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KAŻDY MA SWOJĄ RACJĘ 
Klasa sportowa w „trójce”

#NIEwBIPdokawy

W sierpniu rodzice dzieci, które były objęte naborem do klasy sportowej spotkali się 
w Urzędzie Miasta z naszymi władzami. Okazało się, że nabór jakby fikcyjny, 
bo klasy sportowej nie będzie. 

Zazwyczaj więcej dzieje się na Komisjach, niż na sesji. No chy-
ba, że nie. 
W każdym razie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Tym 
razem zapraszamy na stronę molubartow.com, gdzie miesz-
kańcy mogą się zapoznać z zapisem audio posiedzeń Komisji 
Rady Miasta. Miasto Lubartów już ich nie publikuje. 

Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra”  zaprasza 
mieszkańców Lubartowa i Gminy Lubartów  do udziału 

w projekcie „Krzywdzie braci mniejszych mówimy – nie”.

Od 31 sierpnia na  odcinku Lublin Główny - Parczew Kolejo-
wa kursuje Zastępcza Komunikacja Autobusowa. Z  Parczewa 
do Lublina jedziemy drogą krajową nr 19.   

ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY

#BIPdokawyNACZELNY NACZELNY 
SĄD ADMINISTRACYJNY SĄD ADMINISTRACYJNY 
Minął kolejny rok, w którym władze są zobowiązane przedstawić Raport 
o stanie Gminy Miasto Lubartów. Pisaliśmy na stronie www.molubartow.
com dlaczego Raport jest, naszym zdaniem, niezbyt czytelny. Trudno po-
równać rok do roku, jeśli przyjmuje się inne wskaźniki. 

Niekontrowersyjnie

STRONA 8
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Nowa władza – stary problem
Nowa władza – stały problem, nowa władza – stary żłobek i tak dalej…
Na przełomie czerwca i lipca grupa mieszkańców Lubartowa poparła petycję Oliwii Kuśmierzak do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubartowie. Pe-
tycja dotyczyła problemu ze starym żłobkiem. Pisownia oryginalna. 

Petycja była rozpowszechniana za  pośrednictwem strony: petycjeonline.
com. Wsparło ją 324 internautów i 3 lipca trafiła do adresata. Przekazujemy 
informację o sposobie załatwienia petycji. 

Co dalej ze starym żłobkiem? W trakcie trwania akcji informującej o możli-
wości złożenia podpisu głos na Facebooku zabrał były burmistrz Lubarto-
wa Jerzy Zwoliński. Odsyłamy naszych czytelników do poszukiwania filmu 
i zapoznania się z dyskusją pod postem. 
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Od strony szkoły wyglą-
da to  tak, że  w  arkuszu 
organizacyjnym, złożo-
nym do  Urzędu Miasta 
zostało przewidzianych 
pięć klas (czyli bez zmian) 
plus zabezpieczenie pie-
niędzy na  dodatkowe 
lekcje zajęć w-fu.  To „bez 
zmian” oznaczało, 
że  któraś z  istniejących 
klas zostanie rozwiąza-
na. Z  informacji Dyrek-
tora SP 3 Mariana Bobera 
wynikało, że  w  czerwcu 
zwrócił się do  Urzę-
du Miasta o  wyrażenie 
zgody na  utworzenie 
dodatkowej klasy. I, jak 
rozumiemy, co  za  tym 
idzie – zabezpieczenie 
pieniędzy na  ten cel. 
Na  które, chyba do  dzi-
siaj nie ma  odpowiedzi. 
Tymczasem nabór został 
ogłoszony w maju.
Z  kolei rodzice, których 
dzieci miałyby uczęsz-
czać do klasy sportowej, 
w zasadzie w sierpniu do-
wiedzieli się, że na utwo-
rzenie tej klasy nie 
ma dodatkowych pienię-
dzy, a  na  rozwiązanie innej klasy, aby „zrobić miej-
sce” klasie sportowej nie zgadzają się rodzice dzieci 
klas już istniejących. 

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta chyba za słabo wy-
brzmiało, że w pierwszej wersji tak to właśnie miało 
wyglądać: rozwiązana jedna z klas i dodane pienią-
dze na dodatkowe lekcje w-f, ok. 20 tys. zł.
To  zdecydowanie mniej, niż na  utworzenie nowej 
klasy. Dlatego Zastępca Burmistrza Tadeusz Małyska 
mówił na spotkaniu o tym, że miasta nie stać na wy-
łożenie dodatkowych środków, a  z  dodatkowych 
lekcji wychowania fizycznego, na  które pieniądze 
są zabezpieczone, mogłoby skorzystać więcej dzie-
ci. Co z kolei nie do końca trafiło do rodziców, którzy 
podnosili, że ideą klasy sportowej jest de facto stwo-
rzenie drużyny. 

Z  naszej strony, poprosiliśmy o  udostępnienie in-
formacji na temat wysokości środków finansowych, 
które Lubartów, czyli my wszyscy, dokłada z  tzw. 
własnej kieszeni do utrzymania oświaty. 
W  ubiegłym roku, każdy zarabiający minimalne 
wynagrodzenie, dołożył do  oświaty ze  swojego 

Klasa sportowa w „trójce”
Każdy ma swoją rację 
W sierpniu rodzice dzieci, które były objęte naborem do klasy sportowej spotkali się w Urzędzie Miasta 
z naszymi władzami. Okazało się, że nabór jakby fikcyjny, bo klasy sportowej nie będzie. 

rzędzie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, która zdaje 
się, już kiedyś się wydarzyła, że dzieci przychodzą 1 
września i dowiadują się, że ich klasa została rozwią-
zana. Nie trzeba być rodzicem, żeby rozumieć, jakie 
to może być trudne doświadczenie dla dziecka. 
Z pisma, które rodzice złożyli w lipcu 2020 do Bur-
mistrza Miasta Krzysztofa Paśnika, możemy się 
dowiedzieć, że w kwietniu wychowawcy, po konsul-
tacji z Dyrekcją Szkoły, zapewnili rodziców, że żadna 
z  klas nie zostanie rozwiązana. I  w  związku, z  tym 
proszą o wyjaśnienie niejasności z arkuszami orga-
nizacyjnymi. Z  kolei, podczas wystąpienia na  spo-
tkaniu jednego z  rodziców, usłyszeliśmy, że  złożyli 
pismo również do  Dyrekcji, na  które nie otrzymali 
odpowiedzi i stąd decyzja o zwróceniu się do orga-
nu prowadzącego. 
Po  drugie, jeśli ta  klasa sportowa ostatecznie nie 
miała powstać, to należało jak najszybciej powiado-
mić o tym rodziców. Bo rekrutacja przecież została 
ogłoszona. 

Różne instytucje podejmują różne decyzje. Nie po-
winny zapominać, że  głównym celem jest dobro 
społeczne.  

(przygotował Zastępca Burmistrza Tadeusz Małyska)

podatku 203 zł. W  tym – nieco więcej ze  względu 
na wzrost najniższego wynagrodzenia. Same wpłaty 
z podatków, to oczywiście zbyt mało, by utrzymać 
oświatę. Dlatego dokładamy do niej także z innych 
źródeł. W 2019 z miejskiej kasy do utrzymania przed-
szkoli i szkół miasto, czyli my wszyscy dopłaciliśmy 
16.302.106,00 zł. 
Po  ile dopłacimy w  2020, możemy dowiedzieć się 
z prezentacji, przygotowanej przez Zastępcę Burmi-
strza Tadeusza Małyskę. 

Wiadomo, nie chodzi tylko o  pieniądze. Ale  te  też 
są ważne. Bo kto inny powie, że wolałby, żeby więcej 
pieniędzy przeznaczyć na dziurawe chodniki. A koł-
dra jest krótka i  jak naciągniemy na głowę, to nam 
zmarzną stopy. Tak, czy owak, decyzję (jakąś) trzeba 
było podjąć i przekazać ją rodzicom jak najszybciej. 
I  tu  przechodzimy do  tego, czego nam zabrakło 
w całej sytuacji od początku. 
Dla nas i nie tylko dla nas, jak się okazuje, ważna jest 
komunikacja. Tej zdecydowanie zabrakło. W  kilku 
miejscach. 
Po pierwsze rodzice klas/y branej pod uwagę do roz-
wiązania, powinni być poinformowani w pierwszym 
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dawca) chyba z założenia, że radni będą się wzorować 
na zapisach, które dotyczą ustawodawcy. 
Jeśli chodzi o  nasz, lubartowski Statut, to  było się 
czym pochwalić do 2019 roku. Wiecie, Super Samo-
rząd za działanie – DOSTĘPNI RADNI. 
Radny Marek Polichańczuk, podczas tej sesji „zmia-
nowej”, mówił: żeby protokół sporządzany na piśmie, 
o  którym mowa w  ust. 2 zawierał i  było napisane: 
wykaz wypowiedzi radnych z wskazaną minutą roz-
poczęcia. Już mówię, dlaczego? Ułatwi to  nam to, 
że nie będziemy musieli już odsłuchiwać całej sesji, 
żeby znaleźć wypowiedź kogoś, jednej czy dwóch.., 
osoby. Będziemy mogli wejść w protokół, w nośnik, 
zapis w konkretnej minucie i będziemy mogli sobie 
to odsłuchać.
Jeśli o  nas chodzi, bardziej interesuje nas problem, 
niż mówca. No, może równoważnie. W tym sensie, 
że w poprzednich protokołach mieszkańcy mogli so-
bie wyszukać np. dopłaty, ścieki, Piaskowa itd. Dzisiaj 
mają tylko nazwisko i czas rozpoczęcia wystąpienia. 
Lepiej? Wątpliwe, wykorzystując nawet argumenty 
samych radnych. 
Bo jeden z nich stwierdził, że każdy się może zwró-
cić  o  transkrypcję. Jaki sens czekać na  każdego? 
Zakładamy, że ktoś się trafi i zażyczy sobie wypowie-
dzi jednego z radnych od pierwszej sesji. I co wtedy? 
Rzucamy wszystko, wszystkie ręce na pokład i prze-
szukujemy video? A inny radny zasugerował, że tran-
skrypcję to  sobie można na  własny koszt zrobić. 

To byłoby ok, ale radny mógłby mieć lepsze pomysły 
działając na nasz koszt. 
Inny z kolei radny powiedział: Proszę Państwa to nie 
tak, że co nie jest zakazane to możemy robić. Nie, my 
możemy robić jedynie to jest nakazane.
Potem jedna z radnych uznała, że dosyć tej dyskusji 
w niosła o zamknięcie punktu, a inny radny ją poparł. 
Ten grudniowy protokół jeszcze można przeszukać. 
Korzystniej jest zamieścić więcej informacji w  BIP,  
unikając obowiązku udostępniania ich na  wniosek. 
Mniej pracy. Ale może to liczenie na zmęczenie mate-
riału, że jak czegoś nie będzie w BIP, to nikomu się nie 
zechce upomnieć. 
A  jeśli chodzi o  rozstrzygnięcia organów nadzoru 
i sądów administracyjnych, to w zasadzie wszystkie 
mówią jednym głosem - nie można zawężać i utoż-
samiać dostępu do informacji publicznej z dostępem 
do dokumentów urzędowych. 
Co do projektów uchwał, to sprawa jest banalna. Za-
łóżmy, że w porządku obrad sesji jest zmiana w bu-
dżecie. Ale nie dowiecie się przed sesją, że ta zmiana 
będzie dotyczyła zabrania pieniędzy na chodnik na uli-
cy Opozycjonistów i przeznaczeniu ich na nawierzch-
nię ulicy Bardziejważnych.  Do kogo pretensje, że nie 
mogliście interweniować? No przecież radny się bę-
dzie wypowiadał w Waszym imieniu. A że się nie kon-
sultował? Ocenicie go  przy urnie. Protest? Władza 
została wybrana i ma sobie władzować przez pięć lat, 
a wyborcom nic do tego. Tak, to jest sarkazm. 

#NIEwBIPdokawy

Od 2015 roku wszedł w życie dokument, na którego 
treść mieliśmy (MOL) trochę wpływu. To Statut Mia-
sta, czyli ramy, według których funkcjonuje miejsco-
wo samorząd. 
Ten dokument gwarantował nam, mieszkańcom, 
że w Biuletynie Informacji Publicznej będą opubliko-
wane:
▸ Protokoły z sesji oraz ich zapis audio

lub audiowizualny, 
▸ Protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji 

Rewizyjnej oraz ich zapis audio lub audiowizualny, 
Zarządzenia Burmistrza, 

▸ Wnioski i opinie komisji Rady, 
▸ Rejestr interpelacji i wniosków radnych, 
▸ Uchwały, deklaracje, stanowiska w określonej spra-

wie, apele, opinie i wnioski Rady.
Statut mówił także, jak ma wyglądać protokół z sesji. 
Czyli np., że powinien odzwierciedlać przebieg sesji. 
Przy wprowadzeniu do  nowego Statutu, dowie-
dzieliśmy się od pracownika urzędu, że „na tle roz-
strzygnięć organów nadzoru okazało się, że niektóre 
zapisy dotychczasowego statutu stały się nieaktu-
alne lub zbędne. W  kontekście konieczności wpro-
wadzenia w  dotychczasowym akcie ustrojowym 
licznych modyfikacji, które by  spowodowały naru-
szenie jego konstrukcji, spójności a nade wszystko 
czytelności postanowiono opracować projekt no-
wego statutu….” I takie tam w urzędniczym języku. 
Jasne, nie?
Tak, czy owak okazało się, że projekt Sta-
tutu został przygotowany w  Urzędzie 
Miasta, powołanie Komisji Statutowej, 
jak poprzednio to  ekstrawagancja. Audio 
z  Komisji Miejskich publikowane nie bę-
dzie, a  zmiana, żeby w  Protokole z  Sesji 
Rady Miasta zapisywać tylko, który radny 
mówi od której minuty została dokonana 
na  wniosek Klubu Radnych „Wspólnota 
Lubartowska” .   
Tak, niektóre zapisy Statutu stały się 
istotnie zbędne w  tej kadencji. Przede 
wszystkim publikowanie zapisu audio 
z posiedzeń Komisji Miejskich. 
Właściwie obstawiamy, że to jeden z głów-
nych powodów zmian, przypominając so-
bie posiedzenie doraźnej Komisji do Spraw 
Budżetu Obywatelskiego. A  szkoda, 
bo  to  na  komisjach przede wszystkim 
dyskutuje się o  kształcie przyjmowanych 
uchwał. 
W każdym razie, wśród katalogu informa-
cji publicznej, podlegającej obligatoryjne-
mu udostępnieniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, nie zostały wymienione różne 
dokumenty. Ustawodawca pozostawił wol-
ną rękę samorządowcom. Radnym, którzy 
uchwalają Statut. Wyszedł (ten ustawo-

Zazwyczaj więcej dzieje się na Komisjach, niż na sesji. No chyba, że nie. 
W każdym razie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Tym razem zapraszamy na stronę molubartow.com, 
gdzie mieszkańcy mogą się zapoznać z zapisem audio posiedzeń Komisji Rady Miasta. Miasto Lubartów już ich 
nie publikuje. 
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#BIPdokawy

o, co wynika z dokumentu, to fakt, że w mieście nie maleje liczba osób uzależnio-
nych od alkoholu. Zwiększyła się liczba osób zobowiązanych do podjęcia leczenia 
odwykowego. Obrót ze sprzedaży alkoholu wzrasta. Z jednej strony – miasto zara-
bia, z drugiej – w budżecie miasta co roku przeznaczamy określoną kwotę na reali-
zację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W  2020 – 445.700,00 zł. Plus przeciwdziałanie narkomanii, które nierzadko idą 
w parze – 54.300,00 zł. 

O te pieniądze mogą wnioskować organizacje pozarządowe. W konkursach i poza 
konkursami. 

Głównym celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 było ograniczenie liczby 
osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych środków 
psychotropowych, a przede wszystkim negatywnych skutków społecznych, będą-
cych konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Właściwie nie wiemy, czy się udało. Jeśli liczba uzależnionych od alkoholu nie spa-
da, to dobrze byłoby wiedzieć, czy proponowane działania z roku na rok są takie 

Naczelny Sąd Administracyjny 

same. Dlatego złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, czyli kopii 
wniosków składanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym o dofinansowa-
nie w latach 2017 – 2019  wraz z listą przyznanych dotacji i wysokością przekaza-
nych środków finansowych. Urząd poinformował nas, że kopie wniosków w trybie 
pozakonkursowym są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, podobnie jak 
listy przyznanych dotacji. Natomiast wnioski w trybie konkursowym możemy sobie 
obejrzeć na miejscu, w urzędzie, jak się umówimy. 

My się umawiamy, że  po  rozstrzygnięciu konkursu, nic nie stoi na  przeszkodzie, 
aby te również opublikować w BIP. I dlatego po bezskutecznym wezwaniu, złoży-
liśmy skargę do WSA. W swoim rozstrzygnięciu Sąd w ogóle nie odniósł się m.in. 
do tego, że Urząd udostępnił nam niepełną informację, a po resztę wnioskowanych 
dokumentów Urząd kazał nam przyjść osobiście, wbrew temu, co wskazałyśmy 
we wniosku - w jakiej formie ma to być przekazane i naszą skargę odrzucił.

Nie zgadzamy się z argumentacją. 

Dlatego sprawa – za pośrednictwem Poradni Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 
- trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego nasza pełnomocniczka 
złożyła skargę. 

Minął kolejny rok, w którym władze są zobowiązane przedstawić Raport o stanie Gminy Miasto Lubar-
tów. Pisaliśmy na stronie www.molubartow.com dlaczego Raport jest, naszym zdaniem, niezbyt czytelny. 
Trudno porównać rok do roku, jeśli przyjmuje się inne wskaźniki. 
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Zmiany 
w rozkładzie 
jazdy
Od 31 sierpnia na  odcinku Lublin Główny - Par-
czew Kolejowa kursuje Zastępcza Komunikacja 
Autobusowa. Z  Parczewa do  Lublina jedziemy 
drogą krajową nr 19.   
Przewoźnik zmienił godziny odjazdów oraz przy-
stanki, z  których mogą skorzystać podróżni 
POLREGIO. Docierają do  nas sygnały, że  zmia-
na rozkładu jazdy była przykrą niespodzianką. 
Zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich połączeń. 
Zwróciło się do nas kilku mieszkańców Lubartowa 
z pomysłem podjęcia próby rozmowy z przewoź-
nikiem na  temat możliwości zmiany. W  imieniu 
czytelników, którzy się do  nas zwracali, wysłali-
śmy wniosek o zmianę godziny odjazdu ostatnie-
go kursu. 
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W ramach pozyskanych przez Fundację środków z  Naro-
dowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego dostępne są  bezpłatne zabiegi 
sterylizacji psów i kotów, których właścicielami są mieszkań-
cy Lubartowa i Gminy Lubartów. Dla seniorów i osób nie-
pełnosprawnych mających problem z  dojazdem ze  swoim 
pupilem do Lecznicy, wolontariusze będą służyli swoją po-
mocą i transportem. 

Informacje, formularze zgłoszeniowe na  zabiegi do  po-
brania i  wypełnienia w  Lubartowskiej Przychodni Mia-
łych Zwierząt, ul. Słowackiego 21, 21-100 Lubartów, 
tel. 81 476 19 86, 509 84 84 25. E-mail: przychodnia@lpmz.pl 

Termin wykonywanych zabiegów – do 30.11.2020. Ilość za-
biegów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.     

Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra” 
zaprasza mieszkańców 

Lubartowa i Gminy Lubartów 
do udziału w projekcie 

„Krzywdzie braci mniejszych mówimy – nie”.
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Skład i łamanie oraz druk:
Studio Grafiki Bagin Design

tel. 790 206 813
biuro@bagindesign.pl
www.bagindesign.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju

Spoeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju

Organizacji Obywatelskich
na lata  2018-2030
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Dyskusja wówczas dotyczyła już tylko kształtu pomnika i jego osta-
tecznej lokalizacji. Przy tej okazji radni uznali za potrzebne powołanie 
komisji w sprawie nazywania ulic i placów oraz wznoszenia pomni-
ków. Wiele osób wówczas mówiło o  tym, że  lokalizacja pomnika 
na  Placu Piłsudskiego mieszkańców podzieli. Wielu mieszkańców 
mówiło, że takie konsultacje, to żadne konsultacje, kiedy pewne de-
cyzje zapadły.  11 radnych zbojkotowało sesję, bo domagali się po-
wołania Doraźnej Komisji. I odwołania Przewodniczącego. 

A  jeśli chodzi o radę Miasta Lubartów, to ta ostatecznie uchwaliła, 
że pomnik stanie przy ulicy Jana Pawła II na działce nr 188/1. 

Ale  to  było poprzednio, w  2014. W  lutym tego roku Rada Miasta 
zmieniła decyzję i ustaliła, że najlepsza lokalizacja pomnika to Plac 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. I, że  stosowną uchwalę należy 
przyjmować szybko, bo:
a) są środki na budowę pomnika,
b) szybka decyzja uchroni ostatecznie plac przed sprzedażą.

Na marginesie – nie wiemy przed kim należałoby chronić plac, jeżeli 
aktualna władza nie chce przeznaczenia tego miejsca pod młotek? 
Co już wiemy? Zgodnie z deklaracją radnych, Miasto Lubartów zło-
żyło wniosek o wsparcie w programie Kultura, Działanie 1 „Poprawa 
zarządzania dziedzictwem kulturowym”. Lubartów nie  uzyskał dotacji z programu, 
więc argument finansowy jest nieaktualny. Naszym zdanie nic się nie zmieniło. 
Ta  lokalizacja i sposób wprowadzenia inicjatywy dalej będzie budził kontrowersje 
i niechęć. Bo forma jest ważna, nie tylko treść. Tym bardziej, że to miejsce wyma-
gało szczególnej ochrony, inaczej w ogóle tematu i dyskusji o lokalizacji pomnika 
w tym miejscu by nie było. 

Jest jednak inicjatywa, która – jak uważamy – może mieszkańców połączyć. 

Biało-czerwona łączy!
Na stronie, poświęconej projektowi, czytamy: Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada 
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej 
z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu 
i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  
 Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) licz-
bę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicja-
tywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana 
w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. 

Niekontrowersyjnie pod biało – czerwoną

Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale tak-
że zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie miesz-
kańców naszych Małych Ojczyzn.
 Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospo-
litej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi 
na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodo-
we w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi 
przodkowie. 
 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do reflek-
sji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii 
odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.  
 Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażo-
wanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały 
rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
To jest świetna okazja uhonorowania wszystkich poległych, zasłużonych dla Lubartowa 
ale i połączenia nas wszystkich w jednej akcji, pod jedną flagą. Nie sądzicie, że warto? 

Sprawa inicjatywy wzniesienia pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie ma już swoje lata. Bardziej inten-
sywnie od 2011. Teoretycznie konsultacje społeczne odbyły się 20 sierpnia 2014 roku. Tyle, że było to już de facto po za-
wiązaniu Komitetu Honorowego, który teoretycznie był otwarty, jednak od początku zapraszając wyłącznie wybranych 
kilkanaście osób i podmiotów. 
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