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Wiesław
Pawłat
Powtórki nie będzie

K

oszykarze Pszczółki Startu nie obronili tytułu wicemistrza Polski. Nie awansowali nawet do półﬁnału
rozgrywek Energa Basket Ligi. Tej przyjemności zespół
trenera Davida Dedka pozbawił Arged BMSlam Ostrów
Wielkopolski i on zagra o medale. Walka była jednak zacięta,
ale wydaje się, że ostrowianie zasłużyli na awans, bo na siedem
rozegranych pomiędzy tymi drużynami spotkań, aż pięć razy byli górą. Pszczółka Start zakończyła sezon zasadniczy na
szóstej pozycji i jak do tej pory jest to jej najwyższa lokata w EBL,
pomijając naturalnie ubiegły sezon, ale ten był specyﬁczny, bo
z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki zostały zakończone przedwcześnie – jeszcze przed fazą play-off. To sprawiło,
że zespoły sklasyﬁkowano na podstawie miejsc zajmowanych
w momencie podejmowania tej decyzji. Niemniej jednak to srebro było największym sukcesem w historii męskiej koszykówki
na Lubelszczyźnie i muszę przyznać, że bardzo na czasie, bo
właśnie minęło 40 lat od chwili, kiedy po raz ostatni czerwono-czarni stanęli na podium mistrzostw Polski. W 1980 roku – ze
słynnym Kentem Washingtonem w składzie – sięgnęli po brąz,
zdobyty zresztą po raz trzeci. Natomiast wicemistrzostwo sprawiło, że lublinianie zadebiutowali na arenie międzynarodowej,
bo rywalizowali – bez sukcesów wprawdzie – w Lidze Mistrzów.
Z pewnością ten natłok spotkań mógł się odbić na postawie
zespołu w rozgrywkach krajowych, ale doświadczenie zyskane
na europejskich parkietach, zarówno pod względem szkoleniowym, jak i organizacyjnym jest nie do przecenienia. Czy
mogło w tym sezonie być lepiej? Zawsze może być, zwłaszcza
w sporcie, gdzie samozadowolenie jest pierwszym krokiem do
upadku. A co do srebrnego medalu i okoliczności zdobycia tego
krążka, a także jego utraty, to świetnie pasuje tu wiersz naszej
noblistki Wisławy Szymborskiej, która pisała tak: „Nic dwa razy
się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez
wprawy i pomrzemy bez rutyny”... +

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych
w miejscowości Wólka Komarowska, gmina Komarówka Podlaska,
powiat radzyński stanowiących siedlisko,
w skład którego wchodzą działki o nr 297/3 i 297/4 o łącznej powierzchni 0,45 [ha], zabudowane domem
jednorodzinnym o pow. użytkowej 159,00 [m2] oraz budynkami gospodarczymi (oborą o pow. zabudowy
184,00 [m2] oraz stodołą o pow. zabudowy 200,00 [m2]), dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy
w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1R/00044210/1
oraz LU1R/00018115/4.
Cena wywoławcza wynosi 252.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero
groszy) netto.
Operat szacunkowy oraz warunki konkursu ofert dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna
36/11, lub w postaci elektronicznej, po przesłaniu zapytania na adres: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Pisemne oferty należy składać na wskazany powyżej adres kancelarii syndyka w terminie 14 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 5
REKLAMA 34088463
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Piłka nożna

Poskromić Puszczę
W sobotę piłkarze I-ligowego Górnika podejmą
Puszczę Niepołomice.
Dla łęcznian będzie to doskonała okazja do rewanżu
za porażkę, której doznali
z tym rywalem w rundzie
jesiennej.

cza przyjedzie do Łęcznej z mocnym postanowieniem zrehabilitowania się za tę porażkę i udowodnienia, że był to tylko wypadek przy
pracy. Dla przypomnienia, Górnik
też przegrał z Radomiakiem, z tym
że na wyjeździe i 0:3. Niemniej jednak za faworyta tego meczu należy
uznać gospodarzy, którzy wyprzedzają rywali o 12 punktów. W rundzie jesiennej łęcznianie ulegli Puszczy 0:1, a gola na wagę zwycięstwa
strzelił Konrad Stępień.
Początek meczu wyznaczono na
godz. 12.40. Spotkanie będzie transmitowane przez TV Polsat Sport. +

Wiesław Pawłat
Wprawdzie gospodarze są wiceliderem, ale ostatnio grają w kratkę. Po dobrym początku roku potem przyszedł jakiś dołek, choć
wygląda na to, że zielono-czarni
już z niego wychodzą. W dwóch
ostatnich meczach Górnik zdobył cztery punkty - ograł u siebie Chrobrego Głogów, a w minionej kolejce zremisował w Jastrzębiu z GKS-em 1962 1:1. Działacze łęczyńskiego klubu mają jednak pełne zaufanie do trenera Kamila Kieresia, z którym ostatnio
przedłużyli umowę do końca sezonu 2021/2022. Podobnie zresztą
jak z dwoma członkami jego sztabu szkoleniowego - II trenerem
Andrzejem Orszulakiem i trenerem bramkarzy Sergiuszem Prusakiem. Oni też będą pracowali
do końca 30 czerwca 2022 roku.

• Trener Kamil Kiereś FOT. JAKUB
ORZECHOWSKI / AGENCJA GAZETA

Faworytem gospodarze
Co zaś się tyczy Puszczy, to wiosną tego roku zespół trenera Tomasza Tułacza spisuje się całkiem
przyzwoicie. Drużyna z Niepołomic
ograła m.in. u siebie Arkę Gdynia
4:0, Chrobrego w Głogowie (2:0),
uporała się też w Jastrzębiu z GKS-em 1962 (2:1). W środę nastąpił jednak krach i w zaległym spotkaniu
niepołomiczanie przegrali na własnym stadionie z aspirującym do
awansu Radomiakiem aż 0:4. Stąd
też można się spodziewać, że Pusz-

Tabela I ligi
1. Bruk-Bet
Termalica Nieciecza
2. Górnik Łęczna
3. ŁKS Łódź
4. Radomiak Radom
5. GKS Tychy
6. Arka Gdynia
7. Widzew Łódź
8. Miedź Legnica
9. Puszcza Niepołomice
10. Odra Opole
11. Korona Kielce
12. Sandecja Nowy Sącz
13. Chrobry Głogów
14. Stomil Olsztyn
15. Resovia Rzeszów
16. GKS 1962 Jastrzębie
17. Zagłębie Sosnowiec
18. GKS Bełchatów
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GKS Bełchatów został ukarany odjęciem
dwóch punktów za zaległości finansowe

Wójt Gminy Cyców
Informuje, że w budynku Urzędu
Gminy w Cycowie, przy ul. Chełmskiej 42 został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę – część działki nr 25 o pow. 50 m2 oraz 225 m2
poł. w miejscowości Cyców, Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (82)
5677003 wew. 36 lub na stronie
internetowej www.ugcycow.pl
REKLAMA 34088088

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Byłego Rektora UMCS, wspaniałego Człowieka

Prof. dra hab.

Wiesława Skrzydło
Wyrazy szczerego współczucia

prof. Ewie Skrzydło-Tefelskiej
składają

Syndyk masy upadłości Mariusza Puchacza prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Mariusz Puchacz MP-Trans z siedzibą w Staw
Noakowski-Kolonia (sygn. akt IX GUp 50/17), zgodnie z postanowieniem Sędziego
Komisarza, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości
zawartych w masie upadłości, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym
przez biegłego sądowego. Oferty pisemne, zgodne z warunkami przetargu,
wraz z wymaganymi dokumentami, należy kierować, w zapieczętowanej,
nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej
w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na
zakup nieruchomości Mariusza Puchacza – MP Trans z/s w Staw Noakowski
– Kolonia (sygn. akt IX GUp 50/17) – nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. K. S. Wyszyńskiego 18,
21-040 Świdnik w terminie do dnia 24 maja 2021 r., godz. 18.00 (liczy się
data wpływu oferty. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium
na poszczególne nieruchomości w wysokości 10% ceny wywoławczej na
rachunek bankowy syndyka masy upadłości Mariusza Puchacza – MP – Trans
prowadzonym w mBank 91 1140 1094 0000 5047 0300 1001 w terminie do
dnia 24 maja 2021 r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy). Posiedzenie w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert odbędzie w dniu
w dniu 28 maja 2021 r., godz. 10.00, sala XXIV;
Z operatem szacunkowym i warunkami przetargu można zapoznać się
w Biurze Syndyka ul.Narutowicza 55/6 w Lublinie, codziennie w dni robocze
w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) lub w Sądzie Rejonowym Lublin
– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w aktach sprawy.
Warunki przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego umieszczono pod
adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/przetargi.
REKLAMA 34088294

WORK CENTRE (KRAZ 7098) - Praca
w Holandii!!! Praca w ogrodnictwie,
rolnictwie i na produkcji - poszukiwani
kandydaci ze znajomością języka obcego
oraz prawem jazdy. Osoby
zainteresowane prosimy o wypełnienie
formularza na stronie
www.workcentre.com.pl lub kontakt
telefoniczny 77-441-06-54, 533-087-111,
739-230-594, 533-966-678, 533-111-037,
533-155-868 oraz 519-138-005.

Kierownik, Pracownicy i Doktoranci Katedry Postępowania Karnego
UMCS w Lublinie
www.nekrologi.wyborcza.pl/34088398

Z głębokim smutkiem żegnamy wybitnego uczonego,
nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń prawników

Prof. dra hab.
Zapraszamy do inwestycji w energetykę
wiatrową, która zakłada generowanie
ponadprzeciętnych stóp zwrotu w sposób
pasywny i ochronę kapitału przed inflacją.
Przewidywalna rentowność to 10% rocznie,
w pakiecie VIP 11,4 %. Po więcej szczegółów
należy kontaktować się pod nr: 793-111-698

W KAŻDĄ SOBOTĘ
Z „WYBORCZĄ”

Wiesława Skrzydło
Rodzinie i Współpracownikom
wyrazy głębokiego współczucia
składają
pracownicy Katedry Postępowania Cywilnego
i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie
www.nekrologi.wyborcza.pl/34088825

WSPOMNIENIA.WYBORCZA.PL
Umieść wspomnienia o Twoim bliskim
1 LU

