 
UM w Lublinie, Tomasz Plech z Kate-
dry i Zakładu Chemii Nieorganicznej 
UM w Lublinie.

Oprawą muzyczną uroczystości 
zajął się Chór Akademicki Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie pod 
dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Re-
miszewskiej. MG
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Każda matka jest boska. „Dzień Matki” z Julią Roberts premierowo 17 maja w 
ramach cyklu „Kino na Obcasach”

Gwiazdorska obsada w pogodnej i dowcipnej komedii o wyjątkowym dniu, w którym 
każdy z nas czuje się dzieckiem. 

Multikino i British Council zapraszają na transmisję sezonu 2015/2016 z Royal Opera 
House. 18 maja 2016 r. Multikino pokaże światową premierę baletu „Frankenstein” 
w choreografii Liama Scarletta. Transmisja z Covent Garden w Londynie rozpocznie się 
o godzinie 20:15. 

KOnKuRs

Dla naszych czytelników mamy po jednym podwójnym zaproszeniu na powyższe 
wydarzenia. Wystarczy zadzwonić pod redakcyjny numer telefonu 509 710 033  
we wtorek 17 maja o godzinie 12.00. Powodzenia!

Lublin w roli głównej w nowej komedii Juliusza 
Machulskiego

„Volta” na 700-lecie Lublina 
Rozpoczęły się prace nad filmem 
fabularnym, przygotowywanym na 
przyszłoroczny jubileusz Lublina. 
Ratusz chce by w roku 700-lecia 
miasta produkcja przyciągnęła do 
kin tysiące widzów, a do naszego 
miasta turystów z kraju i ze świata.

Film zatytułowany „Volta” będzie kome-
dią kryminalną rozgrywającą się w Lublinie. 
Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada 
Juliusz Machulski, twórca takich kultowych 
komedii jak „Kingsajz”, „Vabank”, „Seksmisja” 
czy „Kiler”.

– Lublin będzie jednym z bohaterów tej 
opowieści. Od dawna chodził mi po głowie 
obraz, w którym istotnym tłem będzie hi-
storia. A Lublin jest starym, historycznym 
grodem, dlatego ten pomysł oprawiłem w 
ramy Lublina – mówi reżyser.

Będzie to lekki film kryminalny, lecz 
bez przemocy. Zobaczymy zbrodnie i 
ofiary, ale tylko w retrospekcjach histo-
rycznych od XIV do XX w. Widz znajdzie tu 

zagadkę i oryginalną intrygę, zaskakujące 
zakończenie, zabawne dialogi i postacie 
z charakterem.

W obsadzie zobaczymy znanych aktorów 
w nieco innych rolach niż te, do których nas 
przyzwyczaili. Ma to zwiększyć zaskocze-
nie i zainteresowanie filmem publiczności. 
Główne role w części współczesnej zagrają 
Andrzej Zieliński, Olga Bołądź i Aleksan-
dra Domańska. Natomiast w epizodach 
rozgrywających się na przestrzeni wieków 
pojawią się: Tomasz Kot, Robert Więckie-
wicz i Marcin Dorociński.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 
połowie sierpnia br. i potrwać do końca 
września. Premiera jest zaplanowana na 
pierwszą połowę 2017 roku.

Budżet produkcji wyniesie około 5 
mln 380 tys. zł, z czego 900 tys. zapewni 
dofinansowanie z Lubelskiego Funduszu 
Filmowego. Producentem jest Studio Fil-
mowe Zebra.

MAreK RyBOłOWicZ

CZYTAJ I WYGRYWAJ: Recenzujemy najnowsze hity 
książkowe Wydawnictwa Prószyński i S-ka

Krystyna Janda bez tajemnic

Czas poznać najpiękniejsze …

Która nałoży koronę miss?
18 maja podczas finału Miss Polski 
Lubelszczyzny oraz Miss Polski 
nastolatek Lubelszczyzny 2016 
w centrum spotkania Kultur 
poznamy kandydatki do korony 
miss. O tytuł najpiękniejszej 
powalczy 18 kobiet i 12 nastolatek. 
Wieczór poprowadzi Krzysztof ibisz.

Wyłoniono je na castingach, które za-
częły się w styczniu w Lublinie, Chełmie i 
Białej Podlaskiej. O tegoroczne tytuły ubiega 
się w sumie 30 kandydatek. Niektóre z nich 
można było poznać na konferencji 9 maja 
w Hotelu Mercure.

Trudno wymienić wszystkie kandydujące 
piękności. To m.in. Katarzyna Michalak, 
Oliwia Kuras, Aleksandra Jaworek, Monika 
Latoch, Oliwia Fijałkowska, Beata sier-
pińska, Małgosia Mazurek, a z nastolatek: 
Magda Palmi, Weronika choma, Karolina 
Jędryszka, Wiktoria Bielak, nikola Próch-
niak. Wszystkie kandydatki można podziwiać 
na witrynie www.miss.lublin.pl.

– Po prezentacji dziewczyny wyjechały 
do pensjonatu w Białce. Tam przez tydzień 
kandydatki ćwiczyły choreografię i układ 
sceniczny – opowiada Blanka Tichoruk, 
Miss Polski Lubelszczyzny 2014. Obecnie 
jest jedną z organizatorek pokazu. W czasie 
gali finałowej będzie towarzyszką Krzysz-
tofa ibisza.

Przygotowania do wyborów to godziny 
ćwiczeń, przymiarki strojów i próbne ma-
kijaże. Całość wieńczą sesje zdjęciowe. Te 
dla potrzeb konkursu realizuje Krzysztof 
Werema. – Pierwszy krok do tytułu? Piękny 
uśmiech i pozytywne nastawienie, co wła-
śnie wychodzi na zdjęciach – mówi.

W tym roku jury znajdą się m.in. Ewa 
Mielnicka – Miss Polski 2015, Ola Ogłaza 
– Miss Polski 2006 oraz lublinianie Ela sa-
werska – Miss Polski 2004 i Kuba Piątek.

A stroje? – Jesteśmy po przymiarkach. 

Kolekcja Miss nosi nazwę Future eden 
– mówi Joanna Kamila łubkowska, mo-
delka i stylistka w studio Perform. 

– Ta kolekcja uzupełnia moje poprzednie, 
w podobnej stylistyce. Posiada charaktery-
styczne dla mnie aplikacje, dużo motywów 
biżuteryjnych w samej odzieży. Zobaczy-
my duże kolie z kryształów fasetowanych. 
Zwieńczeniem kolekcji jest suknia inspiro-
wana rajskim ogrodem. Będzie też wyjście 
w sukniach ślubnych. Organizatorami gali 
są agencje Perform i Promoters. MR

Niektóre z kandydatek mieliśmy możliwość poznać na konferencji 9 maja w Hotelu Mercure

Jedyne takie miejsce w Polsce

Kącik gier historycznych
nauka historii nie zawsze jest ciekawa 
dla młodych, ale Adam Kwapiński wraz 
z kolegami znalazł sposób na to, żeby 
dotrzeć właśnie do młodzieży – produ-
kuje on historyczne gry planszowe.

Otwarcie kącika gier odbyło się 10 maja 
w Czytelni Instytutu Historii UMCS ( I p, pl. 
M. Curie-Skłodowskiej 4a). Ta oryginalna for-
ma edukacji i narracji historycznej przeżywa 
obecnie renesans zainteresowania i pojawia 
się w szkołach oraz bibliotekach.

– Cieszę się, że nasze gry pojawiają się w 
takiej przestrzeni, jak uczelnia wyższa. Naszym 
celem jest nie tyle uczenie historii, co inspiro-
wanie do jej głębszego poznawania. Biorąc do 
ręki nasze gry, wcale nie trzeba mieć wiedzy 
historycznej, bo to nie są quizy. To właśnie 
zabawa ma stać się przyczynkiem do tego, 
żeby potem sięgnąć po książki i dowiedzieć 
się, kim była postać czy sytuacja, z którą się 
zetknęliśmy – mówi Adam Kwapiński z Fa-
bryki Gier Historycznych. – Moim zdaniem gra 
daje zupełnie inne podejście do historii. To nie 
jest przekaz linearny jak w książce, to są gry 
strategiczne i tutaj decyzje graczy wpływają 
na to, co dalej się wydarzy. 

Jednym z celów stworzenia takiego ką-
cika na UMCS było umożliwienie studentom 
i absolwentom,  szczególnie specjalności 
nauczycielskiej, bliższego poznania tej formy 

edukacji historycznej, aby nie była on trudną 
do wprowadzania w postaci pomocniczego 
narzędzia na lekcjach.

– To miejsce nazywa się skromnie „kącik 
gier”, ale mam nadzieję, że dzięki inwencji 
naszych studentów, którzy sami je będą 
tworzyć, te półki będą się zapełniały. A jest 
to bardzo możliwe, bo prowadzimy specja-
lizację komercjalizacja wiedzy historycznej, 
na której studenci uczą się o wszelkich 
przedsięwzięciach, które polegają na, mó-

wiąc kolokwialnie, sprzedawaniu wiedzy 
historycznej – mówi prof. Dariusz słapek, 
dyrektor Instytutu Historii UMCS. 

Oprócz studentów po gry mogą sięgać 
także uczniowie. Wstęp jest wolny.  Wśród 
dostępnych gier są: First to Fight, Wyścig 
do renu, Pamięć ‘39, Monte Cassino, 303, 
Obrona Lwowa, Bohaterowie Wyklęci, Prze-
pustka, Powstanie Styczniowe, Kolejka, re-
glamentacja, Znaj Znak, Polak Mały, Witkacy, 
Biznesmen. MG

Uroczyste przecięcie wstęgi

Spacery po osiedlach, pokaz mody, warsztaty dla dzieci

Architektura bliżej nas
W dniach 20 - 22 maja odbędą się 
Lubelskie Dni Modernizmu. ich celem 
jest przekazanie lublinianom wiedzy 
o architekturze modernistycznej oraz 
jej ciekawych realizacjach w naszym 
mieście. Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest bezpłatny.

Na początek, 20 maja od godziny 17 w 
galerii handlowej Tarasy Zamkowe w Lublinie 
przygotowano szereg wydarzeń. W jednym 
z pasaży zostanie zbudowana atrapa poko-
ju, którą wcześniej zaaranżują uczestnicy 
warsztatów „Zaprojektuj pokój z lat 60. XX 
w.”. Potem będą interdyscyplinarne warsztat 
dla dorosłych, które łączyć będą elementy 
wiedzy i praktyki artystycznej. Uczestnicy, 
wykorzystując wydruki i pocztówki z mo-
dernistycznymi zabytkami wykonają kolaże 
na talerzach techniką decoupage. 

O godz. 18 nastąpi otwarcie wystawy 
„Zmieniam miasto”. Wystawa - gra skiero-
wana jest do najmłodszych widzów, czyli dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkol-
nym. O 19 odbędzie się pokaz mody rodem  
z PRL, przygotowany przez Studenckie Koło 

Rekonstrukcji Historycznej UMCS, zaś na godz. 
20 zaplanowano pokaz filmów o tematyce 
modernizmu w architekturze na dachu galerii 
Tarasy Zamkowe.

Modernistyczne przestrzenie 
Celem kolejnego dnia (21 maja) będzie 

dostarczenie wiedzy o architekturze moder-
nistycznej oraz rozwijanie umiejętności rozpo-
znawania walorów budynków znajdujących 
się w naszym otoczeniu. 

Zaplanowano dwa spacery architektonicz-
ne „Modernizm w Śródmieściu” – o godz. 12 i 
13. Uczestnicy poznają wyjątkowe, moderni-
styczne obiekty w centrum Lublina. Start z pl. 
Teatralnego przy Centrum Spotkania Kultur.

O godz. 16 w CSK zostanie otwarta wy-
stawa „Ćmielów Design Studio”. Ideą ĆDS 
jest zainicjowanie ruchu „Sztuka dla prze-
mysłu”, czyli powrót do tradycji współpracy 
artystów i projektantów z przemysłem przy 
tworzeniu produktu. To miejsce połącze-
nia współczesnych artystycznych inspiracji, 
wielowiekowej tradycji ćmielowskiej manu-
faktury i szlachetnego materiału, by tworzyć 

ceramikę na światowym poziomie. 
W CSK odbędzie się eksperymentalna 

lekcja o architekturze. W zaaranżowanych sa-
lach i korytarzach widzowie odbędą swoisty 
spacer, który rozpocznie wyświetlana anima-
cja przygotowana specjalnie na tę okazję. W 
kolejnych miejscach zostaną zaprezentowane 
efekty warsztatów z Minecrafta i Sketchup. 
Kolejnym  punktem będzie odczytanie wspo-
mnień Romualda Dylewskiego, autora po-
wojennego planu Lublina.

Aspekty życia na osiedlach 
W niedzielę, 22 maja od godzin połu-

dniowych na terenach LSM zorganizowane 
będą gry, zabawy i interakcje o charakterze 
artystycznym. Wszystkie spacery rozpoczną 
się spod pawilonu dawnego empiku przy ul. 
Grażyny 7. Na te spotkania liczba miejsc jest 
ograniczona, więc obowiązują zapisy. Znajdą 
się też zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
pt. „Odkrywamy Hansena”, w tym zespołowe 
wykonanie modelu osiedla ze styropianu.

Szczegółowy program jest na stronie: 
http://dnimodernizmu.pl/. MG

uWAGA, KOnKuRs!
Czytelnik, który jako pierwszy napisze, którą rolę Krystyny Jandy lubi najbardziej i dlaczego, 
w nagrodę dostanie recenzowaną książkę. Wystarczy przysłać prawidłową odpowiedź 
mailem na adres: konkurs@nowytydzien.pl. Na odpowiedzi czekamy od 17 maja od godz. 12 
(maile nadesłane przed czasem nie będą brane pod uwagę). Nasz konkurs również na stronie 
www.nowytydzien.pl w zakładce „Czytaj i wygrywaj”. 
W poprzednim tygodniu książkę wygrał pan Maciej Prokopiuk.

K r yst y na Janda  w 
szczerej rozmowie z Kata-
rzyną Montgomery opo-
wiada o swoich najważniej-
szych rolach – życiowych i 
zawodowych.

Nie ma chyba w Polsce 
osoby, która nie znałaby jej 
głosu, śmiechu i energii. I 
nie ma chyba nikogo, kto 
nie wiedziałby, kim jest 
Krystyna Janda. W każdej 
ze swoich ról teatralnych 
czy filmowych zjawiskowa 
i profesjonalna.

Jako Agnieszka w „Człowieku z mar-
muru” wniosła do kina nieznaną świeżość 
i nową jakość. W „Przesłuchaniu” poruszyła 
wszystkich i trwale zapisała się w historii 
kinematografii. W „Tataraku” dotknęła naj-
czulszych strun, w „Boskiej” rozbawiła. Wy-
chowała kolejne pokolenia , które najpierw 

do Teatru Powszechnego, 
a teraz do Teatru Polonia 
i Och Teatru chodzą „na 
Jandę”. Każdy spektakl z jej 
udziałem kończy się owacją 
ana stojąco. Zawsze wierna 
sobie i widzom. Szczera, 
bezpośrednia, wymagająca, 
i zdecydowanie zyskująca 
przy bliższym poznaniu. 
Stąd przewrotny tytuł książki 
„Pani zyskuje przy bliższym 
poznaniu”.

Gwiazda op owiada 
Katarzynie Montgomery o 

swoich najważniejszych rolach – tych życio-
wych i zawodowych, o powstawaniu filmów 
i przedstawień, o miłości, przyjaźni, śmierci 
i życiu. Warto przeczytać!

Krystyna Janda, Katarzyna Montgomery, 
Pani zyskuje przy bliższym poznaniu, Wy-
dawnictwo Prószyński i S-ka. (MAK)
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Al. Lotników Polskich dla mieszkańców, 
działkowców i biznesu
Zarządzanie budżetem, zwłaszcza 
tak niewielkim jak w powiecie 
świdnickim, to sprawa niełatwa. 
Najważniejsze dla mnie są zawsze 
potrzeby mieszkańców, ponieważ 
wiem, że samorząd jest po to, aby 
służyć ludziom. Dlatego jako zarząd 
powiatu nie wydajemy publicznych 
środków np. na budowę nowego 
budynku starostwa. Byłoby to 
nierozsądne w okresie, w którym 
każda złotówka powinna być 
wykorzystana na wkład własny 
w celu pozyskania środków 
zewnętrznych dla inwestycji 
w powiecie (w tym funduszy 
unijnych). 

Postawiliśmy na poprawę stanu i bu-
dowę dróg i rozwój infrastruktury przy-
szkolnej oraz społecznej. Efekty tego 

widzą Państwo codziennie. Wystarczy 
wymienić Al. Lotników Polskich w Świd-
niku ze ścieżką rowerową czy trwające 
remonty w gminie Mełgiew (droga 
w kierunku Łęcznej i dalej na Pojezierze 
Łęczyńsko-Włodawskie). To tylko część 
tegorocznych prac drogowych na terenie 
powiatu, ponieważ wspieramy finansowo 
także prace wykonywane przez gminy, 
np. w Piaskach.

Najnowsza rozpoczynająca się właśnie 
inwestycja drogowa obejmuje górną część 
Al. Lotników Polskich w Świdniku, od ron-
da z Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej. 
Reprezentacyjna ulica miasta zyskała już 
w połowie nową nawierzchnię, chodniki 
i ścieżkę rowerową. Przy okazji postaramy 
się również polepszyć warunki wjazdu 
i parkowania w okolicach ogrodów dział-
kowych, ponieważ zdajemy sobie sprawę, 

jak ważne jest to miejsce dla ogromnej 
rzeszy świdniczan. Mam nadzieję, że za-
równo działkowcy, jak i mieszkańcy ulicy 
oraz przedsiębiorcy sytuujący swój biznes 
przy górnej części Al. Lotników Polskich, 
odczują po jej remoncie znaczną poprawę 
warunków swojej codziennej działalno-
ści. Realizacja tej inwestycji jest kolejną 
obietnicą, której dotrzymujemy – zapo-
wiedzieliśmy ją już w zeszłym roku przy 
bardzo udanym remoncie dolnej części 
Lotników Polskich. W ten sposób remont 
Al. Lotników Polskich zostanie zakończony, 
a przed nami kolejne ważne wyzwania 
inwestycyjne na terenie miasta Świdnika, 
z ulicą Kusocińskiego na czele.

dR JAKub OsiNa 

CzŁoNEK zARządu PoWIATu ŚWIdNICKIEgo 
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Dr Jakub Osina

Al. Lotników Polskich w Świdniku

NAsz PATrONAT: zespół 
szkół nr 1 zaprasza na 
targi Gastro Travel 

Nadzwyczaj 
smaczna środa
Najbliższa środa zapowiada się w na-
szym mieście wyjątkowo atrakcyjnie 
za sprawą i Wojewódzkich Targów 
Turystyczno-Gastronomicznych. 
Świdniczanie mogą liczyć na mnóstwo 
atrakcji – od pokazów kulinarnych, przez 
prezentacje hoteli, biur turystycznych, 
aż po animacje dla dzieci i koncerty. 

organizatorem gastro Travel jest zespół 
Szkół nr 1 w Świdniku. Przedstawiciele tej pla-
cówki tłumaczą, że targi mają pomóc młodym 
ludziom w wyborze dalszego kierunku kształ-
cenia, ale nie tylko. Impreza ma być również 
okazją do prezentacji dorobku zawodowego 
i doświadczenia pracodawców związanych z 
branżą turystyczno-gastronomiczną, a także 
instytucji i organizacji z nią związanych. 

Wydarzenie będzie o tyle wyjątkowe, 
że organizatorzy chcą wyjść z targami do 
mieszkańców. dlatego zdecydowali się je 
zorganizować w samym centrum Świdnika, 
czyli na pl. Konstytucji 3 maja. Impreza została 
zaplanowana na najbliższą środę (18 maja) od 
godz. 11.00 do 17.00. 

zwiedzający będą mieli okazję skorzystać 
z wielu atrakcji. Wśród nich będą prezentacje 
hoteli, restauracji, biur podróży, przewoźni-
ków, szkół ponadgimnazjalnych i organizacji 
branżowych.  W programie również pokazy 
gastronomiczne przygotowane przez mi-
strzów kuchni i barmanów renomowanych 
restauracji, konkursy, loterie, degustacje po-
traw i wyrobów cukierniczych. 

Podczas targów zwiedzający obejrzą 
pokazy barmańskie, warsztaty kuchni mek-
sykańskiej, pokaz mody, taniec z ogniem, 
pokaz strojów i uzbrojenia średniowiecz-
nych wojów. Na gości targów czekają rów-
nież plenery malarskie i występy zespołów 
artystycznych. Nieco młodsi będą mogli 
wziąć udział w zabawach z dinozaurami 
i  krasnalami. 

I Wojewódzkie Targi Turystyczno-gastro-
nomiczne objęli swoimi patronatami: marsza-
łek województwa, prezydent Lublina i starosta 
świdnicki.  (kal) 

zmienić się ma i pałac w Krzesimowie,  
i otoczenie zabytku 

Park za miliony. Na początek 

W przyszłości ma stać się miejscem 
wypoczynku dla mieszkańców powiatu 
świdnickiego i atrakcyjnym punktem 
dla turystów. W tej chwili przedsta-
wiciele powiatu mają już koncepcję 
zagospodarowania zabytkowego parku 
i pałacu. Rozpoczęli również poszu-
kiwanie pieniędzy na sfinansowanie 
przedsięwzięcia. 

zabytkowy kompleks w Krzesimowie 
powstał w pierwszej połowie XIX wieku. W 
jego skład wchodzi pałac otoczony parkiem, 
oficyna, budynki gospodarcze i przedwojen-
ny młyn. W tej chwili zabytkowy budynek jest 
zajmowany przez dom Pomocy Społecznej. 
zarząd powiatu podjął decyzję o odnowieniu 
zespołu. 

– zrobiliśmy przegląd tego kompleksu 
i stanęliśmy przed decyzją, że albo wyga-
szamy jego działalność, albo rozpoczynamy 
inwestycję – mówi Dariusz kołodziejczyk, 
starosta świdnicki.

W tej chwili przedstawiciele starostwa 
szukają pieniędzy na przeprowadzenie 
przedsięwzięcia. Nie ukrywają, że liczą na 
fundusze unijne. – złożyliśmy już wniosek 
do Regionalnego Programu operacyjnego. 

Projekt dotyczy rewitalizacji zespołu parko-
wo-pałacowego i opiewa na ponad 2 mln zł 
– mówi dariusz Kołodziejczyk. 

Przedstawiciele powiatu chcą rozpocząć 
inwestycje od przywrócenia dawnej świet-
ności parkowi i przede wszystkim na te cele 
chcą w tej chwili zdobyć pieniądze.

– Chcemy zrewitalizować całe otoczenie 
pałacu. W parku mamy starodrzew, który 
wymaga pielęgnacji. Chcemy oczywiście 
wybudować ścieżki spacerowe, kładki, posta-
wić na detale – mówi dariusz Kołodziejczyk. 
– zależy nam, żeby to miejsce udostępnić 
mieszkańcom miejscowości, powiatu i od-
wiedzającym nasze okolice turystom. 

drugi projekt będzie dotyczył odnowienia 
samego budynku. Przedstawiciele powiatu 
chcą starać się o pieniądze na przeprowadze-
nie gruntownej termomodernizacji pałacu, 
w którym zlokalizowany jest dom Pomocy 
Społecznej. 

– oczywiście wszelkie prace będą pro-
wadzone pod nadzorem konserwatorskim 
– zastrzega starosta świdnicki. – Na razie 
czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie konkursu 
na dotację z RPo i przygotowujemy kolejne 
dokumentacje.  (kal)

zabytkowy kompleks w Krzesimowie ma być miejscem wypoczynku dla mieszkańców i atrakcją 
dla turystów 
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Urząd marszałkowski pomoże w budowie 

Hala dla „Bronka” 
na wyciągnięcie ręki 
Jeszcze w tym roku może rozpocząć 
się budowa pełnowymiarowej hali 
sportowej przy I LO. Świdnicka 
inwestycja znalazła się na 
liście zadań przeznaczonych do 
dofinansowania ze środków, 
którymi dysponuje urząd 
marszałkowski. W tej chwili spis 
inwestycji trafił do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Po jego 
zatwierdzeniu przez ministerstwo 
powiat będzie mógł ruszać 
z budową. 

Sale gimnastyczne przy najstarszej świd-
nickiej szkole mają już po 60 lat. Większa 
należy do I Lo, w mniejszej ćwiczą ucznio-
wie z zespołu Szkół nr 1. zarówno jedna 
jak i druga nie zaspokajają potrzeb obu 
placówek. Już w minionym roku przed-
stawiciele zarządu powiatu informowali 
o swoich planach dotyczących budowy peł-
nowymiarowej sali gimnastycznej. Mogłyby 
z niej korzystać obie szkoły mające siedzibę 
w budynku na ul. okulickiego. Wstępnie 
inwestycja została wyceniona na 3 mln 
zł. Według koncepcji miałaby powstać na 
dziedzińcu szkoły. uczniowie korzystając 
z obiektu przechodziliby łącznikiem. 

Jeszcze w minionym roku przedsta-
wiciele powiatu rozpoczęli poszukiwania 
dofinansowania zewnętrznego budowy 
sali. Inwestycja została wpisana również do 
Wojewódzkiego Wieloletniego Programu 
Rozwoju bazy Sportowej. dało to możliwość 
starania się o dofinansowanie przedsięwzię-
cia z funduszy krajowych. Prawie do końca 
lutego samorządy miały czas na składanie 

wniosków o dofinansowanie z programu. 
ze Świdnika też wpłynęły dokumenty. 
W minionym tygodniu okazało się, że na 
liście wybranych projektów znalazła się 
budowa sali. 

– Teraz lista z urzędu marszałkowskie-
go trafi do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
– mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta 
świdnicki. – Kiedy zostanie zatwierdzona, 
będziemy mieli miesiąc na złożenie całej 
dokumentacji. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
jeszcze w tym roku mogłaby się rozpocząć 
budowa obiektu. 

– Liczymy, że pieniądze do nas trafią 
– mówi Dariusz kołodziejczyk, starosta 
świdnicki. – będzie to wielka zasługa wice-
starosty białowąsa, który włożył dużo pracy 
w ten projekt, mimo że początkowo niektó-
rzy powątpiewali w jego powodzenie. 

zgodnie z decyzją urzędników marszałka 
do Świdnika miałoby trafić około 1,5 mln zł 

w trzech transzach. Pieniądze miałyby być 
przekazane w ciągu trzech lat. Nie oznacza 
to jednak, że budowa na tak długo została 
zaplanowana. – Nie znamy jeszcze osta-
tecznego kosztorysu tej inwestycji. Wszyst-
ko będzie pewne w zasadzie dopiero po 
przetargu – mówi dariusz Kołodziejczyk 
– Wierzymy, że lista zostanie zatwierdzo-
na i z budową ruszymy już w tym roku. 
oczywiście nie rozłożymy jej na trzy lata. 
Natomiast zgodnie z zapisami programu 
w takim czasie miałaby do nas spłynąć cała 
kwota przyznanego dofinansowania. 

Na inwestycję mocno liczą władze I Lo. 
– Nowa sala jest nam wręcz niezbędna. bez 
niej trudno sobie wyobrazić dalsze funk-
cjonowanie szkoły – mówi stanisław ste-
fańczyk, dyrektor I Lo w Świdniku. – W tej 
chwili sala nie spełnia żadnych standardów 
– często muszą w niej na raz ćwiczyć dwie 
grupy. 

Natomiast od września w I Lo ma rów-

nież powstać klasa siatkarska, która także 
będzie wymagała lepszych warunków do 
ćwiczeń. – Nabór właśnie trwa. Patronat nad 
klasą objęła Avia Świdnik. uczniowie będą 
mieć 10 godzin wychowania fizycznego 
tygodniowo, w tym 7 godzin treningów 
siatkarskich. do oddziału zapraszamy też 
uczniów spoza Świdnika, bo mamy dla nich 
miejsca w internacie – zachęca Stanisław 
Stefańczyk.  (kal)

Przy PCEZ kort i basen 
Powiatowe plany rozbudowy bazy 
sportowej przy szkołach nie ograniczają 
się tylko do budowy hali sportowej przy 
„Bronku”. Przedstawiciele starostwa chcą 
również wybudować boiska przy tej samej 
placówce. Przy Powiatowym Centrum 
Edukacji Zawodowej mają powstać kryte 
korty i przyszkolny basen. Natomiast jesz-
cze w tym roku Zespół Szkół w Trawnikach 
wzbogaci się o boisko. 

Wizualizacja sali gimnastycznej
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Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie

Poślizg? Bezpieczny i pod okiem instruktorów
Przyjemne z pożytecznym. Mamy 
ciekawy pomysł dla szukających 
wrażeń za kółkiem.

Robert Rycąbel: Przed naszą rozmową 
zajrzałem do policyjnych statystyk. Bilans 
tegorocznych Świąt Wielkanocnych na Lu-
belszczyźnie: 240 wypadków, 28 osób zgi-
nęło, 315 zostało rannych. Niedawny długi 
majowy weekend: 60 wypadków, śmierć 3 
osób i obrażenia w przypadku 73 osób. O 
ilości pijanych kierowców nie wspominam, 
bo to temat na inną rozmowę. Przyzna Pan, 
że statystyki niepokoją…

Artur Banasz-
kiewicz, Zastępca 
Dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogo-
wego w Lublinie, 
Kierownik Ośrod-
ka Doskonalenia 
Techniki Jazdy w 
Lublinie: Mówi się, 
że nawet jeden wypadek na drodze to o ten 
jeden za dużo. Tyle instytucji, tyle kampanii 
społecznych i informacyjnych i tyle różnego 
rodzaju działań jest realizowanych dla po-
prawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
a jednak liczba ofiar i wypadków wciąż jest 
wysoka.

Może to nasza polska skłonność do 
ryzyka i brawury...?   

Czym innym jest dynamiczna jazda i 
właściwe korzystanie z coraz większych 
mocy silnika i coraz nowocześniejszych 
technologii zastosowanych w naszych 
autach, a czym innym brawura połączona 
z głupotą. A już z pewnością ulice i drogi 
publiczne nie są przestrzenią do takiego 
„eksperymentowania”.

To dla kogo działa Ośrodek Doskona-
lenia Techniki Jazdy w Lublinie?

W pewnym sensie chodzi o to, by kie-
rowcy nie eksperymentowali i nie „podnosili 
swoich umiejętności” w codziennej praktyce 

jazdy, czyli w ruchu drogowym. Zdecydowa-
nie lepiej, a przede wszystkim bezpieczniej, 
będzie skorzystać z naszego placu przy ul. 
Grygowej w Lublinie.

Panie Dyrektorze, już słyszę kierow-
ców, którzy mówią: jeżdżę tyle lat, mam 
doświadczenie, po co mi takie ekstremal-
ne doświadczenia…?

Badania pokazują, że po uzyskaniu prawa 
jazdy wielu kierowców szybko utrwala w sobie 
nawyki jazdy, w tym niekoniecznie te dobre 
nawyki. Jeśli w grę nie wchodzi zawodowe 
prawo jazdy, to właściwie nikt nie sprawdza 
umiejętności kierowcy po otrzymaniu prawa 
jazdy, chyba, że – odpukać! – dojdzie do wy-
padku. Okazuje się, że nawet doświadczeni 
kierowcy, pokonujący tysiące kilometrów 
miesięcznie, popełniają elementarne błędy, 
mogące zwiększać zagrożenie w ruchu dro-
gowym. To skutek przyzwyczajeń i niechęci do 
poddania się fachowej ocenie oraz doskona-
lenia techniki jazdy. Warto uczyć się przez całe 
życie, a bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 
szczególności, pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów techniki jazdy.

Od tego roku coś drgnęło – mam na 
myśli świeżo upieczonych kierowców…

W Szwecji, w Niemczech oraz Austrii 
istnieje obowiązek odbycia szkoleń dla 
kierowców uzyskujących prawo jazdy. 
Przypomnę, że zapis o obowiązkowym 
szkoleniu znalazł się również w ustawie 
o kierujących pojazdami w ramach tzw. 
okresu próbnego. Planowano, aby od 
4 stycznia br. młodzi kierowcy między 
4. a 8. miesiącem, licząc od dnia otrzy-
mania prawa jazdy, musieli odbyć jed-
no – godzinne szkolenie praktyczne w 
zakresie zagrożeń w ruchu drogowym 
w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. 
Niestety, plan ten został po raz kolejny 
odsunięty w czasie o jeden rok, czyli do 
stycznia  2017.

Wróćmy na tor – co czeka tych, 
którzy jeszcze nie skorzystali z usług 
lubelskiego ODTJ?

Dwie płyty poślizgowe (prostokąt-
na i okrągła) z kurtynami wodnymi, 
szarpak, tzw. „śliska górka”, a także tor 
manewrowy z funkcją toru gokartowe-
go. Kluczowym elementem jest szarpak 
– urządzenie, które wprowadza auto w 
poślizg. To najtrudniejszy fragment toru, 

ale to właśnie tutaj kierowcy uczą się 
najwięcej.

Ile to kosztuje?
Godzina jazdy własnym samochodem 

to wydatek od 150  zł, ale czy bezpieczeń-
stwo, własne zdrowie, a często i życie można 
wycenić? Niech każdy kierowca pamięta, 
że nawet jeśli sam jeździ bezpiecznie, to 
zagrożenie może stworzyć inny użytkownik 
drogi. W takiej sytuacji sam refleks może nie 
wystarczyć i umiejętności wyjścia z poślizgu 
czy właściwego zachowania się w trakcie 
gwałtownego poślizgu mogą uratować nam 
życie i zdrowie.

ODTJ działa od maja 2014 roku. Z na-
szych usług skorzystali już między innymi: 
ośrodki szkolenia kierowców, dealerzy sa-
mochodowi, firmy, instytucje, służby oraz 
osoby prywatne w liczbie ponad 6000, Za-
praszamy! Więcej informacji w internecie na 
www.odtj.lublin.pl

Dziękuję za rozmowę.
ROBeRT RycĄBeL

Ryszard Pasikowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Lublinie:
Nasz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy powstał  
na 3,5-hektarowej działce przy ul. Grygowej. To duma Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.  
Inne WORD-y w Polsce mogą nam tylko pozazdrościć nowo-
czesności i wyposażenia. 
Zgodnie z misją, do zadań WORD-u należy nie tylko eg-
zaminowanie kierowców, lecz także prowadzenie szkoleń 
i podejmowanie wszelkich działań podnoszących kwalifikacje, 
praktyczne umiejętności jazdy, a w konsekwencji – bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym. 

NASZ PATRONAT: W dniach 11-12 czerwca 2016 roku

Zapowiadają się wysokie loty na Pikniku „Lotnicze Depułtycze”
Jak już informowaliśmy, w dniach 
11–12 czerwca na lotnisku 
w Depułtyczach odbędzie się 
Międzynarodowy Piknik „Lotnicze 
Depułtycze” Air Show Chelm City.

Na Pikniku pojawi się ponad 40 maszyn. 
Już możemy zaprezentować program. Wy-
pełni go inscenizacja bitwy lotniczej, pokazy 
i przeloty zabytkowych i współczesnych 
samolotów – to tylko niektóre z atrakcji. A 
oto szczegóły:
8.00: Otwarcie lotniska dla publiczności
10.30: Uroczyste otwarcie – skoki spa-
dochronowe
10.45-11.00: Aerospatiale Socata TB-9 
Tampico (formacja), OKL Politechnika 
Rzeszowska
11.10-11.20: Mi-2, PZL-Świdnik
11.25-11.35: Robinson R-44, PWSZ 
w chełmie
11.50-12.00: Pipistrel Virus SW
12.00-12.10: extra 330Sc – Marek cho-
im
13.10-13.20: RWD-5R
13.25-13.40: DH-82A Tiger Moth, Tay-
lorcraft Auster, DHc-1 chipmunk
13.45-13.55: Piper cub SP-AWP, Piper 
cub SP-AFy

14.00-14.15: Boeing Stearman
15.00-16.00: Pterodactyl Flight: S.e.5a, 
Sopwith 1 1/2 Strutter, Fokker e.III, Fok-
ker Dr.I
16.15-16.30: Zespół Akrobacyjny Fire-
Birds
16.45-17.00: Zespół Akrobacyjny Biało-
czerwone Iskry – 11 czerwca
16.45-17.00: Zespół Akrobacyjny Orlik 
– 12 czerwca
17.25-17.35: Boeing Stearman

Jak widać, program jest podzielony na 
bloki tematyczne. Pomiędzy nimi będą 
„naziemne” atrakcje. W międzyczasie będą 
lądować maszyny, które przylecą na Piknik 
w celach turystycznych. Koneserów i znaw-
ców tematu zapewne nie musimy długo 
przekonywać do udziału w wydarzeniu. 

Dla pozostałych – na zachętę – kilka cie-
kawostek, które przybliżą poszczególne 
wydarzenia:

• Atrakcją imprezy będą wojskowe sa-
moloty historyczne pamiętające początki 
XX wieku, m.in. amerykański Boeing Ste-
arman, Piper Cub, brytyjski De Havilland 
Tiger Moth (na którym szkolili się polscy 
piloci w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny 

światowej), DHC-1 Chipmunk czy Taylorcraft 
Auster (walczący pod Monte Cassino). In-
scenizacja bitwy lotniczej z czasów I wojny 
światowej odbywać się będzie z użyciem 
ładunków pirotechnicznych – ma być efek-
townie i dynamicznie!

• Coś dla miłośników akrobacji lotniczej: 
występy Grupy Akrobacyjnej FireBirds i 
Marka choima, który solo zaprezentuje 
pokaz akrobacyjny wyższego pilotażu na 
samolocie extra 330 S.C. Marek Choim – pi-
lot, pasjonat lotnictwa i przedsiębiorca w 
jednej osobie. Pierwszy raz do samolotu 
akrobacyjnego wsiadł rok po uzyskaniu 
licencji pilota, czyli w 2009.

• 11 czerwca br. nad lotniskiem prze-
mkną odrzutowce z Zespołu Akrobacyjnego 
Biało-Czerwone Iskry. Polskie Siły Powietrz-
ne będą świętować razem z Uczestnikami 
Pikniku Jubileusz 15-lecia PWSZ w Chełmie. 

To zespół, który kładzie najdłuższą biało-
czerwoną flagę na niebie.

• Po raz pierwszy nad Depułtyczami 
Królewskimi z okazji piętnastych urodzin 
PWSZ w Chełmie pojawi się Zespół Akro-
bacyjny Orlik!

• W tym roku PZL-Świdnik obchodzi 
60-lecie produkcji śmigłowców. Podczas 
Pikniku zaprezentuje się w pokazie dyna-
micznym najbardziej znany śmigłowiec pro-
dukowany w świdnickiej fabryce: Mi-2

• Piknik to także wystawa zabytkowych 
samochodów oraz motocykli Harley i India-
na. Będzie można zagrać w paintball.

 Przypomnijmy, że pomysłodawcą wy-
darzenia jest lubelska firma wydawnicza 
Kagero Publishing w partnerstwie ze świd-
nicką spółką NAVCOM SYSTeMS i innymi 
partnerami.

Tygodnik „Nowy Tydzień” objął wyda-
rzenie patronatem medialnym.

ROR, FOT. KAgeRO PUBLISHIng

DODATKOWE INFORMACJE
• Parking będzie usytuowany na terenach lotniska. Trwają rozmowy z Chełmskimi Li-
niami Autobusowymi. Osoby, które kupią bilet na pokazy w kasach CLA, będą mogły 
tymi autobusami dojechać bezpłatnie.
• Bilety na Piknik będą dostępne w przedsprzedaży – szczegóły na stronie internetowej 
www.lotniczedepultycze.pl oraz w kasach biletowych na miejscu imprezy. W przed-
sprzedaży będą kosztować 15 zł. Otwarcie kas o godz. 7.00, wejście na lotnisko o 8.00. 
Planowane zakończenie pokazów każdego dnia około godziny 17.00 – 17.30.
•  Częstotliwość radiowa: Depułtycze Radio 119.575.
• Więcej informacji na www.lotniczedepultycze.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Na imprezie pojawi się zespół akrobacyjny 
Cellfast Flying Team. Zaprezentuje swój 
program na zakończenie pokazów każ-
dego dnia. To lotnicza formacja z Krosna, 
latająca trzema samolotami Morane 
Rallye i prezentująca loty w szyku.

UWAgA, KOnKURS!
Na imieniny, urodzi-

ny, rocznicę ślubu lub 
każde inne święto spraw 
„swojemu” kierowcy fraj-

dę, fundując bon podarunkowy do 
zrealizowania w ODTJ Lublin. Dobierz 
indywidualne szkolenie z doskonale-
nia techniki jazdy. Gwarancja świetnej 
zabawy i adrenaliny!   

A oto konkurs – niespodzianka 
dla Czytelników tygodnika „Nowy Ty-
dzień”:

Pytanie brzmi: co oznacza skrót 
ODTJ Lublin?

Na telefoniczne odpowiedzi czekamy 
w najbliższą środę (18.05.2016 r.) o godz. 12, 
nr tel. 509 710 033. Do wygrania bon poda-
runkowy, ufundo-
wany przez ODTJ 
w Lublinie.
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12 maja od spotkania z Wojciechem 
Cejrowskim i grillowania 
rozpoczęły się Medykalia z WySPą 
i WSEIadą na terenie kampusu przy 
ul. Chodźki. Imprezy trwały do 
niedzieli, ale od 20 maja pojawią 
się kolejni wykonawcy w ramach 
Kozienaliów.

Oprócz spotkania z W. Cejrowskim stu-
denci wzięli udział w bitwie freestyle’owej, 
czyli pojedynku na rapowe improwizacje. 
Koncerty rozpoczęły się w piątek wystę-
pem zespołów Myslovitz i Łzy. W sobotę 
zagrali raperzy Kaen oraz Zeus, a następ-
nie grupa Bracia Figo-Fagot. Niedziela 
zgromadziła fanów muzyki klubowej. 

Gwiazdą wieczoru był znany z grupy 
LMFAO amerykański muzyk Redfoo 
z zespołem. 

22 maja w godz. 10-16 przed rektora-
tem Uniwersytetu Medycznego przy Al. 
Racławickich 1 odbędzie się tradycyjna 
Biała Niedziela, czyli bezpłatne badania 
profilaktyczne. W ten sposób studenci 
chcą podziękować mieszkańcom Lublina 
za cierpliwość i wyrozumiałość podczas 
Medykaliów. 

Imprezę zorganizowały wspólnie 

samorządy studenckie Uniwersytetu 
Medycznego, Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Administracji oraz Wyższej 
Szkoły ekonomii i Innowacji.

KULturalia
Przed studentami jeszcze tydzień 

atrakcji. 16 maja zaplanowano KULtura-
liowy Kabareton w Centrum Spotkania 
Kultur, na którym wystąpi Kabaret Mło-
dych Panów oraz duet z Kabaretu Mo-
ralnego Niepokoju. Wstęp jest płatny. 

Ceny biletów wynoszą od 25 do 45 zł. 
W czwartek 19 maja o godz. 11 na dzie-
dzińcu gmachu głównego KUL odbędą 
się Kulinarna. Tego samego dnia o godz. 
21 na Kampusie Wschodnim na Majdanku 
przygotowane będzie kino samochodo-
we. W dniach 19-22 maja w hali sportowej 
KUL (ul. Konstantynów 1G) odbędzie się 
Żonglerska Lubelska Konwencja ŻeLKa. 

Kozienalia
Zarząd Uczelniany Samorządu 

Studentów Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej przygotowuje imprezy 
w dniach 20-22 maja na terenach Bro-
waru Perła. Na kilku scenach wystąpią 
znani artyści. W piątek będzie można 
posłuchać O.S.T.R., Rasmentalism, Kękę 
i Kaliber 44. W sobotę zaprezentują 
się m.in. Marika, Piotr Rogucki, Mode-
step DJ Set. W niedzielę wystąpią Mela 
Koteluk, Łąki Łan, Varius Manx i Kasia 
Stankiewicz, Dawid Podsiadło i Natalia 
Przybysz. Mg 

Szesnaście wspaniałych występów finalistów

Mają talent!
Uzdolnieni studenci lubelskich 
uczelni zaprezentowali się 9 maja 
na scenie centrum Spotkania 
Kultur. Wokaliści, tancerze, 
akrobaci pokazali swoje talenty 
podczas gali finałowej Open Stage 
2016.

Podczas tegorocznego finału można 
było zobaczyć całe spektrum umiejętności 
artystycznych studentów – były pokazy 
parkour, zespoły muzyczne, tancerze, wo-
kaliści i akrobaci. 

Po obejrzeniu wszystkich występów, 
jury zadecydowało, że zwycięzcą Open 
Stage został zespół ReTune w składzie: 
Klaudia Rams, Sylwia Pogoda, Adrian 
Kieroński, Krzysztof Białowolski, Mi-
chał charewicz. Zaśpiewali oni a’ capella 
składankę kilku utworów. Drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Pulikowska, która zapre-

zentowała układ akrobatyczny na chuście 
wertykalnej.

Przyznano także dwa wyróżnienia 
– dla Agnieszki Ozon oraz Joanny Or-
kisz. Nagrodę dziennikarzy otrzymała 
również Agnieszka Ozon, która wykonała 
piosenkę „I can’t do it alone” w polskiej 
wersji językowej z musicalu „Chicago”. 
Nagroda publiczności powędrowała do 
zespołu Pasażer.

Obok młodych talentów można było 
zobaczyć widowiskowy, multimedialny 
show austriackiej grupy Jonglissimo, która 
ma na swoim koncie 15 rekordów świata 
w żonglerce zespołowej.

Organizatorami wydarzenia byli: Fun-
dacja Sztukmistrze, Uczelniany Samorząd 
Studentów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II oraz Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie. Mg Na scenie Centrum Spotkania Kultur zaprezentowali się uzdolnieni lubelscy studenci

Kino samochodowe, pokaz żonglerki i kabarety

Studencka zabawa trwa w najlepsze
Niepowtarzalna szansa  
dla młodych osób

Staż w urzędzie,  
ale za granicą
Jesteś studentem romanistyki, germanistyki, 
lingwistyki stosowanej lub innych kierunków 
i znasz język francuski, albo niemiecki na 
poziomie c1? Masz szansę na wakacyjny staż 
w nancy (Francja) lub Karlsruhe (niemcy). 
Termin składania zgłoszeń upływa już 20 
maja.

W związku z trójstronnym projektem między mia-
stami Lublin, Nancy i Karlsruhe w dniach 1-26 sierpnia 
w ich urzędach miasta staż będą mogły odbyć po dwie 
osoby. 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na-
leży dostarczyć: CV (ze zdjęciem) w języku polskim 
i francuskim (Nancy) lub niemieckim (Karlsruhe), list 
motywacyjny w języku polskim i francuskim lub nie-
mieckim, zaświadczenie o znajomości j. francuskiego 
albo j. niemieckiego na poziomie C1 w przypadku stu-
dentów kierunków niefilologicznych (certyfikat) oraz 
zaświadczenie o statusie studenta.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną 
na adres: joanna.salapa@lublin.eu lub pocztą tradycyj-
ną (albo doręczyć osobiście) na adres: Joanna Sałapa, 
Referat ds. Współpracy Międzynarodowej Kancelaria 
Prezydenta, Rynek 8, 20-111 Lublin. Termin składania 
zgłoszeń upływa 20 maja o godz. 15.30.

Organizacją stażu zajmują się urzędy miast Nancy i 
Karlsruhe, które zapewniają zakwaterowanie, wyżywie-
nie, program kulturalny oraz jednorazowe stypendium 
w wysokości 200 euro. Uczestnicy pokrywają jedynie 
koszty transportu i zobowiązani są do przesłania spra-
wozdania z przebiegu stażu w terminie do 14 dni od 
daty powrotu do Polski.

Nabór uczestników stażu zostanie przeprowadzony 
przez komisję rekrutacyjną, w której skład wchodzić 
będą pracownicy referatu ds. współpracy międzyna-
rodowej w kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Mg

Specjalna linia  
jubileuszowo-wakacyjna

PKS-em nad morze  
Lubelskie Dworce, dawny PKS, uruchamiają 
specjalną wakacyjną linię Lublina – Karwia 
– Lublin. Po drodze nad Bałtyk autobus „zaha-
czy” o Mazury. Pierwszy kurs już w najbliższy 
piątek, 20 maja. 

– W tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia 
istnienia PKS w kraju i na Lubelszczyźnie. Ze względu 
na rok jubileuszowy uruchamiamy specjalną week-
endową linię autobusową nad morze. Wszystko po 
to, by pasażerowie mogli łatwiej i bez żadnych prze-
siadek dojechać nad Bałtyk. Autobus pojedzie m.in. 
przez Ryki, Warszawę, Szczytno, Olsztyn, Gdańsk aż 
do Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi – mówi 
Magda Kaczanowska, rzecznik prasowy Lubelskich 
Dworców. – Do dyspozycji pasażerów będzie klima-
tyzowany wygodny autokar, w którym zapewnimy 
bezpłatny dostęp do internetu – dodaje.

Weekendowa linia Lublin-Karwia-Lublin będzie 
działać od 20 maja do 19 września 2016 roku. Z Lub-
lina autobus będzie wyjeżdżał w piątki o 19.45, a 
w drogę powrotną z Karwi wyruszał w niedzielę 
o 16.25. 

Bilet z Lublina do Olsztyna kosztował będzie 65 
zł, do Gdańska – 81 zł, a Karwi – 85 zł.  Na pierwszy 
kurs, 20 maja, LD oferują atrakcyjne zniżki.  (R)WIęceJ ZDJęć nA WWW.nOWyTyDZIen.PL

WIęceJ ZDJęć nA WWW.nOWyTyDZIen.PL
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I lO zaprasza na nietypowy dzień otwarty 

Gimnazjaliści zagrają w liceum 
Gra miejska wcale nie musi się odbyć 
na terenie miasta. Już w najbliższy 
czwartek przekonają się o tym ucz-
niowie, którzy wezmą udział w dniu 
otwartym w „Bronku”. 

Zabawa rozpocznie 
się z samego rana. Od 
godz. 8.15 w najbliższy 
czwartek do I LO będą 
przychodzić gimnazjali-
ści. Mają się przekonać, 
że spacer po szkolnych 
korytarzach i zwiedza-
nie sal lekcyjnych wcale 
nie muszą być nudne. 
W  I  LO  b ę d z i e  n a 
nich czekała „Podróż 
po Bronku”, czyli gra 
miejska zorganizowa-
na w murach liceum. 
Na początku uczniowie spotkają się w sali 
gimnastycznej na krótkiej prezentacji i 
obejrzą występ artystyczny. Później ruszą 
w podróż po I LO. Co ich czeka? 

– Uczniowie wezmą m.in. udział w wielu 
krótkich warsztatach. W ramach zajęć będą 

przeprowadzone quizy, które pozwolą gim-
nazjalistom na odszyfrowanie fragmentów 
całego hasła – mówi Aneta Jagieła, dyrek-
tor I LO w Świdniku. 

„Podróż po Bronku” ma się zakończyć 

ułożeniem całego hasła. Jak zapewniają or-
ganizatorzy, gra będzie obfitowała w wiele 
atrakcji i ciekawych przystanków. Gimna-
zjaliści na swojej drodze spotkają również 
absolwentów „Bronka” i spróbują swoich 
sił na ściance wspinaczkowej.  (kAl)

mieszkańcy czekają na spotkanie 

Urzędnicy nie mogą dotrzeć na Witosa 
Przedstawiciele urzędu już od 
tygodni zapowiadają spotkanie z 
mieszkańcami ul. Witosa. Rozmowy 
mają dotyczyć budowy parkingów. 
I chociaż urzędnicy zapewniają, 
że do spotkania dojdzie, to jak 
na razie konkretnego terminu 
jeszcze nie ma, a do tego radni 
na ostatniej sesji zmniejszyli 
kwotę zaplanowaną na ten rok na 
inwestycję. 

Ulica Witosa miała się zmienić nie do po-
znania. Ratusz planował modernizację jezdni 
i budowę dodatkowych miejsc parkingo-
wych. Drugiej części inwestycji sprzeciwiła 

się część mieszkańców bloków. Urzędnicy 
nie mogą działaś wbrew ich woli, bo do 
budowy dodatkowych miejsc parkingo-
wych niezbędne jest przekazanie ratuszowi 
fragmentów działek sąsiadujących z dro-
gą. Ich współwłaścicielami są mieszkańcy 
bloków. 

Przedstawiciele urzędu tłumaczyli, że 
zależy im na poprawie infrastruktury ulicy 
i że będzie ona przede wszystkim służyć 
mieszkańcom położonych przy niej bloków, 

tym bardziej, że ul. Witosa jest ślepa. Takie 
argumenty nie wszystkich jednak przekona-
ły. Część osób obawiała się, że parkingi będą 
usytuowane zbyt blisko budynków i że będą 

je zajmować mieszkańcy innych ulic. 
Przedstawiciele ratusza zapowiadali, 

że od razu nie dadzą za wygraną i będą 
jeszcze z mieszkańcami rozmawiać. Uwagi 
co do planowanej inwestycji do urzędu 
miasta co przekazała również Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świdniku. Miejskie władze 
tłumaczyły, że na spotkanie do mieszkań-
ców przyjdą wiosną, razem z projektantami 
i wizualizacją planowanej inwestycji. Jak 
dotąd jednak do rozmów nie doszło. Co 
prawda przedstawiciele miasta nadal tłu-
maczą, że spotkanie jest planowane. 

– Mamy już slajdy od projektantów, które 
chcemy pokazać mieszkańcom – mówił An-
drzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika. 
– Spotkanie planujemy na 19 lub 20 maja. 

W minionym tygodniu przedstawiciele 
ratusza nie potwierdzili jednak konkretnej 
daty i godziny spotkania. Nie znali jej rów-
nież przedstawiciele Spółdzielni Mieszka-
niowej. – Już od dłuższego czasu prosiliśmy 
o wyznaczenie daty spotkania. W końcu 
przesłaliśmy w tej sprawie pismo do urzę-
du miasta – mówi Wiesława Wypchło, 
zastępca prezesa SM w Świdniku. 

Przedstawiciele spółdzielni uzyskali 
tylko kolejną deklarację, że rozmowy z 
mieszkańcami się odbędą. Tymczasem na 
ostatniej sesji radni przegłosowali zdjęcie z 
budżetu części zaplanowanej na tę inwe-
stycję kwoty. Początkowo na ten rok zapi-
sano na nią 250 tys. zł. Po zmianach zostało 
zaledwie 20 tys. zł. Zgodnie z obecnymi 
zapisami cała inwestycja ma kosztować 
1,35 mln zł i ma być wykonana po 2016 
roku.  (kAl)

Brak miejsc parkingowych  to wciąż paląca bolączka mieszkańców ul. Witosa 

III Wojewódzkie Spotkania Baletowe, czyli...

Wielkie święto tańca
W miniony weekend do Świdnika 
zjechali adepci baletu z całego 
województwa. W sobotę wzięli 
udział w części konkursowej. Z 
kolei w niedzielę na wszystkich 
czekała wielka gala finałowa, w 
której wzięli udział zagraniczni 
goście. 

Balet już na dobre zagościł w Miejskim 
Ośrodku Kultury i przyciąga coraz więcej 
młodych świdniczan. Grupy wchodzące 
w skład Świdnickiego Zespołu Baleto-
wego już zaczęły zgarniać nagrody w 

konkursach i na festiwalach. W miniony 
weekend zaprosili gości do siebie na III 
Wojewódzkie Spotkania Baletowe. Wy-
darzenie odbyło się w ramach Dni Fun-
duszy Europejskich, bo Miejski Ośrodek 
Kultury, w którym występowali tancerze 
,został przebudowany z wykorzystaniem 
pieniędzy unijnych. Spotkania otworzyli 
poseł Artur Soboń i burmistrz Walde-
mar Jakson.

Wydarzenie zostało podzielone na 
dwie części. W sobotę z rana Spotkania 
zostały uroczyści otwarte. Rozpoczęły się 
od występów konkursowych. W sumie 
w programie było blisko 50 prezentacji. 
W konkursie wzięli udział członkowie 
amatorskich zespołów baletowych tańca 
klasycznego działających na terenie wo-
jewództwa. Na scenie zaprezentowali się 
tancerze w wieku od 5 do 16 lat, zarówno 
zespoły, jak i soliści. Po części konkurso-
wej, w oczekiwaniu na werdykt, młodzi 
adepci baletu wzięli udział w warsztatach 

Bajki Baletowe pod kierunkiem Any Kip-
shidze i Eduarda Bablidze. Po południu 
oficjalne ogłoszono wyniki i podsumo-
wano imprezę. 

Niedziela upłynęła z kolei pod zna-
kiem niezwykłych pokazów. W gali fina-
łowej wystąpili: Michigan Ballet Academy, 
Świdnicki Zespół Baletowy oraz Zespołu 
Tańca Współczesnego.  (kAl)

ZWycIęZcy I nAGRodZenI 
Jurorzy III Wojewódzkich Spotkań Baleto-
wych przyznali nagrody i wyróżnienia: 
Kategoria soliści
5-7 lat: I miejsce: Jagoda Radzińska, II miej-
sce: Julia Tymberska, III miejsce: Ada Krze-
szowiec. 8-10 lat: I miejsce: Julia Szymecka,II 
miejsce: Malwina Majsak, III miejsce: Anna 
Komsta. 11-13 lat: I miejsce: Aleksandra 
Olszowa, II miejsce: Weronika Mazurek , III 
miejsce: Aleksandra Laśkiewicz. 14-16 lat: 
I miejsce: Aleksandra Opok, II miejsce: Inga 
Gołębiowska, III miejsce: Maja Majsak. 
Kategoria duety
5-7 lat: Nagroda specjalna: Klaudia Małecka 
i Jakub Lodwich. 8-10 lat: I miejsce: Olga 
Kurys i Weronika Wlaź, II miejsce: Wiktoria 
Brodziak i Wiktoria Dziduch. 11-13 lat: I 
miejsce: Aleksandra Laśkiewicz i Aleksandra 
Olszowa, II miejsce: Natalia Guz i Weronika 
Guz. 
Kategoria Zespoły Corps de Ballet
5-7 lat: I miejsce: Jaspis (MOK Świdnik), II 
miejsce: Szafirki (MOK Świdnik), III miejsce: 

Arabeski (Fundacja Dobre Perspektywy w 
Lublinie). 8-10 lat: I miejsce: Pszczółki (Dzie-
cięcy Zespół Baletowy z Puław), II miejsce: 
Świerszczyki (Biłgorajskie Centrum Kultury), 
III miejsce: Flex mini (MOK Świdnik). 11-13 
lat: I miejsce: Diament (MOK Świdnik), II 
miejsce: Aurum (DK SM Czechów w Lublinie). 
14-16 lat: I miejsce: Etiuda (POK „Dom Che-
mika), II miejsce: Flex (MOK Świdnik).
Kategoria Zespoły mini Corps de Ballet
5-7 lat: Nagroda specjalna: Grupa Baletowa 
Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie. 8-10 
lat: I miejsce: Coda (MOK Świdnik), II miejsce: 
Balerinki (DK SM Czechów w Lublinie), III 
miejsce: Rubinki (MOK Świdnik). 11-13 lat: 
I miejsce: Trio (MOK Świdnik), II miejsce: 
Grawitan grupa B1 (Studio Tańca Grawitan 
w Poniatowej), III miejsce: Grawitan grupa T2 
(Studio Tańca Grawitan w Poniatowej). 14-
16 lat: Nagroda specjalna: Grawitan grupa 
T1 (Studio Tańca Grawitan w Poniatowej). 
Nagrodę pieniężną (300 zł) za najlepszą 
choreografię otrzymała Paulina Pielach

Baletowe popisy podziwiała pełna widownia 

mieszkańcy zdenerwowani działalnością wandali

Grafficiarze zaatakowali 
W nocy z czwartku na piątek na bloku 
przy ul. kopernika 1 pojawiło się graf-
fiti. Mieszkańcom pomazanie całkiem 
nowej elewacji nie przypadło do gustu. 

Na działalność pseudografficiarzy 
mieszkańcy Świdnika narzekają od dawna. 
Przedstawiciele służb mundurowych zapew-
niają, że wandali ścigają, ale nie jest łatwo 
ich ustalić. 

Na ostatniej sesji rady miasta były szef 
świdnickiej policji, insp. Ryszard Szklarz 
mówił, że ostatniej zimy udało się schwytać 
na gorącym uczynku trójkę wandali. Niestety, 
mieszkańcom to nie wystarcza. 

W minionym tygodniu w nocy z czwartku 
na piątek grafficiarze zaatakowali blok przy 
ul. Kopernika 1. 

– Na ścianach pojawiły się jakieś bazgro-

ły wymalowane sprayem, bo dla mnie to 
szpecące ścianę bohomazy – mówi jeden z 
mieszkańców. – Jesteśmy wobec tych wan-
dali zupełnie bezsilni. Niewiele dają też zgło-
szenia na policję. Nie można jednak tego tak 
zostawić, bo przecież chodzi tu o nasz blok, 
o naszą pracę i nasze pieniądze. Może wła-
dze miejskie zajmą się tą sprawą, opracują 
jakiś program walki z tymi wandalami, tym 
bardziej, że sprawa nie dotyczy tylko nas, ale 
wielu budynków w całym mieści. 

 O sprawie zniszczenia elewacji w bloku 
przy Kopernika 1 na razie nic nie wie jeszcze 
policja. – Nie wpłynęło do nas żadne zgłosze-
nie na ten temat – mówił w miniony piątek 
kom. Paweł leśny ze świdnickiej policji. 

Do sprawy wrócimy.  (kAl)

Graffiti zdenerwowało mieszkańców. – To nie miejsce na takie rysunki. Oszpecili nasz blok – iry-
tują się lokatorzy  

I lO zaprasza w swoje mury
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13 maja autorytet w dziedzinie 
górnictwa i geologii inżynierskiej, 
prof. Antoni Tajduś, były rektor AGH 
w Krakowie, otrzymał z rąk rektora 
Piotra Kacejko tytuł doktora honoris 
causa Politechniki Lubelskiej. 

– Technika jest nieodzownym elemen-
tem rozwoju kultury i społeczeństwa. Współ-
czesny świat pełen komputerów istnieje 
dzięki temu, że kiedyś ktoś napisał jakieś 
równanie. Politechnika Lubelska jest więc 
nie tylko fabryką ludzi, którzy projektują, 
budują, tworzą nowe rozwiązania, ale to 
też miejsce, gdzie kształtuje się przemysł i 
biznes Lubelszczyzny – mówił na wstępie 
prof. Piotr Kacejko, rektor PL. – Nasi stu-
denci, absolwenci, pracownicy są ważnym 
elementem rozwoju naszego regionu. 

W audytorium im. Rektora Stanisława 
Podkowy na Wydziale Mechanicznym od-
była się uroczystość nadania tytułu dokto-
ra honoris causa. – Dzisiejszy dzień jest dla 
mnie wyjątkowy. Otrzymanie tego tytułu 
to ogromny zaszczyt, ale też wyzwanie, aby 
godnie go nosić. Jestem wzruszony, że to 
właśnie Politechnika Lubelska przyznała mi 
ten tytuł. Dziękuję rektorowi Kacejko i innym 
pracownikom, że uznali mnie za godnego 
tego odznaczenia i będę dalej ciężko praco-
wał na rzecz środowiska naukowego – mówił 
prof. Tajduś. – Wielką wartością jest dla mnie 
rodzina, więc dziękuję jej za wsparcie, jakiego 
mi udzielali przez te wszystkie lata.

– Wyróżnienie stanowi wyraz uznania 
wybitnych osiągnięć naukowo-badawczych, 
dydaktycznych i organizacyjnych w dziedzi-
nie geomechaniki, geotechniki, górnictwa 
surowców mineralnych oraz działalności 
na rzecz rozwoju i promocji Politechniki 
Lubelskiej – mówi prof. Lucjan Pawłowski, 
promotor doktoratu. 

Specjalista od górnictwa 
i geologii
Prof. Antoni Tajduś urodził się 16 lutego 

1949 r. Studia wyższe ukończył w roku 1973 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
z którą zawodowo związany jest do dnia dzi-
siejszego. W 1977 obronił pracę doktorską, 

a w 1990 uzyskał stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk technicznych. Tytuł 
profesora otrzymał w 2003 r. 

Profesor ma szerokie zainteresowania 
naukowe. Główne kierunki jego działalności 
naukowo-badawczej dotyczą takich dzie-
dzin, jak: geoinżynieria, zagrożenia naturalne 
występujące przy eksploatacji surowców 
mineralnych, rekonstrukcje i rewaloryzacje 
podziemi zabytkowych miast (m.in.: Sando-
mierz, Rzeszów, Lublin, Zamość) i adaptacja 
pogórniczych podziemi (Wieliczka, Bochnia, 
Złoty Stok.

Prof. Tajduś jest autorem 183 publika-
cji, współautorem 14 książek, 14 patentów,  
z których 12 zostało wdrożonych i przyniosło 
wymierne efekty ekonomiczne dla przemysłu  
w Polsce i za granicą. Był realizatorem 15 
grantów. Wykonał 249 prac naukowo-ba-
dawczych, projektów, opinii i ekspertyz. 
Prof. Antoni Tajduś był promotorem 7 dok-
torów, opiekunem 6 habilitacji, recenzował 
2 doktoraty honoris causa, 12 wniosków 
profesorskich, 16 habilitacji, 18 doktoratów. 
Wypromował ponad 120 dyplomantów.

Aktywnie uczestniczy także w pracach 
wielu organizacji i komisji – m.in. od 2007 r. 
jest Przewodniczącym Komitetu Górnictwa 
PAN, od 2012 r. Przewodniczącym Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Ko-
misji Nauk Technicznych Polskiej Akademii 

Umiejętności, Polskiego Komitetu Geotech-
niki, założycielem Małopolsko-Podkarpac-
kiego Klastra Czystych Energii oraz Małopol-
skiego Klastra Technologii Informacyjnych, 
członkiem Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach 
Górniczych i członkiem Rady Naukowej „Ar-
chives of Mining Sciences”. 

W ostatnich 22 latach pełnił w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie wiele odpo-
wiedzialnych funkcji: prodziekana Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii (1993-1996), dzieka-
na Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (1996-
2002), prorektora AGH ds. ogólnych (2002-
2005), rektora AGH (2005-2012). Przez 4 lata 
(2008-2012) był przewodniczącym Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz 
członkiem Prezydium Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. Od listopada 
2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry 
Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki 
AGH. Za swoją działalność w 2011 r. został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Jest Profesorem Honorowym 
Politechniki Śląskiej (2010) oraz Narodowego 
Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w 
Iwanofrankowsku (2012), doktorem hono-
ris causa multi: Narodowego Uniwersytetu 
Górniczego w Dniepropietrowsku (Ukraina, 
2006), Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry, 
2013), Politechniki Świętokrzyskiej (2013), 
Politechniki Śląskiej (2015). MG

IV Dzień Chiński na KUL

Zajrzeć za Wielki Mur
Pokaz tradycyjnego tańca smoka, warsz-
taty kaligrafii i węzełków, pokazy sztuk 
walki, występy muzyczne oraz niezwykłe 
potrawy czekały na wszystkich, którzy 
w środę, 11 maja odwiedzili KUL. 

– To już czwarte takie wydarzenie, które-
go celem jest promowanie chińskiej kultury 
wśród studentów i mieszkańców Lublina. 
Z roku na rok obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie naszymi warsztatami i po-
kazami, co nas bardzo cieszy – mówi Do-
minika Mundzik, prezes koła naukowego 
studentów sinologii KUL. 

Uczestnicy mogli nauczyć się podstawo-
wych zwrotów chińskich oraz dowiedzieć się, 
jaka jest chińska rodzina i nowe, „wschodzą-
ceh” miasta w Chinach. Specjalny występ przy-
gotowali również studenci z Yangtze Normal 
University w Chongquing, którzy studiują na 
KUL w ramach wymiany studenckiej. 

Studia na kierunku sinologia prowa-
dzone są na tej uczelni od 2012 roku. Pro-
gram studiów kładzie nacisk na praktyczną 
znajomość języka chińskiego. Obejmuje 

również zajęcia z translatoryki, umożliwia-
jące praktyczny trening w tłumaczeniach 
ustnych i pisemnych z różnych dziedzin. 
Studenci poznają także historię, kulturę i 
literaturę chińską. Obecnie na tym kierunku 
kształci się 110 osób. Od roku akademic-
kiego 2013/14 studenci KUL uczestniczą w 
wymianie studenckiej z Yangtze Normal 
University (YZNU) w Chongqing. 

– Uważałam, że po trzech latach nauki 
znajomość języka chińskiego nie jest wystar-
czająca, więc postanowiłam kontynuować 
studia – mówi Agnieszka Niedźwiadek, 
studentka I roku II stopnia sinologii. – Moim 
zdaniem najciekawsza tutaj jest różnica 
kultur, możliwość poznawania całkiem in-
nego podejścia do życia, nowych faktów, 
smaków w kuchni, architektury, sztuki, mu-
zyki. Studia na KUL dają szansę na wyjazd 
do Chin, dzięki czemu możemy na żywo 
poznawać to, czego się uczymy. Chciała-
bym pracować w Chinach choćby przez 
kilka lat, a po tych studiach mamy szerokie 
spektrum możliwości, ponieważ możemy 

być między innymi tłu-
maczami, pośrednikami 
w biznesie, przewodni-
kami wycieczek.

Od stycznia 2015 r.  
przy uniwersytecie działa 
Centrum Egzaminacyjne 
Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK), przeprowadzające 
państwowe egzaminy 
znajomości języka chiń-
skiego dla obcokrajow-
ców. Natomiast od końca 
2015 na uniwersytecie 
działa Centrum Polsko-
Chińskie, jednostka na-
ukowo-badawcza popu-
laryzująca język i kulturę 
chińską. MG

NASZ PATRONAT: Współczesne problemy zarządzania 
i inżynierii produkcji

Studenci debatują  
o przedsiębiorstwach
Interesujesz się zarządzaniem pro-
dukcją, usługami, biznesem? Zastana-
wiasz się, jak aspekty prawne dotyczą 
obrotu żywnością? Orientujesz się, na 
czym polega marketing i jak wpływa 
na działalność firmy? Między innymi te 
kwestie zostaną poruszone podczas IV 
Konferencji Studenckich Kół Nauko-
wych, która odbędzie się w dniach 19 
– 20 maja na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Lublinie.

– Celem naszej konferencji jest poru-
szenie i skupienie się na zagadnieniach 
związanych z problematyką zarządzania i 
inżynierii produkcji, ponieważ tą samą tema-
tyką zajmuje się Studenckie Koło Naukowe 
Zarządzania i Ekonomii – mówi organiza-
torka Justyna Reut. – Udział w konferencji 
mogą wziąć wszyscy zainteresowani, jednak 
osoby będące zainteresowane czynnym 

udziałem, czyli wygłoszeniem referatów, 
musiały się wcześniej zarejestrować.

Konferencja zaplanowana jest w Centrum 
Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Tech-
nik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP (ul. 
Głęboka 28). W czwartek rozpocznie się o 
godz. 9.30, a w piątek o godz. 9 w auli 257. 

Podczas prelekcji będzie można wysłu-
chać wielu wystąpień młodych naukowców, 
którzy zajmują się m.in. przywództwem 
we współczesnej organizacji, Internetem 
jako narzędziem promocji, logistyką woj-
skową, rozwiązaniami proekologicznymi w 
restauracjach, negocjacjami biznesowymi, 
problematyką zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji. Szczegółowy program dostępny 
jest na Facebooku wydarzenia.

Konferencja została objęta honorowym 
patronatem prezydenta Lublina Krzysztofa 
Żuka. MG

Naukowo o aktywności fizycznej

Bo sport to zdrowie
Interesuje cię problematyka zdrowego 
stylu życia i terapii ruchowej? Zastana-
wiasz się, jak aktywność fizyczna wpływa 
na organizm? Już niebawem będziesz 
miał okazję uzyskać odpowiedzi na 
nurtujące cię pytania. We wtorek, 24 
maja 2016 roku w godz. 10 – 14 w auli 
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej 
w Lublinie (ul. Choiny 2) odbędzie się 
konferencja pod hasłem „Diagnostyka 
w kulturze fizycznej”.

Jej celem jest przegląd badań nauko-
wych, wymiana doświadczeń oraz integracja 
badań w obszarze aktywności i sprawności 
fizycznej. Organizatorzy zapraszają na nią 
nauczycieli akademickich, lekarzy, fizjote-
rapeutów, specjalistów od spraw żywienia, 
liderów aktywności fizycznej, a także wszyst-
kich zainteresowanych tą problematyką. 

Na konferencji pojawią się uznani specjali-
ści i lekarze. Prof. Stanisław Zaborniak przed-
stawi początki badań nad fizjologią wysiłku w 
II Rzeczypospolitej (1918-1939). Prof. Wojciech 
Czarny poruszy temat wychowania fizycznego 
i sportu w systemie edukacji społeczeństwa. 
Dr n. med. Witold Furgał opowie o badaniu 
sportowo-lekarskim jako wstępie do kariery 
sportowej. Dr n. med. Robert Czaja wyjaśni, 
jak aktywność fizyczna wpływa na organizm 
ludzi starszych. Dr n. med. Ewa Nowosad 
przedstawi diagnostykę wad postawy ciała. Dr 
Paweł Ostrowski wyjaśni, jak działać przeciw 
zjawisku otyłości wśród dzieci i młodzieży, zaś 
dr Wojciech Bajorek opowie o identyfikacji 
talentów sportowych. 

Udział konferencji jest bezpłatny. Organi-
zatorem jest Wydział Turystyki i Wychowania 
Fizycznego WSSP w Lublinie. MG

Dzień chiński nie mógł obyć się bez tradycyjnego chińskiego smoka

Prof. Tajduś doktorem honoris causa naszej uczelni 

Święto Politechniki Lubelskiej

Wykład doktora honoris causa prof. Antoniego Tajdusia

45 stypendystów z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej

Uczą się o demokracji
W dniach 9 – 11 maja UMCS gościł 
uczestników międzynarodowego 
spotkania stypendystów Programu 
Kirklanda – jednego z największych 
stypendialnych programów 
edukacyjno-naukowych 
realizowanych w Polsce.  

W poniedziałek, 9 maja uczestników po-
witał prof. dr hab. Ryszard Dębicki, prorektor 
UMCS ds. badań naukowych i współpracy 
międzynarodowej. – Mam nadzieję, że tego-
roczny pobyt na naszej uczelni spotka się z 
państwa entuzjastyczną opinią. Nasz uniwer-
sytet ciągle się rozwija i staramy się być w gru-
pie najlepszych uczelni w Polsce. Chciałbym, 
żebyście państwo zapamiętali UMCS nie tylko 
jako nowoczesne budynki i laboratoria, ale też 

jako ambitnych ludzi, którzy tutaj pracują i z 
którymi możecie nawiązać długoletnie kon-
takty – powiedział prof. Dębicki.

Stypendyści na polskich uczelniach 
odbywają dwusemestralne studia uzupeł-
niające połączone ze stażami i praktykami 
zawodowymi.

– Program Kirklanda polega na tym, 
że strona polska zaprasza osoby z Europy 
Wschodniej na studia realizowane w pię-
ciu ośrodkach akademickich, UMCS jest 
jednym z nich – mówi dr Artur Wysocki, 
regionalny Koordynator Programu Kirklan-
da na UMCS. – Generalnie naszym celem 
jest przekazywanie tym osobom naszych 
doświadczeń w zakresie transformacji 
systemowej.

W kolejnych dniach uczestnicy spotkania 
zaprezentowali wyniki swoich projektów 
stypendialnych, brali udział w warsztatach 
poświęconych „życiu po Programie”, zwie-
dzili Ogród Botaniczny UMCS oraz Lublin i 
Kazimierz Dolny.

Młodzi liderzy
Program Stypendialny im. Lane’a Kirk-

landa jest przedsięwzięciem Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, której misją jest 
wspieranie demokratycznych i wolnorynko-
wych przemian w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

Program Kirklanda adresowany jest do 
młodych liderów działających na gruncie 
administracji publicznej, środowisk akade-
mickich, biznesowych, mediów oraz po-
lityki. Jego ogólnym celem jest dzielenie 
się polskimi doświadczeniami w zakresie 
transformacji systemowej. Każdy stypendy-
sta ma możliwość nauki i pracy pod okiem 
indywidualnego opiekuna – specjalisty z 
danej dziedziny.

Program Kirklanda na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej funkcjonuje od paździer-
nika 2001 roku, a więc od początku jego ist-
nienia w rozszerzonej formule. Pierwszym 
uczelnianym koordynatorem był prof. Ryszard 
Radzik. Od roku akademickiego 2002/2003 
funkcję koordynatora pełni dr Artur Wysocki, 
adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS.

W latach 2001-2016, włączając w to obec-
nych stypendystów, UMCS gościł łącznie 112 
osób, w tym z Ukrainy – 67, Białorusi – 25, 
Rosji – 4, Litwy i Azerbejdżanu – po 3 osoby, 
Słowacji, Armenii, Gruzji, Republiki Mołdowy 
– po 2 osoby oraz Kazachstanu i Kirgistanu 
– po 1 osobie.  MG

W ubiegłym tygodniu uczestnicy międzynarodowego spotkania stypendystów Programu 
Kirklanda gościli na UMCS 
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Podsumowanie konkursów kuratoryjnych

Młode orły 
Lubelszczyzny 
W ubiegłym tygodniu w auli 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego odbyła się uroczysta 
gala, w której nagrodzono 
laureatów konkursów 
zorganizowanych przez 
lubelskie kuratorium. Dyplomy 
wręczono 821 uczniom ze szkół 
podstawowych i gimnazjów.

W tegorocznej edycji konkursów kura-
toryjnych w całym województwie udział 
wzięło ponad 42 tysiące uczniów. Liczba 
laureatów była tak duża, że uroczystości 
w dniu 12 i 13 maja podzielono na dwie 
części. Teresa Misiuk, lubelski kurator 
oświaty, podsumowując tegoroczne zma-
gania uczniów, powiedziała: – Każdy z 
was to talent niepowtarzalny, szczegól-
ny, wyjątkowy. Chciałabym przypomnieć 
słowa Stanisława Staszica: „Talent jest 
jak kawałek szlachetnego, ale surowego 
metalu, dopiero pilna praca go obrobi i 
wartość wielką mu nada”. Spotykamy się, 
by waszą pilną pracę podsumować, pogra-
tulować odniesionych sukcesów i życzyć, 
byście nie spoczęli na laurach i by był to 
początek waszej dobrej drogi życiowej, 
w której będziecie rozwijali swoje talen-
ty, przynosili dumę, radość i satysfakcję 
swoim rodzicom i nauczycielom a przez 
to przyczynicie się do tego, żeby nasza 
wspólna przyszłość była znacznie lepsza 
– powiedziała. 

Nadzieję w młodych widział także 
wojewoda lubelski Przemysław Czar-
nek: – Mamy przed sobą przyszłość tego 
państwa i regionu. Potrzeba nam mądrych 
ludzi, dobrze wychowanych i wykształco-
nych – podkreślał.

Wyjątkowo wybitni
Wśród gimnazjalistów bezkonkuren-

cyjna okazała się uczennica ze Świdnika 
Alicja Maksymiuk z Gimnazjum nr 3 im. 
Noblistów Polskich z oddziałami integra-
cyjnymi, która zdobyła aż siedem tytułów 
laureata (z fizyki, geografii, języka niemie-
ckiego, chemii, biologii, matematyki i w 
konkursie ortograficznym). Alicja należy 
do elitarnego grona wielokrotnych lau-
reatów, których w tym roku było aż 18. 
Drugim uczniem w województwie okazał 
się szkolny kolega Alicji – Radosław Jure-
cki, zdobywca czterech tytułów. Trzecim 
w województwie, również poczwórnym 
laureatem, został Michał Kucharczyk 
z gimnazjum w Zespole Szkół im. św. 
Stanisława Kostki w Lublinie. – Przygo-
towania były długie, żmudne i niełatwe. 
Rosyjskiego zacząłem uczyć się dopiero 
w gimnazjum, więc wymagał największe-
go wkładu pracy, ale moje umiejętności 
dzięki temu tytułowi znacznie się pod-
wyższyły. Z matematyki i ortografii byłem 
już w zeszłym roku laureatem, więc w tym 

roku skupiłem się na fizyce i rosyjskim. 
Wybieram się do I LO im. St. Staszica, do 
klasy z maturą międzynarodową albo do 
klasy matematyczno-fizycznej – powie-
dział Michał. 

W „biskupiaku” było w sumie aż czte-
rech wielokrotnych laureatów, którzy 
zdobyli po trzy i więcej tytułów. Rów-
nież Gimnazjum nr 16 może pochwalić 
się wybitnie zdolnymi uczniami, wśród 
nich znalazła się Maja Owe-Larsson: 
– Brałam udział w olimpiadzie ortograficz-
nej, geograficznej i z języka angielskiego. 
Bardzo lubię te przedmioty: geografia jest 
pięknym przedmiotem, można się do-
wiedzieć wszystkiego o świecie. Czytam 
dużo książek, więc ortografia nie idzie mi 
najgorzej, a z angielskiego… mój tata jest 
Szwedem, więc muszę rozmawiać z nim 
po angielsku, bo szwedzkiego zbyt dobrze 
nie umiem. W podstawówce pani od przy-
rody zmusiła nas do nauczenia się wszyst-
kich nazw geograficznych ze wszystkich 
kontynentów, więc wystarczyła mi tylko 
powtórka. Najwięcej czasu poświęciłam 
na angielski, bo miałam presję, że mówię 
na co dzień w tym języku i nie mogę źle 
wypaść – powiedziała Maja.

Talenty widać już w podsta-
wówkach
Wśród uczniów szkół podstawowych 

pierwszym w województwie został 
Krzysztof Stasiak, który uzyskał sześć 
tytułów laureata – Wybrałem te przed-
mioty, które należą do moich ulubionych, 
zwłaszcza przyroda, historia i matematyka. 
Postanowiłem w szóstej klasie wystarto-
wać w trzech nowych konkursach, bo nie 
musiałem się już uczyć do tych konkursów, 
w których startowałem rok temu, czyli z 
ortografii, przyrody i języka angielskie-
go. Przygotowywałem się do olimpiady 
z języka polskiego, matematyki i historii. 
Najlepiej uczyło mi się geografii, bo bar-
dzo ciekawią mnie mapy. Moi nauczycieli  

mieli bardzo duży wkład. Moim zdaniem 
jest to jeden z najważniejszych czynników 
i warunków, by zdobyć tytuł laureata. Wy-
bieram się do gimnazjum prywatnego im. 
Jana III Sobieskiego do klasy z rozszerzoną 
matematyką – zapowiada laureat. 

Dumy z tak zdolnego podopiecznego 
nie kryje dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Synów Pułku Ziemi, Marek Błaszczak: 
– To jest wspaniałe uczucie mieć tak zdol-
nego ucznia w swojej szkole – życzę tego 
wszystkim nauczycielom. Praca z takim 
uczniem jest wymagająca, ale bardzo in-
teresująca. To nie tylko talent, ale również 
i praca. A ten talent jest niewątpliwy. W 
przypadku naszego Krzysztofa jest to 
jeszcze jego bardzo duża dyscyplina i 
chęć osiągania sukcesu – podkreślił dy-
rektor. Krzyś jest także laureatem Ogól-
nopolskiego Konkursu „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego” i ma szansę 
na kolejny tytuł laureata w zawodach 
centralnych, które odbędą się wkrótce 
w Warszawie. 

Konkursy ogólnopolskie
Podczas obu uroczystych gali na-

grodzono także uczniów podstawówek 
i gimnazjów, którzy zakwalifikowali się 
do etapu centralnego w dwóch konkur-
sach: „Losy bliskich i losy dalekich – życie 
Polaków w latach 1914 – 1989” oraz „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

 Wśród uczniów szkół podstawowych 
w konkursie opisującym wojenne losy Po-
laków wzięła udział Natalia Łuczkiewicz 
z SP nr 28. Laureatka olimpiady z historii 
swoją pracę poświęciła patronom szkoły: 
synom pułku ziemi lubelskiej. – Miałam 
trochę łatwiej, bo korzystałam z patrona-
liów, czyli skanów i dokumentów znajdu-
jących się w szkole. Swoją pracę mam po-
dzieloną na kilka akapitów. Wyjaśniam kim 
są synowie pułku i opowiadam o losach 
żołnierzy m.in. pana Małeckiego, Broczyń-
skiego czy Stopy. Do pracy są dołączone 
zdjęcia – powiedziała uczennica. 

Wśród gimnazjalistów polskim orę-
żem zainteresował się Krzysztof Koper 
z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Brzóski 
i Gimnazjum w Zalesiu: – Bardzo lubię 
ten dział historii. Interesuję się militaria-
mi, szczególnie Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów. Wcześniej grałem w dużo gier 
historycznych. Nie uczyłem się długo, bo 
w sumie to jest moja pasja i bardzo dobrze 
wchodzi mi to w głowę. Raz przeczytałem 
książkę i praktycznie wszystko z niej pamię-
tałem. Najbardziej interesują mnie militaria 
i uzbrojenie husarii. Ich strój miałem oka-
zję widzieć w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Zamierzam kontynuować 
swój udział w tym konkursie. Następna 
edycja to będą prawdopodobnie czasy 
napoleońskie, ale to też jest fajny okres 
– powiedział Krzysztof Koper. (EM.K.)

Zasłużony dyplom i gratulacje z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk

W lubelskich przedszkolach jest jeszcze 800 wolnych 
miejsc 

Drugi nabór do przedszkoli 
Jeszcze tylko do 20 maja rodzice 
dzieci, które nie dostały się 
do przedszkola w pierwszym 
naborze, mają szansę wziąć udział 
w rekrutacji. Miejskie placówki 
dysponują jeszcze około 800 
wolnymi miejscami. 

Wypełniony i podpisany wniosek, 
pobrany ze strony internetowej: www.
rekrutacja.p.lublin.eu należy zanieść to 
wybranej placówki wraz z niezbędnymi 
załącznikami. We wniosku możemy wska-
zać to przedszkole, na którym zależy nam 
najbardziej oraz cztery rezerwowe, w razie 
gdyby dziecko nie dostało się do pierwszej 
placówki. W przedszkolach prowadzonych 
przez miasto pozostaje 415 miejsc wolnych 
a w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych jest ich 385. 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 
zostaną ogłoszone 16 czerwca. Do dnia 24 
czerwca rodzice mają czas na dostarczenie 
do wybranej placówki pisemnego poświad-
czenia woli. Ostateczne wyniki poznamy 
29 czerwca. 

To jeszcze nie jedyna szansa, aby nasz 
maluch załapał się na edukację przedszkol-
ną, bo ratusz ogłosił także otwarty konkurs 
ofert dla przedszkoli niepublicznych na 
świadczenie usług przedszkolnych na za-
sadach zbliżonych do przedszkoli publicz-
nych. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano do 
3 czerwca. Rekrutacja do tych placówek od-
będzie się w terminie późniejszym. Dotyczy 
to zwłaszcza takich dzielnic, jak: Ponikwoda, 
Czuby Południowe, Bronowice i Abramowice 
w których miasto chce zapewnić 160 miejsc 
dla przedszkolaków.  (EM.K.)

Obchody Roku Sienkiewiczowskiego w Lublinie 

Przy Grottgera  
czytali Sienkiewicza

W środę w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego czytano książki 
Henryka Sienkiewicza. 

Do poznawania literatury wielkiego 
polskiego pisarza, laureata literackiej Na-
grody Nobla, urzędników oraz petentów 
zaprosiła Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Lublinie. Czytanie Sienkiewicza w 

budynku przy ulicy Artura Grottgera nie 
było przypadkowe. W poprzednim tygo-
dniu obchodziliśmy 170. rocznicę urodzin 
pisarza. Henryk Sienkiewicz urodził się 5 
maja 1846 r. we wsi Wola Okrzejska. Dwa 
dni później został ochrzczony w kościele 
parafialnym w Okrzei, ufundowanym przez 
prababkę pisarza – Teresę z Lelewelów 
Cieciszowską, żonę pisarza koronnego 
Adama Cieciszowskiego.  (B)

Wolne miejsca w przedszkolach 
objętych miejską rekrutacją:

Przedszkole Parafialne im Bł. Honorata 
Koźmińskiego, ulica Zbożowa (katolickie) 
– 4 miejsca; Katolickie Przedszkole im Św. 
Franciszka z Asyżu, ulica I Armii Wojska Pol-
skiego – 8 miejsc; Przedszkole Niepubliczne 
„Akademia Poziomkowa”, ulica Siewna – 12 
miejsc; Punkt Przedszkolny 26, Rynek 1 – 14 
miejsc; Punkt Przedszkolny 32, ulica Wierz-
bowa – 4 miejsca; Punkt Przedszkolny 44, 
ulica Maszynowa – 19 miejsc; Przedszkole nr 
2, ulica Lawinowa – 1 miejsce, Przedszkole nr 
4, ulica Narutowicza – 5 miejsc; Przedszkole 
nr 5, ulica Spokojna – 4 miejsca; Przedszkole 
nr 6, ulica Sieroca – 1 miejsce; Przedszkole nr 
9, ulica Pogodna – 1 miejsce; Przedszkole nr 
10, ulica Zuchów – 7 miejsc; Przedszkole nr 
12, plac Bychawski – 6 miejsc; Przedszkole 
nr 13, ulica St. Okrzei – 1 miejsce; Przed-
szkole nr 14, ulica Bronowicka – 20 miejsc; 
Przedszkole nr 15, ulica Bohaterów Monte 
Cassino – 18 miejsc; Przedszkole nr 25, Aleja 
Warszawska – 8 miejsc; Przedszkole nr 26, 
Rynek – 26 miejsc; Przedszkole nr 28, ulica 
Krucza – 25 miejsc; Przedszkole nr 34, ulica 
Motorowa – 7 miejsc; Przedszkole nr 35, 
ulica Błękitna – 4 miejsca; Przedszkole nr 
36, ulica Konrada Wallenroda – 6 miejsc; 
Przedszkole nr 37, ulica Zakopiańska – 8 
miejsc; Przedszkole nr 40, ulica Gospodarcza 
– 2 miejsca; Przedszkole nr 42, ulica Przyjaźni 
– 1 miejsce; Przedszkole nr 43, ulica Skau-
tów – 15 miejsc; Przedszkole nr 44, ulica 
Maszynowa – 7 miejsc; Przedszkole nr 47, 
ulica Mieszka I – 2 miejsca; Przedszkole nr 
49, ulica Pana Balcera – 2 miejsca; Przed-
szkole nr 50, ulica Podzamcze– 3 miejsca; 
Przedszkole nr 52, ulica Józefa Kustronia – 2 
miejsca; Przedszkole nr 54, ulica Lwowska 

– 1 miejsce; Zespół Przedszkolny nr 1 (Przed-
szkole nr 53 i 67) – 20 miejsc; Przedszkole nr 
56, ulica Kurantowa– 6 miejsc; Przedszkole 
nr 57, ulica Rzeckiego – 2 miejsca; Przed-
szkole nr 58, ulica Radzyńska – 1 miejsce; 
Przedszkole nr 63, ulica Szmaragdowa – 2 
miejsca; Przedszkole nr 64, ulica Droga Mę-
czenników Majdanka – 1 miejsce; Przed-
szkole nr 65, ulica Mariana Langiewicza 
– 18 miejsc; Przedszkole nr 66, ulica Jana 
Samsonowicza – 9 miejsc; Przedszkole nr 
69, ulica Dziewanny – 6 miejsc; Przedszkole 
nr 70, ulica Smyczkowa – 9 miejsc; Przed-
szkole nr 73, ulica Uśmiechu – 25 miejsc; 
Przedszkole nr 74, ulica Snopkowska – 2 
miejsca; Przedszkole nr 75, ulica Żelazowej 
Woli – 1 miejsce; Przedszkole nr 76, ulica 
Ignacego Jana Paderewskiego – 5 miejsc; 
Przedszkole nr 77, ulica Radości – 2 miej-
sca; Przedszkole nr 79, ulica Gościnna – 23 
miejsca; Przedszkole nr 83, ulica Zdrowa – 2 
miejsca; Przedszkole nr 84, ulica Władysła-
wa Jagiełły – 17 miejsc; Przedszkole nr 86, 
ulica Sławinkowska – 3 miejsca; Przedszkole 
nr 87, ulica J.Woronieckiego – 17 miejsc. 
Wolne miejsca w oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych: 

SP nr 2 – 7 miejsc; SP nr 3 – 22 miejsca; 
SP nr 4 – 22 miejsca; SP nr 6 – 21 miejsc; 
SP nr 7 – 7 miejsc; SP nr 10 – 20 miejsc; SP 
nr 17 – 19 miejsc, SP nr 20 – 18 miejsc; SP 
nr 21 – 10 miejsc; SP nr 22 – 9 miejsc; SP nr 
24 – 34 miejsca; SP nr 25 – 9 miejsc; SP nr 
28 – 30 miejsc; SP nr 30 – 2 miejsca; SP nr 
32 – 16 miejsc; SP nr 34 – 11 miejsc; SP nr 
40 – 13 miejsc; SP nr 42 – 7 miejsc; SP nr 43 
– 21 miejsc; SP nr 44 – 23 miejsca; SP nr 45 
– 4 miejsca; SP nr 47 – 20 miejsc; SP nr 48 
– 15 miejsc; SP nr 51 – 13 miejsc. 
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Wielokrotni laureaci (trzech i więcej) konkursów przedmiotowych 
i tematycznych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016:

Alicja Maksymiuk z ZS nr 2 w Świdniku, Radosław Jurecki z ZS nr 2 w Świdniku, 
Michał Kucharzyk, Paweł Franczak, Michał Gronowski, Joanna Nużka z ZS im. Św. 
Stanisława Kostki w Lublinie, Mikołaj Spytek, Maja Owe-Larsson z Gimnazjum nr 16 
w Lublinie, Patrycja Krzyna z Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lu-
blinie, Julia Bobryk z ZS nr 1 w Krasnymstawie, Alan Bryłowski z ZSO nr 4 w Lublinie, 
Katarzyna dudek z ZS nr 4 w Krasnymstawie, Jan Fabrowski z Prywatnego Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Agnieszka Hermaniuk z Publicznego Gimnazjum nr 6 
w Białej Podlaskiej, Arkadiusz Koch z ZSO w Puławach, Barbara Krusińska z Gimnazjum 
nr 10 w Lublinie, Julia Pietraszek z ZS w Wilkołazie i Mikołaj Walicki z Gimnazjum nr 
9 w Lublinie.

Wielokrotni laureaci (trzech i więcej) konkursów przedmiotowych 
i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2015/2016:

Krzysztof Stasiak z SP nr 28 w Lublinie; Zofia Szczepanek z SP nr 34 w Lublinie, Ka-
tarzyna Kożuch z SP nr 34 w Lublinie, Adam Lasota z ZS nr 1 w Krasnymstawie, Jakub 
Mazur z SP nr 3 w Świdniku, Szymon Pszczoła z SP im. Bolesława Chrobrego w Lublinie, 
Julia Styk z ZS nr 9 w Lublinie
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Przewodnicy duchowi
Wspomniany duszpasterz, o. Ro-

bert – na początku – przyznał się do 
szczególnego zainteresowania mło-
dzieżą, która podczas Eucharystii 
na KUL stawała na obrzeżach pla-
cu przed kościołem akademickim. 
Wspominał, jakie było zdziwienie, 
gdy przy kolejnym spotkaniu oka-
zywało się, że pamiętał ich imiona. 
Niejednokrotnie potem dochodziło 
do rozmów, pomagających studen-
tom poprawić jakość ich życia. Ze 
wzruszeniem jezuita wspominał też 
spowiedzi św., które okazywały się 

przełomem w życiu młodych. 
Na spotkaniu pojawił się tak-

że o. Zygmunt, który jako jezuicki 
duszpasterz na KUL-u pojawił się z 
końcem lat 70-tych XX w. – m.in. z 
nim ówcześni studenci przeżywali 
wdzięczność Bogu za dar Papieża 
– Polaka – Jana Pawła II – byłego 
wykładowcy KUL-u), i z nim – jako 
duszpasterzem – trwali niejedno-
krotnie na modlitwie w pierwszych 
latach stanu wojennego. O. Zygmunt 
wspomniał, że gdy na KUL-u zawi-
tał jeszcze, jako młody człowiek, w 
1966 r., to uderzył go klimat głębo-

kiej wspólnoty między świeckimi a 
duchownymi, jaki wytworzył się w 
duszpasterstwie akademickim.

Długa tradycja 
Warto pamiętać, że nacisk na roz-

wój duchowy studentów położony 
był od początku istnienia lubelskiej 
katolickiej uczelni, a więc od pra-
wie stu lat. Przed II wojną światową 
studentów opieką duszpasterską 
otaczali dyrektorzy Konwiktu Księży 
Studentów: o. Jacek Woroniecki OP: 
ks. Władysław Korniłowicz. Na KUL 
działało kilka organizacji religijnych, 
m.in. „Odrodzenie”, „Sodalicja Akade-
mików”, Koło Misjologiczne. Po wojnie 
ważną rolę odegrali – jak informują 
organizatorzy uroczystości 70-lecia 
DA – o. Jerzy Mirewicz SJ – pierwszy 
jezuita, który objął obowiązki dusz-
pasterza akademickiego i o. Hubert 
Czuma SJ – duszpasterz i opozycjoni-
sta, duchowy opiekun „Solidarności”, 
Honorowy Obywatel Miasta Lublina. 
Wpływ miał też ks. Franciszek Blach-
nicki – wykładowca KUL i prekursor 
Ruchu Światło-Życie.

Dziś nad rozwojem duchowym lu-
belskich studentów z DA KUL czuwają 
trzej jezuici: o. Piotr Twardecki, SJ, 
o. Michał Masłowski, SJ, o. Leszek 
Szuta, SJ.

MONIKA SKarżyńSKa

Człowiek, czyli 
oddech Boga

Tchnienie – to słowo dobrze 
wyraża tajemnicę Ducha Świętego. 
Oddech jest konieczny do życia. Tlen 
wchodzi w nas, napełnia płuca, kar-
mi każdą komórkę ciała. Oddech jest 
czymś niezbędnym, a jednocześnie 
tak oczywistym, że na co dzień o nim 
nie pamiętamy. Przypominamy so-
bie o nim, kiedy z różnych powodów 
zaczyna nam brakować tchu. Duch 
Święty – tchnienie Boga – wchodzi w 
nasze wnętrze, zasila, ożywia, karmi 
naszego ducha. Jest niezbędny do 
życia, ale łatwo o Nim zapominamy.

Są dwa „miejsca”, w których ob-
jawia się nam Duch Święty: człowiek 
i Kościół. Zacznijmy od człowieka. 
Św. Atanazy pisał: „Słowo przyjęło 
ciało, abyśmy mogli przyjąć Ducha 
Świętego. Bóg stał się nosicielem 
ciała, aby człowiek mógł stać się 
nosicielem Ducha”. To niesamowite 
- nie świątynie z kamienia, ale kruchy 
człowiek jest najważniejszym miej-
scem przebywania Boga. „W was 
będzie” – mówi Jezus, obiecując 
Ducha Świętego (J 14,17). Kiedy Bóg 
stwarzał człowieka, „tchnął w jego 
nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2,7). To 
było pierwsze życiodajne tchnienie 
Boga Stwórcy. W Ewangelii św. Jana 
czytamy, że zmartwychwstały Jezus 
„tchnął” na apostołów. To jakby rea-
nimacja człowieka po jego grzechu, 
przyłączenie do Bożego respiratora. 
Tchnienie Zmartwychwstałego uwal-
nia człowieka od grzechu i śmierci. 
Dziś, przez pośrednictwo Kościoła, 
Jezus udziela Ducha Bożego przyjmu-
jącym sakramenty, zwłaszcza chrztu i 
bierzmowania. Św. Ireneusz nie wahał 
się pisać, że pełnię człowieczeństwa 
tworzą: ciało, dusza i Duch Święty. 
Człowiek nosi w sobie oddech Boga. 
Kiedy słyszymy o łasce Boga, myślimy 
na ogół o jakichś uzdolnieniach czy 
darach, a tymczasem pierwszą, pod-
stawową łaską Boga jest… sam Bóg, 
Duch Święty w nas!

Duch Święty działa jednak nie 
tylko w pojedynczych osobach. On 
napełnia swoją obecnością Kościół 
jako całość, czyni z niego żywą wspól-
notę. Tak jak Bóg Stwórca „ulepił 
człowieka z prochu ziemi”, tak Jezus, 
Syn Boży, „ulepił” swój Kościół z lu-
dzi słabych jak proch ziemi. Zesłanie 
Ducha Świętego było momentem, w 
którym Bóg tchnął swego Ducha w 
tę wspólnotę. Dopiero wtedy Kościół 
zaczął nieść obecność Boga innym, 
w świat. Kościół jest więc owocem 
dwóch misji: posłania na świat Syna 
Bożego i zesłania Ducha Świętego. 
To Duch Święty jest „duszą” Kościoła 
– Ciała Chrystusa. Duch Święty tworzy 
z ochrzczonych jedność mimo róż-
norodności, buduje więzi. Jest jedną 
Osobą w wielu osobach. Duch Święty 
jest w Kościele źródłem miłości, praw-
dy i nieustającej odnowy.

Człowiek może być święty i Ko-
ściół może być święty tylko dzięki Du-
chowi Świętemu. On już od chrztu jest 
we mnie, a od dnia Pięćdziesiątnicy 
jest w Kościele. Jednak stale musimy 
wołać: „Przyjdź!” aby pamiętać, że 
bez oddychania Bogiem grozi nam 
uduszenie... samym sobą. 

KS. TOMASZ JaKLeWiCz,  

ZA WWW.LITURgIA.WIARA.PL 

Niedziela Zesłania 
Ducha Świętego

Wieczorem w dniu zmartwychwsta-
nia, tam gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrod-
ku, i rzekł do nich: <<Pokój wam!>>. A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki 
do nich: <<Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam>>. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: 
<<Weźmijcie Ducha Świętego. Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzyma-
ne>>. J 20,19–23

Zielone Świątki zakończyły okres wielkanocny

Siła białej Gołębicy
15 maja Kościół będzie 
obchodził święto 
zesłania Ducha Świętego. 
Jest to uroczystość 
ruchoma, odbywająca się 
pięćdziesiąt dni po święcie 
zmartwychwstania. 

Upamiętnia ona zesłanie Ducha 
Świętego na Maryję i na zgroma-
dzonych w Wieczerniku aposto-
łów. Od 6 maja wierni odmawiali 
nowennę do Ducha św. w lubelskim 
kościele pw. Świętego Ducha przy 
Krakowskim Przedmieściu. 12 maja 
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca, 
gromadząca się przy świątyni, zor-
ganizowała konferencję ks. Dawida 
Wasilewskiego: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam umiło-
wanie” i modlitwę uwielbienia. W 
wigilię uroczystości o godz. 20.30 
rozpoczęło się modlitewne czuwa-
nie, a następnie agapa na dziedzińcu 
zabytkowej świątyni. 

Duch Pocieszyciel
Jak pisze św. Łukasz w „Dziejach 

Apostolskich”, Jezus Chrystus zesłał 
Ducha Pocieszyciela, by Ten dopro-
wadził do końca dzieło zbawienia, 
pocieszył zalęknionych apostołów i 
dał im siłę do głoszenia Ewangelii na 
całym świecie (dar języków). Zesła-
nie Ducha Świętego uznawane jest 
za symboliczny początek Kościoła, 
który ożywiony darem z nieba roz-
począł przepowiadanie radosnej 
nowiny o zbawieniu w Chrystusie. 

Uroczystość liturgiczna Zesłania 
Ducha Świętego sięga pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Łączono 
ją z Wielkanocą, a od IV w. wy-
odrębniono, jako osobne święto, 
uroczyście obchodzone zarówno 
w Kościele wschodnim, jak i za-
chodnim. W drugi Dzień Zielonych 
Świątek obchodzone jest święto 
NMP Matki Kościoła. Papież Leon 
XIII wprowadził nowennę, czyli 
dziewięciodniowe przygotowanie 
modlitewne na przyjście Ducha 
Świętego, aby dokonał przemiany 
w sercach wiernych. Symbolem Du-
cha Świętego jest gołębica. Zwykło 

się też przedstawiać go w postaci 
ognistych języków, gdyż tak „Dzieje 
apostolskie” opisują Jego zesłanie 
na apostołów.

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego kończy okres wielkanocny. 
Powszechna nazwa Zielone Świąt-
ki wynika z okresu, w którym jest 
obchodzona. Przyroda odnawia się 
po zimie, a zieleń jest dominującym 
kolorem pejzażu. Swoje korzenie 
Zielone Świątki mają w czasach 
przedhistorycznych. Pochodzą 
od starosłowiańskiej uroczystości 
zwanej stado, które było świętem 
wiosennym. Pogańskie społeczno-
ści ze szczególną czcią traktowały 
naturę i jej wpływ na życie ludzkie. 
W celu oczyszczenia ziemi ze złych 
duchów i zapewnienia pomyślnych 
plonów domy przystrajano gałązka-
mi, głównie brzozowymi i klono-
wymi, kwiatami i innymi roślinami, 
m.in. tatarakiem. Miało to chronić 
mieszkańców gospodarstw przed 
demonami i chorobami. Ze wzglę-
du na radosny charakter święta 

obrzędom towarzyszyło wspólne 
biesiadowanie i zabawy. 

Źródło dobrej rady
Lubelski kościół pw. Świętego 

Ducha jest jednym ze starszych w 
Lublinie. Został wzniesiony przy 
szpitalu za murami miasta w 1419 
r., a erygowany w 1421 r. za pano-
wania Władysława Jagiełły. Szpital 
dla ubogich powstał kilkadziesiąt lat 
wcześniej, za Kazimierza Wielkiego. 
Kościół od początku był murowany. 
Nie wiadomo, jaki był jego pier-
wotny kształt i wyposażenie, gdyż 
kilkakrotnie ulegał pożarom. Praw-
dopodobnie posiadał na początku 
tylko prezbiterium i nawę. Pożary 
niszczyły wnętrze świątyni, zawsze 
była jednak odbudowana lub odna-
wiana. Kościół i szpital, wspomagane 
przez licznych fundatorów, przeży-
wały na przełomie XV i XVI w. wy-
raźny rozwój. Jednak koniec XVI w. 
nie napawał już optymizmem co do 
dalszych losów budowli, w związku z 
czym Stanisław Lichański, rajca lubel-

ski, fundator kaplicy św. Stanisława, 
chcąc go zabezpieczyć, sprowadził 
do Lublina o.o. karmelitów bosych. 
Rajcowie miejscy oddali im budynek 
kościoła i kilka domów szpitalnych 
na klasztor. Nabożeństwa dla ubo-
gich i chorych miały odbywać się 
w kaplicy św. Stanisława. Karmelici 
wyprowadzili się w 1622 r. do no-
wego kościoła i klasztoru gdyby nie 
zasłynął cudami obraz Matki Bożej 
Dobrej Rady, nie wiadomo, jaki byłby 
los świątyni. Wiadomo, że w 1733 r. 
kościół ponownie się spalił i został 
odnowiony przez ks. Ludwika Bur-
neta. W 1739 r. w kościele było już 
6 ołtarzy, w tym wielki, z obrazem 
Ducha Świętego zstępującego na 
apostołów, otaczających Najświętszą 
Marię Pannę i boczny po prawej stro-
nie, z XVI w. z cudownym obrazem 
MB Dobrej Rady. Matka Boża jest po-
średniczką łask, a zwłaszcza darów 
Ducha Świętego. Jednym z nich jest 
dar rady – zdolność trafnych sądów 
i wyborów.  ELŻBIETA KaSPrzyCKa

70-lecie Duszpasterstwa Akademickiego KUL

Źródło zmiany życia
Uratował ojciec moje dziecko 
– przypomniał o. robert słowa 
matki studenta, które usłyszał, 
gdy pracował w duszpaster-
stwie akademickim KUL.

Tak poważne, ale też inne, hu-
morystyczne wspomnienia można 
było usłyszeć podczas uroczystych 
obchodów 70-lecia istnienia Dusz-
pasterstwa Akademickiego KUL, 
zorganizowanych 7 maja na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim im. 
Jana Pawła II. 

Panel dyskusyjny „W poszukiwa-
niu prawdy, czyli o roli DA w życiu 
młodego człowieka”, następnie 
msza św., po niej godzinny czas 
wspomnień, a potem koncert Chóru 
Duszpasterstwa Akademickiego KUL 
złożyły się na starannie przygoto-
wany program obchodów 70-lecia 
DA KUL. (Odnotujmy, że powstały w 
1993 r. chór posiada w repertuarze 
m.in. polskie pieśni religijne z XV i 
XVI wieku, ale i współczesne afrykań-
skie pieśni religijne – to bogactwo 
brzmień zaprezentowano podczas 
sobotniego koncertu).

Jezuici od 1946 r. 
Jezuici zajmują się DA w Lub-

linie przy KUL od 1946 r. Pod ich 
skrzydłami w ciągu kilkudziesięciu 
lat zostało zainicjowanych kilkana-
ście wspólnot i ruchów religijnych. 
Współcześnie w ramach DA istnieje 
poradnictwo duchowe, psycholo-
giczne i rodzinne. Są autorskie kursy 
przedmałżeńskie, cykliczne spot-
kania z serii „Duchowość kobiety 
i mężczyzny”. Studenci mogą też 
służyć w wolontariacie, uczestniczyć 
w „9” grupie podczas sierpniowej 
pieszej pielgrzymki na Jasną górę, 
czy październikowej pielgrzymki 
do Wąwolnicy czy w zimowych i 
letnich obozach. Na co dzień zaś 
mogą korzystać z eucharystii w 
kościele Akademickim, rozmaitych 
nabożeństw i dni skupienia. 

Wspólne ogniska z obowiązko-
wym pieczeniem kiełbasek, letnie 
wyprawy w góry, wspólne uprawianie 
narciarstwa, wspólne zabawy sylwe-
strowe, i wreszcie wspólne msze św. w 
polskim plenerze to przeżycia jedno-
czące – jak się można było przekonać 
podczas kilkunastominutowego po-
kazu złożonego z setek zdjęć – mło-
dzież w siermiężnych czasach PRL-u, 
ale też współcześnie uczestniczącej 
w duszpasterstwie.

Jednym z elementów obchodów jubileuszu był panel dyskusyjny „W poszukiwa-
niu prawdy, czyli o roli DA w życiu młodego człowieka”,

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego na straży dziedzictwa polskiej kultury na Kresach

Ciernista dola katolików za Bugiem 
Sympozjum poświęcone 25-
leciu reaktywowania struktur ar-
chidiecezji lwowskiej obrządku 
łacińskiego, połączone z uro-
czystą inauguracją działalności 
instytutu Pamięci i Dziedzictwa 
Kresowego, odbyło się 9 maja 
br. na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 

 Uroczyste sympozjum odbyło się 
pod honorowym patronatem woje-
wody Przemysława Czarnka oraz 
metropolity lwowskiego Mieczysła-
wa Mokrzyckiego. Chociaż odbu-
dowa struktur Kościoła katolickiego 
na Ukrainie generalnie się powiodła, 
to codzienność katolików w ważnej 
jej części, jaką stanowi archidiecezja 
lwowska, nie jest łatwa. Decydują o 
tym historyczne zaszłości – ta część 
obecnej Ukrainy przed II wojną świa-
tową należała do Polski. Wiąże się 
z tym fakt, że katolik kojarzy się z 
narodowością polską. W rezultacie 
pojawiają się nieporozumienia na linii 
katolicy i grekokatolicy między hie-
rarchami obu Kościołów; wyrażające 

się np. w decyzjach władz miejskich 
Lwowa, zdających się faworyzować 
społeczność grekokatolicką.

Jako symptomatyczny dla sytu-
acji katolików we Lwowie podano 
fakt, że mają oni do dyspozycji tylko 
dwie z ponad dwudziestu dawnych 
polskich katolickich świątyń. Są to 
katedra i kościół pw. św. Antoniego. 
Oba zabytki w rękach katolików 
znalazły się na powrót jeszcze w la-
tach 80-tych XX w. – a więc jeszcze 
przed ostatecznymi przemianami 
w bloku państw socjalistycznych, w 
czasach istnienia ZSSR, w skład któ-
rego wchodziła Ukraina ze Lwowem. 
– Natomiast żaden z pozostałych 23 
dawnych lwowskich katolickich koś-
ciołów w ciągu 25 lat, jakie minęły od 
reaktywowania struktur archidiecezji 
lwowskiej, nie powrócił do katolików 
– podkreślono. 

– Za dyskryminujący można 
uznać fakt braku podświetlenia 
lwowskiej katolickiej katedry. Jak 
wyjaśniał abp. Mokrzycki, wszystkie 
pozostałe dawne polskie zabytko-

we kościoły taką iluminację zyskały 
– są atrakcją turystyczną Lwowa, a 
katedra nocą tonie w mroku. Jako 
powód podano trudności technicz-
ne z zainstalowaniem oświetlenia. 
Dla lwowskich katolików mających 
polskie korzenie jest to tym bardziej 
przykre, gdyż plan nocnego pod-
świetlenia byłych polskich kościołów 
wykonali fachowcy… z Wrocławia. 
A ich projekty obejmowały także 
katedrę. Bolesny dla katolickich 
hierarchów jest też fakt, że przyle-
gający do siedziby Kurii Metropoli-
talnej we Lwowie kościół pw. matki 
Bożej gromnicznej, nie tylko dotąd 
nie został przekazany katolikom, ale 
funkcjonuje jako cerkiew.. 

Abp. Mokrzycki oraz obecny na 
sympozjum emerytowany już biskup 
charkowsko-zaporoski Marian Bu-
czek podkreślali wdzięczność wobec 
władz Lublina za zorganizowanie 
uroczystego sympozjum w naszym 
mieście, co uznano za cenny wyraz 
solidarności.

– W Polsce dba się o dawne 

grekokatolickie cerkwie – zauważył 
biskup Buczek, zaznaczając podczas 
wystąpienia, że fakt przeznaczania 
w Polsce znacznych funduszy na re-
mont drewnianych grekokatolickich 
cerkwi na wschodnio-południowych 
obszarach obecnej Polski powinien 
przychylnie nastawić lwowskich 
grekokatolików. Jednak ten naoczny 
argument niestety nie zdopingował 
znanych mu przedstawicieli Kościoła 
grekokatolickiego do podobnej dba-
łości o stan zabytkowych katolickich 
świątyń na Ukrainie. 

Do trudności w budowaniu 
dobrych relacji między Kościołem 
katolickim a Kościołem grekokato-
lickim we Lwowie trzeba zaliczyć 
próby przemilczania szeregu pozy-
tywnych działań katolików. W swej 
wypowiedzi biskup Buczek podał 
przykład bł. O. bp. rafała Kierni-
ckiego. Franciszkanin opiekował 
się z zaangażowaniem ukraińską 
młodzieżą. W rezultacie pod jego 
ręką ukształtowało się duchowo aż 
kilkudziesięciu (ok. 70) kandydatów 

na przyszłych grekokatolickich księży. 
Przyczynił się on także do rozwinięcia 
powołań zakonnych równie sporej 
grupy dziewcząt, które później zasi-
liły grekokatolickie żeńskie klasztory. 
Jak z żalem zauważył bp. Buczek, fakt 
ten nie został potem odnotowany w 
ważnych publikacjach dotyczących 
historii Kościoła grekokatolickiego na 
Ukrainie w czasach socjalizmu. 

Mimo tych uciążliwości i pew-
nych nieporozumień Polacy chcą 
zabiegać o zachowanie dziedzictwa 
polskiej kultury na terenie dawnych 
Kresów – obecnej Ukrainy. Tym mię-
dzy innymi zajmować się będzie nie-
dawno powstały Instytut Pamięci 
i Dziedzictwa Kresowego (prezes 
prof. Włodzimierz Osadczy). Jego 
działalność będzie – co zadeklarował 
– czynnie wspierał od dawna inte-
resujący się problematyką zacho-
wania pomników polskiej kultury w 
samym Lwowie, ale też na Ukrainie  
były prezydent Lublina, zbigniew 
Wojciechowski.

 MONIKA SKarżyńSKa 
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aux, klimatyzacja dwustrefowa, podgrzewana przednia szyba, 
przyciemniane szyby, wielofunkcyjna kierownica, centralny 
zamek, immobiliser, radio fabryczne, bluetooth, isofix, komputer 
pokładowy, poduszki boczne przednie, światła do jazdy dziennej. 
Tel. 881 639 363
Mini Cooper S 1.6Turbo, 2005r., c. 24 900 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierow-
nicy, asr (kontrola trakcji), esp (stabilizacja toru jazdy), kurtyny 
powietrzne, poduszki boczne przednie, szyberdach, tempomat, 
cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasaże-
ra, alarm, dach panoramiczny, klimatyzacja manualna, nawigacja 
gps, poduszki boczne tylne, światła xenonowe, wielofunkcyjna 
kierownica, centralny zamek, immobiliser, radio fabryczne, 
alufelgi, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, komputer 
pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, przyciemniane szyby, 
tapicerka skórzana. Tel. 502 167 537
Renault Scenic, 2013r., c. 33 800 zł, abs, asr (kontrola trakcji), 
centralny zamek, czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby 
tylne, gniazdo aux, klimatyzacja automatyczna, mp3, poduszka 
powietrzna kierowcy, światła LED, wielofunkcyjna kierownica, 
alarm, bluetooth, czujnik deszczu, elektrochromatyczne 
lusterko wsteczne, elektrycznie ustawiane lusterka, immobiliser, 
komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, poduszka 
powietrzna pasażera, światła przeciwmgielne, wspomaganie 
kierownicy, alufelgi, cd, czujnik zmierzchu, elektryczne szyby 
przednie, esp (stabilizacja toru jazdy), isofix, kurtyny powietrzne, 
poduszka powietrzna chroniąca kolana, radio fabryczne, 
tempomat. Tel. 609 775 124
Audi Q5 2.0TDi-143KM S-line, 2011r., c. 57 600 zł, ABS, cd, czujnik 
zmierzchu, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne 
szyby tylne, gniazdo aux, isofix, komputer pokładowy, ogranicz-
nik prędkości, poduszka powietrzna kierowcy, poduszki boczne 
tylne, relingi dachowe, światła led, tapicerka skórzana, alufelgi, 
centralny zamek, czujniki parkowania przednie, elektrochro-
matyczne lusterko wsteczne, elektrycznie ustawiane lusterka, 
gniazdo sd, klimatyzacja automatyczna, kurtyny powietrzne, 
podgrzewane lusterka boczne, poduszka powietrzna pasażera, 
przyciemniane szyby, system start-stop, światła przeciwmgielne, 
wspomaganie kierownicy, asr (kontrola trakcji), czujnik deszczu, 
czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby przednie, esp (stabi-
lizacja toru jazdy), immobiliser, klimatyzacja dwustrefowa, mp3, 
podgrzewane przednie siedzenia, poduszki boczne przednie, 
radio fabryczne, światła do jazdy dziennej, światła xenonowe. 
Tel. 575 677 541
Audi A4, 2005r., c. 22 500 zł, abs, asr (kontrola trakcji), czujniki 
parkowania tylne, elektryczne szyby przednie, esp (stabilizacja 
toru jazdy), klimatyzacja automatyczna, podgrzewane lusterka 
boczne, poduszka powietrzna pasażera, radio niefabryczne, 
światła do jazdy dziennej, tempomat, alarm, centralny zamek, 
elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne szyby tylne, 
immobiliser, komputer pokładowy, podgrzewane przednie 
siedzenia, poduszki boczne przednie, relingi dachowe, światła 
przeciwmgielne, wspomaganie kierownicy, alufelgi, czujnik 
deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektrycznie 
ustawiane lusterka, isofix, kurtyny powietrzne, poduszka po-
wietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, szyberdach, tapicerka 
skórzana. Tel. 725 277 826
Audi A6, 2008r., c. 32 900 zł, abs, asr (kontrola trakcji), czujnik 
deszczu, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektrycznie 
ustawiane fotele, hak, klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja 
gps, podgrzewane przednie siedzenia, poduszki boczne przednie, 
relingi dachowe, światła xenonowe, wielofunkcyjna kierownica, 
alarm, cd, czujnik zmierzchu, elektryczne szyby przednie, elek-
trycznie ustawiane lusterka, immobilizer, komputer pokładowy, 
ogranicznik prędkości, poduszka powietrzna kierowcy, poduszki 
boczne tylne, światła led, tapicerka welurowa, wspomaganie 
kierownicy, alufelgi, centralny zamek, czujniki parkowania tylne, 
elektryczne szyby tylne, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, podgrzewane lusterka 
boczne, poduszka powietrzna pasażera, radio fabryczne, światła 
przeciwmgielne, tempomat, zmieniarka cd. Tel. 513 480 070
Škoda Superb 2.0D, 2012r., c. 45 000 zł, abs, elektryczne 
szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, asr (kontrola trakcji), czujnik zmierzchu, elektryczne 
szyby tylne, gniazdo usb, klimatyzacja automatyczna, kurtyny po-
wietrzne, poduszka powietrzna chroniąca kolana, przyciemniane 
szyby, światła przeciwmgielne, wielofunkcyjna kierownica, cd, 
elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, 
alarm, bluetooth, czujniki parkowania tylne, esp (stabilizacja 
toru jazdy), isofix, klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja gps, 
poduszki boczne przednie, radio niefabryczne, światła xenonowe, 
centralny zamek, immobiliser, radio fabryczne, alufelgi, czujnik 
deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, gniazdo aux, 
kamera cofania, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka 
boczne, poduszki boczne tylne, relingi dachowe, tempomat. Tel. 
784 784 515
Toyota Corolla Verso, 2003r., c. 13 900 zł, abs, elektryczne 
szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, czujniki parkowania tylne, hak, podgrzewane lusterka 
boczne, światła przeciwmgielne, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, elektryczne szyby 
tylne, klimatyzacja automatyczna, poduszki boczne przednie, 
tempomat, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, alufel-
gi, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, relingi 
dachowe, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 502 768 144
Opel Astra, 2010r., c. 30 900 zł, abs, bluetooth, czujnik deszczu, 
elektrochromatyczne lusterka boczne, klimatyzacja automa-
tyczna, poduszka powietrzna pasażera, światła przeciwmgielne, 
alarm, cd, czujnik zmierzchu, immobiliser, komputer pokładowy, 
poduszki boczne przednitempomat, asystent parkowania, 
centralny zamek, czujniki parkowania przednie, isofix, poduszka 
powietrzna kierowcy, radio fabryczne, wspomaganie kierownicy. 
Tel. 603 311 299
Toyota Avensis 1,8, 2012r., c. 65 200 zł, abs, bluetooth, czujnik 
deszczu, czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby tylne, 
isofix, klimatyzacja dwustrefowa, poduszka powietrzna kierowcy, 
poduszki boczne tylne, alarm, cd, czujnik zmierzchu, elektrochro-
matyczne lusterko wsteczne, elektrycznie ustawiane lusterka, 
kamera cofania, nawigacja gps, poduszka powietrzna pasażera, 
tempomat, alufelgi, centralny zamek, czujniki parkowania 
przednie, elektryczne szyby przednie, gniazdo usb, klimatyzacja 
automatyczna, podgrzewane przednie siedzenia, poduszki 
boczne przednie, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 500 802 325
Audi A6, 2011r., c. 73 000 zł, abs, asr (kontrola trakcji), czujnik 
deszczu, elektryczne szyby przednie, gniazdo sd, klimatyzacja 
dwustrefowa, mp3, poduszka powietrzna pasażera, radio 
fabryczne, światła led, tapicerka welurowa, wspomaganie 
kierownicy, alarm, cd, czujniki parkowania tylne, elektryczne 
szyby tylne, immobiliser, komputer pokładowy, podgrzewane 
lusterka boczne, poduszki boczne przednie, system start-stop, 
światła przeciwmgielne, tempomat, alufelgi, centralny zamek, 
elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja 
toru jazdy), klimatyzacja automatyczna, kurtyny powietrzne, 
poduszka powietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, światła 
do jazdy dziennej, światła xenonowe, wielofunkcyjna kierownica. 
Tel. 601 615 261
Fiat Punto 5-D Easy 1.2, 2013r., c. 25 900 zł, abs, centralny zamek, 
immobilizer, komputer pokładowy, poduszka powietrzna 
pasażera, asr (kontrola trakcji), elektryczne szyby przednie, 
isofix, mp3, światła do jazdy dziennej, cd, esp (stabilizacja toru 
jazdy), klimatyzacja manualna, poduszka powietrzna kierowcy, 
wspomaganie kierownicy. Tel. 507 522 844
Audi A6 2.7D, 2006r., c. 33 500 zł, abs, asr (kontrola trakcji), cen-
tralny zamek, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne 
szyby tylne, klimatyzacja automatyczna, kurtyny powietrzne, 
ogranicznik prędkości, poduszka powietrzna pasażera,  radio 
fabryczne, wielofunkcyjna kierownica, alarm, bluetooth, 
czujnik deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp 
(stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja 

 Zdrowie
Stomatolog, doświadczenie, delikatność. Leczenie, protetyka. 
Czeremchowa 29 (boczna Warszawskiej). Tel. 81 740 12 26, 
501 293 289
Zaopiekuję się małym dzieckiem lub osoba starszą. Tel. 888 031 
082 

Nauka
Korepetycje z języka francuskiego z możliwym dojazdem do 
ucznia. Tel. 517 843 909
Korepetycje z ochrony środowiska i BHP - uprawnienia. Tel. 
609 708 308
Bezpłatne szkolenia na stanowisko koordynatora w firmie 
kosmetycznej Avon. Tel. 602 199 934
Niemiecki – tłumaczenia, egzaminy, lekcje. Tel. 797 913 171
Angielski – doświadczony nauczyciel wytłumaczy solidnie, 
wszystkie poziomy, możliwy dojazd, c. 35 zł/h. Tel. 517 779 729

usługi
Tapetowanie, malowanie, gładzie, hydraulika, panele podłogowe 
oraz drobne naprawy. Tel. 662 063 626
Malarz odnowi Państwu mieszkanie, dom, wnętrza oraz 
zewnętrzną elewację. Tapetowanie raufazą, sufity, odgrzybianie. 
Kulturalny i solidny. Tel. 506 750 659
Wszystko w Domu: hydraulika, elektryka, glazura, gładź, malowa-
nie, panele, zabudowy, remonty. Tel. 732 698 739
Tapetowanie, malowanie, hydraulika, gładź, panele podłogowe. 
Tel. 662 063 626
Wykonam projekty budowlane, wpis do izby. Tel. 691 890 834, 
81 467 03 89
Usługi projektowania komputerowego na zlecenie, nauka, wpis 
do izby. Tel. 691 890 834, 81 467 03 89
Cyklinowanie, bezpyłowe, tanio. Tel. 505 902 342
Profesjonalne usługi szpachlarsko – malarskie. Tel. 607 722 107
Malowanie, tapetowanie, gładź, panele podłogowe, hydraulika. 
Tel. 662 063 662
Glazura, remonty – kompleksowo. Wieloletnie doświadczenie. 
Tel. 882 823 602
Meble pod wymiar, kuchnie, zabudowy wnęk, pokojowe, 
sypialne, garderoby, typowe i nietypowe, dopasowane do potrzeb 
klienta, solidnie i terminowo. Tel. 507 147 579
Solidnie tapetowanie, malowanie, gładź, hydraulika, glazura, 
panele podłogowe. Tel. 662 063 626
Glazura, terakota, panele remonty kompleksowe, duże doświad-
czenie. Tel. 660 272 588
Wywóz złomu samochodem osobowym z przyczepką; usługi 
transportowe. Tel. 792 069 445

sprZedam
Okładzina poręczowa PVC 40 x 6 mm, brązowa, w kłębkach 20 mb, 
na metalową poręcz klatki schodowej. Cena za kłębek 180 zł. Tel. 
81 479 65 68, 791 661 602
Mikrowieża Philips z odtwarzaczem DVD, radio z RDS, 2 głośniki 
50W, pilot, c. 550 zł. Tel. 518 618 577
Sprzedam nowy zestaw rattanowy sofa, stół i dwa fotele z 
poduszkami. Tel. 781 028 245

Kożuszek dziecięcy (wiek 3-5 lat), z kapturem, z naturalnych skór, 
c. 60 zł. Tel. 516 339 017
Serial „Stawka większa niż życie”, komplet 9 płyt DVD, c. 20 zł. 
Tel. 516 339 017
Kołnierz z lisa (ze zwierzątkiem) + czapka, kolor czarny, c. 100 
zł. 516 339 017
Szafka meblowa (orzech), do maszyny do szycia Singer, cena 50 
zł. Tel. 608 42 44 88
Koła kompletne, opony zimowe Dębica 185/70R13 – 2 szt., cena 
100 zł/szt., do Poloneza lub dużego Fiata. Tel. 81 525 45 98
Komplet mebli z bambusa: 4 fotele, stól okrągły, 2 taborety. Tel. 
81 743 61 58
Lustro okrągłe, śr. 30 cm w oprawie z bambusa, śr. 50 cm. Tel. 
81 743 61 58
Parapety drewniane 33 x 150 cm, gr 3,5 cm, 20 x 155 cm, gr. 3,5 
cm. Tel. 81 743 61 58
Szyba zespolona do okna, wymiary 60 x 128 cm, grubość 2,5 cm. 
Tel. 81 743 61 58
Wieszak stalowy – wyrób kowalstwo artystyczne, długość 50 cm, 
4 uchwyty. Tel. 81 743 61 58
Butla gazowa turystyczna oraz palnik. Tel. 81 743 61 58
Zegar z kukułką, obudowa drewniana. Tel. 81 743 61 58
Klatka dla ptaków, nowa, bardzo ładna. Tel. 81 743 61 58
Turystyczne radio Okiean oraz radiomagnetofon 3200 Automatic z 
Kasprzaka. Tel. 81 743 61 58
Sprzedam lunetę 10 x 30, lornetkę teatralną. Tel. 81 743 61 58

Niowar 500 500mg/pasek – 10opakowań po 10 pasków, Apiwarol 
12,5 + tabletki dla pszczół, ceny do uzgodnienia. Tel. 513 920 500, 
501 769 237
Muszla klozetowa + dolnopłók, c. 40,00 zł. Tel. 661 766 357
Kompakt WC, c. 50,00 zł. Tel. 661 766 357
Bateria umywalkowa c. 40,00 zł. Tel. 661 766 357
Umywalka łazienkowa, c. 30,00 zł. Tel. 661 766 357
Kabina prysznicowa bez brodzika, c. 50,00 zł. Tel. 661 766 357
Stolik turystyczny oraz butla gazowa turystyczna 2 kg. Tel. 81 744 
40 85
Rower trójkołowy KAMRAD rekreacyjno-rehbilitacyjny, nowy, 
kolor czerwony, z przerzutkami, cena 1300 zł do negocjacji. Tel. 
81 469 23 32
Pianino Calissia, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 
81 747 44 39
Rower marki Grand, mało używany, cena 350 zł do uzgodnienia. 
Tel. 797 478 627
Karnistry 5, 10, 15, 20 i 25l. Tel. 508 716 622
Sprzedam imadło 125 mmm, nowe, cena 70 zł. Tel. 662 336 256
Komplet pościeli z Merynosa Australijskiego z materacem, nowa, 
rozmiar standardowy, cena do uzgodnienia. Tel. 668 120 421
Ława pokojowa 1.40 x 0.60 x 0.60. Cena 50 zł. Tel. 502 283 064
Sprzedam regał szerokości 3 cm - cena 500 zł, 2 fotele + stół 
– cena 300 zł, wersalkę – cena 500 zł, stan dobry. Tel. 609 178 097
Sprzedam drzwi: 4 szt. pokojowe 80, 2 szt. łazienkowe 70, oszklo-
ne, białe, stan dobry, cena 20 zł/szt. Tel. 609 680 609
Sprzedam pianino Calisia, w bardzo dobrym stanie. Tel. 668 999 
931
Dwa klasery kolekcjonerskie bilon. Tel. 81 744 40 85
Pralka wirnikowa Frania. Tel. 81 744 40 85

Nieruchomości

sprZedam
Sprzedam mieszkanie 62m², Lublin, os. Maki, 3 pokoje, kuchnia, 
III/IV piętro, stan i lokalizacja b. dobre, Tel. 508 056 922
Sprzedam mieszkanie o pow. 53,88 m², w centrum Świdnika, 
przy ulicy Niepodległości, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, III piętro. 
Tel. 664 009 102
Sprzedam pokój z kuchnią 34m², II piętro, po kapitalnym remon-
cie, Świdnik. Tel. 693 981 251
Sprzedam mieszkanie M-4, 69m², 4 piętro, ul. Hallera 4, c. 243 000 
zł. Tel. 697 692 662
Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe, 93m², ul. Ułanów, cena do 
uzgodnienia. Tel. 668 040 750, 505 451 009
Sprzedam mieszkanie 58m², 2 pokoje, III piętro, Lublin, Kalinow-
szczyzna, cena do uzgodnienia, pilne. Tel. 668 040 750
Sprzedam kawalerkę, 34m², II p, po kapitalnym remoncie, 
Świdnik, Niepodległości. Tel. 693 706 105
Sprzedam mieszkanie w Świdniku, ul. Akacjowa, 62,70m², 3 
pokoje. Tel. 798 796 346
Sprzedam mieszkanie 54,6m², 3 pokoje, czwarte piętro w 
Świdniku, osiedle przy śmigłowcu. Tel. 505 164 842
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, nowe budownictwo, 54m². Tel. 
607 722 107, 783 166 000
Sprzedam kawalerkę w Świdniku. Tel. 691 822 389
Sprzedam w Lublinie, dom murowany 74 m², posesja 206 m², cena 
do uzgodnienia. Tel. 507 835 001
Sprzedam 39% w nieruchomości, ul. szewska, Lublin. Tel. 
606 626 477
Sprzedam lokal bezczynszowy, 103 m², parter, ul. Szewska, Lublin. 
Tel. 606 626 477

kupię
Kupię lokal w centrum Lublina, może być zadłużony lub do 
remontu. Tel. 511 218 024
Kupię mieszkanie w Lublinie o dowolnej powierzchni, może 
być do remontu ( również zadłużone ) w kamienicy lub nowej 
zabudowie. Gotówka od ręki. Tel 511 218 024

wyNajmę
Duża firma poszukuje lokalu do wynajęcia w Świdniku, o 
powierzchni od 400m² do 1200m², usługowo – magazynowego z 
parkingiem. Tel. 697 893 860
Wynajmę działkę – uzbrojona (utwardzona, media), naprzeciwko 
giełdy w Elizówce, wjazd od szosy głównej, cena do uzgodnienia. 
Tel. 504 553 670
Lokal użytkowy 100m², (50m² + 50m² piwnica), 3000 zł w tym 
opłaty, Świdnik, ul. Hallera 2, cena do negocjacji. Tel. 514 890 561
Wynajmę mieszkanie w Świdniku, 2 pokoje, 750 zł + gaz, woda, 
prąd. Tel. 530 888 462
Wynajmę kawalerkę, 22m², w centrum Świdnika, po generalnym 
remoncie, 700 zł + opłaty licznikowe + czynsz. Tel. 601 910 555
Lokal użytkowy do wynajęcia 50m² w centrum, 15 zł/m² + media. 
Telefon. 663 030 945
Wynajmę garaż blaszany w ogrodzeniu, Franciszków, ul. Szeroka 
19. tel. 81 751 27 95, 500 574 314
Wynajmę mieszkanie w centrum 28 m², dla niepalącej studentki, 
1000 zł + czynsz, gaz, prąd. Tel. 506 023 024

dZiałki 
Tanio sprzedam działkę budowlaną, o pow. 0,5 ha we wsi Świerże, 
gm. Dorohusk, pow. Chełm przy szosie asfaltowej, cena do 
uzgodnienia. Tel. 696 715 264
Sprzedam działkę 11,5a w Świdniku, przy ulicy Krańcowej. Tel. 
607 360 790
Sprzedam działkę 69 a, media przy działce, ul. Lotnicza w 
Świdniku. Tel. 696 771 377
Działka 2400 m² w Tereszynie gmina Konopnica. Tel. 81 743 61 58
Działka budowlana 46 arów w Nowym Krupcu, przy ul. Skośnej. 
Tel. 794 765 667

Sprzedam działkę budowlaną położoną w miejscowości Chole-
wianka, 3 km od Kazimierza Dolnego przy trasie Puławy-Opole 
Lubelskie. Powierzchnia 14,8 a. Media blisko działki więc koszt 
przyłączy będzie niewielki. Tel. 508 631 764
Sprzedam działkę budowlano – inwestycyjną z lokalizacją 3000 
m², pełne uzbrojenie. Przy trasie wojewódzkiej 8 km od Lublina, 
cena 155 zł m², do uzgodnienia. Tel. 508 715 228
Działkę budowlaną położoną w miejscowości Jacków, 3 km od 
Świdnika, woda, światło, gaz. 30a, 80 zł. Tel. 664 157 813
Działka budowlana 20a w Nowym Krępcu, ogrodzona, wszystkie 
media. Tel. 81 751 28 59
Działka budowlana 20a w Nowym Krępcu, ogrodzona, wszystkie 
media. Tel. 794 765 667
Sprzedam działkę inwestycyjną, Lublin – pow. 1ha. Cena 120 
zł/m². Tel. 697 492 997
Sprzedam działkę o pow. 1,5 ha przy trasie Warszawa - Terespol 
w Białej Podlaskiej, naprzeciwko Urzędu Celnego, cena do 
uzgodnienia, tel. 82 563 35 51

Wynajmę
Wynajmę garaż przy ulicy Kusocińskiego. Tel. 661 639 360
Garaż pod blokiem mieszkalnym, brama na pilota, osiedle 
monitorowane w Lublinie, ul. Startowa. Tel. 668 999 931

praca

praca – dam
Przyjmę do pracy przy dociepleniach w Lublinie. Tel. 607 452 099

praca – sZukam
Merchadieser, kasjer, przedstawiciel handlowy, sprzedawca + 
uprawnienia na wózek widłowy, kierowca kat.B. Tel. 571 310 139
Rencista 55 lat, nie palący, sumienny, szuka pracy w Lublinie, duży 
zakres różnych prac. Tel. 726 026 727
Mężczyzna 50+, rencista, zdyscyplinowany, niepalący, podejmie 
pracę w Lublinie jako konserwator lub inna, posiadam prawo 
jazdy B i C. Tel. 725 533 001
Rencistka l. 54 poszukuje pracy w szatni lub na portierni na 
uczelniach lub szpitalach lub instytucjach. Tel. 508 708 674
Osoba z wykształceniem medycznym chętnie zaopiekuje się 
dzieckiem lub osobą starszą. Tel. 603 927 704
Poszukuje pracy jako opiekunka do osób starszych, posiadam 
doświadczenie. Świdnik i okolice. 662 868 096
Mężczyzna 50+, uczciwy, zdyscyplinowany, nie pijący, podejmie 
pracę w Świdniku lub okolicy, stałą na umowę (może być ochrona). 
Tel. 81 751 51 22

iNNe
Mogę być 4-ty do towarzyskiego kółka brydżowego seniorów. 
Tel. 791 661 602
Seniorów do brydża kółkowego zapraszam. Tel. 603 590 303
Darmowy recykling pralki, lodówki, telewizory, komputery, 
monitory, inny sprzęt agd. Tel. 661 701 891
Wynajmę 
Pokoje gościnne nad morzem „Victoria”, Jantar, ul. Rybacka 35 a. 
Tel. 506 790 328

motoryZacja
Mini ONE, 2014r., c. 49 999 zł, abs, elektryczne szyby przednie, 
poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, 
bluetooth, czujniki parkowania tylne, gniazdo aux, klimatyzacja 
manualna, poduszki boczne przednie, światła do jazdy dziennej, 
cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna 
pasażera, alarm, czujnik deszczu, elektryczne szyby tylne, 
gniazdo usb, kurtyny powietrzne, poduszki boczne tylne, światła 
przeciwmgielne, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, 
asr (kontrola trakcji), czujnik zmierzchu, esp (stabilizacja toru 
jazdy), isofix, mp3, system start-stop, tapicerka welurowa. Tel. 
601 615 261
Volvo V60 2.0D, 2013r., c. 69 900 zł, abs, elektryczne szyby przed-
nie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, 
asr (kontrola trakcji), czujnik zmierzchu, elektrochromatyczne 
lusterko wsteczne, gniazdo aux, klimatyzacja automatyczna, 
kurtyny powietrzne, podgrzewane lusterka boczne, poduszki 
boczne tylne, światła xenonowe, cd, elektrycznie ustawiane lu-
sterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, bluetooth, czujniki 
parkowania przednie, elektryczne szyby tylne, gniazdo usb, kli-
matyzacja dwustrefowa, mp3, podgrzewane przednie siedzenia, 
system start-stop, tempomat, centralny zamek, immobilizer, 
radio fabryczne, alufelgi, czujnik deszczu, czujniki parkowania 
tylne, esp (stabilizacja toru jazdy), isofix, komputer pokładowy, 
ogranicznik prędkości, poduszki boczne przednie, światła do jazdy 
dziennej, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 601 615 261
Opel Astra 1.6, 2013r., c. 36 500 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicyczujniki parkowania tylne, isofix, kurtyny powietrzne, 
podgrzewane lusterka boczne, tempomat, cd, elektrycznie 
ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, esp 
(stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja manualna, mp3, poduszki 
boczne przednie, wielofunkcyjna kierownica, centralny zamek, 
immobilizer, radio fabryczne, asr (kontrola trakcji), gniazdo aux, 
komputer pokładowy, ogranicznik prędkości, światła do jazdy 
dziennej. Tel. 601 615 261
Mercedes-Benz Klasa S, 2001r., c. 34 900 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierow-
nicy, asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania tylne, elektryczne 
szyby tylne, klimatyzacja automatyczna, podgrzewana przednia 
szyba, podgrzewane tylne siedzenia, regulowane zawieszenie, 
tapicerka skórzana, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka 
powietrzna pasażera, alarm, czujnik deszczu, elektrochroma-
tyczne lusterka boczne, elektrycznie ustawiane fotele, komputer 
pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, poduszki boczne 
przednie, szyberdach, tempomat, centralny zamek, immobi-
lizer, radio fabryczne, alufelgi, czujniki parkowania przednie, 
elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja toru 
jazdy), nawigacja gps, podgrzewane przednie siedzenia, poduszki 
boczne tylne, światła xenonowe, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 
504 228 659
Volkswagen Golf Comfortline 1.4TSI, 2016r., c. 78 350 zł, abs, 

elektryczne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, 
wspomaganie kierownicy, esp (stabilizacja toru jazdy), gniazdo 
usb, mp3, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka 
powietrzna pasażera, alufelgi, gniazdo aux, isofix, system start-
stop, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, elektryczne 
szyby tylne, gniazdo SD, klimatyzacja manualna, wielofunkcyjna 
kierownica. Tel. 426 892 330
Ford Focus 1.6 B+G, 2012r., c. 29 500 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna pasażera, alarm, elektrochroma-
tyczne lusterka boczne, isofix, mp3, wielofunkcyjna kierownica, 
cd, immobilizer, radio fabryczne, asr (kontrola trakcji), esp 
(stabilizacja toru jazdy), komputer pokładowy, poduszki boczne 
przednie, centralny zamek, poduszka powietrzna kierowcy, 
wspomaganie kierownicy, bluetooth, gniazdo aux, kurtyny 
powietrzne, poduszki boczne tylne. Tel. 
Volvo XC 90, 2006r., c. 35 000 zł, abs, elektryczne szyby przednie, 
poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, asr 
(kontrola trakcji), elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp 
(stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie 
postojowe, podgrzewane przednie siedzenia, przyciemniane 
szyby, światła xenonowe, tempomat, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czujnik deszczu, 
elektryczne szyby tylne, gniazdo aux, klimatyzacja dwustrefowa, 
podgrzewana przednia szyba, poduszki boczne przednie, relingi 

dachowe, tapicerka skórzana, wielofunkcyjna kierownica, central-
ny zamek, immobiliser, radio fabryczne, alufelgi, elektrochro-
matyczne lusterka boczne, elektrycznie ustawiane fotele, hak, 
kurtyny powietrzne, podgrzewane lusterka boczne, poduszki 
boczne tylne, światła przeciwmgielne, tapicerka welurowa. Tel. 
508 827 161
Mitsubishi Outlander, 2007r., c. 33 500 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierow-
nicy, asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania tylne, elektryczne 
szyby tylne, klimatyzacja automatyczna, mp3, poduszki boczne 
przednie, szyberdach, tapicerka skórzana, cd, elektrycznie usta-
wiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, bluetooth, 
elektrochromatyczne lusterka boczne, elektrycznie ustawiane 
fotele, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, przy-
ciemniane szyby, światła przeciwmgielne, tempomat, centralny 
zamek, immobilizer, radio fabryczne, alufelgi, czujnik zmierzchu, 
elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja toru 
jazdy), kurtyny powietrzne, podgrzewane przednie siedzenia, 
relingi dachowe, światła xenonowe, wielofunkcyjna kierownica. 
Tel. 602 332 422
Ford Focus 1.6TDCI, 2012r., c. 32 800 zł, abs, elektryczne 
szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, czujnik zmierzchu, klimatyzacja manualna, światła 
do jazdy dziennej, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka 
powietrzna pasażera, alarm, elektrochromatyczne lusterka 
boczne, komputer pokładowy, światła przeciwmgielne, centralny 
zamek, immobilizer, radio fabryczne, bluetooth, esp (stabilizacja 
toru jazdy), kurtyny powietrzne, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 
502 171 200
Volkswagen Passat CC TDI 4X4, 2012r., c. 65 000 zł, abs, elektrycz-
ne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania przednie, 
elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja toru 
jazdy), gniazdo usb, klimatyzacja dwustrefowa, łopatki zmiany 
biegów, odtwarzacz dvd, poduszki boczne przednie, system 
start-stop, tapicerka skórzana, zmieniarka cd, cd, elektrycznie 
ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czuj-
nik deszczu, czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby tylne, 
gniazdo aux, isofix, komputer pokładowy, mp3, podgrzewane 
lusterka boczne, przyciemniane szyby, światła do jazdy dziennej, 
tempomat, centralny zamek, immobiliser, radio fabryczne, 
alufelgi, czujnik zmierzchu, elektrochromatyczne lusterka 
boczne, elektrycznie ustawiane fotele, gniazdo SD, klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, nawigacja gps, podgrzewane 
przednie siedzenia, regulowane zawieszenie, światła xenonowe, 
wielofunkcyjna kierownica. Tel. 737 775 577
Audi A4 2.0TDI, 2011r., c. 51 900 zł, abs, elektryczne szyby przed-
nie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, 
asr (kontrola trakcji), elektryczne szyby tylne, klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, poduszki boczne przednie, 
światła led, tapicerka welurowa, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czujnik deszczu, 
esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, mp3, 
system start-stop, światła przeciwmgielne, centralny zamek, 
immobiliser, radio fabryczne, alufelgi, czujniki parkowania tylne, 
isofix, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, 
światła do jazdy dziennej, światła xenonowe. Tel. 737 775 577
Volkswagen Passat, 2001r., c. 13 500 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, alarm, elektryczne 
szyby tylne, hak, mp3, podgrzewane przednie siedzenia, 
przyciemniane szyby, światła do jazdy dziennej, tempomat, cd, 
elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, 
alufelgi, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja automatyczna, 
podgrzewana przednia szyba, poduszki boczne przednie, radio 
niefabryczne, światła xenonowe, centralny zamek, immobilizer, 
wspomaganie kierownicy, asr (kontrola trakcji), gniazdo aux, 
komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, poduszki 
boczne tylne, relingi dachowe, tapicerka skórzana. Tel. 504 
061 333
Volkswagen Golf 1.6TDI CR, 2011r., c. 29 700 zł, abs, elektryczne 
szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, bluetooth, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja 
manualna, podgrzewane lusterka boczne, relingi dachowe, cd, 
elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, 
alarm, czujniki parkowania przednie, esp (stabilizacja toru jazdy), 
komputer pokładowy, podgrzewane przednie siedzenia, światła 
przeciwmgielne, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, 
asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania tylne, isofix, kurtyny 
powietrzne, poduszki boczne przednie, tapicerka welurowa. Tel. 
737 775 577
Saab 9-3 1.8 T, 2003r., c. 13 800 zł, abs, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alufelgi, czujnik 
zmierzchu, klimatyzacja automatyczna, podgrzewane lusterka 
boczne, światła przeciwmgielne, wielofunkcyjna kierownica, 
cd, immobilizer, radio fabryczne, asr (kontrola trakcji), czujniki 
parkowania tylne, komputer pokładowy, poduszki boczne 
przednie, tapicerka skórzana, centralny zamek, poduszka 
powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, czujnik deszczu, 
esp (stabilizacja toru jazdy), kurtyny powietrzne, poduszki boczne 
tylne, tempomat. Tel. 609 775 124
Seat Altea, 2008r., c. 24 900 zł, abs, elektryczne szyby przednie, 
poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, elek-
tryczne szyby tylne, klimatyzacja automatyczna, mp3, poduszki 
boczne tylne, światła przeciwmgielne, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alufelgi, gniazdo 

Okuninka, dom letniskowy,  
8 x 9m, działka 25 arów, odległość  
od j. Białego 20 m, tel. 605 553 024

WyKOńCZENIA WNęTRZ (GLAZURA, TERAKOTA, REGIPSy, 
PANELE, TyNKI STRUKTURALNE, JAPOńSKIE, GŁADź, 
ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITy PODWIESZANE, MALOWANIE) 
REMONTy, ADAPTACJE PODDASZy – profesjonalnie  
i terminowo – tel. 503-4024-3045 

Sprzedam dom wolno Stojący, murowany, do remontu, 
ok. 100 m2, działka o powierzchni 48a, w Ewopolu przy trasie 

Chełm-Lublin, bardzo malownicza okolica, dobry dojazd. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 602 600 347.

Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia i łazienka w Warszawie 
(I piętro) z garażem na osied-
lu z amk nięt ym i  st r zeżonym.  
Kontakt tel. 513 966 903.

Biała Podlaska przy trasie Warszawa 
– Terespol – sprzedam działkę o pow. 1,5 
ha naprzeciwko Urzędu Celnego, cena 
do uzgodnienia, tel. (0 82) 563-35-51

Dyplomowana pielęgniarka z wie-
loletnim doświadczeniem zawo-
dowym, m.in. w pracy na oddziale 
opiekuńczo–leczniczym zaopie-
kuje się osobą starszą mieszka-
jącą na Kalinowszczyźnie.

Tel. 601 466 520
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gps, podgrzewane lusterka boczne, poduszki boczne przednie, 
relingi dachowe, wspomaganie kierownicy, alufelgi, cd, czujnik 
zmierzchu, elektryczne szyby przednie, immobiliser, komputer 
pokładowy, odtwarzacz dvd, poduszka powietrzna kierowcy, 
poduszki boczne tylne, światła przeciwmgielne. Tel. 784 784 515
Škoda Superb 2.0D, 2012r., c. 48 000 zł, abs, asr (kontrola trakcji), 
centralny zamek, czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby 
tylne, gniazdo aux, isofix, klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja 
gps, poduszka powietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, radio 
niefabryczne, światła xenonowe, wspomaganie kierownicy, 
alarm, bluetooth, czujnik deszczu, elektrochromatyczne lusterko 
wsteczne, elektrycznie ustawiane lusterka, gniazdo usb, kamera 
cofania, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, 
poduszka powietrzna pasażera, przyciemniane szyby, relingi 
dachowe, tempomat, alufelgi, cd, czujnik zmierzchu, elektryczne 
szyby przednie, esp (stabilizacja toru jazdy), immobilizer, 
klimatyzacja automatyczna, kurtyny powietrzne, poduszka 
powietrzna chroniąca kolana, poduszki boczne przednie, radio 
fabryczne, światła przeciwmgielne, wielofunkcyjna kierownica. 
Tel. 784 784 515
Jeep Cherokee 4x4, 2006r., c. 20 900 zł, abs, cd, elektryczne szyby 
przednie, esp (stabilizacja toru jazdy), komputer pokładowy, 
podgrzewane lusterka boczne, przyciemniane szyby, światła 
przeciwmgielne, alarm, centralny zamek, elektryczne szyby tylne, 
immobiliser, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna kierowcy, 
radio fabryczne, wielofunkcyjna kierownica, alufelgi, czujnik 
deszczu, elektrycznie ustawiane lusterka, klimatyzacja manualna, 
podgrzewana przednia szyba, poduszka powietrzna pasażera, 
relingi dachowe, wspomaganie kierownicy. Tel. 501 618 400
Ford Mondeo Mk1, c. 1 900 zł, 2.0 lpg, 136 KM. elektryczne 
szyby przednie, elektryczne lusterka, niebieski metallic, nowe 
zawieszenie + hamulce. Tel. 5015 555 513

Audi A8, 2004r., c. 30 900 zł, abs, asr (kontrola trakcji), czujnik 
deszczu, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne szyby 
tylne, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, 
nawigacja gps, podgrzewana przednia szyba, poduszka powietrz-
na kierowcy, poduszki boczne tylne, regulowane zawieszenie, 
tapicerka skórzana, wspomaganie kierownicy, alarm, cd, czujniki 
parkowania przednie, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, 
elektrycznie ustawiane fotele, immobiliser, komputer pokładowy, 
odtwarzacz dvd, podgrzewane lusterka boczne, poduszka 
powietrzna pasażera, przyciemniane szyby, światła do jazdy 
dziennej, tempomat, zmieniarka cd, alufelgi, centralny zamek, 
czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby przednie, elektrycz-
nie ustawiane lusterka, isofix, kurtyny powietrzne, ogrzewanie 
postojowe, podgrzewane przednie siedzenia, poduszki boczne 
przednie, radio fabryczne, światła xenonowe, wielofunkcyjna 
kierownica. Tel. 665 112 011
Ford Kuga, 2014r., c. 72 000 zł, abs, asr (kontrola trakcji), cd, 
czujnik zmierzchu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, 
elektrycznie ustawiane lusterka, gniazdo usb, klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, ogranicznik prędkości, 
podgrzewane przednie siedzenia, poduszka powietrzna 
pasażera, przyciemniane szyby, światła do jazdy dziennej, światła 
xenonowe, tempomat, alarm, asystent parkowania, centralny 
zamek, czujniki parkowania przednie, elektryczne szyby przednie, 
esp (stabilizacja toru jazdy), hak, klimatyzacja dwustrefowa, mp3, 
podgrzewana przednia szyba, poduszka powietrzna chroniąca 
kolana, poduszki boczne przednie, radio fabryczne, światła 
LED, tapicerka skórzana, wielofunkcyjna kierownica, alufelgi, 
bluetooth, czujnik deszczu, czujniki parkowania tylne, elektryczne 
szyby tylne, gniazdo aux, immobiliser, komputer pokładowy, 
odtwarzacz dvd, podgrzewane lusterka boczne, poduszka 
powietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, relingi dachowe, 
światła przeciwmgielne, tapicerka welurowa, wspomaganie 
kierownicy. Tel. 510 048 306
Volvo XC 60 D4, 2014r., c. 159 000 zł, abs, asr (kontrola trakcji), cd, 
czujnik martwego pola, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, 
elektrycznie ustawiane lusterka, gniazdo usb, klimatyzacja 
dwustrefowa, mp3, podgrzewana przednia szyba, poduszka 
powietrzna kierowcy, radio fabryczne, światła led, tempomat, 
wspomaganie kierownicy, alarm, asystent pasa ruchu, centralny 
zamek, czujnik zmierzchu, elektryczne szyby przednie, esp 
(stabilizacja toru jazdy), immobilizer, klimatyzacja manualna, 
nawigacja gps, podgrzewane lusterka boczne, poduszka 
powietrzna pasażera, relingi dachowe, światła xenonowe, 
tempomat aktywny, alufelgi, bluetooth, czujnik deszczu, czujniki 
parkowania tylne, elektryczne szyby tylne, gniazdo aux, isofix, 
komputer pokładowy, odtwarzacz dvd, podgrzewane przednie 
siedzenia, poduszki boczne przednie, światła do jazdy dziennej, 
tapicerka skórzana, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 501 523 258
Audi A4 1.9 TDI, 2005r., c. 27 900 zł, abs, cd, elektrycznie usta-
wiane lusterka, isofix, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna 
kierowcy, poduszki boczne tylne, tapicerka skórzana, alarm, 
centralny zamek, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja auto-
matyczna, mp3, poduszka powietrzna pasażera, radio fabryczne, 
tempomat, alufelgi, elektryczne szyby przednie, immobiliser, 
komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, poduszki 
boczne przednie, światła przeciwmgielne, wspomaganie 
kierownicy. Tel. 883 920 195
Mercedes-Benz S, 2006r., c. 78 000 zł, abs, asr (kontrola trakcji), 
centralny zamek, czujniki parkowania przednie, elektrochroma-
tyczne lusterka boczne, elektryczne szyby tylne, esp (stabilizacja 
toru jazdy), gniazdo usb, klimatyzacja czterostrefowa, nawigacja 
gps, ogrzewanie postojowe, poduszka powietrzna pasażera, 
przyciemniane szyby, szyberdach, światła przeciwmgielne, 
tempomat, wielofunkcyjna kierownica, alarm, bluetooth, czujnik 
deszczu, czujniki parkowania tylne, elektrochromatyczne lusterko 
wsteczne, elektrycznie ustawiane fotele, gniazdo aux, immo-
biliser, komputer pokładowy, odtwarzacz dvd, podgrzewana 
przednia szyba, poduszki boczne przednie, radio fabryczne, 
światła do jazdy dziennej, światła xenonowe, tempomat aktywny, 
wspomaganie kierownicy, alufelgi, cd, czujnik zmierzchu, 
dach panoramiczny, elektryczne szyby przednie, elektrycznie 
ustawiane lusterka, gniazdo SD, klimatyzacja automatyczna, mp3, 
ogranicznik prędkości, poduszka powietrzna kierowcy, poduszki 
boczne tylne, regulowane zawieszenie, światła LED, tapicerka 
skórzana, tuner TV, zmieniarka CD. Tel. 535 997 900
Jaguar X-Type 2.0 Diesel, 2005r., c. 14 800 zł, abs, asr (kontrola 
trakcji), czujnik deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, 
elektrycznie ustawiane fotele, immobilizer, klimatyzacja 
manualna, podgrzewane lusterka boczne, poduszka powietrzna 
pasażera, radio fabryczne, tempomat, alarm, cd, czujnik zmierz-
chu, elektryczne szyby przednie, elektrycznie ustawiane lusterka, 
klimatyzacja automatyczna, komputer pokładowy, poduszka 
powietrzna chroniąca kolana, poduszki boczne przednie, światła 
przeciwmgielne, wspomaganie kierownicy, alufelgi, centralny 
zamek, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne szyby 
tylne, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, 
kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna kierowcy, poduszki 
boczne tylne, tapicerka skórzana, zmieniarka cd. Tel. 781 244 844
Nissan Murano 3.5i + LPG, 2005r., c. 34 800 zł, abs, asr (kontrola 
trakcji), czujnik deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, 
elektrycznie ustawiane fotele, gniazdo aux, klimatyzacja 
automatyczna, nawigacja gps, podgrzewane przednie siedzenia, 
poduszki boczne przednie, szyberdach, tapicerka skórzana, wspo-
maganie kierownicy, alarm, cd, czujnik zmierzchu, elektryczne 

manualna, wielofunkcyjna kierownica, wspomaganie kierownicy, 
cd, mp3, radio fabryczne, wyposażenie - pozostałe: alufelgi, kompu-
ter pokładowy, tempomat, bezwypadkowy. Tel. 531 892 537
Volvo V60 2.0D, 2013 r., c. 69 900 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, asr (kontrola trakcji), czujnik zmierzchu, elektro-
chromatyczne lusterko wsteczne, gniazdo aux, klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, podgrzewane lusterka 
boczne, poduszki boczne tylne, światła xenonowe, cd, elek-
trycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, 
alarm, bluetooth, czujniki parkowania przednie, elektryczne 
szyby tylne, gniazdo usb, klimatyzacja dwustrefowa, mp3, 
podgrzewane przednie siedzenia, system start-stop, tempomat, 
centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, alufelgi, czujnik 
deszczu, czujniki parkowania tylne, esp (stabilizacja toru jazdy), 
isofix, komputer pokładowy, ogranicznik prędkości, poduszki 
boczne przednie, światła do jazdy dziennej, wielofunkcyjna 
kierownica. Tel. 601 615 261
Opel Astra 1.6, 2013 r., c. 36 500 zł, abs, elektryczne szyby przednie, 
poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicyczujniki 
parkowania tylne, isofix, kurtyny powietrzne, podgrzewane 
lusterka boczne, tempomat, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, 
poduszka powietrzna pasażera, alarm, esp (stabilizacja toru jazdy), 
klimatyzacja manualna, mp3, poduszki boczne przednie, wielofunk-
cyjna kierownica, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, asr 
(kontrola trakcji), gniazdo aux, komputer pokładowy, ogranicznik 
prędkości, światła do jazdy dziennej. Tel. 601 615 261
Mercedes-Benz Klasa S, 2001 r., c. 34 900 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierowni-
cy, asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania tylne, elektryczne szy-
by tylne, klimatyzacja automatyczna, podgrzewana przednia szyba, 
podgrzewane tylne siedzenia, regulowane zawieszenie, tapicerka 
skórzana, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna 
pasażera, alarm, czujnik deszczu, elektrochromatyczne lusterka 
boczne, elektrycznie ustawiane fotele, komputer pokładowy, pod-
grzewane lusterka boczne, poduszki boczne przednie, szyberdach, 
tempomat, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, alufelgi, 
czujniki parkowania przednie, elektrochromatyczne lusterko 
wsteczne, esp (stabilizacja toru jazdy), nawigacja gps, podgrzewane 
przednie siedzenia, poduszki boczne tylne, światła xenonowe, 
wielofunkcyjna kierownica. Tel. 504 228 659
Volkswagen Golf Comfortline 1.4TSI, 2016 r., c. 78 350 zł, abs, elektrycz-
ne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, esp (stabilizacja toru jazdy), gniazdo usb, mp3, cd, elek-
trycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alufelgi, 
gniazdo aux, isofix, system start-stop, centralny zamek, immobilizer, 
radio fabryczne, elektryczne szyby tylne, gniazdo SD, klimatyzacja 
manualna, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 426 892 330

szyby przednie, elektrycznie ustawiane lusterka, immobilizer, 
komputer pokładowy, odtwarzacz dvd, poduszka powietrzna 
kierowcy, radio fabryczne, światła przeciwmgielne, tempomat, 
zmieniarka cd, alufelgi, centralny zamek, elektrochromatyczne 
lusterka boczne, elektryczne szyby tylne, esp (stabilizacja toru jaz-
dy), kamera cofania, kurtyny powietrzne, podgrzewane lusterka 
boczne, poduszka powietrzna pasażera, relingi dachowe, światła 
xenonowe, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 533 688 888
Peugeot 308, 2012r., c. 29 900 zł, abs, elektrycznie ustawiane lu-
sterka, podgrzewane lusterka boczne, wspomaganie kierownicy, 
asr (kontrola trakcji), klimatyzacja automatyczna, przyciemniane 
szyby, centralny zamek, komputer pokładowy, światła przeciw-
mgielne. Tel. 509 313 656
Nissan Qashqai, 2008r., c. 28 900 zł, abs, asr (kontrola trakcji), czuj-
nik deszczu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektrycznie 
ustawiane lusterka, klimatyzacja automatyczna, mp3, poduszki 
boczne przednie, światła przeciwmgielne, wspomaganie kierow-
nicy, alarm, cd, czujnik zmierzchu, elektryczne szyby przednie, 
immobiliser, klimatyzacja dwustrefowa, poduszka powietrzna 
kierowcy, radio fabryczne, tempomat, alufelgi, centralny zamek, 
czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby tylne, isofix, kurtyny 
powietrzne, poduszka powietrzna pasażera, relingi dachowe, 
wielofunkcyjna kierownica. Tel. 603 616 448
Opel Astra, 2010r., c. 23 900 zł, abs, asr (kontrola trakcji), czujnik 
deszczu, elektryczne szyby przednie, isofix, kurtyny powietrzne, 
poduszka powietrzna pasażera, światła przeciwmgielne, alarm, 
cd, czujnik zmierzchu, elektrycznie ustawiane lusterka, klimaty-
zacja manualna, mp3, poduszki boczne przednie, wielofunkcyjna 
kierownica, alufelgi, centralny zamek, elektrochromatyczne 
lusterko wsteczne, immobiliser, komputer pokładowy, poduszka 
powietrzna kierowcy, radio fabryczne, wspomaganie kierownicy. 
Tel. 814 735 352
Hyundai I30, 2015r., c. 38 150 zł, abs, centralny zamek, esp (sta-
bilizacja toru jazdy), komputer pokładowy, poduszka powietrzna 
kierowcy, radio fabryczne, światła led, wspomaganie kierownicy, 
asr (kontrola trakcji), elektryczne szyby przednie, immobiliser, 
kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna pasażera, system 
start-stop, światła przeciwmgielne, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, klimatyzacja manualna, mp3, poduszki boczne przednie, 
światła do jazdy dziennej, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 504 
295 283
Toyota Corolla Verso, 2007r., c. 17 900 zł, abs, cd, czujnik zmierz-
chu, elektryczne szyby tylne, immobiliser, kurtyny powietrzne, 
poduszka powietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, światła 
przeciwmgielne, wielofunkcyjna kierownica, alarm, centralny 
zamek, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektrycznie 
ustawiane lusterka, klimatyzacja automatyczna, podgrzewana 
przednia szyba, poduszka powietrzna pasażera, radio fabryczne, 
tapicerka welurowa, wspomaganie kierownicy, asr (kontrola trak-
cji), czujnik deszczu, elektryczne szyby przednie, esp (stabilizacja 
toru jazdy), komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, 
poduszki boczne przednie, światła do jazdy dziennej, tempomat. 
Tel. 793 477 698
Škoda Roomster, 2013r., c. 28 900 zł, abs, asr (kontrola trakcji), cd, 
czujnik zmierzchu, elektryczne szyby przednie, esp (stabilizacja 
toru jazdy), isofix, komputer pokładowy, podgrzewana przednia 
szyba, poduszka powietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, 
światła do jazdy dziennej, tempomat, alarm, asystent parko-
wania, centralny zamek, czujniki parkowania tylne, elektryczne 
szyby tylne, gniazdo usb, klimatyzacja automatyczna, kurtyny 
powietrzne, podgrzewane lusterka boczne, poduszka powietrzna 
pasażera, radio fabryczne, światła przeciwmgielne, wielofunk-
cyjna kierownica, alufelgi, bluetooth, czujnik deszczu, elektro-
chromatyczne lusterka boczne, elektrycznie ustawiane lusterka, 
immobiliser, klimatyzacja dwustrefowa, mp3, podgrzewane 
przednie siedzenia, poduszki boczne przednie, relingi dachowe, 
tapicerka welurowa, wspomaganie kierownicy. Tel. 793 477 698
Renault Espace 2.0, 2008r., c. 25 900 zł, abs, asr (kontrola 
trakcji), centralny zamek, dach panoramiczny, elektryczne szyby 
przednie, immobilizer, klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja gps, 
poduszka powietrzna kierowcy, poduszki boczne tylne, relingi 
dachowe, wspomaganie kierownicy, alarm, bluetooth, czujnik 
deszczu, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne 
szyby tylne, isofix, komputer pokładowy, ogranicznik prędkości, 
poduszka powietrzna pasażera, przyciemniane szyby, światła 
przeciwmgielne, zmieniarka cd, alufelgi, cd, czujnik zmierzchu, 
elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja toru 
jazdy), klimatyzacja automatyczna, kurtyny powietrzne, podgrze-
wane lusterka boczne, poduszki boczne przednie, radio fabryczne, 
wielofunkcyjna kierownica. Tel. 730 991 003
Citroën C3, 2010 r., c. 26 900 zł, abs, elektryczne szyby przednie, po-
duszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, asr (kontrola 
trakcji), czujniki parkowania tylne, elektrochromatyczne lusterko 
wsteczne, gniazdo aux, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka 
boczne, tempomat, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka 
powietrzna pasażera, alarm, czujnik deszczu, dach panoramiczny, 
elektryczne szyby tylne, isofix, kurtyny powietrzne, przyciemniane 
szyby, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, alufelgi, czujnik 
zmierzchu, elektrochromatyczne lusterka boczne, esp (stabilizacja 
toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, podgrzewana przednia szyba, 
światła przeciwmgielne. Tel. 506 305 437
Audi A6, 2005 r., c. 38 900 zł, abs, elektryczne szyby przednie, poduszka 
powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, asr (kontrola trakcji), 
czujnik deszczu, czujniki parkowania tylne, elektrycznie ustawiane fotele, 
isofix, komputer pokładowy, nawigacja gps, podgrzewane lusterka boczne, 
poduszki boczne tylne, szyberdach, światła przeciwmgielne, tempomat, 
zmieniarka cd, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna 
pasażera, alarm, asystent parkowania, czujnik zmierzchu, elektrochro-
matyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja auto-
matyczna, kurtyny powietrzne, odtwarzacz dvd, podgrzewane przednie 
siedzenia, regulowane zawieszenie, światła do jazdy dziennej, światła 
xenonowe, tempomat aktywny, centralny zamek, immobiliser, radio 
fabryczne, alufelgi, bluetooth, czujniki parkowania przednie, elektryczne 
szyby tylne, hak, klimatyzacja dwustrefowa, łopatki zmiany biegów, 
ogrzewanie postojowe, poduszki boczne przednie, relingi dachowe, światła 
LED, tapicerka skórzana, wielofunkcyjna kierownica. Tel. 501 817 981
Opel Corsa 1.2, 2014 r., c. 32 900 zł, abs, elektryczne szyby przed-
nie, poduszka powietrzna kierowcy, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, centralny zamek, 
immobiliser, radio fabryczne. Tel. 602 374 926
Mazda 3, 2016 r., c. 16 300 zł, ABS, asr (kontrola trakcji), centralny 
zamek, esp (stabilizacja toru jazdy), immobilizer, kurtyny powietrz-
ne, poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, 
poduszki boczne przednie, światła przeciwmgłowe, elektryczne 
szyby przednie, elektryczne szyby tylne, elektrycznie ustawiane 
lusterka, klimatyzacja automatyczna (klimatronik), klimatyzacja 
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Volvo XC 90, 2006 r., c. 35 000 zł, abs, elektryczne szyby przednie, 
poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, asr 
(kontrola trakcji), elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp 
(stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie 
postojowe, podgrzewane przednie siedzenia, przyciemniane 
szyby, światła xenonowe, tempomat, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czujnik deszczu, 
elektryczne szyby tylne, gniazdo aux, klimatyzacja dwustrefowa, 
podgrzewana przednia szyba, poduszki boczne przednie, relingi 
dachowe, tapicerka skórzana, wielofunkcyjna kierownica, centralny 
zamek, immobiliser, radio fabryczne, alufelgi, elektrochromatyczne 
lusterka boczne, elektrycznie ustawiane fotele, hak, kurtyny 
powietrzne, podgrzewane lusterka boczne, poduszki boczne tylne, 
światła przeciwmgielne, tapicerka welurowa. Tel. 508 827 161
Mitsubishi Outlander, 2007 r., c. 33 500 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, 
asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby 
tylne, klimatyzacja automatyczna, mp3, poduszki boczne przednie, 
szyberdach, tapicerka skórzana, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, 
pp pasażera, alarm, bluetooth, elektrochromatyczne lusterka boczne, 
elektrycznie ustawiane fotele, komputer pokładowy, podgrzewane 
lusterka boczne, przyciemniane szyby, światła przeciwmgielne, 
tempomat, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, alufelgi, 
czujnik zmierzchu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp 
(stabilizacja toru jazdy), kurtyny powietrzne, podgrzewane przednie 
siedzenia, relingi dachowe, światła xenonowe, wielofunkcyjna 
kierownica. Tel. 602 332 422
Ford Focus 1.6TDCI, 2012 r., c. 32 800 zł, abs, elektryczne szyby, 
pp, czujnik zmierzchu, klimatyzacja manualna, światła do jazdy 
dziennej, cd, elektrycznie ustawiane lusterka, poduszka powietrzna 
pasażera, alarm, , centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, 
bluetooth, esp, kurtyny powietrzne, wielofunkcyjna kierownica. 
Tel. 502 171 200
Volkswagen Passat CC TDI 4X4, 2012 r., c. 65 000 zł, abs, elektrycz-
ne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie 
kierownicy, asr (kontrola trakcji), czujniki parkowania przednie, 

elektrochromatyczne lusterko wsteczne, esp (stabilizacja toru 
jazdy), gniazdo usb, klimatyzacja dwustrefowa, łopatki zmiany 
biegów, odtwarzacz dvd, poduszki boczne przednie, system 
start-stop, tapicerka skórzana, zmieniarka cd, cd, elektrycznie 
ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czuj-
nik deszczu, czujniki parkowania tylne, elektryczne szyby tylne, 
gniazdo aux, isofix, komputer pokładowy, mp3, podgrzewane 
lusterka boczne, przyciemniane szyby, światła do jazdy dziennej, 
tempomat, centralny zamek, immobiliser, radio fabryczne, 
alufelgi, czujnik zmierzchu, elektrochromatyczne lusterka 
boczne, elektrycznie ustawiane fotele, gniazdo SD, klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, nawigacja gps, podgrzewane 
przednie siedzenia, regulowane zawieszenie, światła xenonowe, 
wielofunkcyjna kierownica. Tel. 737 775 577
Audi A4 2.0TDI, 2011 r., c. 51 900 zł, abs, elektryczne szyby przed-
nie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, 
asr (kontrola trakcji), elektryczne szyby tylne, klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne, poduszki boczne przednie, 
światła led, tapicerka welurowa, cd, elektrycznie ustawiane 
lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czujnik deszczu, 
esp (stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja dwustrefowa, mp3, 
system start-stop, światła przeciwmgielne, centralny zamek, 
immobiliser, radio fabryczne, alufelgi, czujniki parkowania tylne, 
isofix, komputer pokładowy, podgrzewane lusterka boczne, 
światła do jazdy dziennej, światła xenonowe. Tel. 737 775 577
Volkswagen Passat, 2001 r., c. 13 500 zł, abs, elektryczne szyby 
przednie, poduszka powietrzna kierowcy, alarm, elektryczne szyby 
tylne, hak, mp3, podgrzewane przednie siedzenia, przyciemniane 
szyby, światła do jazdy dziennej, tempomat, cd, elektrycznie 
ustawiane lusterka, poduszka powietrzna pasażera, alufelgi, esp 
(stabilizacja toru jazdy), klimatyzacja automatyczna, podgrzewana 
przednia szyba, poduszki boczne przednie, radio niefabryczne, 
światła xenonowe, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie 
kierownicy, asr (kontrola trakcji), gniazdo aux, komputer pokłado-
wy, podgrzewane lusterka boczne, poduszki boczne tylne, relingi 
dachowe, tapicerka skórzana. Tel. 504 061 333

KIna
Poniedziałek 16.05

BajKa – LUBLIn, UL. RaDzIszeWsKIegO 8, 
TeL. (81) 533-88-72
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 11.15, 14.15
„Błogosławiona wina” godz. 13.00
„Dzień Matki” godz. 16.00, 20.00
„#Wszystkogra” godz. 18.15

CInema CITy W DnIaCh 16.05 – 19.05 
WłąCznIe 
LUBLIn, UL. LIPOWa 13, TeL. (81) 533-25-25
„Były sobie człowieki” godz. 11.10, 13.20, 15.30, 
17.40
„Cloverfield Lane 10” godz. 20.40
„Dzielny kogut Maniek” godz. 13.00, 15.15
„Dzień Matki” godz. 12.00, 16.40, 19.10, 21.40
„Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” 3D godz. 
11.15, 17.15
„Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” 3D (napi-
sy) godz. 20.15
„Kapitan Ameryka: wojna bohaterów” godz. 
14.15, 18.45, 21.45
„Księga dżungli” 3D godz. 11.20
„Księga dżungli” godz. 13.40, 18.20
„Kung Fu Panda 3” godz. 10.00, 14.30
„Modelka” godz. 16.00, 19.00, 21.20
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 10.20, 12.30, 14.40, 
16.50
„Młody Mesjasz” godz. 13.30
„Nice Guys, równi goście” godz. 20.00
„Po tamtej stronie” drzwi godz. 22.30
„Ratchet i Clank” godz. 11.30
„Sąsiedzi 2” godz. 15.50, 18.00, 20.10, 22.20
„#Wszystkogra” godz. 12.00, 17.30, 19.30, 21.30
„Zwierzogród” godz. 14.00
„Łowca i Królowa Lodu” godz. 16.20

LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„#Wszystkogra” godz. 17.00
„Siostry” godz. 19.15

Wtorek 17.05
BajKa – LUBLIn, UL. RaDzIszeWsKIegO 8, 
TeL. (81) 533-88-72
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 8.30, 11.00
„Błogosławiona wina” godz. 13.30, 14.45
„Dzień Matki” godz. 16.00, 20.00
„#Wszystkogra” godz. 18.15

LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„#Wszystkogra” godz. 17.00
„Siostry” godz. 19.15

Środa 18.05
BajKa – LUBLIn, UL. RaDzIszeWsKIegO 8, 
TeL. (81) 533-88-72
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 8.30, 11.00

„Błogosławiona wina” godz. 13.30, 14.45
„Dzień Matki” godz. 16.00, 20.00
„#Wszystkogra” godz. 18.15

LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„#Wszystkogra” godz. 17.00
„Siostry” godz. 19.15

Czwartek 19.05
BajKa – LUBLIn, UL. RaDzIszeWsKIegO 8, 
TeL. (81) 533-88-72
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 9.00, 11.00, 13.00
„Błogosławiona wina” godz. 15.15
„Dzień Matki” godz. 16.30
„#Wszystkogra” godz. 18.45
Czwartki z dobrym filmem: „Oddychaj” godz. 
20.30

LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„#Wszystkogra” godz. 17.00
„Siostry” godz. 19.15

Piątek 20.05
LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„Dzielny kogut Maniek” godz. 15.00
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 17.00
„Szefowa” godz. 19.15

sobota 21.05
LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„Dzielny kogut Maniek” godz. 15.00
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 17.00
„Szefowa” godz. 19.15

BajKa – LUBLIn, UL. RaDzIszeWsKIegO 8, 
TeL. (81) 533-88-72
Klub Filmowy Seniora: „Opiekun” godz. 10.00

niedziela 22.05
LOT – ŚWIDnIK, aL. LOTnIKóW POLsKICh 
24, TeL. (81) 751-24-61
„Dzielny kogut Maniek” godz. 15.00
„Mój przyjaciel orzeł” godz. 17.00
„Szefowa” godz. 19.15

TeaTRy
TeaTR Im. j. OsTeRWy
18.05 „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna 
historia Słowian” godz. 19.00
19.05 „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna 
historia Słowian” godz. 19.00

TeaTR Im. h. Ch. anDeRsena
17.05 „Mała syrenka” godz. 9.30, 11.30
18.05 „Mała syrenka” godz. 9.30, 11.30
19.05 „Mała syrenka” godz. 9.30, 11.30
20.05 „Mała syrenka” godz. 9.30, 11.30
21.05 „Wesele” godz. 17.00

22.05 „Mała syrenka” godz. 12.00

 TeaTR sTaRy
16.05 Kino w Teatrze Starym: „Zakład doświad-
czalny Solidarność” godz. 18.00
17.05 Bitwa o literaturę: „W drodze” godz. 18.00
18.05 Siesta w drodze: Ana Moura „Moura” godz. 
19.00
21.05 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu i Teatr 
Współczesny w Szczecinie: „Męczennicy” godz. 
19.00
22.05 Teatr Stary w Lublinie: „Skarb” godz. 16.00, 
17.30

TeaTR mUzyCzny
18.05 „Pinokio” godz. 11.30
21.05 Dzień Teatru Publicznego – „Porwanie 
Sabinek” godz. 18.00. Bilety w cenie 400 groszy. 
Sprzedaż wyłącznie w kasie od 14 maja od godz. 
14.00

fILhaRmOnIa
17.05 – XX fORUm WITOLDa 
LUTOsłaWsKIegO „mOsT”
Estrada Młodych – koncert uczniów Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. 
Lipińskiego oraz Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. 
Szeligowskiego w Lublinie
Orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i 
II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie
Lucjan Jaworski – dyrygent
Orkiestra akordeonowa Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego
Jan Bielak – dyrygent
Jakub Stefaniak – akordeon
Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeli-
gowskiego w Lublinie
Iwona Borcuch – dyrygent
Program: R. Galliano – Opale Concerto, K. Na-
klicki – Pasacaglia, taniec, H. Czyż – Canzona do 
barocco, P. Siek – Anamnesis – Dialogi Platońskie 
w trzech scenach – prawykonanie, R. Twardowski 
– Oberek, W. Kilar – Orawa, M. Hertel – Pejzaże 
wiosenne
Miejsce: sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, godz. 18.00
Bilety w cenie 15, 10 zł

20.05 – KOnCeRT symfOnICzny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Andrzej Mazur – klarnet (40-lecie pracy arty-
stycznej)
Zygmunt Rychert – dyrygent
Program: C. Debussy – Popołudnie fauna, A. 
Shaw – Koncert na klarnet i orkiestrę, C.M. von 
Weber – II Koncert Es-dur op. 74, S. Rachmani-
now – III Symfonia a-moll op. 44
Miejsce: sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, godz. 19.00
Bilety w cenie 30, 25, 20  zł

r e k l a m a
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Witajcie!

Angelice i Adamowi 11 maja o godzinie 5.25 
urodził się syn Przemysław

Ewelinie i Rafałowi 11 maja o godzinie 20.40 
urodziła się córka Lena

Gabrieli i Piotrowi 10 maja o godzinie 14.05 uro-
dził się syn Michał

Justynie i Rafałowi 10 maja o godzinie 12.50 
urodziła się córka Joanna

Katarzynie i Jarosławowi 12 maja o godzinie 8.35 
urodził się syn Oskar

Magdalenie i Norbertowi 11 maja o godzinie 8.05 
urodziła się córka Zuzanna

Magdalenie i Pawłowi 9 maja o godzinie 11.30 
urodziła się córka Zuzanna

Malwinie i Markowi 3 maja o godzinie 11.10 uro-
dził się syn Olek

Milenie i Kamilowi 11 maja o godzinie 22.05 
urodził się syn Kuba

Patrycji i Kamilowi 4 maja o godzinie 15.55 urodził 
się syn Grześ

Agnieszce i Przemysławowi 10 maja o godzinie 
5.10 urodziła się córka Alicja

Agacie i Pawłowi 12 maja o godzinie 7.00 urodził 
się syn Hubert

Patrycji i Radosławowi 10 maja o godzinie 13.35 
urodził się syn Eryk

Paulinie i Łukaszowi 7 maja o godzinie 19.05 
urodziła się córka Maja

Paulinie i Piotrowi 6 maja o godzinie 12.03 urodził 
się syn Jakub

Paulinie i Piotrowi 6 maja o godzinie 12.05 urodził 
się syn Mikołaj

Uli i Jackowi 5 maja o godzinie 15.30 urodził się 
syn Staś

Wystartowała Sportowa Liga Przedszkolaka

Maluchy rywalizowały na Arenie Lublin 
W ubiegłym tygodniu, 11 maja, 
po raz pierwszy w Lublinie odbyła 
się Sportowa Liga Przedszkolaka. 
Maluchy pod okiem sędziów 
i trenerów rywalizowały na torze 
przeszkód wyznaczonym na płycie 
Areny Lublin. 

W zawodach wzięły udział cztery dziesię-
cioosobowe drużyny. Najszybsze okazały się 
przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego 
z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesła-
wy Lament w Lublinie. Emocji nie brakowało 

również na trybunach, gdzie szczególnie 
aktywni byli kibice z Przedszkola nr 35 
w Lublinie oraz fani zwycięskiej drużyny, 
którzy przygotowali specjalne transparen-
ty i barwne przebrania. – Sportowa Liga 
Przedszkolaka, oprócz rozwijania sprawno-
ści ruchowej i współpracy w grupie wśród 
przedszkolaków, ma na celu promowanie 
zasad zdrowej rywalizacji i promowanie 
sportu jako aktywnego wypoczynku – mówi 
Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy MO-
SiR „Bystrzyca”. 

Honorowy patronat nad tym wyda-
rzeniem objęli: Prezydent Miasta Lublin 
Krzysztof Żuk oraz Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki Ryszard 
Szuster. Nagrody – w imieniu Prezydenta 
Lublina – wręczyły Agnieszka Łukasiewicz 
i Joanna Bednarska-Syska z Wydziału 
Oświaty i Wychowania UM Lublin. Cała 
impreza odbyła się na terenie najnowo-
cześniejszego lubelskiego stadionu – Are-
nie Lublin. 

 (EM.K.)

na uczestników czekały okazałe puchary, dyplomy i nagrody

Roztańczone przedszkolaki

Hop, bęc, dana, dana

Dzieci z lubelskich przedszkoli 
nr 12, 28, 42, 59 oraz Przedszkola 
Prywatnego „Martynka” 
zaprezentowały swoje 
umiejętności taneczne podczas 
Międzyprzedszkolnego Przeglądu 
Tańców Ludowych „Hop, bęc, dana, 
dana”, który odbył się w Klubie 
Osiedlowym „Przyjaźni”.

Impreza nawiązywała do Międzyprzed-
szkolnego Przeglądu Przyśpiewek „Na 
ludową nutę”, który odbył się w połowie 
kwietnia. Na scenie tańczyło aż 85 milu-
sińskich ubranych w piękne ludowe stroje. 
Dziewczynki miały na sobie białe bluzki 
i kolorowe spódnice, na szyi korale, a we 
włosach czerwone wstążki. Ich głowy zdo-

biły wianki z kolorowych kwiatów. Chłop-
cy ubrani byli w białe koszule i eleganckie 
spodnie. Ozdobą ich stroju były kolorowe 
wstążki wiązane pod szyją oraz słomkowe 
kapelusze.

Dzieci ku uciesze zgromadzonej widowni 
zatańczyły: „Trojaka”, „Koziorajkę”, „Grozika”, 
„Szota”, „Poleczkę”, „O rety dziewuszki” oraz 
wiązankę tańców ludowych. 

Zdolności taneczne przedszkolaków 
podziwiali zaproszeni goście, m.in. Celina 
Stasiak, prezes lubelskiego oddziału ZNP, 
radna sejmiku wojewódzkiego.

Organizatorkami przeglądu były nauczy-
cielki (wychowawczynie) z Przedszkola nr 42: 
Marzanna Maj, Anna Wnuk-Przegalińska, 
Patrycja Pydyś i Jolanta Oszatowska.  (B) 

W ludowych strojach mali artyści prezentowali się wspaniale
WięCEJ zDJęć nA WWW.nOWyTyDziEn.PL
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Świetny występ zawodników KM Champion w I rundzie Pucharu Polski oraz Mistrzostwach 
Lubelszczyzny w trialu rowerowym

Gospodarze nie zawiedli
W Powiatowej Amatorskiej Lidze Szóstek 
Piłkarskich

Pierwsza porażka lidera

Pływak świdnickiej Avii zdobył trzy medale w Budapeszcie!

Niezwykle udany start Emila Krzykały

Osiem medali, w tym trzy złote, zdobyli zawodnicy Klubu 
Motorowego Champion podczas zawodów I rundy Pucharu 
Polski oraz Mistrzostw Lubelszczyzny, rozgrywanych na 
świdnickim torze trialu rowerowego. Gospodarze świetnie 
zaprezentowali się w najmłodszej kategorii, a także 
w najbardziej prestiżowej Elita, w komplecie zapełniając 
miejsca na podium!

Wyniki
Amator Młodzik: 1. Jakub Wójcik 27 pkt., 2. Anthony D’Elia 67, 3. Alan Margol 75 (wszyscy KM Champion Świdnik).
Amator kadet: 1. Krystian Chorębała 15, 2. Krystian Karaś 29 (obaj KM Champion), 3. Bolesław Petrycki (Raba Niżna) 56, 4. Sebastian Pastuszak (KM 
Champion) 75.
Junior: 1. Bartłomiej Hajduk (KKCiM Smok Kraków) 15, 2. Dawid Wacławczyk (Biotop-Myślenice) 32, 3. Wojciech Barnaś (Smok) 72.
Senior: 1. Wojciech Pałasz (Aquilla Wadowice) 25, 2. Adam Gendek (Warszawa) 39, 3. Marek Kaczmarzyk (Długi Kąt) 44.
Elita: 1. Karol Serwin 18, 2. Michał Nowak 40, 3. Paweł Reczek 50 (wszyscy KM Champion).

W kategorii młodzików pierwszy 
był Jakub Wójcik, drugi Anthony 
D’Elia, a trzeci Alan Margol. 

W elicie karol Serwin, mistrz 
Polski, wyprzedził klubowych ko-
legów, Michała nowaka i Pawła 
Reczka. 

Pozostałe medale dla świdni-
ckiego klubu zdobywali kadeci: 
złoto krystian Chorębała, a srebro 
krystian karaś. 

Impreza odbyła się dzięki po-
mocy sponsorów: Gmina Miejska 
Świdnik, Starostwo Powiatowe 
w Świdniku, Spółdzielczy Bank 
Powiatowy w Piaskach, Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej PEC 
w Świdniku, Pegimek, Krysmar, PW 
Maros, Firma Robert Kasprzak, RK 
Niedziałek, Sklep Rowerowy Wiking, 
Trialshop.pl, Materiały Budowlane 
Jan Nitowski.

MEtAloWCy – oSP MinkoWiCE 
5:4 (2:1)
Metalowcy: Tomasz Kasak, Marcin 
Błaszczak, Paweł Gromada, Paweł 
Kasak, Michał Gołąb, Mateusz Wilk, 
Kamil Seroka, Jakub Szczuka, Mak-
symilian Kuś.
oSP Minkowice: Sebastian Sko-
czylas, Radosław Mazur, Michał 
Romanowski, Kamil Śliczniak, Ma-
teusz Wawszczak, Dawid Kurkiewicz, 
Paweł Kozak, Kamil Mosak. 
Bramki: Kuś 13, Wilk 14, 21, Gołąb 
18, 23 – Mazur 7, Kurkiewicz 20, 21, 
Śliczniak 22.
PEgiMEk – SAWA 5:6 (2:6)
Pegimek: Sebastian Pietroń, Mate-
usz Kozłowski, Konrad Maziarczyk, 
Dominik Szponar, Mateusz Selwa, 
Jakub Czarnecki, Łukasz Różycki.
SAWA: Wojciech Lesicki, Kamil Ką-
dziołka, Andryi Shtohryn, Krzysztof 
Boniecki, Piotr Bród, Paweł Piotrow-
ski, Paweł Łyjak, Salvatore Nigro, 
Mirosław Socha.
Bramki: Kozłowski 8, 17, 21, Kot 10, 
Selwa 25 – Łyjak 1, 6, samobójcza 4, 
Kądziołka 9, Boniecki 10, Shtohryn 
13.
DyWAny ŁuSzCzóW – tkkF ŚWit 
1:1 (0:0)
Dywan: Kyrylo Mushtai, Jakub 
Bomba, Michał Skoczylas, Maciej 
Kędziora, Mariusz Skorek, Kamil 
Cieśla, Jarosław Kowalik, Dariusz 
Sawicki, Sebastian Witkowski, Łu-
kasz Kowalik. 
tkkF Świt: Dawid Grzeszczuk, 
Jakub Bień, Michał Ziemkiewicz, 
Damian Wołodko, Piotr Filutowski, 
Jakub Grzesiak, Łukasz Janiak, Jan 
Grzesiak.
Bramki: Cieśla 18 – Jan Grzesiak 
25.

takich emocji jeszcze w tym 
sezonie w rozgrywkach Ekstraligi  
w Powiatowej Amatorskiej lidze 
Szóstek Piłkarskich, organizowa-
nej przez Starostwo Powiatowe i 
ognisko tkkF Świt, nie było. W 6. 
kolejce w czterech meczach padło 
29 bramek, a losy rywalizacji wa-
żyły się do samego końca.

Po niezwykle zaciętych spotka-
niach Misztal Meble ograły 4:3 lidera 
Propagandę (pierwsza porażka w 

sezonie), Metalowcy pokonali 5:4 
OSP Minkowice, a Sawa Pegimek 
6:5! Potyczka Dywanów Łuszczów z 
TKKF Świt zakończyła się remisem, a 
goście gola dającego punkt zdobyli 
w 25. minucie!

W I lidze tym razem lider Soft 
Bait Systems, co skrzętnie wyko-
rzystała Policja, która wygrywając 
z  Provend-SZKiC Express 6:2, zni-
welowała straty. Oba zespoły mają 
teraz po 15 punktów! 

CAnARinioS – StARoStWo
PoWiAtoWE 1:5 (1:3)
Canarinios: Bartłomiej Mazur, Rafał 
Usidus, Marcin Kryszak, Paweł Górny, 
Sebastian Januszek, Karol Skibiński, 
Daniel Pyda, Robert Dudkowski, Ka-
mil Lewicki.
Starostwo: Rafał Bartoszuk, Michał 
Sitkowski, Krzysztof Pałka, Michał 
Babiarz, Kamil Piłat, Mateusz Kowa-
lewski, Paweł Kowalewski, Damian 
Lipiński.
Bramki: Górny 14 – Lipiński 2, 20, 
Sitkowski 5, M. Kowalewski 12, P. 
Kowalewski 27.
oSP JAnóWEk – nEo.nEt
0:2 (0:1) 
Janówek: Damian Ziętek, Tomasz 
Kulisz, Radosław Kiljanek, Hubert 
Rak, Marcin Wroński, Damian Kor-
gol, Piotr Mazur, Paweł Madyjewski, 
Grzegorz Bojarski.
nEo.nEt: Rafał Rzeczycki, Michał 
Jaworski, Tomasz Sapuła, Kamil 
Winiarski, Dominik Jarosz, Daniel 
Rajtar, Łukasz Mróz, Robert Kwiat-
kowski, Arkadiusz Herbik, Dariusz 
Woliński, Bartosz Fabian.
Bramki:  Herbik 13, Winiarski 29.
PoliCJA – PRovEnD-SzkiC Ex-
PRESS 6:2 (2:0)  
Policja: Marcin Matusiak, Dariusz 
Kowalik, Radosław Woś, Maciej Kliń-
ski, Piotr Guz, Mirosław Sobiesiak, 
Tomasz Madejski, Paweł Małecki, 
Kamil Baraniuk.

Provend-SzkiC Express: Przemy-
sław Szpura, Marcin Dmowski, Kamil 
Wnuk, Piotr Kulczyński, Grzegorz 
Kulczyński, Grzegorz Kołodziej, 
Grzegorz Wituch, Łukasz Skroban.
Bramki: Madejski 3, Kliński 10, 25, 
Woś 21, 24, Baraniuk 27 – Dmowski 
18, Skroban 29.
pauza: Soft Bait Systems
Mecz: MASŁo – FC Albatros zo-
stał przełożony na środę 25 maja 
na godz. 19.50.
1. Soft Bait 5 15 29-8
2. Policja 6 15 23-9
3. NEO.NET 5 9 13-12
4. Starostwo 5 9 20-16
5. FC Albatros 5 6 8-11
6. OSP Janówek 6 5 11-15
7. MASŁO 4 4 17-28
8. Canarinios 5 3 9-17
9. Provend 5 1  9-23

ExtRAligA

StRzElCy
13 goli – Paweł Szyjduk (Misztal 
Meble)
12 – Mateusz Kozłowski (Pegi-
mek)
8 – Marek Kołodziejczyk (Pro-
paganda), Krzysztof Boniecki 
(SAWA)
7 – Kamil Cieśla (Dywany Łusz-
czów)

PRoPAgAnDA – MiSztAl MEBlE 
3:4 (1:2)
Propaganda: Paweł Socha, Marcin 
Twarowski, Bartłomiej Radziewicz, 
Tomasz Trąbka, Jakub Solarski, Jacek 
Kochalski, Grzegorz Limek, Marek 
Kołodziejczyk, Dawid Zarzycki, 
Krzysztof Dębowski.
Misztal Meble: Maciej Łukawski, 
Adrian Głos, Tomasz Bochniak, 
Adrian Kalita, Paweł Szyjduk, Rafał 
Pyda, Paweł Koziołkiewicz, Artur 
Harasim, Mirosław Kalita, Patryk 
Grzebuła, Arkadiusz Bzowski.
Bramki: Radziewicz 11, Kołodziej-
czyk 21, Kochalski 22 – Pyda 3, 19, 
Grzebuła 14, A. Kalita 18.
1. Propaganda 6  13 24-13
2. Misztal Meble 6 12 25-18
3. Metalowcy 6 12 17-13
4. SAWA 6 8 22-21
5. Dywany 6 8 14-15
6. TKKF Świt 6 6 17-17
7. Pegimek 6 3 21-29
8. OSP Minkowice 6 3 14-28

W nAStęPnEJ kolEJCE
19 maja – godz. 17.30 OSP Min-
kowice – Pegimek * 18.05: Misztal 
Meble – Metalowcy * 18.40: TKKF 
Świt – Propaganda * 19.15: SAWA 
– Dywany Łuszczów.

i ligA

W nAStęPnEJ kolEJCE 
17 maja godz. 17.30: NEO.NET 
– Policja * 18.05: Provend-SZKiC 
Express – Canarinios * 18.40: Staro-
stwo Powiatowe – MASŁO * 19.15: 
FC Albatros – Soft Bait Systems

trzy medale, dwa złote i 
brązowy, zdobył Emil krzy-
kała ze świdnickiej Avii w 
rozgrywanym w Budapesz-
cie pływackim wielomeczu 
juniorów: Polska – Czechy 
– Węgry – Słowacja.

Podopieczny trenera zdzi-
sława Stypińskiego dwu-
krotnie stawał na najwyższym 

stopniu podium: z kolegami z 
reprezentacyjnych sztafet  4 x 
100 m oraz 4 x 200 m stylem 
dowolnym. 

Brąz Emil krzykała wywal-
czył w indywidualnym występie 
na dystansie 200 m stylem do-
wolnym, bijąc wynikiem 1:56,55 
o 1,5 sekundy swój rekord ży-
ciowy. 

– Jestem bardzo zadowo-
lony z wyników osiągniętych 
przez mojego zawodnika, który 
dzięki swojej sumiennej pracy 
na treningach robi stałe postę-
py. To bardzo dobra prognoza 
na przyszłość – trener zdzisław 
Stypiński ocenia występ Emila 
Krzykały.

 MAg

Jeszcze o mistrzostwach Polski juniorów w kickboxingu

Złoto dla Pawła, a srebro dla Małgosi
Drugi dzień odbywających się 

w lesznie mistrzostw Polski ju-
niorów w kickboxingu wypełniły 
walki w formule light-contact. Dla 
zawodników lkSW Dan oznaczało 
to kolejne dwie szanse medalowe 
(o sobotnich wynikach pisaliśmy 
już przed tygodniem). 

W roli faworyta wystąpił Pa-
weł zdun i to pomimo faktu, że w 
sobotniej walce eliminacyjnej po 
przypadkowym faulu doznał kontu-
zji nogi. Nie przeszkodziło mu to w 
pokonaniu w walce ćwierćfinałowej 
Eliasza kani z A&W Team Obrowo 
– po ekonomicznie prowadzonym 
pojedynku wynik brzmiał 3:0. W pół-
finale podopieczny trenera kadry 
narodowej tomasza Janowicza 
Fabian Gołuński z Beniaminka 03 
Starogard Gdański niestety w pierw-
szej rundzie musiał poddać się po 
kontuzji wynikłej z niefortunnego 
postawienia stopy. Warto jednak 
dodać, że do momentu przerwania 
walki nasz reprezentant wyraźnie 
prowadził na punkty. 

W finale przeciwnikiem Pawła 
był reprezentant gospodarzy – Po-
lonii 1912 Leszno krzysztof Benier. 
Silny fizycznie rywal ma na koncie 
także medale w boksie (wygrał 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzie-
ży) i w full-contact. 

Walka miała także dodatkowy 
smaczek, gdyż w jedynym dotych-
czas starciu obu zawodników – na 
mistrzostwach Polski kadetów w 
2013 roku – reprezentant Leszna 
wygrał w dość kontrowersyjnych 
okolicznościach.  Finał toczył się 
przy gorącym dopingu tak miej-
scowej publiczności, jak i kolegów 
Pawła z innych klubów. Nasz repre-
zentant świetnie rozegrał pojedynek 
taktycznie. Narzucił rywalowi swój 
styl walki, dobrze poruszając się i 
nie dopuszczając go do zwarcia. Po 

dwóch rundach Paweł u wszystkich 
sędziów prowadził różnicą 9-10 ma-
łych punktów, kończąc starcie efek-
townym kopnięciem obrotowym 
w głowę. W trzeciej odsłonie mógł 
sobie pozwolić na bardzo ekono-
miczne prowadzenie boju. Choć 
rywal do końca starał się odwrócić 
losy pojedynku, walka skończyła się 
wysokim, jednogłośnym zwycię-
stwem naszego reprezentanta. Tym 
samym Zdun obronił tytuły mistrza 
Polski w kickboxingu tak w formule 
pointfighting, jak i light-contact.

Paweł Zdun w Lesznie obronił ubiegłoroczne tytuły mistrza Polski w kickboxin-
gu tak w formule pointfighting, jak i light-contact.

Emil Krzykała (pierwszy z lewej) z kolegami ze złotej 
sztafety.

Karol Serwin, mistrz kraju bez problemów sięgnął po zwycięstwo w zawodach 
Pucharu Polski

Minisiatkówka

UKS Remis na podium wojewódzkich finałów turnieju „Kinder+Sport”
Dwa zespoły ukS Remis za-

grają w turnieju ogólnopolskim 
„kinder+Sport” w minisiatkówce  
dziewczat i chłopców, który zo-
stanie rozegrany na przełomie 
czerwca i lipca w Częstochowie. 

W wojewódzkich finałach, roze-
granych 7 i 8 maja w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Świd-
niku, podopieczni trenera Dariu-
sza kuźmy w rywalizacji „dwójek” 
chłopców zajęli drugie miejsce, 
ustępując pierwszeństwa jedynie 
rówieśnikom z Krasnegostawu.

W „trójkach” dziewcząt pod-
opieczne Renaty Łapy uplasowa-

ły się na trzecim miejscu, tuż za SP 
Nr 43 z Lublina i SKS Szóstka Biała 
Podlaska (z każdej kategorii do ogól-
nopolskiego finału awansowały po 
trzy drużyny).

Nasze zespoły występowały w 
turnieju rozegranym 7 i 8 maja w 
hali sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 7 w Świdniku w składach:
dziewczęta kategoria „trójki”: 

Natalia Szkoła, Elżbieta Bochniak, 
Aleksandra Kudeń, Zuzanna Osek 
i Karolina Bronisz

chłopcy kategoria „dwójki”: 
Paweł Szydło, Rafał Szczuchniak i 
Szymon Łukasiewicz.

Drugą reprezentantką Dana 
w light-contact była Małgorzata 
Ciesielska, dla której był to powrót 
do tej formuły po dość długiej 
przerwie. W półfinale Gosia spot-
kała się z Magdaleną Szeląg z LZS 
Poprawa Siedlików. Walka trwała 
dość krótko, gdyż rywalce już w 
jednej z pierwszych akcji odnowiła 
się kontuzja kolana i musiała ona 
poddać pojedynek. W finale nasza 
zawodniczka spotkała się z Anną 
Sułek z Ożarowskiej Szkoły Kickbo-
xingu. Niestety, przerwa w startach 
w light-contact dała o sobie znać i 
dwie pierwsze rundy należały do 
zawodniczki z Ożarowa. Dopiero 
w trzecim starciu Gosi udało się 
wykonać kilka udanych akcji, ale 
nie mogły już one zmienić wyni-
ku i naszej zawodniczce przypadł 
srebrny medal.

Mistrzostwa w Lesznie były 
ostatnim krajowym startem junio-
rów w kickboxingu. Kadeci wystąpią 
jeszcze w indywidualnym Pucharze 
Polski oraz drużynowych mistrzo-
stwach Polski, które odbędą się 18 
czerwca w Pułtusku. Podczas tego 
turnieju planowana jest także druga 
edycja gali Pointfighting Elite Cup. 
Wstępne zaproszenie do udziału w 
niej otrzymali z naszego klubu Pa-
weł Zdun i Adrianna Skowrytko.

StRzElCy
10 goli – Radosław Woś (Policja)
9 – Bartłomiej Barwiak (Soft Bait 
Systems) 
8 – Marceli Mucha (MASŁO)
7 – Marek Niedźwiedź (Starostwo 
Powiatowe)
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Rugby

Z Czarnymi o finał
W ostatnim meczu rundy zasadniczej I 

ligi rugbiści Budowlanych Lublin pokonali 
swoich imienników z Łodzi 30:17! Lubli-
nianie zdobyli nie tylko cztery punkty za 
zwycięstwo, ale także i punkt bonusowy 
za cztery przyłożenia. Nasz zespół w tabeli 
rozgrywek zajął trzecie miejsce i o finał 
play-off zmierzy się z Czarnymi Pruszcz 
Gdański, którzy na finiszu w meczu o fotel 
lidera przegrali w Krakowie z Juvenią i 
spadli na drugą pozycję.

Lublinianie sobotni mecz wygrali, choć 
rywale przystąpili do gry w wzmocnionym 
składzie, między innymi z reprezentantami 
Polski: Kamilem Bobrykiem, na co dzień 
występującym we Francji, Pawłem Ponia-
towskim pozyskanym ze Skry Warszawa, 
Marcinem Krześniakiem oraz trzema za-
wodnikami z Ukrainy.

W lubelskiej drużynie 10 punktów zdo-
był Ukrainiec Oleksii Leszczenko, po 5 
Arkadiusz Gospodarek, Jakub Jasiński, 
Bartłomiej Jasiński i Piotr Wiśniewski.

Pewne zwycięstwo i bardzo dobra po-
stawa naszej drużyny z doskonale prowa-
dzącym grę łącznikiem ataku  Mirosławem 
Szuliakiem napawa optymizmem przed 
wyjazdowym półfinałowym starciem z 
Czarnymi Pruszcz Gdański, które zostanie 
rozegrane w najbliższy weekend. 

Pozostałe mecze 10. kolejki: Rugby Ruda 
Śląska – Legia Warszawa 10:19 * Juvenia 
Kraków – Czarni Pruszcz Gdański 31:15.
Tabela po sezonie zasadniczym:
1. Juvenia 42 331-100
2. Czarni 39 333-138
3. Budowlani Lublin 30 267-212
4. Legia 19 154-323
5.  Budowlani Łódź 13 207-266
6. Rugby Ruda Śl. 9 127-364
W półfinałach play-off zagrają Juvenia z 
Legią i Czarni z Budowlanymi Łódź. Mecze 
odbędą się 21 maja.

BudOWLANI LuBLIN – BudOWLANI 
Łódź 30:17 (8:10)
Budowlani Lublin: Majcher (Zając), 
Bobruk, Kelberaszvili, Król, Niedziółka 
(Pietrkiewicz), Wiśniewski 5, B. Jasiński 5, 
J. Jasiński 5 (Świderski), Lubisz (P. Jasiński), 
Szuliak, Gospodarek 5 (Jakub Gładkowski), 
Mazur (Zalewski), Ćwieka (Ciechoński), 
Grabowski, Leszczenko 10.

MOtOr LuBLIN – AvIA ŚWIdNIK 
2:2 (1:1)
Motor: Socha – Falisiewicz, Gieraga, Ko-
mor, Tadrowski – Kamiński (67 Piątek), 
Król (80 Prusinowski), Piekarski, Micho-
ta (88 Wolski) – Tymosiak (68 Stachyra) 
– Drozd.
Avia: Zacharski – Bogusz, Szymala, Ma-
ciejewski, Barański – Byszewski (90 Pod-
stawka), Orzędowski, Byszewski, Nowak 
(84 Wołos) – Białek, Mazurek.
Bramki: 1:0 Michota 4, 1:1 Mazurek 22, 2:1 
Gieraga 63, 2:2 Wołos 90. Żółte kartki: 
Tymosiak (M.) oraz Szymala, Oziemczuk 
(A.). Sędziował: Piotr Burak (Zamość). 
Widzów: 4207.

Pamiątki Motoru trafiły do Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu
W ubiegłym tygodniu do działającego od blisko 

trzech lat przy Instytucie Historii uMCS Lubelskiego 
Centrum dokumentacji Historii Sportu trafiła spora 
liczba gratulatoriów ilustrujących sportowe sukcesy 
rKS Motor Lublin z okresu od początku lat 60. XX wieku 
po pierwsza dekadę XXI wieku. 

– Stało się tak na podstawie umowy między LCDHS a 
panią Beatą Czubacką, Prezes LKP Motor Lublin, której 
wyrażamy gorące podziękowania za gest świadczący za-
równo o jej przywiązania do klubu, jak i dużej wrażliwości 
historycznej i trosce o zachowane eksponaty. Ich los jest 
w tej chwili bezpieczny i z pewnością niepodzielny zbiór 
zachowa swoją „motorowską” tożsamość, nie zostanie po-
dzielony, rozczłonkowany itp. – mówi prof. dariusz Słapek, 
szef LCDHS. Każdy z przekazanych obiektów został już 
oczyszczony i sfotografowany tak, aby cenne pamiątki jak 
najszybciej udostępnić szerokiej publiczności. – Nie chodzi 
tu wyłącznie o fanów piłki nożnej, bo pamiętać należy, że 
Motor był niegdyś dużym klubem wielosekcyjnym. Na  
umieszczonych poniżej fotografiach pokazane zostały same 
gratulatoria, jak i – na kolejnych zdjęciach – powiększone 

Profesor Dariusz Słapek prezentuje pamiątkową tablicę 
z czerwca 1983 roku, uświetniającą awans piłkarzy Motoru do 
ekstraklasy

W sumie w zbiorach LCDHS znalazło się 46 pucharów 
metalowych, 6 ceramicznych, 8 wykonanych z różnych 
materiałów talerzy ozdobnych, 8 medali pamiątkowych. 
Część eksponatów posiada naklejone niewielkie karteczki 
z numeracją, co dowodzi, że zbiór próbowano kiedyś upo-
rządkować i opisać.    

– Najcenniejsze wydają się gratulatoria pochodzące z 
okresu PRL, wykonywane na ogół na zamówienie przez 
wyspecjalizowanych rzemieślników. Stąd ich kształty i strona 
plastyczna daleko odbiegają od pewnych schematów obser-
wowanych w masowej produkcji pucharów możliwych do 
kupienia w sklepach sportowych. Innymi słowy, mają one 
„dusze” i przynajmniej niektóre posiadają pewne walory 
artystyczne. Gorąco zachęcamy do oglądania lubelskich 
gratulatoriów, które być może wyzwolą sportową pamięć 
widzów – dodaje Dariusz Słapek.

Niebawem na stronie LCDHS będzie można zobaczyć 
także fotografie dyplomów, proporców, medali pamiąt-
kowych i innych podobnych akcesoriów związanych  z 
lubelskim Motorem.

 BAS

napisy, często już w złym stanie zachowania, znajdujące 
się bezpośrednio na pucharach lub na towarzyszących im 
zawieszkach – podkreśla profesor Słapek.

Mini Euro Świdnik 2016 za nami
W sobotę w ramach dni Otwartych 

Funduszy Europejskich w Świdniku od-
był się turniej piłkarski Mini Euro 2016 
dla dzieci.

W zawodach, organizowanych przy 
ul. Stadionowej przez Miejsko-Powiatowy 

Szkolny Związek Sportowy, udział wzięło 
osiem zespołów, które przyjęły nazwy repre-
zentacji z grup C i E francuskiego turnieju.

Na zakończenie imprezy reprezentacja 
Urzędu Miasta Świdnik zmierzyła się z ro-
dzicami uczestników turnieju.

Urzędnicy po golach Marcina Smoczyń-
skiego, Grzegorza Witucha oraz Łukasza 
reszki wygrali 3:0!

Turniej rozgrywany był pod patronatem 
Artura Sobonia, posła na Sejm RP oraz Wal-
demara Jaksona, burmistrza Świdnika.

W Grand Prix Lublina

Nie przestraszyli się 
deszczu

W KONKurSIE rzutóW KArNyCH 
o 1. miejsce: Paweł Śmietanka – Damian 
Gardziuk 5:4 
o 3. miejsce: Sebastian Król – Bartosz 
Marczak 0:3

Przewaga Motoru nad drugą w tabeli III ligi Stalą Rzeszów stopniała po remisie z Avią do pięciu punktów

Postawili się liderowi
Sprawiedliwym podziałem punktów zakończyło się piątkowe spotkanie na Arenie Lublin pomiędzy Motorem a świdnicką Avią. Remis lidera wykorzystała 
rzeszowska Stal, która po wygranej z Hetmanem Zamość, na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek, zmniejszyła stratę do prowadzących w tabeli 
motorowców do pięciu punktów.

Wiosną Motor stracił punkty dopiero po 
raz drugi. Wcześniej, 16 kwietnia, lublinia-
nom postawił się jedynie Sokół Sieniawa. W 
piątek wydawało się jednak, że gospodarze 
dopiszą do swojego dorobku kolejną, dzie-
siątą tegoroczną wygraną.  Podopieczni 
trenera tomasza złomańczuka w meczu 
z równie dobrze grającą w tym roku Avią (w 
9 spotkaniach zdobyła 20 punktów) dwu-
krotnie obejmowali prowadzenie!

Już w 4. minucie, po podaniu Szymona 
Kamińskiego gola zdobył Marcina Micho-
ta, który wbiegł w pole karne i precyzyjnym 
strzałem pokonał bramkarza Avii.

Świdniczanie wyrównali w 22. minucie, 
Bartłomiej Mazurek po zagraniu Kamila 
Oziemczuka, byłego zawodnika francuskie-
go Auxerre i Motoru, uderzeniem tuż przy 
słupku umieścił piłkę w siatce.

W 63. minucie, po dośrodkowaniu 
niezwykle aktywnego od początku Filipa 
drozda i bramce Artura Gieragi lublinianie 
znowu wygrywali. 

Gdy wydawało się, że spotkanie zakoń-
czy się zwycięstwem Motoru 2:1, w 90. mi-
nucie na listę strzelców wpisał się Mateusz 
Wołos, który kilka minut wcześniej zastąpił 
w zespole Avii Adama Nowaka.

W Centralnej Lidze Juniorów

Porażka z „Pasami”

Zespół z Lublina w tym roku wciąż bez zwycięstwa 
w rozgrywkach PLFA 1

Lwy rozszarpały Tytanów
W czwartym meczu futboliści 
pierwszoligowych tytanów 
ponieśli czwartą porażkę! tym 
razem lublinianie przed własną 
publicznością nie dali rady ekipie 
Gliwice Lions, przegrywając 7:35  
(0:14, 0:7, 0:7, 7:7) .

Goście już w pierwszej kwarcie sobotnie-
go meczu pokazali Tytanom, że interesuje 
ich tylko zwycięstwo -  zdobyli dwa przy-
łożenia – po akcjach Michaela Thomasa i 
Adama Nelipa i prowadzili 14:0. – Byliśmy 
w stanie zagrać z Lions jak równy z rów-
nym. Niestety zabrakło konsekwencji w 
ataku, a i formacji obrony przydarzyło się 
nam kilka poważnych błędów. Nie potra-

fimy w ofensywie wykorzystywać naszych 
dobrych odbierających. Na pewno też 
brak zawieszonego Antwana Wallace’a nie 
pomógł nam konstruować dobrych serii 
ofensywnych. Przed nami ostatni mecz w 
tym sezonie przed własną publicznością. 
Mimo słabych wyników przeciwnicy mu-
szą się z nami liczyć, bo nie powiedzieliśmy 
jeszcze ostatniego słowa – skomentował dla 
serwisu plfa.pl sobotni mecz Paweł Burył, 
cornerback Tytanów.

Kolejny mecz lublinianie rozegrają 22 
maja  o godzinie 13:00, a ich rywalem bę-
dzie aktualny mistrz PLFA I, drużyna Kraków 
Kings. Pierwsze spotkanie, 9 kwietnia pod 
Wawelem Tytani przegrali 0:32.

W sobotę na Orliku przy Szkole 
Podstawowej nr  52 w Lublinie 
rozegrany został  dziewiąty turniej z 
cyklu Orlikowej Grand Prix Lublina, 
organizowany przez Ognisko tKKF 
Omega. Mimo niesprzyjającej aury 
(deszcz) do rywalizacji zgłosiło się 
pięć zespołów.

Najlepsza okazała się ekipa KS 2, która 
wygrała wszystkie mecze. Zwycięzcy tur-
nieju pokonali kolejno: Fylyny 7:3, FC Felin 
4:1, Omegę 8:2 i Bazylianę 5:1.

Najlepszym strzelcem turnieju został 
Jakub Ptasiński (KS 2) – 11 bramek, za-
wodnikiem - Karol terebleniec (KS 2), a 
bramkarzem - damian Gardziuk (Bazy-
lianka) i dawid Figiel (KS 2). MAG

Zespół KS 2, najlepsza ekipa dziewiątego 
turnieju Grand Prix

MOtOr LuBLIN – CrACOvIA 
1:2 (0:0)
Motor Lublin: Andrzejkiewicz – Kowal-
czyk, Mitura, Maliszewski, Gołębiowski 
(80 Matys), Buczek, Pioś, Bednara (70 
Czajka), Welman (60 Ilczuk), Goliszewski, 
Martynek.
Bramki: Martynek 87 – Ogonowski 73, 
Tymoszuk 84.

Młodzi piłkarze Motoru przegrali w 
meczu 29. kolejki Centralnej Ligi Junio-
rów z Cracovią 1:2. Porażka z sąsiadem z 
ligowej tabeli kosztowała lublinian spa-
dek z szóstego na ósme miejsce.

Oprócz „Pasów” motorowców na kolejkę 
przed zakończeniem rundy rewanżowej 
wyprzedziła także Polonia Warszawa, z którą 
lublinianie zmierzą się w najbliższą sobotę 
w stolicy, w ostatniej serii spotkań. 

Pozostałe mecze 29. kolejki Central-
nej Ligi Juniorów gr. wschodniej: 

Korona Kielce – KSZO 1929 Ostrowiec 
Świętokrzyski 3:0 * GKS Bełchatów – MKS 
Polonia Warszawa 1:3 * Stal Rzeszów – UKS 
SMS Łódź 3:1 * ŁKS Łódź – Stal Mielec 0:2 * 
Legia Warszawa – Hutnik Nowa Huta 1:0 * 
Wisła Kraków – MKS Ełk 7:2 * TOP 54 Biała 
Podlaska – Jagiellonia Białystok 2:3.

W tabeli Centralnej Ligi Juniorów gr. 
wschodniej prowadzi Jagiellonia (75 pkt.) 
przed Legią (70) i UKS SMS (55). 

Motor z 44 pkt. jest ósmy.
 MAG

Rodzinne zdjęcie dzieci, które zagrały w turnieju piłkarskim Mini Euro 2016 oraz ich rodziców, uczestników meczu z reprezentacją Urzędu Miasta
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W piłkarskiej iii lidze
30. kolejka: Motor Lublin – Avia Świdnik 2:2 
(Marcin Michota 4, Artur Gieraga 63 – Bartło-
miej Mazurek 22, Mateusz Wołos 90) * Izo-
lator Boguchwała – Lublinianka 2:0 (Adrian 
Sitek 45, Konrad Cupryś 68) * Chełmianka 
– Sokół Sieniawa 3:2 (Ołeksij Prytulak 43, 
Hubert Tomalski 50, Mateusz Poczwardowski 
83 – Bartłomiej Makowski 19, Paweł Hass 77) 
* Stal Rzeszów – AMSPN Hetman Zamość 
6:1 (Kacper Drelich 10, Patryk Zieliński 14, 
Sebastian Brocki 55, 84, Łukasz Szczoczarz 
63, Kacper Szybko 90 – Dawid Daszkiewicz 
25) * JKS 1909 Jarosław – Wólczanka Wólka 
Pełkińska 2:1 (Bartłomiej Gliniak 32, Sebastian 
Dziedzic 57 – Krzysztof Pietluch 89) * Karpaty 
Krosno – Orzeł Przeworsk 2:0 (Przemysław 
Szkatuła 28 z karnego, 48) * Resovia – Orlęta 
Radzyń Podlaski 1:2 (Bartłomiej Buczek 40 
– Mateusz Łakomy 50, Damian Szpak 61) * 
Lewart Lubartów – Polonia Przemyśl 2:4 
(Hubert Kotowcz 47, Mateusz Kompanicki 
72 – Krystian Kazek 31 z karnego, Mateusz 
Wanat 38, Paweł Sedlaczek 55, Patryk Tur 67) 
* Tomasovia – Piast Tuczempy 0:2.
1. Motor 30 70 71-19
2. Stal Rzeszów 30 65 70-31
3. Resovia 30 59 45-22
4. Orlęta Radzyń 30 57 53-36
5. Karpaty Krosno 30 54 58-31
6. Polonia Przemyśl 30 50 38-35
7. JKS 1909 30 47 42-27
8. avia Świdnik 29 47 58-37
9. lublinianka 30 42 34-30
10. Wólczanka 29 41 35-31
11. Sokół Sieniawa 30 39 50-54
12. Piast Tuczempy 30 37 20-39 
13. Chełmianka 30 37 47-50
14. Lewart Lubartów 30 36 38-41
15. Tomasovia 30 31 34-49
16. Izolator 30 25 36-66
17. Orzeł Przeworsk 30 9 20-73
18. Hetman Zamość 30 8 13-101
W następnej kolejce – 21 maja: Avia – Kar-
paty (godz. 17:00) * Lublinianka – JKS 1909 
Jarosław (17:00) * 22 maja: Orlęta Radzyń 
Podl. – Motor (17:00).

Pamięci Pana Stasia
W najbliższą sobotę w hali MOsir 

przy al. zygmuntowskich w lublinie 
odbędzie się Xiii Memoriał stanisława 
zalewskiego, byłego zawodnika, trenera, 
masażysty i działacza pięściarskiego, bli-
skiego współpracownika legendarnego 
Feliksa „papy” stamma.

– Tym, kim dla polskiego boksu był „Papa" 
Stamm, tym dla lubelskiego boksu był pan 
Stasio. O Zalewskim nie bez powodu mówio-
no "masażysta dusz i ciał". Był współautorem 
wielu sukcesów polskiego pięściarstwa, a 
medaliści igrzysk olimpijskich, na czele z 
dwukrotnym mistrzem Jerzym Kulejem 
wielokrotnie gościli w jego domu – mówi 
krzysztof sugier, były zawodnik, obecnie 
wiceprezes Lubelskiego Okręgowego Związ-
ku Bokserskiego. – Zalewski był jednym z za-
łożycieli sekcji bokserskich w klubach Motoru 
Lublin i Avii Świdnik – dodaje.

Tegoroczny, już 13. memoriał,  zapowiada 
się wyjątkowo. – W tym roku przypada setna 
rocznica urodzin i piętnasta śmierci stanisła-
wa zalewskiego. Ponadto po raz pierwszy 
w ramach memoriału odbędzie się między-
państwowy mecz, w którym reprezentacja 
Lublina, złożona z zawodników z naszego 
okręgu, zmierzy się z ekipą Lwowa. Będzie 
można też obejrzeć kilka walk towarzyskich 
– mówi Sugier. Początek pięściarskich emocji 
w sobotę w hali przy Al. Zygmuntowskich o 
godz. 16. Wstęp wolny.

Siatkówka plażowa

Poza czołową „16”
Na 1. rundzie fazy pucharowej za-

kończyły zmagania w FiVB World Tour 
w tureckiej antalya kinga kołosińska i 
Monika Brzostek z azs UMCs Tps lublin. 
rozstawione z  numer 3 polki przegrały 
z reprezentantkami rosji Birłową oraz 
Ukołową  0-2 (18-21, 15-21) i zostały osta-
tecznie sklasyfikowane na 17. pozycji.

Wcześniej Kołosińska i Brzostek po 
porażkach z Czeszkami slukową i Her-
mannową 1-2 (17-21, 21-19, 10-15) oraz Ro-
sjankami syrcewą i abalakiną 0-2 (15-21, 
19-21), a także zwycięstwie ze  Szwedkami 
lundqvist i rininsland 2-0 (21-19, 23-21), 
zajęły w grupie trzecie miejsce.

Od 24 do 29 maja nasze siatkarki uczest-
niczyć będą w drugim  turnieju z cyklu 
wielkiego szlema – Moscow Grand Slam. 
Pierwszy, tegoroczny turniej w Rio de Ja-
neiro zakończył się ogromnym sukcesem 
Polek - zajęły drugie miejsce przegrywając 
w finale z utytułowanymi Amerykankami 
Welsh i ross.

Koszykówka

Pierwsze kadrowe 
decyzje w Pszczółce

dominika Owczarzak, Olivia szumeł-
da-krzycka, Marta jujka oraz kateryna 
dorogobuzova będą nadal reprezen-
towały drużynę pszczółka azs UMCs 
lublin, występującą w Tauron Basket 
lidze kobiet.

– Chcemy kontynuować pewną wizję, 
którą tutaj w Lublinie stworzyliśmy. Dziew-
czyny wyraziły też chęć rozwijania swoich 
karier właśnie tutaj. Dlatego postanowiliśmy 
zatrzymać je w zespole – o pierwszych ka-
drowych decyzjach w lubelskiej drużynie 
mówi krzysztof szewczyk szkoleniowiec 
Pszczółki AZS UMCS, zespołu, który w se-
zonie 2015/16 wywalczył Puchar Polski, a 
w ligowych rozgrywkach dotarł do ćwierć-
finałów play-off, w których musiał uznać 
wyższość wrocławskiej Ślęzy.

Działacze lubelskiego klubu rozglądają 
się za kolejnymi wzmocnieniami. Chcą po-
zyskać trzy zawodniczki z Polski oraz trzy z 
zagranicy. Na razie prowadzone są wstępne 
rozmowy.

Brawo UMCS!
Znakomicie w rozgrywanych od piątku 

do niedzieli w Lublinie finałach Akade-
mickich Mistrzostw Polski w koszykówce 
spisywały się zespoły UMCS.

Zarówno żeńska, jak i męska drużyna 
awansowały do finałów. Mecze o 1. miejsca 
z udziałem naszych zespołów zakończyły 
się już po zamknięciu tego wydania tygo-
dnika.

TreNOWali z MisTrzeM Ponad setka uczniów z trzech szkół 
podstawowych, gdzie funkcjonują klasy profilowane o profilu 
uczestniczyła w Aqua Lublin w treningu z janem Świtkowskim, 
pływakiem lubelskiej Skarpy.

Jan Świtkowski z wizytą 
w Urzędzie Marszałkowskim

jan Świtkowski, pływak lubelskiej Skarpy, brązowy medalista 
ubiegłorocznych mistrzostw świata w pływaniu, który ma już w 
„kieszeni” kwalifikację do tegorocznych igrzysk olimpijskich w Rio 
de Janeiro odwiedził w piątek Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, gdzie spotkał się z wicemarszałkiem krzysztofem 
Grabczukiem, odpowiedzialnym w urzędzie m.in. za sport.

Podczas spotkania wicemarszałek Grabczuk  poinformował 
Świtkowskiego, że został on objęty programem „Ścieżka Olimpijska 
– Lubelskie 2016”, w ramach którego otrzyma od Województwa 
Lubelskiego na przygotowania i udział w igrzyskach olimpijskich 
w Rio de Janeiro 30 tysięcy złotych.

Jan Świtkowski i wicemarszałek Krzysztof Grabczuk

Najlepsi do końca roku będą dostawali po 3180 zł miesięcznie

Miasto dało sportowcom stypendia
34 sportowców, w tym 21 

reprezentujących dyscypliny 
olimpijskie, otrzyma od miasta 
lublin stypendia za osiągnięcia 
uzyskane w roku 2015 roku. 

Najwięcej, po 3180 zł miesięcz-
nie z wyrównaniem od 1 marca do 
30 listopada, dostaną mistrzowie 
świata w kolarstwie tandemowym: 
aleksandra Tecław, iwona pod-
kościelna, Michał ładosz i Marcin 
polak z Kolarskiego Klubu Tande-
mowego Hetman. 

Nieco mniej, bo 2650 zł, bę-
dzie wpływało na konto jana 
Świtkowskiego z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Skarpa, brązo-
wego medalisty ubiegłorocznych 
mistrzostw świata w pływaniu. 

Łącznie miasto na stypendia 
przeznaczyło miesięcznie 36 572 
zł, a w skali dziewięciu miesięcy 
329 148 zł. 

pozostali stypendyści otrzy-
mają:

1590 – Patrycja Chudziak (UKS 
Skarpa)

1325 – Paulina Dzieńkowska (Lu-
belski Sportowy Klub Taekwondo), 
Alicja Wrona (AZS UMCS)

1060 zł – Adrian Szeliga i Mi-
chał Wojciechowski (LKSG Spartan), 
Mateusz Bartnik (ICSiR Start), Kinga 
Kołosińska i Monika Brzostek (AZS 
UMCS TPS)

795 zł – Piotr Sawicki (ICSiR 
Start), Syliwa Pawlak i Antonina 
Szymańska (AZS UMCS), Justyna 

Marciniak (Lubelski Klub Karate Tra-
dycyjnego), Ludwika Szynal (Skarpa), 
Paweł Danys (Sokół)

663 – Konrad Kozłowski (Lubel-
ski Klub KarateKyokushin)

530 – Ewelina Pańczyk (Lubelski 
Klub Karate Tradycyjnego), Karolina 
Liszewska (Klub Motorowy Cross), 
Tomasz Smerdel i Adrian Kowal (BKS 
Olimp), Julia Adamczyk, Angelika 
Mach, Sebastian Smoliński, Paulina 
Pawłowska  (AZS UMCS)

398 – Karol Kędzierski (KM Cross),  
Jakub Głąb (Lubelski Klub Karate 
Tradycyjnego), Katarzyna Daniluk 
(Lubelski Klub Karate Kyokushin)

265 – Filip Więckowski i Arka-
diusz Pryk (KM Cross), Rafał Hałasa 
(UKS Skarpa). MaG
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Urząd Marszałkowski wesprze finansowo 
zawodników, którzy pojadą na igrzyska 
do Rio de Janeiro, a także walczą 
w kwalifikacjach o olimpijskie paszporty

Olimpijska ścieżka 
uruchomiona

już czworo reprezentan-
tów klubów z naszego regio-
nu: jan Świtkowski ze skarpy 
lublin, rafał Fedaczyński z 
azs UMCs, katarzyna kraw-
czyk z Cementu Gryf Chełm 
oraz paweł Fajdek z agrosu 
zamość uzyskało kwalifikacje 
na tegoroczne igrzyska olim-
pijskie w rio de janeiro. Wy-
mienieni zawodnicy, a także 
pięcioro innych, zostało obję-
tych przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa lubelskiego 
programem „Ścieżka Olimpij-
ska – lubelskie 2016”.

Nabór wniosków do pro-
gramu ogłosił Departament 
Promocji i Turystyki. Do urzędu 
wpłynęło 9 wniosków, które zo-
stały pozytywnie zaopiniowane 
przez Związki Sportowe i Woje-
wódzką Radę Sportu działającą 
przy Marszałku Województwa 
Lubelskiego.

Oprócz wspomnianych już  
sportowców, którzy zagwaran-
towali sobie udział w igrzyskach 
olimpijskich w Brazylii, na wspar-
cie województwa lubelskiego 
mogą liczyć siatkarki plażowe 
-  kinga kołosińska i Monika 
Brzostek z AZS UMCS TPS Lu-
blin, których udział w igrzyskach 
jest niemal pewny oraz lekko-
atleci Agrosu Zamość: andrzej 

jaros i szymon kiecana, którzy 
będą próbowali uzyskać minima 
kwalifikacyjne między innymi 
podczas zawodów ekstraligi, 
które odbędą się 28 maja w 
Białej Podlaskiej czy też 92. 
Mistrzostw Polski, zaplanowa-
nych w Bydgoszczy od 24 do 
26 czerwca.

Programem Ścieżka Olim-
pijska – Lubelskie 2016” objęty 
został również adrian kowal, 
pięściarz Olimpu Lublin, który 
wprawdzie nie wykorzystał 
pierwszej szansy na wywalcze-
nie olimpijskiego paszportu, ale 
będzie miał na to jeszcze jedną 
okazje.

Każdy ze sportowców, któ-
rzy pojadą na igrzyska do Rio 
de Janeiro, otrzyma od Woje-
wództwa Lubelskiego 30 tysięcy 
złotych!

– Oczywiście, jeśli jeszcze 
któryś ze sportowców z klubu 
z naszego województwa, na 
dzisiaj nie objęty programem  
„Ścieżka Olimpijska – Lubel-
skie 2016”, uzyska kwalifikację 
na igrzyska także będzie mógł 
liczyć na nasze wsparcie. Je-
steśmy na to zabezpieczeni – 
mówi wicemarszałek krzysztof 
Grabczuk, odpowiedzialny w 
Urzędzie Marszałkowskim Woj. 
Lubelskiego m.in. za  sport. 

Mks selGrOs lUBliN - pOGOń BalTiCa szCzeCiN 30:23 (17:10) i 27:25 (12:15)
Mks selgros: Dżukiewa, Gawlik - Gęga 5 i 3, Repelewska 5 i 4, Migdaliowa 5 i 9, Quintino 4 i 3, Kocela 3 i 0, Drabik 3 i 2, Skrzyniarz 2 
i 3, Rola 1 i 3, Szarawaga 1 i 0, Syncerz 1 i 0, Charzyńska, Bijan 0 i 1.
pogoń: Płaczek, Wierzbicka - Jaszczuk 5 i 2 Sabała 4 i 2, Bancilon 3 i 11, Noga 2 i 1, Królikowska 2 i 2, Zimny 2 i 1, Kochaniak 2 i 0, 
Szczecina 0 i 1, Cebula 1 i 0, Głowińska 1 i 2, Koprowska 1 i 2, Costa, Masna, Zawistowska 0 i 1.
kary: MKS Selgros - 12 minut i 12, Pogoń - 10 minut i 12. sędziowali: J. Mroczkowski i D. Mroczkowski.
stan rywalizacji (do 3 zwycięstw): 3-1 dla Mks selgros lublin, który obronił mistrzowski tytuł.

Szczypiornistki MKS Selgros wygrały mecze nr 3 oraz 4 wielkiego finału PGNiG 
Superligi Kobiet i po raz 19. zdobyły mistrzowski tytuł

Mistrz! Mistrz! MKS Mistrz!
Szczypiornistki MKS Selgros Lublin obroniły tytuł mistrzowski! Podopieczne Sabiny Włodek dwukrotnie, w sobotę 
i niedzielę, przed własną publicznością pokonały Pogoń Baltica Szczecin, kończąc finałową rywalizację w czterech 
meczach! Lublinianki wygrały finał 3:1, 
zdobywając tym samym już 19. złoty 
medal w historii występów zespołu 
z Koziego Grodu w ekstraklasie.

Po sobotnim, przekonywającym zwycię-
stwie, w niedzielę lublinianki wystawiły swoich 
kibiców na wielką próbę nerwów. Jeszcze kwa-
drans przed końcem MKS Selgros przegrywał 
z Pogonią 16:21! Fantastyczna gra w bramce 
ekatariny dżukiewej, a także w ataku kristiny 
repelewskiej i aleksii Migdaliowej pozwoliły 
lubliniankom bardzo szybko zniwelować straty. 
Pięć minut przed końcem, po trafieniu karoli-
ny Bijan, na tablicy wyników pojawił się remis 
24:24, a chwilę później po golu joanny drabik 
mistrzynie objęły prowadzenie.

W nerwowej końcówce lublinianki zacho-
wały więcej zimnej krwi i po końcowej syrenie 
mogły cieszyć się z kolejnego mistrzowskiego 
tytułu! 
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KrzyżówKa na nowy tydzień 100 zł za hasło 

Wśród osób, które do 25 maja dostarczą do redakcji (Lub-
lin, ul. Bramowa 6) rozwiązanie krzyżówki (poprawne hasło) 
z kuponem wyciętym z gazety, rozlosujemy 100 zł. 

Rozwiązania można także nadsyłać pocztą oraz wrzucać do 
naszych żółtych skrzynek ogłoszeniowych. Adresy skrzynek 
w Lublinie: • ul. Turystyczna 1 (przed głównym wejściem do 

E. Leclerc) • ul. Choiny 21 (sklep spożywczy przy przystanku 
MPK) • Bronowice, ul. Plagego i Laśkiewicza (sklep Lena) • sklepy 
LSS: ul. Okrzei, ul. Harnasie 11, Lipowa (Koziołek), pl. Wolności 
• Bar „Dobre Smaki u Jadzi”, ul. Godebskiego 10.

Adresy skrzynek w Świdniku: sklepy PSS Społem: sklep 
nr 3 „Trójka”, ul. Niepodległości 1, sklep nr 8 „Ziarenko”, ul. 
Kosynierów 10, sklep nr 24, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
14 i sklep nr 25 „Berlinek”, ul. Okulickiego 1. 

Laureatem krzyżówki nr 18 został Zbigniew Paluch, który 
wygrał 100 złotych. Nagrodę wylosowały dzieci z Przedszkola 
nr 7 w Świdniku. Po odbiór nagrody zapraszamy od środy w 
godzinach 12.00– 16.00. Losowanie krzyżówki nr 19 odbędzie 
się 19 maja w czwartek.

Kupon – KrzyżówKa

nr 20/2016

LAureAtów krZyżówki nr 18/2016 wyLosowAły dZieci Z PrZedsZkoLA nr 7 w Świdniku

Baran (21.03 – 20.04) „Odpowiedź 
Losu”

Barany we wtorek otrzy-
mają wskazówki co do 
rozwiązania problemów. 
W sprawach zawodowych 

nikt nie odmówi Wam wsparcia. Bara-
ny uświadomią sobie, że dzięki małym 
przyjemnościom warto żyć. Pełnia w 
sobotę doda energii. 
Byk (21.04 – 20.05) „Pierwszeń-
stwo obawy”

Byki definitywnie pozbę-
dą się pewnego problemu. 
Aura gwiezdna w Waszym 
znaku gwarantuje powo-

dzenie. Od soboty niektóre sprawy na-
biorą przyspieszenia. Kontakty z inny-
mi będą Wam sprzyjać, jednak to Wy 
musicie otwarcie wypowiadać własne 
obawy. 
Bliźnięta (21.05 – 21.06) „Zwolnie-
nie blokady”

Bliźnięta będą miały dyle-
mat – dokonać zmian czy 
pozostać w starych kolei-
nach. Wszelkie przeszkody 

teraz okażą się łatwe do pokonania. 
Uwierz w siebie i nie słuchaj plotek. Ko-
niec tygodnia sprzyja genialnym po-
mysłom … i wielkiej namiętności. 
Rak (22.06 – 22.07) „Nieoczekiwa-
ne spotkania”

Tydzień sprzyja zawieraniu 
korzystnych znajomości i 
spotkaniom towarzyskim. 
Warto rozważyć nowe ofer-

ty pracy. Z końcem tygodnia Raki mogą 
się spodziewać dobrych wiadomości. 
Lew (23.07 – 23.08) „Charakter 
myśli”

Lwy powinny się skupić 
na finansach i sprawach 
zawodowych, a szefa po-
traktować tolerancyjnie. 

Wysłucha Twoich racji i propozycji. 
Myśl pozytywnie. Z końcem tygodnia 
– powrót do zwykłego tempa działań 
… i odpoczynku.
Panna (24.08 – 22.09) „Uzyskanie 
przewagi”

Tydzień sprzyja odkrywa-
niu pasji i planowaniu po-
mnażania majątku. Należy 
dopracować szczegóły pla-

nów wprowadzanych w następnym 
tygodniu. Do tego czasu trzeba zacho-
wać cierpliwość. Nowa współpraca za-

powiada się korzystnie. 
Waga (23.09 – 23.10) „Nowe 
drogi”

Wagi otrzymują nowy im-
puls do działań. Podejmą je 
z dużą nieśmiałością. Nowe 
wyzwania i obowiązki oka-

żą się konieczne. Dopiero z końcem 
tygodnia Wagi będą bardziej aktywne 
i przedsiębiorcze. 
Skorpion (24.10 – 22.11) „Radość 
zwycięstwa”

Nowe kontakty okażą się 
bardzo cenne w przyszłości 
pomimo odmiennego cha-
rakteru. Obecne relacje z 

przyjaciółmi są z przeznaczenia. Aura 
sprzyja spełnieniu w uczuciach. Praw-
dziwy przyjaciel to ten, który podaje 
rękę, ale dotyka sercem
Strzelec (23.11 – 21.12) „U wrót 
mocy”

Strzelce zdołają się uwolnić 
od niewygodnych zależno-
ści, nieopłacalnych umów i 
uwierających relacji. Prze-

łomu jednak nie będzie. Teraz to raczej 
oczyszczanie przestrzeni. Na dokony-
wanie zmian należy poczekać do na-
stępnego tygodnia.
Koziorożec (22.12 – 20.01) „Odwilż 
uczuć”

Koziorożce zsuną chłodną 
zasłonę nieprzystępności i 
okażą uczucia tym, których 
kochają i tym, którzy ich 

wspierają. Wsłuchają się w głos życzeń 
innych. Aura sprzyja powstawaniu po-
mysłów do realizacji na masową skalę. 
Wodnik (21.01 – 19.02) „Napęd 
inspiracji”

Wodniki poczują nadcho-
dzący czas nadrabiania 
opóźnień. Dyskusje okażą 
się odkrywcze. Nowe pro-

pozycje szefa będą dochodowe, ale 
czasochłonne. Współpracę podejmuj z 
osobami o szerokich horyzontach.
Ryby (20.02 – 20.03) „Cuda miłości”

Z nowymi projektami i 
ważnymi decyzjami należy 
poczekać do następnego 
tygodnia. W miłości… zda-

rzyć się mogą cuda. Gwiezdna aura 
sprzyja spotkaniom z kimś niebanal-
nym. W sprawach zawodowych poja-
wi się korzystna oferta lub wpływowa 
osoba. 

horoskop na nowy tydzień

r e k l a m a

r e k l a m a

Humor nA nowy tydZień

Spisywanie od jednego autora – pla-
giat. 

Od dwóch – kompilacja. 
Od trzech lub więcej – magisterka. 

***– Chciałbym kupić synowi długopis na 
urodziny – mówi klient do sprzedawcy. 

– To ma być niespodzianka? – pyta zdzi-
wiony ekspedient. 

– Tak, bo syn spodziewa się motocy-
kla.

***Rozmawiają dwaj kumple. 
– Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje 

nowe porsche. Stało jej się coś? 
– Jeszcze nie, zamknęła się w łazien-

ce...

***Blondynka wpada do apteki z preten-
sjami: 

– Czy moglibyście zacząć odbierać te-
lefon? Człowiek dzwoni w ważnej sprawie, 
a tu nic i nic. 

– Hmm... A pod jaki numer pani dzwo-
ni? 

– 08002200.
– A skąd pani go ma? 

– No przecież na drzwiach macie na-
pisane! 

– Ach, tam... To są godziny otwarcia 
apteki.

***Szaleje pożar. Małżeństwo wybiega z 
płonącego budynku. 

Żona mówi do męża: 
– Wiesz, Zdzisiek, po raz pierwszy od 15 

lat wychodzimy gdzieś razem..

***Spotyka się dwóch facetów: 
– Ten twój kolega to ma szczęście! Dwie 

żony już pochował, bo struły się grzybami, 
a teraz trzeci raz owdowiał. 

– No, ale tym razem to był uraz czaszki. 
– Tak, słyszałem. Ponoć nie chciała jeść 

grzybów.


