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Początki klubu sportowego Lewart związane są z piłką nożną. Po odzyskaniu niepodległości, tak
jak w całej Polsce, tak i w Lubartowie organizowano drużyny piłkarskie. W maju 1923 roku Antoni
Gojdan wraz z Edwardem Krzykiem i Bukowskim powołał do życia pełnoprawny Klub Sportowy
Lewart Lubartów. Początkowo piłkarze występowali w czarnych spodenkach i błękitnych
koszulkach z herbem Lubartowa. Swój pierwszy mecz piłkarze Lewartu rozegrali 10 czerwca 1923
roku i przegrali 0:3 z Lubartowianką.
Pierwsze lata istnienia klubu były dla sportowców bardzo trudne. Piłkarze sami kupowali sobie
stroje i buty piłkarskie, sami je prali i reperowali. Niektórzy na mecze i treningi przychodzili
piechotą z okolicznych miejscowości. Poza piłką nożną w okresie międzywojennym w Lewarcie
istniały także sekcje: warcabowa, lekkoatletyczna i strzelecka.
Już w sierpniu 1944 roku piłkarze Lewartu rozegrali historyczne, bo pierwsze po wojnie spotkanie.
Ich przeciwnikami byli żołnierze I Armii Wojska Polskiego. W zespole tym wystąpił wtedy
Kazimierz Górski - legenda polskiego piłkarstwa: zawodnik m.in. Legii Warszawa, reprezentant
Polski, trener kadry narodowej, z którą zdobył dwa medale olimpijskie oraz trzecie miejsce
podczas Mistrzostw Świata w 1974 roku.
W latach 1944 - 1947 klub był jedynym organizatorem życia kulturalnego i sportowego w
Lubartowie. Zrzeszał wtedy 151 członków wspierających, 45 zawodników piłki nożnej, 15 piłki
ręcznej i 23 tenisa stołowego. W latach pięćdziesiątych w Lubartowie istniała tylko sekcja piłki
nożnej. 20 czerwca 1958 roku Lewart na własnym boisku rozegrał towarzyski mecz z I-ligową
Lechią Gdańsk. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 8:0. W latach sześćdziesiątych w
Lewarcie działały następujące sekcje: piłki nożnej, piłki ręcznej mężczyzn i kobiet, piłki siatkowej
kobiet i mężczyzn, szachowa i lekkoatletyczna.
W 1960 roku do Lubartowa przybył Lech Wójcik - postać dla klubu niemal charyzmatyczna, dzięki
któremu Lubartów zasłynął jako kuźnia talentów w tenisie stołowym. W 1963 roku duży sukces
odnotowali piłkarze ręczni, których prowadził Stanisław Rusinek. Drużyna zajęła pierwsze miejsce
w lidze okręgowej i dzięki temu prawo gry o I ligę. Niestety, z powodu trudności finansowych
zespół nie pojechał na turniej barażowy.
27 stycznia 1974 roku nastąpiła fuzja zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Lubartów i Klubu
Sportowego Lewart. Powstał Ludowy Klub Sportowy Lewart, który 1 grudnia 1976 roku zmienił
nazwę na Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Lewart Lubartów.
W 1976 roku tenisiści stołowi Lewartu w składzie: Lech Wójcik, Stanisław Wójcik, Marek

Rydzewski i Tadeusz Sternik wywalczyli historyczny awans do II ligi. W tym samym roku młoda
pingpongistka klubu, Małgorzata Wójcik zdobyła brązowy medal podczas VIII Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dzięki temu została powołana do reprezentacji Polski i reprezentowała
barwy narodowe na Mistrzostwach Europy młodzików we Francji.
Lata osiemdziesiąte w Lewarcie to przede wszystkim sekcje tenisa stołowego i piłki nożnej.
Pingpongiści pod trenerskim okiem Lech Wójcika odnosili znaczące sukcesy, zwłaszcza w
kategoriach młodzieżowych. Ligowe zespoły kobiet i mężczyzn grały z powodzeniem w II lidze.
Piłkarze w tym czasie występowali w klasach wojewódzkiej i okręgowej. Na początku lat
dziewięćdziesiątych w klubie zawieszono działalność dwóch sekcji - lekkoatletycznej i podnoszenia
ciężarów, natomiast rozpoczęły działalność dwie inne.
14 marca 1992 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego zmieniono nazwę
klubu. Od tego czasu brzmi ona Miejski Klub Sportowy Lewart Lubartów.
Od 1992 roku barwy Lewartu reprezentują zawodnicy trenujący taekwon-do. W ciągu zaledwie
kilku lat podopieczni Jerzego Jeduta - niestrudzonego propagatora tego sportu w Lubartowie,
zdobyli kilkadziesiąt medali w różnych kategoriach wiekowych na imprezach najwyższej rangi:
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, stając się "ambasadorami" klubu i
miasta w kraju i na świecie.
Najbardziej znani przedstawiciele sekcji taekwon-do Lewartu to: Marcin Głos, Aneta KołodziejKlepacz, Miłosz Moskaluk, Anita Pasek, Marek Rafał, Jarosław Suska, Mariusz Suska, Mariusz
Szczygielski, Mariusz Wałach. Twórca sukcesów lubartowskiego taekwon-do Jerzy Jedut pięć razy
otrzymał doroczną Państwową Nagrodę I Stopnia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
W 1994 roku Janusz Pożak - były Mistrz Polski w kolarstwie, wspólnie ze Zbigniewem Mazurkiem reaktywował sekcję kolarską w MKS Lewart Lubartów. Od tego czasu młodzi zawodnicy z
Lubartowa są widoczni na kolarskich trasach, a do ich największych osiągnięć należy zaliczyć
medale zdobyte podczas Mistrzostw Makroregionu.Sekcja tenisa stołowego koncentruje się
obecnie na pracy z młodzieżą.
Zespół składający się z nastoletnich zawodników występuje w trzeciej lidze i ma olbrzymią szansę
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Największe sukcesy indywidualne odnoszą zaś bracia
bliźniacy Paweł i Piotr Chmielowie. Mają oni wszelkie predyspozycje, aby odnosić takie sukcesy,
jak najsławniejsi wychowankowie Lecha Wójcika: Małgorzata Wójcik-Kanar, Adam Płodzień,
Paulina Narkiewicz, Edyta Wójcik, Dorota Kowalczyk, siostry Agnieszka i Joanna Iwanek.
Obecnie w klubie działają cztery sekcje: kolarstwa, piłki nożnej, taekwon-do i tenisa stołowego, w
których stale trenuje ponad 300 zawodników. Pracami klubu kieruje siedmioosobowy zarząd w
składzie: Bogdan Mileszczyk - prezes, Ireneusz Góźdź i Piotr Grzegorczyk - wiceprezesi oraz
Małgorzata Kanar, Anita Pasek, Janusz Pożak i Tadeusz Sternik - członkowie. Klub jest
organizatorem i współorganizatorem wielu sportowych imprez o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Źródło: http://lubartow.pl/turystyka-i-sport/kluby-sportowe/mks-lewart-lubartow/

