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Mamy nową drogę
– Księży Wrześniewskich
Droga łącząca aleje Jana Pawła II z
ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego
jest już gotowa. Oficjalnie samochody
mają zacząć jeździć po niej w lipcu.
Oświetlona droga ma 440
metrów długości.
W jej sąsiedztwie
znajduje się nowa
komenda policji,
przy której cały
czas trwają prace
budowlane. Kosztowała blisko 1,3
miliona złotych.
Jej budowa
rozpoczęła się w
Fot. UM Łęczna
połowie listopada
2011 a zakończona została w czerwcu
br.. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Lubartów S.A.
Droga jest dwukierunkowa, ale w
przyszłości pojazdy będą poruszać się
nią w jednym kierunku.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej Radni zadecydowali, że
droga będzie nosiła nazwę Księży
Wrześniewskich.
Kim byli patroni ulicy?

Jak czytamy na oficjalnej stronie
miasta leczna.pl za opisem Eugeniusza
Misiewicza - ks. Maksymilian Wrześniewski ur. się w 1793 r. Parafię pw.

Policjanci
na swoim
św. Marii Magdaleny w Łęcznej objął
w 1828 roku.
Ksiądz w historii zapisał się
jako dobry administrator i duchowny
łęczyńskiej parafii ale i jako światły
działacz społeczny. Wyróżniał się
szerszym horyzontem myślowym i
zamiłowaniem do prac badawczych
oraz znany był z zainteresowań prehistorycznych”.
dok. na str. 3

Już pod koniec miesiąca funkcjonariusze przeniosą się do nowej komendy
policji. Ma być ładniej i wygodniej, a
przy okazji taniej.
Obecna siedziba policji to wynajęta
część budynku, która nie spełnia norm i
jest mało funkcjonalna, a za jej wynajem
policja płaci się jak za mokre zboże.
Nowy obiekt powstał przy zakładzie energetycznym, za obecną
komendą. Piętrowy budynek jest nowoczesny i funkcjonalny z recepcją
dla interesantów, strzelnicą i siłownią
dla policjantów, a dla przestępców izbą
zatrzymań.
dok. na str. 2

Koniec targowiska
na „Starej Łęcznej”
Skończył się targowy handel na
Starym Mieście. W czerwcu najstarsze osiedle gościło po raz ostatni
poniedziałkowe jarmarki. Wszystko
za sprawą wartej 13 milionów złotych rewitalizacji Starego Miasta.
Niebawem na łęczyńskich rynkach
pojawią się robotnicy i rozpocznie się
wielki remont.
dok. na str. 2

Czy szpital z Łęcznej
przejmie placówkę z
Lublina?
Pomysł przejęcia Samodzielnego
Publicznego Szpital Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie rozważają
władze powiatu i szpitala powiatowego
w Łęcznej.
Borykający się z problemami
finansowymi lubelski szpital stanowi
obciążenie dla prowadzonego go samorządu wojewódzkiego. Dlatego urząd
marszałkowski myśli nad oddaniem
szpitala innemu podmiotowi.
dok. na str. 2
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Inauguracja programu
“Profilaktyka a Ty”
18 czerwca o godz. 12.00 w ZS Nr
2 w Łęcznej odbyła się inauguracja
Programu Pilotażowego Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Policji pt. „Profilaktyka a
Ty” – PaT. Wartością tej inicjatywy są
ludzie, którzy w swojej społeczności
lokalnej mają chęć bezinteresownego
działania dla drugiego człowieka.
Uczniowie ze szkół w Łęcznej, Milejowia, Jaszczowia i Ludwinia pod
czujnym okiem powiatowego animatora
przygotowali spektakl pt. ,,Sekret”. Na
jego premierę przybyli przedstawiciele
lokalnych władz, instytucji, oraz delegacje ze szkół powiatu łęczyńskego.
Komendę Wojewódzką Policji reprezentował podinsp. Mariusz Rozwód
natomiast Komendę Powiatową Policji
komendant insp. Sławomir Zagojski.
Na zakończenie artyści otrzymali w
nagrodę kamerę, aparat fotograficzny
oraz pamiątkowe koszulki. Wszyscy
odśpiewali hymn Przystanku PaT pt.
„Nie wracajmy jeszcze na ziemię”.
Recydywa na rowerze
11 czerwca łęczyńscy policjanci
wspólnie z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej zatrzymali 26 – letniego
mężczyznę, który ukradł spod jednego z bloków w Łęcznej rower górski. Mężczyzna został zatrzymany
kilka minut po kradzieży. Odzyskany
jednoślad o wartości 350 zł. funkcjonariusze przekazali właścicielce.
26 – letni mieszkaniec gm. Ludwin
usłyszał zarzut kradzieży. Działając w
warunkach recydywy naraził się tym

Joanna Mucha
wspiera Bogdankę
Łęczna

W ostatnich dniach Joanna Mucha
minister sportu wystosowała oświadczenie do mieszańców Lubelszczyzny w
sprawie Górniczego Klubu Sportowego
Bogdanka Spółka Akcyjna.
Pisze w nim, że Łęczna to centrum
piłkarskich emocji. Osiągnięcia klubu
piłkarskiego GKS Bogdanka z ogromnym
zaangażowaniem śledzą kibice sportowi
naszego regionu. Jest to jedna z nielicznych lubelskich drużyn piłkarskich, która
wychowuje kolejne pokolenia piłkarzy.
W początkach swojej kariery trenował
tu Przemysław Tytoń – polskie odkrycie
Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012.
Drużyna GKS Bogdanka budzi dumę nie
tylko wśród mieszkańców Łęcznej, ale i
całej Lubelszczyzny.
Pani minister prosi o dalsze wsparcie zespołu obecnych sponsorów, a także
przyłączanie się do wsparcia drużyny z
Łęcznej również przez inne podmioty.
Grzegorz Kuczyński

samym na surowszą karę.
Amatorzy złomu?
12 czerwca ok godz. 7.00. na terenie
gm. Puchaczów policjanci zatrzymali
do kontroli dwa podróżujące za sobą
auta: Fiata 126 p oraz Cinquecento. W
pojazdach tych funkcjonariusze ujawnili metalowe elementy oraz części do
kombajnów górniczych. Jak się okazało,
przedmioty te pochodziły z kradzieży
dokonanej na terenie kopalni węgla.
Kierujący pojazdami 18 – letni mieszkaniec gm. Cyców, który nie posiadał
uprawnień do kierowania oraz 23 – letni
mieszkaniec gm. Puchaczów zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy.
Jak ustalili łęczyńscy mundurowi,
mężczyźni dokonali tej kradzieży w
czerwcu, a skradzione przedmioty mieli
zamiar sprzedać na złomie. Funkcjonariusze o zdarzeniu poinformowali
pokrzywdzoną tym przestępstwem spółkę. Jej przedstawiciel wycenił straty na
kwotę 4 tys. zł. Odzyskane przedmioty
trafiły do właściciela.
Przestępstwo kradzieży zagrożone jest
karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Konopie na dachu
Łęczyńscy policjanci zatrzymali
mieszkańca gm. Ludwin, który uprawiał
konopie indyjskie na swojej posesji. A
dokładniej na dachu zaparkowanego
tam wraku autobusu. Do tej nielegalnej
uprawy doprowadził mundurowych
policyjny pies służbowy.
W ręce funkcjonariuszy trafiły też
zapakowane w papier nasiona konopi indyjskich. Po zważeniu okazało się, że ich
łączna waga to blisko 41,5 gram. Jak się
okazało konopie należały do 24 – letniego
mieszkańca tej posesji. Mężczyzna został
zatrzymany i usłyszał już zarzut z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomani. Grozi mu
kara do 3 lat pozbawienia wolności.
na podst. mat. KPP

Sąd skazał pedofila, Koniec targowiska na „Starej Łęcznej”
dok. ze str. 1 nowoczesne targowisko na Pasterniale go nie zatrzymał
Asfalt zmieni się z kostkę brukową, ku w ramach programu „Mój rynek”
a na miejscu wyciętych drzew
w areszcie
powstaną boiska, place zabaw i
Mężczyzna o skłonnościach pedofilskich, który zaatakował m.in.
12 letniego chłopca z Ludwina został
skazany na 3 lata więzienia. Jednak
na moment odsiadki będzie czekał
na wolności. Sąsiedzi skazanego boją
się o dzieci.
Proces 42 letniego Krzysztofa H. z
Lublina zakończył się w połowie maja.
Sąd Okręgowy skazał go na trzy lata
więzienia i jednocześnie zdecydował,
że uchyla mu areszt.
Mężczyzna został zatrzymany we
wrześniu 2011 po ataku w Ludwinie.
Pedofil zaatakował 12-latka w momencie, kiedy chłopiec szedł na boisko. Przy
dziecku zatrzymał się czarny samochód.
W aucie był tylko kierowca. Wymienił
nazwę pobliskiej miejscowości i zapytał, jak do niej dojechać. Chłopiec
wskazał mu drogę.
Mężczyzna zaproponował, że
chłopca podwiezie. 12-latek wsiadł do
auta. Samochód minął jednak boisko.
Dziecko przestraszyło się. Wyciągnęło
telefon komórkowy, ale mężczyzna zabrał mu aparat. Chwycił go za koszulę.
Kazał ściągać spodenki. Samochód
przez cały czas wolno jechał. Chłopcu
udało się wyskoczyć z auta. Pobiegł
do ludzi, którzy pracowali w polu. Ci
zawiadomili policję.
Krzysztof H. trafi do więzienia
dopiero po uprawomocnieniu się
wyroku, a to może potrwać jeszcze
kilka miesięcy. Podczas rozmowy
z dziennikarzami sędzia tłumaczył,
że dalszy pobyt pedofila w areszcie
będzie miał ciężkie skutki dla jego
najbliższych.
BB

Pałac zmieni się w muzeum?
Pomysł na zagospodarowanie popadającego w ruinę pałacu w Kijanach
znalazła Lubelska Fundacja Odnowy
Zabytków, która chciałaby tam otworzyć
Muzeum Czynu Niepodległościowego.
LFOZ chce zagospodarować budynek należący obecnie do Skarbu Państwa.
O pieniądze stara się w Ministerstwie
Kultury i Urzędzie Marszałkowskim.
Fundacja wystąpiła nawet o wsparcie do
prezydenta Bronisława Komorowskiego,
który inicjatywie ma się przygladać.
Chcielibyśmy pokazać polską drogę do wolności w latach 1772 - 1989
- z podkreśleniem ważnych wydarzeń z
naszego regionu – tłumaczył dla Kuriera Lubelskiego Andrzej Gumieniczek,
prezes LFOZ. W muzeum znalazłoby
się miejsce dla żołnierzy wyklętych
którzy po wojnie aktywnie sprzeciwiali się systemowi komunistycznemu
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i działali m.in. na terenie obecnego
powiatu łęczyńskiego.
Fundacja podlicza, że na sam
remont pałacu i przystosowanie go
na potrzeby działalności kulturalnej
i dydaktycznej potrzeba 6 milionów
złotych, których LFOZ nie ma.
Fundacja liczy na wsparcie z urzędu
marszałkowskiego. W tym celu prezes
Andrzej Gumieniczek zabrał samorządowców na wizytę w Kijanach. Obiektem zachwycony był Jacek Sobczak,
członek zarządu województwa. Jednak
w tym roku o wsparciu finansowym z
budżetu marszałka trzeba zapomnieć –
nie ma na to pieniędzy.
Jednak fundacja nie poprzestaje na
planach i szuka finansowego wsparcia w
innych miejscach. Chce uratować pałac
w Kijanach.
Grzegorz Kuczyński

teren reprezentacyjny z wielką
fontanną. W ramach rewitalizacji
już ocieplono bloki na Rynku III,
wyremontowano dach Urzędu
Stanu Cywilnego, a także kamienicę przy Placu Kościuszki 1.
Prace potrwają do wakacji 2013.
Co z handlującymi ze
Starego Miasta? Przenoszą
się na doraźny targ na Pasternik i
ulicę Braci Wójcickich. Jednak już
za kilka miesięcy miasto wybuduje

i wtedy handlarze znajdą tam swoje
miejsce na stałe.
BB

Czy szpital z Łęcznej
przejmie placówkę z Lublina?
dok. ze str. 1
Zainteresowanie w
temacie wyraził Uniwersytet Medyczny w
Lublinie i szpital powiatowy w Łęcznej.
Nasi włodarze przekonują, że połączenie
szpitali pozwoliłoby
na podniesienie jakości
świadczonych usług
i poszerzenie ich zakresu.
Na razie żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.

BB

Policjanci na swoim
dok. ze str. 1
Funkcjonariusze będą mieli do
dyspozycji 1375 metrów kwadratowych
powierzchni na dwóch poziomach.
Wybudowany obiekt ma dwa
wejścia: jedno dla zatrzymanych, a

wana dla osób niepełnosprawnych. W
dwukondygnacyjnym budynku będzie
miejsce dla 130 pracowników oraz
duży parking.
Obecnie trwają odbiory techniczne
w nowym budynku. 27 lipca komenda

drugie dla pozostałych interesantów,
areszt z 5 celami oraz monitoringiem.
Poza tym w komendzie znajdują się
łazienki i prysznice dla policjantów.
Komenda będzie w pełni przystoso-

zostanie oficjalnie otwarta podczas
wojewódzkich obchodów święta policji.
Wtedy też odbędzie się duża rodzinna
impreza dla mieszkańców Łęcznej.
GK
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Wiadomości powiatowe

Mamy nową drogę
– Księży Wrześniewskich
dok. ze str. 1
W latach 40. XIX wieku w okolicach Łęcznej odkrył pochodzące
z lat 1100 – 400 przed n.e. duże
cmentarzysko ciałopalne, składające
się z grobów, w których spalone
szczątki zmarłych składano do glinianych naczyń zwanych urnami lub
popielnicami. O swoim znalezisku
ks. Wrześniewski poinformował
czytelników jednej z warszawskich
redakcji i archeologów. Znalezisko
ks. Wrześniewskiego było wielkim
odkryciem a Łęczna znalazła się na
szpaltach ówczesnej fachowej literatury archeologicznej.
Ks. M. Wrześniewski dbał o świątynię i jej wnętrze. Gdy po ogromnym
pożarze w 1846 r. w którym spłonęło
ponad pół miasta i poważnym zniszczeniom uległ kościół pw. św. Marii
Magdaleny w latach 50. XIX w. podjął
szerokie prace remontowo-renowatorskie, które przywróciły blask obiektowi
i jego wnętrzu.
Ks. M. Wrześniewski był jednym
z głównych inicjatorów powołania w
mieście w 1838 roku pierwszej drużyny ogniowej, która była protoplastą
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej,
obchodzącej niedawno jubileusz 150lecia działalności. Ks.Maksymilian
Wrześniewski zmarł 17 V 1856 r. i
spoczął na miejscowym cmentarzu
parafialnym.
Ks. Bolesław Wrześniewski
urodził się w 1825 roku. Swoją
pięćdziesięcioletnią posługę duszpasterską od samego początku związał
z Łęczną, najpierw jako wikariusz
a w grudniu 1856 r. został probosz-

czem tutejszej parafii pw. św. Marii
Magdaleny.
Kontynuując dążenia swojego
poprzednika i chcąc chronić przed
kolejnym zniszczeniem świeżo odremontowaną świątynię porozumiał
się szacownymi mieszkańcami
Łęcznej i doprowadził do powołania
Towarzystwa Straży Ogniowej.W
listopadzie 1858 roku na zebraniu
założycielskim ustalono formy funkcjonowania przyszłej straży. Zebrano
pierwszych chętnych do drużyny strażackiej i wyposażono ich w sprzęt.
Później dziedzic, w porozumieniu
z proboszczem Bolesławem Wrześniewskim, zakupił w Warszawie
dwie pompy gaśnicze a kilka lat
później jeszcze jedną sikawkę. O
stałą dostawę wody z Wieprza bądź
Świnki podczas akcji gaśniczych
dbała sekcja logistyczna, powołana
z kmieci i ludności żydowskiej. TSO
podejmowało też działania na innym
polu. W podtasach otwarto czytelnię
i zainicjowano zajęcia kółka dramatycznego. Powołana wówczas straż
pożarna, pomimo różnych zakrętów
dziejowych, zapisała chlubną kartę
w historii naszego miasta i przetrwała do czasów współczesnych.
W 2008 roku obchodziła jubileusz
swojej 150-letniej działalności. Z
łęczyńską strażą ks. B. Wrześniewski
związany był do końca życia, a w
latach 1894-1904 - jak odnotowano w
kronice OSP - był jej prezesem. Ks.
B. Wrześniewski zmarł w 1904 roku
i spoczął na cmentarzu parafialnym
w Łęcznej.
BB

Komu w drogę temu BUSiMY
Już za kilka dni w podróż na północ
Europy, a później na jej południową część
ruszy grupa młodych ludzi z Łęcznej i
Lublina. W 70 dni przejadą tysiące kilometrów odwiedzając około 20 państw.
BUSiMY to lokalny niekomercyjny projekt zwiedzania świata starym Fordem
Transitem który dzięki zaangażowaniu
studentów został wyremontowany,
odmalowany i w ubiegłym roku po
raz pierwszy ruszył w
długą drogę. Wyprawa
pomimo ciągłych niespodziewanych awarii
auta, była bardzo udana
i przyniosła wiele radości jej uczestnikom.
Ekipa BUSiMY
postanowiła ponownie
przejechać Europę Fordem. Przygotowania
rozpoczęli rok temu.
Szukali sponsorów,
szykowali Transita,
kupowali potrzebny osprzęt, załatwiali
wizy, paszporty i inne
niezbędne dokumenty.
Tym sposobem już 3 lipca ruszają w
swoją drugą wakacyjną wyprawę. Przez
trzy tygodnie zwiedzać będą północ
naszego kontynentu. Norwegia, fiordy,
obcowanie z naturą, piękne krajobrazy
– to wszystko chcemy zobaczyć – mówi
Arek Zalewski jeden z uczestników
wyprawy. Zahaczymy jeszcze o Finlandię i rosyjski Sankt Petersburg.
Później 7-ka obieżyświatów na chwilę
powróci na Lubelszczyznę. Tu podróż
zakończy się dla dwóch dziewczyn.
Do pozostałego 5-cio osobowego
składu dołączą 3 nowe i po krótkim
uzupełnieniu zapasów i ewentualnych

naprawach rozpocznie się wyprawa
na południe Europy. W tym czasie
BUSiMY przejadą m.in. przez Ukrainę, Rumunię, Turcję i inne kraje
półwyspu Bałkańskiego.
Studentom trudno było zdobyć
pieniądze na zaplanowaną wycieczkę.
Początkowo liczyli na sponsorów, ale
rzeczywistość szybko zweryfikowała
ich pomysł. Dlatego postanowili dzia-

łać. Najpierw 2,5 tys złotych zdobyli
dzięki konkursom w lubelskim radiu.
Tam pięć razy wygrali codziennie
organizowany konkurs z nagrodą
500 złotych. Później z sukcesami
wzięli udział w Familiadzie. Jednak
cały czas pieniędzy było za mało.
Ekipie w realizacji marzeń pomogła Politechnika Lubelska, LW Bogdanka, portal kobieta w biznesie i miasto Łęczna.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane
nam wsparcie – mówi Arek Zalewski.
Szczególne podziękowania kierujemy
dla blacharza Adama z Ciechanek, który
poświęcił dwa tygodnie aby razem z

Podsumowanie projektu „Poprzeczka
wyżej – kompetentni w zawodzie”
13 czerwca 2012 roku w Sali im.
Jana Samsonowicza w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca
realizację projektu „Poprzeczka wyżej
– kompetentni w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowano w Zespole Szkół
Górniczych od 1 września 2010 r. do 30
czerwca br. Łączny czas trwania wyniósł 22
miesiące i zakończy się 30 czerwca 2012 r.
Wsparciem objętych zostało 100 uczniów
Technikum Górniczego i 20 uczniów Technikum Elektrycznego.
Głównym jego przesłaniem było pod-

niesienie rangi szkolnictwa zawodowego
oraz wsparcie młodzieży uczestniczącej
w projekcie poprzez dodatkowe zajęcia
wyrównawcze z: matematyki, j. polskiego,
j. angielskiego i j. rosyjskiego, a także
specjalistyczne kursy: SEP oraz w zakresie
spawania elektrycznego i gazowego. Projekt zakładał również wsparcie uczniów ze
strony doradcy zawodowego i psychologa.
Zorganizowane Koło Dziennikarsko - Fotograficzne pozwoliło uczniom rozwijać
swoje pasje poprzez uczestnictwo w
plenerach i warsztatach.
Chcąc podnieść jakość kształcenia i
zachęcić absolwentów do podejmowania
studiów wyższych szkoła nawiązała współ-

„Łęczna czyta dzieciom” po angielsku
1.06. 2012 r. w Dniu Dziecka w
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej
mieszczącej się przy ul. Bożniczej 21,
odbyło się spotkanie dzieci wraz z rodzicami pod hasłem „ English for Children.
Helen Dorn – Early English”.
Organizatorami akcji pod owym
hasłem byli: dyrektor Centrum Helen
Dorn mieszczącego się przy ul. Staszica
17 w Łęcznej Ewa Dołgań-Panas, a także lektor Katarzyna Pietrzak oraz gość
honorowy Kangurek - Kangi. Swoim
patronatem akcję objął Burmistrz Miasta
Łęczna mgr inż. Teodor Kosiarski.
Po wprowadzeniu w tematykę
spotkania przez dyrektor biblioteki
Danutę Panas dzieci razem z lektorem i
Kangurkiem - Kangi rozpoczęły naukę j.
angielskiego - oczywiście poprzez zabawę. Dzieci w kółeczku powtarzały wraz z
lektorem i kangurkiem słówka potrzebne
do przeczytania bardzo dobrze znanej
już dzieciom bajki tyle że w wersji angielskiej. Po wnikliwej adaptacji słówek
lektor wraz z Panią dyrektor HD przeszły

nami łatać Forda i kierownika Stefana.
Teraz wyprawa dopięta jest prawie na
ostatni guzik. Oprócz prac blacharskich
Transit ma wymienione podwozie,
skrzynie biegów i hamulce. Do tego
zostanie na nowo pomalowany. Studenci dodatkowo zamontowali na jego
dachu bagażnik. Wóz został także przystosowany w taki sposób aby można
było spać w środku i na jego dachu.
Oprócz tego w aucie musi znaleźć się
miejsce na części zamienne na wypadek
awarii i mnóstwo bagaży. Tak jak w
przypadku poprzedniej wyprawy będzie
miała ona tani, czyli
studencki charakter.
Spanie gdzie się da,
zatrzymywanie się na
dłużej w ciekawszych
miejscach, kąpiele w
strumykach i na stacjach benzynowych
oraz jedzenie najtańszych produktów.
Jednak jak mówią
BUSiMY nikt nie liczy na wygodę, a na
ciekawą przygodę i to
jest najważniejsze.
Opis przygód z trasy będzie można śle dzić na stornie busimy.pl oraz na
f a c e b o o k ’ o w y m p r o f i l u g r u p y.
Ekipa liczy na wsparcie wyprawy przez
mieszkańców powiatu. Obiecują także
przesłanie widokówki każdemu kto
wspomoże wyjazd kilkoma groszami.
Więcej na stornie BUSiMY.
Studenci są żywym dowodem, że
jak się chce to można realizować swoje
marzenia. Ich upór i zaangażowanie są
przykładem dla innych młodych ludzi.
Nie pozostaje nam więc nic innego jak
życzyć BUSiMY szerokiej drogi.
Grzegorz Kuczyński

do wyświetlenia bajki pt. „Czerwony
Kapturek” czyli „Red Riding Hood”
odczytując ją z podziałem na role.
Na koniec pociechom wręczone
zostały nagrody za uczestnictwo w konkursie ogłoszonym przez organizatorów
Centrum HD z pomocą Miejsko-Gminnej
Biblioteki w Łęcznej. Konkurs dotyczył
zaprojektowania najpiękniejszej zakładki
do książki z logo Kangurkiem - Kangi.
Zgłoszonych prac napłynęło aż 101.
Nagrody otrzymali:
I miejsce exeqwo: Martynia Nastaj z
Przedszkola nr 4 i Julia Ozon z Przedszkola nr 1
Wyróżnienia otrzymali:
Ola Janik, Gaja Gerosa, Nikola Niedzielska, Norbert Łysiak, Angelika
Siuda, Kamil Czapka, Dorian Bronowicki, Mateusz Kata, Kacper Golec,
Natalia Kierepka
W kategorii uczniów klas I-III komisja
postanowiła przyznać:
I miejsce Mateuszowi Brzyskiemu z
klasy IIa SP nr 4
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:

pracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w
Krakowie, której efektem były dwie konferencje popularno-naukowe z udziałem
dr. Jerzego Kickiego, pracownika AGH i
konsultanta LW „Bogdanka” SA.
Projekt to nie tylko nauka, ale też i
rozrywka. Każdego roku uczniowie brali
udział w wycieczkach edukacyjnych m.in.
do Warszawy, Krakowa, Kopalni Doświadczalnej w Mikołowie i Oświęcimia,
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
w Zabrzu, Kopalni Soli w Bochni, Ojcowskiego Parku Narodowego.
W ramach projektu dla uczniów
szkół Powiatu Łęczyńskiego zorganizowany został konkurs fotograficzny pt.
„Jeden dzień z życia…”. Zorganizowana
konferencja była okazją do wręczenia
nagród i dyplomów dla laureatów i
uczestników konkursu.
Gabrysia Bogucka, Wiktoria Małyska,
Oliwia Mazur, Anastazja Skrzypczak,
Martyna Tatarczak
Ponadto Wyróżnienia Kangiego - maskotki Helen Doron otrzymali:
Julia Chapuła, Fabian Bilski, Pola
Walatek, Jakub Syta, Filip Pawlak,
Miłosz Chmura
Nagrody zostały ufundowane przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę w Łęcznej,
Centrum Helen Dorn z Łęcznej oraz
Urząd Miasta Łęczna. Słodycze ufundowała sieć sklepów Grago.
Za owocną współpracę biblioteka
otrzymała od Centrum HD pięcio-językowe
słowniki oraz obrazki dla najmłodszych.
Ponadto sieć filii bibliotek i szkół podstawowym z którymi współpracowało Centrum
HD otrzymała dyplomy z podziękowaniami
za współpracę. Dyrektoror Centrum gorąca
zachęca rodziców do aktywnego uczenia
swoich pociech języka angielskiego już
od najmłodszych lat. Łęczyńskie Centrum
rozpoczyna jako pierwsze akcję adaptacji
języka angielskiego dzieci już od trzeciego
miesiąca życia za pomocą osłuchiwania się
„maluszków” z językowymi płytami.
W. Jakubaszek
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Magiczny świat gier
strategicznych w Łęcznej
Krasnoludy, elfy, smoki i inne istoty o różnych mocach można było oglądać
na początku czerwca w zespole szkół nr 2 w Łęcznej. Wszystko za sprawą odbywającego się tam turnieju systemu bitewnego Warhammer Fantasy Battle.
Dla niewtajemniczonych możemy
napisać, że gra przypomina sławnego
Władcę Pierścieni w wersji figurkowej.
Odwiedzając drugiego czerwca
szkołę na ulicy Jaśminowej przenosiliśmy się do świata czarów, zaklęć i
kolorowych miniaturowych postaci.

(po 6 na każdego gracza). System był
rozbudowany i na każdą pełną turę
jednego gracza przypadały 4 podfazy
(ruchy jednostek, magia, strzał i walka
wręcz). Każdy z graczy posiadał własną
armię, którą sam wcześniej wyzbierał i
pomalował. W świecie gry istnieje aż 12
ras - od ludzi do demonów, elfów czy

Monitoring czekają zmiany
Miejski monitoring czekają
zmiany. System nie zostanie zlikwidowany ale będzie musiał zostać
przeniesiony.
Centrum utworzonego kilka lat
temu systemu z kilkunastoma kamerami znajduje się jeszcze w siedzibie Ko-

mendy Powiatowej Policji. Pozwala to
na szybkie przekazywanie informacji i

reakcję w sytuacji zagrożenia. W dzień
monitoring obsługiwany jest przez
pracowników Straży Miejskiej w nocy
zaś oko wielkiego brata nadzorowane
jest przez funkcjonariuszy policji.
27 lipca w Łęcznej mają odbyć się
wojewódzkie obchody święta policji
i jednoczesne przeniesienie jednostki do
nowej siedzibie. Jednak funkcjonariusze
do nowego budynku
nie zabiorą monitoringu. Dlaczego ? Policja nie chce u siebie
cywilnego systemu…
Podobno takie zalecenia przyszły z „góry”.
Jest to działanie niezrozumiałe i znacząco
utrudniające istnienie monitoringu.
Teraz dyspozytor pilnujący wielkiego

Łąkarze przyjechali do Łęcznej

Warhammer Fantasy Battle – jeden ze stołów do gry
Kilkanaście stołów z planszami do gry
poustawianych na lekcyjnych ławkach
oraz kilkudziesięciu uczestników z w
różnym wieku od dzieci po dorosłych
przypominało nam, że jesteśmy w świecie Warhammer Fantasy Battle. Podczas
rozgrywki uczestnicy trzymając w dłoniach wiele kostek do gry rozmawiali
ze sobą językiem znanym tylko im. Nie
rozstawali się także ze zwijaną stalową
miarką przy pomocy której mierzyli
siłę uderzenia przeciwnika i obliczali
ruchy.
Podczas pojedynków toczono
walkę o to, kto jest lepszym generałem.
Wyniki rozstrzygano po 12 turach walki

nieumarłych. W grze liczy się taktyka i
w mniejszym stopniu szczęście. Rzuty
kośćmi to rozwiązanie wieli kwestii, jak
w każdej grze bitewnej.
Podczas turnieju zadbano także o
sferę cielesną. Ładne młode dziewczyny
częstowały ciastem, kawą i herbatą, a
także donosiły gorące tosty graczom,
tak aby nie musieli odrywać się od
ukochanej rozgrywki.
Dobra zabawa trwała przez kilka
godzin. Organizatorzy turnieju już zapowiedzieli kolejną rozgrywkę w Łęcznej,
o której na pewno czytelników Pojezierza wcześniej poinformujemy.
Grzegorz Kuczyński

Przegląd Cycowa
23 czerwca 2012 r. społeczność
Zespołu Szkół w Cycowie świętowała
swój wielki Jubileusz XX-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów
Lubelskich.
Atmosfera i nastrój tamtego dnia
były pełne wzruszeń i wspomnień, ale

także podziękowań wszystkim tym
ważnym dla szkoły ludziom, bez których inicjatywy i zaangażowania nie
zapisałyby się tak interesujące karty
historii.

Podjęta 20 lat temu przez Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego decyzja o

nadaniu Szkole imienia 7 Pułku
Ułanów Lubelskich, związała
na trwałe społeczność szkolną
z wieloma znakomitymi ludźmi – weteranami 7 Pułku i ich
rodzinami, sympatykami Pułku,
a także 7 Dywizjonem Ułanów
Lubelskich z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Tomaszowa Maz.
Stąd też uroczystości zgromadziły
wielu znamienitych gości z różnych
stron Polski, m.in. weteranów 7 Pułku i
ich rodziny, przedstawicieli Muzeum 7
PUL z Mińska Maz., oficerów JW z Tomaszowa Maz. oraz Dowództwa Wojsk
Specjalnych, a także przedstawicieli
samorządu gminy i powiatu oraz lokalnych i powiatowych instytucji.

brata będzie musiał dzwonić na policję
podobnie jak każdy inny mieszkaniec
powiatu i informować dyżurnego o
tym co widzi na ekranie monitora.
Jak przeprowadzka wpłynie na system. Kto monitoringu będzie pilnował w
nocy? Czy do obsługi trzeba będzie wygospodarować nie dwóch, a trzech strażników miejskich? – nad tym zastanawia
się obecnie Teodor Kosiarski burmistrz
Łęcznej. Włodarz podczas ostatniej Sesji
Rady Miejskiej wspomniał, że jest zaskoczony brakiem chęci współpracy przy
rozwijaniu systemu ze strony innych
podmiotów w Łęcznej. Łatwo domyślić
można się, że chodzi o spółdzielnie
które mają roszczenia ochrony swoich
obiektów, ale nie chcą partycypować w
kosztach zakupu sprzętu.
Mieszkańcy Łęcznej oczekują
jednak dalszego „dokładania” kamer.
W miejscach monitorowanych znacznie
zmalała ilość zdarzeń kryminalnych, a
wzrosło poczucie bezpieczeństwa.
BB/GK

Portal dla kobiet

W niecodziennym i dość ciekawym wydarzeniu mogli wziąć udział
mieszkańcy powiatu łęczyńkiego. Na
początku czerwca do Łęcznej zawitali uczestnicy XXIV
Kongresu Europejskiej
Federacji Łąkarskiej. Tegorocznym gospodarzem
imprezy był Uniwersytet
Przyrodniczy.
W ramach kilkudniowego programu
jeden dzień przypadł
w Łęcznej. 4 czerwca
uczestnicy kongresu zawitali do grodu dzika,
gdzie na stadionie GKS
Górnik Łęczna wzięli udział w specjalnie przygotowanym programie sportowo - artystycznym.
Około 500 osobowa grupa gości z
całego świata zapoznała się z kulturą
i sztuką, tradycjami oraz potrawami
regionalnymi powiatu łęczyńskiego.
Podczas wizyty w Łęcznej swoje stanowiska zaprezentowały wszystkie gminy
oraz wiele instytucji z terenu powiatu.

Była też cześć sportowa. Międzynarodowa delegacja drużyny Europejskiej
Federacji Łąkarskiej rozegrała mecz z
piłkarkami Górnika Łęczna. Jak można

było przewidzieć nasze piłkarki okazały
się znacznie lepsze na boisku.
Goście zachwyceni byli walorami
przyrodniczymi naszego pojezierza, a
także smakiem naszych ciast. Z zaciekawieniem obserwowali występy młodych
śpiewających i tańczących artystów, oraz
historyczne widowisko Nadwieprzańskiej Chorągwi „Suchekomnaty”
GK

Portal www.kobietawbiznesie.com.
pl istnieje w sieci od kilku miesięcy.
Dotychczas na stronie opublikowanych
zostało prawie 400 artykułów o różnorodnej tematyce. Każda kobieta znajdzie
tu coś dla siebie.
Portal organizuje także konkursy
i zabawy dla swoich czytelniczek. Dotychczas odbyły się dwa konkursy. O
pierwszym z nich pisaliśmy w wydaniu
majowym gazety.
Teraz rozstrzygnięty został kolejny
konkurs pt. „Spacer po Polsce”. Przez
5 dni na facebookowym profilu portalu
pojawiały się zdjęcia ze spaceru po
Polsce przygotowane przez redaktorki
www.kobietawbiznesie.com.pl. By
wygrać nagrodę należało polubić stronę
na facebook’u i udzielić jak najwięcej
prawidłowych odpowiedzi. Nagrodą był
prześliczny pendrive. Wśród uczestniczek zabawy nagrodami uhonorowano
dwie osoby.
Już w pierwszym tygodniu lipca
następny konkurs! Niebawem ukaże się
ogłoszenie oraz regulamin I edycji konkursu „Lato z dzieckiem”. Wszystkich
serdecznie zachęcamy do udziału!

Po części artystycznej w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół, uczestnicy zebrali się na terenie obiektów
sportowych Orlik 2012 im. gen. br. T.
Buka, gdzie przy udziale Kompanii
Honorowej 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich odczytany został Apel Poległych, co w sposób szczególny
uświetniło i podniosło rangę
obchodów.
Imprezą towarzyszącą uroczystościom był Piknik Kawaleryjski zorganizowany na
terenie obiektów sportowych
przy Zespole Szkół w Cycowie.

7 Pułku Ułanów Lubelskich z Lublina.
Nie zabrakło też kawaleryjskiej grochówki…
Uroczystości jubileuszowe Zespołu

gnowaniem tradycji i narodowej tożsamości, które z pewnością zaowocowały
pozytywnym wychowaniem młodzieży.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne prze-

Szkół w Cycowie przypomniały, jak
wiele w ciągu tych 20 lat z 7 Pułkiem
Ułanów Lubelskich, zrealizowanych
zostało inicjatyw związanych z pielę-

kazują młodemu pokoleniu Polaków
najlepsze wzorce, ucząc mądrego korzystania z dziedzictwa 7 Pułku Ułanów
Lubelskich.

Żołnierze 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego
oraz funkcjonariusze Placówki Straży
Granicznej z Woli Uhruskiej przygotowali wystawki sprzętu wojskowego i
uzbrojenia. Niezwykłą atrakcją, szczególnie dla dzieci i młodzieży, okazał
się pokaz doskonałego wyszkolenia
tomaszowskich kawalerzystów oraz
pokaz kawaleryjski Grupy Konnej im.
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Kameralny Rajd Rowerowy
– KochaMY rowery!
Kameralny Rajd Rowerowy trafił idealnie w
potrzeby spędzenia aktywnie wolnego czasu
wielu mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.
Zgodnie z prognozami pogoda dopisała. Niedziela upłynęła pod znakiem I Kameralnego
Rajdu Rowerowego. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za tak liczne przybycie, wszystkich
rowerzystów było aż 140! Jak na pierwszy rajd
organizowany przez Starostwo Powiatowe w
Łęcznej oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne
„Polesia Czar” wynik jest imponujący. Naj-

Początek rajdu - zbiórka przy CZS
młodszym uczestnikiem był 5-letni Kacper. „Dla
takiego młodzieńca to nie lada wyzwanie, były
wzloty i upadki - ale dał radę i za to należą mu się
gratulacje”- mówi jeden z uczestników.
Rekreacyjne tempo, dzięki któremu każdy
mógł nadążyć, przystanki na odpoczynek i opowiadanie o atrakcjach powiatu łęczyńskiego,
zabezpieczenie przejazdu oraz niezapomniana
atmosfera – tak po krótce można podsumować I Kameralny Rajd Rowerowy. Już przed

godziną 10 przy Centrum Zarządzania Siecią
zgromadzili się miłośnicy rowerowego wypoczynku. Podczas rejestracji każdy uczestnik
zapoznał się z regulaminem rajdu, zasadami
bezpieczeńst wa p o d c za s j a zd y
i otrzymał
drobny, rowerowy gadżet. Głównym prowadzącym rajd
był Pan Jurek
Storczyk z
Rowerowego Lublina.
Tuż za nim 9
liderów poprowadziło
Trasa przebiegała przez
na wyprawę
nową ścieżkę rowerową
pod swoj ą o p i e k ą zrealizowaną w ramach unij15 osób, a nego projektu Wielobarwny
wypoczynek
wśród nich
mieszkańców m.in. Łęcznej, Lublina, Turowoli,
Ludwina.
Dzięki opiece Komendy Powiatowej Policji
z Łęcznej trasa przejazdu była bezpieczna. Nad
awariami technicznymi czuwała Ochotnicza
Straż Pożarna z Zakrzowa. Wóz strażacki towarzyszył uczestnikom od samego początku.
Program rajdu przebiegał zgodnie z planem. Najpierw wyjazd spod budynku Centrum
Zarządzania Siecią w Łęcznej, a potem przez
Starą Wieś do Puchaczowa. Tutaj podczas odpoczynku w cieniu drzew, uczestnicy zapoznali
się z ciekawą historią miejscowości i kościoła
barokowego. Drugi odcinek był niemałym wyzwaniem. Trasa z Puchaczowa przez Bogdankę
do Nadrybia prowadziła przez las i łąki. Wielu
uczestników nazwało odcinek „błotnym spa” i
słusznie. „Musieliśmy prowadzić rowery przez
koleiny, były małe opóźnienia ale i z tym sobie
poradziliśmy. Poczekaliśmy na resztę uczestni-

ków i ruszyliśmy dalej do Nadrybia”- komentuje uczestnik. Tu czekał na rowerzystów piknik
rodzinny. Po drodze, zaledwie kilometr od szkoły
w Nadrybiu, zawitaliśmy do gospodarstwa aeroturystycznego pani Anny Schellenberg. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się samoloty,

Gospodarstwo Agroturystyczne
Anny Schellenberg
a wśród nich awionetka i śmigłowiec. Pytaniom
nie było końca ale właściciel gospodarstwa
wnikliwie i wyczerpująco odpowiadał na każde
z nich. No i znów uczestnicy wsiedli na rowery.
Tempo jazdy nie było już takie jak na początku,
ale widok bajkowej cerkwi w Dratowie na horyzoncie dodawał sił do dalszej jazdy. Zgodnie z

Grill w Majątku Rutka

Przystanek przy Cerkwi w Dratowie
planem, uczestnicy zajrzeli do środka świątyni
oraz posłuchali o prawosławnych obrzędach. Po
zwiedzaniu atrakcji powiatu łęczyńskiego, przyszła pora na poczęstunek. W drodze powrotnej
zawitaliśmy na dłuższą przerwę do „Majątku
Rutka” w Puchaczowie. Na uczestników czekały
już gorące kiełbaski, woda i małe co nieco na

J. Górecki, Łęczna
os. kol. Trebaczów
tel. 516 066 137
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PASJONACI ZGODNIE POLECAJĄ OLEJE VALVOLINE
POLECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z FORAMI MOTORYZACYJNYMI

osłodę. Pożywieni, z nowymi siłami ruszyliśmy
w stronę domu. Trasa I kameralnego Rajdu Rowerowego zakończyła się na placu cyrkowym w
Łęcznej. Miłym zaskoczeniem na koniec trasy był
fakt, iż mimo zakładanych 35 km trasy uczestnicy
przejechali 42 km. Oby pogoda, frekwencja i siły
dopisały nam za rok! Zapraszamy już dziś.
Oczami uczestnika:
„Fajna niedzielna wyprawa. Dzięki za
wspólną jazdę. Widać, że w Łęcznej zapotrzebowanie na takie imprezy jest ogromne. Choć
dla wielu była to pierwsza tego typu impreza
obyło się bez wywrotek czy innych przykrych
incydentów. A tereny piękne, grobowiec
z neolitu, cerkiew nad jeziorem, majątki
ziemskie z agroturystyką... wliczając także
błotne spa” – komentuje Leszek Mokijewski
z Łęczyńskiej Grupy Rowerowej.
„Bez pomocy Strażaków nie dokończyłabym
trasy. Dziura w dentce chciała pokrzyżować mi
udział w rajdzie ale Strażacy pośpieszyli mi z
pomocą. Szybko, sprawnie i solidnie – tak po
krótce można podsumować prace Strażaków z
OSP Zakrzów” - komentuje Natalia.

Składamy serdeczne podziękowania
uczestnikom rajdu, w tym m.in. za zdyscyplinowanie i zachowanie bezpieczeństwa.
Na szczególne podziękowania zasługuje
Pan Jurek Storczyk, Strażacy z OSP Zakrzów
oraz Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.
Dziękujemy również sponsorom: Sokołów
S.A., PW PRONAT Roman Bochniarz, Sklep
rowerowy w Łęcznej „FAVOR” E. Piwnicka .

Strażacy pomagali, gdy tylko była potrzeba.

EDUKACJA
Wyniki IV edycji Konkursu
Historycznego „Król Kazimierz
Jagiellończyk i jego czasy”
Powiatowy konkurs historyczny dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego pod patronatem Starosty
Łęczyńskiego właśnie został rozstrzygnięty. 25
czerwca w ZS im Króla Kazimierza Jagiellończyka z rąk Wicestarosty Kazimierza Budki zostały
wręczone nagrody zwycięzcom konkursu.
Warto było się wysilić, w czwartej edycji konkursu wygrać można było tablet, odtwarzacze
mp4 lub karty pamięci.
Laureaci:
I miejsce – Paweł Warzyszak – Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Puchaczowie
II miejsce – Bartłomiej Redo – Zespół Szkół im.
K. K. Jagiellończyka w Łęcznej
III miejsce – Weronika Kubaczyńska – Gimnazjum nr 1 im. B. Chrobrego w Łęcznej
Wyróżnienia:
Jarosław Cieśliński – Gimnazjum nr 1 im. B.
Chrobrego w Łęcznej
Ilona Podgórska – Zespół Szkół nr 2 im. Simona
Bolivara w Milejowie
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim
uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału
w konkursie. Słowa podziękowania kierujemy
również do nauczycieli, pod opieką których
powstawały prace na konkurs: Marioli Hołodyn,
Magdaleny Krystjańczuk, Moniki Szykałczuk-Jop, Haliny Sulima-Zielik, Wioletty Chmiel,
Arkadiusza Maruchy, Małgorzaty Szram.

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu:
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska, Natalia Golonka,
Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Łukasz Borowiec, Dominika Sacawa, Marcin Mozgawa
Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20.
Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl
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Już wkrótce polecimy ze Świdnika
LUZ to oficjalny międzynarodowy
kod Portu Lotniczego Lublin. Oznaczenie to będzie używane w rozkładach
lotów, systemach rezerwacyjnych i
na dokumentach podróży pasażerów
lubelskiego lotniska.
Już w połowie września możemy
spodziewać się zakończenia prac związanych z budową układu drogowego i
parkingowego do obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin, którego
wykonawcą jest firma Budimex. Umowa
obejmuje nie tylko budowę dróg i parkingów, ale także zagospodarowanie zieleni
oraz budowę sieci: teletechnicznej, elek-

trycznej, ciepłowniczej, wodociągowej
(wraz z przyłączem) oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Koszt inwestycji
wyniesie około 40 mln złotych.
Pierwsze powietrzne połączenia z
LUZem są już zaplanowane. WizzAir,
największa nisko-kosztowa linia lotnicza
w Europie Wschodniej rozpoczęła już
sprzedaż biletów na trasie Lublin – Londyn-Luton. Pierwsze loty do Londynu
wyruszą w grudniu tego roku. Niebawem
rozpocznie się także sprzedaż biletów z
Lublina do Oslo. Pierwsze loty zaplanowane są na początku 2013 roku.
Anna Daniło

Piąty rok „Bezpiecznego życia” zakończony
Od pięciu lat we wszystkich gminach powiatu łeczyńskiego wdrażany
jest program edukacyjny „Bezpieczne
życie”. Za jego realizację odpowiada
Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych i Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
5 czerwca w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej nastąpiło uroczyste
zakończenie realizacji programu w
bieżącym roku szkolnym. Wśród gości
obecni byli Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka, Burmistrz Łęcznej Teodor
Kosiarski, Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Łęcznej Krzysztof Matczuk,
starszy kapitan Anna Moczydłowska,
aspirant Monika Adamiec, obie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
młodszy brygadier Artur Łoś z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej mł. brygad. Marian Lato, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej
kom. Janusz Niedziółka, Przewodniczący
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Konsumenta Rady Powiatu w
Łęcznej Alfred Bondyra.
Na początku uroczystości, przybyłym gościom scenki na temat bezpieczeństwa w formie programu artystycznego
zaprezentowała grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Łysołajach. Następnie
Wicestarosta Łęczyński Kazimierz
Budka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i
Obywatelskich Katarzyna Warszawska
oraz goście z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
wręczyli nagrody laureatom konkursu
plastycznego w ramach programu „Bezpieczne życie” pod hasłem „W zdrowym
ciele, zdrowy duch”. Wręczono również
podziękowania sponsorom programu,
koordynatorom gminnym oraz szkołom

i przedszkolom, które w roku szkolnym
2011/2012 wdrażały program.
Laureaci konkursu plastycznego:
Grupa I 5-6 lat:
I miejsce – Cyprian Kwit
II miejsce – Kacper Wójcik
III miejsce – Marcin Jędrusiak
wyróżnienie – Jakub Liborski
wyróżnienie – Martyna Franczak
Grupa II 7 lat
I miejsce – Ewelina Nawrocka
II miejsce – Łukasz Gargol
III miejsce – Natalia Dąber
wyróżnienie – Jakub Mądraszek
wyróżnienie – Wiktor Szulc
Grupa III 8 lat
I miejsce – Dominika Sikora
II miejsce – Aleksandra Ozonek
III miejsce – Julia Szelepusta
wyróżnienie – Magdalena Baka
wyróżnienie – Beata Zubilewicz
Grupa IV 9 lat
I miejsce – Paulina Biały
II miejsce – Ola Drabik
III miejsce – Gabriela Jasielska
wyróżnienie – Sebastian Harasim
wyróżnienie – Martyna Stańkowska
Sponsorzy programu edukacyjnego
„Bezpieczne życie” w Powiecie Łęczyńskim: Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej, POL-MAK S.A. Wytwórnia Makaronu Domowego, PKO BP
S.A. Oddział Regionalny w Lublinie,
Oddział Regionalny Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, Spółdzielczy Bank Powiatowy w
Piaskach, Bank Spółdzielczy w Cycowie, Bank Spółdzielczy w Niemcach,
Oddział BGŻ S.A. w Łęcznej.
Wszystkim zaangażowanym
w realizację programu „Bezpieczne
życie” w powiecie łęczyńskim
serdecznie dziękujemy!!!

Zwycięstwo
drużyny z Łęcznej
16 maja na boisku Orlik przy ul.
Bursztynowej w Lublinie odbyło się
spotkanie towarzyskie w piłce nożnej
pomiędzy drużynami amatorskimi
Łęcznej i Lublina. Mecz toczył się w
miłej atmosferze, chociaż na boisku
nie brakowało emocji. Obie drużyny
stworzyły sobie po kilka dogodnych
sytuacji do strzelenia bramki. Do przerwy był remis 1:1. Ostatecznie wygrali
3:2 goście z Łęcznej prowadzeni przez
Stanisława Bosaka i Andrzeja Kawalca.
Ciekawostką jest, że drużyna z Lublina
strzeliła o jedną bramkę więcej niż
zespół Łęcznej, była to jednak bramka
samobójcza, która dała gościom zwycięstwo. Dwie pierwsze bramki dla
drużyny Łęcznej strzelili Sławomir Ryć
i Damian Stec.

Skład drużyny Łęcznej: Zbigniew
Kocowski, Krzysztof Ryć ,Andrzej Kawalec ,Grzegorz Klimkiewicz, Tadeusz
Gmurkowski ,Sławomir Ryć, Stanisław
Bosak ,Rafał Mazurek ,Damian Stec,
Paweł Mitosza, Marek Tracz, Stanisław
Paszkiewicz, Marek Haładus.
Skład drużyny Sportowa Grupa Towarzyska Lublin: Bagiński
Kamil, Boruch Dariusz, Czekalski
Paweł, Kacprzak Piotr, Łobacz Józef,
Osmulski Piotr, Plak Paweł, Styła Mikołaj, Wnuk Jarosław, Wójcik Mariusz
redil
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Wiadomości sportowe

W Milejowie na sportowo
14 czerwca na terenie boisk Orlik Zespołu Szkół Nr 1 w
Milejowie odbyła się II edycja
Olimpiady kl. V pn. „Na sportowo
zawsze zdrowo”
Celem Olimpiady była popularyzacja aktywności fizycznej, rozwijanie
sprawności ruchowej, propagowanie
czynnego wypoczynku wśród dzieci
oraz integracja szkół podstawowych z
terenu powiatu łęczyńskiego.
Do olimpiady zgłosiły się czteroosobowe reprezentacje 8 szkół z terenu
Powiatu Łęczyńskiego. Mistrzowski tytuł

Następnie odbyła się rozgrzewka
i dzieci mogły już startować w pięciu
specjalnie przygotowanych na ten
dzień konkurencjach: sztafecie sprawnościowej, skokach na piłce, rzutach do
żywego kosza, biegu sztafetowym oraz
slalomie z piłką nożną.
W rywalizacjach sportowych liczyła się szybkość i dokładność, ale
nie zabrakło również uśmiechu i dobrej
zabawy. Zawodnicy wszystkich drużyn
z dużym zaangażowaniem walczyli o
każdy punkt. Od samego początku na
prowadzeniu była SP w Cycowie, która

Wyniki:
I miejsce - SP w Cycowie
II miejsce - ZS Nr 1 w Milejowie
III miejsce - SP w Jawidzu
IV miejsce - SP w Jaszczowie
V miejsce - SP w Białce
VI miejsce (ex aequo) - SP w Zezulinie
i SP w Nadrybiu
VII miejsce - SP Nr 2 w Łęcznej

Skarbek Bogdanka wygrywa w Puławach
W drugą sobotę czerwca w Puławach na boisku Orlik odbył się turniej w
piłce nożnej z okazji ”Dnia Chemika”
zorganizowany przez TKKT „Chemik”
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W
turnieju wzięły udział 4 drużyny: Urząd
Miasta Puławy, TKKF Bogdanka,
Spółka REMZAP i TKKF „Chemik”.
Drużyny grały systemem „każdy z
każdym”. Czas trwania meczu - dwa
razy 15 minut.
Oto wyniki meczów: Urząd Miasta-Chemik 4:2, Urząd Miasta-Remzap
3:3, Urząd Miasta- Skarbek 2:3, Chemik-Remzap 1:2, Chemik-Skarbek 6:3,
Remzap-Skarbek 1:3.
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
I m-ce :TKKF „Skarbek” Bogdanka.
II m-ce: Urząd Miasta Puławy.

III m-ce: Spółka „Remzap”.
IV m-ce: TKKF „Chemik”.

Drużyna TKKF „Skarbek” Bogdanka wystąpiła w składzie: Kalinowski Tomasz, Sawicki Łukasz, Kalinowski Rafał, Wójcik Tomasz, Bosak
Stanisław, Paszkiewicz Stanisław,
Klimkiewicz Grzegorz, Poniewozik
Grzegorz, Ryć Krzysztof.
redil

Motocykliści rozpoczęli sezon

otrzymała Szkoła Podstawowa w Cycowie pod opieką Justyny Chaciewicz.
Imprezę otworzył Dariusz Mielniczuk, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w
Milejowie, który przywitał przybyłych
zawodników oraz opiekunów.

do końca zawodów utrzymała swoją
przewagę.
Poczynania dzieci oceniali sędziowie, a po zakończeniu wszystkich
konkurencji podsumowano punkty i
wyłoniono zwycięskie drużyny.

Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary oraz nagrody, które wręczył
Kazimierz Radko Sekretarz Powiatu
oraz gospodarz uroczystości Dariusz
Mielniczuk.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy okolicznościowe, nagrody sportowe oraz gadżety kibica ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Koordynatorem Olimpiady ze
strony gospodarzy była Maria Celegrat Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr
1 w Milejowie oraz Emilia Warda z
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pięć złotych medali naszych zawodników Dwa medale
W Galerii OLIMP w Lublinie
zawodnicy CSW Kickboxing Team
Łęczna wzięli udział w Otwartych
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Kickboxingu
w formule semi-contact
Kick-light i light-contact
organizowanych przez Lubelski Okręgowy Związek
Kickboxingu. Zawodnicy
z CSW Kickboxing Team
zdobyli 5 złotych i 2 brązowe medale. Medalowe
żniwo mogło być jeszcze
większe, ale niezrozumiała
decyzja sędziów pozbawiła wygranej Patryka
Gułasia, który w walce z
zawodnikiem Politechniki Lubelskiej
w obydwu rundach pewnie wygrywał
na punktu, jednak werdykt sędziowski
okazal się inny.

Miłym niedzielnym akcentem na
Dniach Łęcznej było wręczenie nagród
za wybitne osiagnięcia sportowe za
2011 rok zawodnikom z Centrum Sztuk

Walk Łęczna. Rafał Duklewski, Damian
Joński oraz trener Dariusz Mituła zastali
nagrodzeni przez Burmistrza Łęcznej.
Dariusz Mituła

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)
tel./fax: (81) 752-22-77, 604 258 017
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

młodych zapaśników
Górnika Łęczna
W Kołobrzegu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w stylu wolnym.
W trzech kategoriach wagowych walczyło pięciu zapaśników GKS Górnika
Łęczna.
Srebro w kategorii wagowej do 50
kg wywalczył Gerard Ośko. Natomiast
w kategorii 84 kg brązowy krążek powędrował na szyję Piotra Gamli.
Pozostali nasi wolniacy zajęli następujące miejsca:
Kamil Gamla (74 kg) - VII miejsce,
Radosław Kusyk (84 kg) - XIII
miejsce,
Paweł Grzesiuk (84 kg) - XVI miejsce.
Gratulujemy życzymy kolejnych
sukcesów.
redil

Od mocnego uderzenia rozpoczęli
nasi motocykliści sezon Cross Country.
W Białymstoku, gdzie rozegrana została
I i II runda mistrzostw Polski reprezentanci Sekcji Motorowej GKS Bogdanka
plasowali się na czołowych pozycjach
w swoich kategoriach. O dobre wyniki
nie było jednak łatwo, bo zawodnicy nie
tylko rywalizowali ze sobą, ale także z
kaprysami pogody. - Pierwszego dnia
było bardzo zimno i padał śnieg - mówi
Kamil Walczak, trener naszego zespołu. -Taka pogoda nie jest przyjemna,
bo chwilami nie mieliśmy czucia w
dłoniach. Wszyscy jednak przeżyli i
zaprawili się przed sezonem.
Trasa w Białymstoku była błotnista, nie brakowało także naturalnych
przeszkód w postaci gałęzi czy krzaków.
Trudów zawodów nie wytrzymały
niektóre maszyny, często zdarzały się
defekty. Pecha miał m.in. Sławomir
Sobiesiak, któremu złamał się amortyzator. Z tego względu nie zdołał powalczyć o dobrą lokatę w kategorii quad.
Lepiej wiodło się naszym motocyklistom. W kategorii Junior 85 na pierwszym
miejscu zawody skończył Dominik Małecki (KTM), a piąty był Maciej Sagan,
który także miał awarię motocykla. W

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział reklamy),
Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Kamil Kulig, Natalia Michalak
(sekretariat).

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

klasie Senior 1 dobrze poradzili sobie debiutanci: Filip Więckowski (Yamaha) był
czwarty, a Jakub Piątek (Yamaha) piąty.
- To był ich pierwszy start w tej klasie i
trzeba go uznać za udany. Na pewno rozkręcą się jeszcze i powalczą o podium w
klasyfikacji generalnej - ocenia Walczak.
Drugie miejsce w klasie Junior wywalczył
Maciej Więckowski (Yamaha), który
wyprzedził klubowego kolegę Sebastiana Witkowskiego (Yamaha). Piąty był
Wiktor Więckowski (Yamaha).
Najbardziej zacięta rywalizacja
była w klasie Senior 2. Tam o pierwsze
miejsce powalczyli dwaj nasi zawodnicy: Karol Kędzierski i Kamil Walczak. Ostatecznie wygrał ten pierwszy,
ale sezon w tej klasie zapowiada się
naprawdę ekscytująco. - Pojechałem
w Białymstoku na nowym motocyklu
KTM i jestem z niego bardzo zadowolony - mówi Walczak. - Jeździ lepiej od
yamahy, silnik jest bardziej elastyczny.
Po tych zawodach imponująco
wyglądał dorobek naszej drużyny. GKS
Bogdanka otwierał stawkę klubów w
klasyfikacji generalnej i miał 480 punktów. Drugi zespół z Białegostoku miał
ich trzy razy mniej.
źródło:www.gksbogdanka.com.pl

“Pojezierze” j e s t k o l p o r t o w a n e d o m i e s z k a ń w Ł ę c z n e j .
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach
oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Lublinie gazetę
m o ż n a z n a l e ź ć w u r z ę d a c h o r a z n a w y b r a n y c h s t a c j a c h p a l i w.
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www.e-pojezierze.pl
Sprzedam dom piętrowy o pow 200m2
na działce budowlanej 33ar w Trawnikach. Idealna lokalizacja, łatwy
dojazd. Cena 300 tys. do uzgodn. Tel.
605-586-856.
Sprzedam działkę rolną pow. 70ar położoną w miejscowości Witaniów. Cena
do ugodnienia. Tel. 502-764-588.
Sprzedam działkę budowlaną 27ar
w Jaszczowie, położoną koło rzeki
Wieprz, wszystkie media. Cena 2.500zł/
ar do negocjacji. Tel. 608-857-391.
Super okazja!!! Sprzedam pilnie
działkę budowlaną 830m2 w centrum
Łęcznej. Działka o szerokości 14,5m z
możliwością budowy domu w linii ogrodzenia, częściowo ogrodzona, media w
drodze, atrakcyjna lokalizacja. Cena 10
tys./ar. Tel. 513-853-448.
Sprzedam dom lub mieszkanie w domu
dwu poziomowe, z garażem, ogrodzone,
w centrum Łęcznej. Cena do uzg. Tel.
693-847-951.
Lokal w centrum łęcznej do wynajęcia,
parter, 50m2, na każdą działalność lub
biura. Cena do uzg. Tel. 693-847-951.
Bagażnik na dwa rowery włoskiej firmy PAVO ALU, montowany na klapę
bagażnika, pasuje do każdego typu
samochodu. Nowy! Tel. 511-55-78-75,
518-961-375.
Sprzedam dom z ogrodem 12ar, kuchnia, 5P, łazienka, garaż, dwa pomieszczenia. Osada Milejów 7. Tel. 607-115654. Cena do uzgodnienia.
Sprzedam M4, 61m2, kuchnia w zabudowie, dwustronne, nowe okna, glazura,
terakota, panele, tel. 663-771-893. Cena
do uzgodnienia.
Sprzedam AUDI A3, 1997r., benzyna
- gaz. Cena do uzgodnienia. Tel. 601168-257.
Sprzedam Ford Focus, 2000r., diesel,
kombi, czarny. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601-168-257.
Wynajmę lokal w Łęcznej przy ul. K.

Wyszyńskiego, parter i popiwniczenie,
80m2. Tel. 508-945-102.
Sprzedam działki budowlane, 14arowe, w miejscowości Turowola
Kolonia, media. Cena do uzgodnienia.
Tel. 502-37-84-84.
Sprzedam działkę budowlaną, 43ar,
wszystkie media, Ciechanki Krzesimowskie. Cena do uzgodnienia. Tel.
695-340-702.
Wynajmę pokoje w okolicy Bogdanki.
tel. 665-272-212.
Sprzedam pilnie M3, 52m2, komfortowe, słoneczne, przestronne, duży
balkon, panele, w Łęcznej przy ul.
Armii Krajowej. Cena 187 tys. Tel.
607-835-371.
Dom, budynek gospodarczy, działka
8ar, sprzedam lub zamienię na M4.
Dratów 48. Tel. 787-714-987.

Sukces młodych piłkarzy z Ludwina

był Dominik Lipski, który obronił wszystkie rzuty karne i sam wykorzystał karnego,
który okazał się zwycięskim.
Wszyscy młodzi piłkarze SP Ludwin
zasłużyli poprzez swoją grę i wielkie zaangażowanie na ogromne słowa pochwały. Dla
większości z nich były to w ogóle pierwsze
zawody szkolne i od razu zwieńczone takim
sukcesem. Zwycięzcom należą się wielkie
brawa. Gratulujemy.

Ogłoszenia drobne
Szukam garażu do wynajęcia na os.
Niepodległości. Tel. 602 811 876
Oddam w dobre ręce kocięta urodzone
pod koniec maja. Więcej informacji
udzielę pod nr tel. 797-055-259.
Sprzedam murowany dom w Łęcznej,
bezczynszowy, 115m2 + wszystkie
media, księga wieczysta, wolnostojący,
murowany, garaż. Cena do uzgodnienia,
tel. 606-761-752 (w godz.12-17)
Sprzedam mieszkanie M4, 60,4m2,
parter, duży balkon w Łęcznej. Cena
240 tys. do uzg. Tel 608-093-046.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
40ar, Jamniki k. Sosnowicy, przy
Poleskim Parku Krajobrazowym.
Cena 30 tys. Tel. 662-673-216.
Sprzedam działki budowlane w Kolonii Trębaczów. Cena 4,5 tys./ar. Tel
502-949-350.
Sprzedam dwie działki bliźniacze,
budowlane. Łęczna, Stare Miasto, ul.
Rynek III. Tel. 794-027-576.
Sprzedam działki budowlane: dwie po
20ar - po 123tys i o pow. 52ar - 249tys.Całość 425 tys. Witaniów, 2,5km od Łęcznej
nad Wieprzem. Możliwość przyłączenia
mediów. Tel. 511-016-714, 504-904-302.
Wynajmę lokal 75m2, ul. Stefanii Pawlak 22 (deptak), lokal -1. Cena ok. 1500
zł. Tel. 601-247-317, 602-360-891.
Sprzedam dom - kawalerkę, 37m2, z
mozliwością rozbudowy. Ocieplany,
centralne ogrzewanie na gaz, okna PCV,
wszystkie media, garaż, działka 28ar, w
Zezulinie przy trasie Kijany-Ludwin.
Do zamieszkania od zaraz. Cena do uzg.
Tel. 503-391-926.
Sprzedam mieszkanie w Łęcznej,
49m2, I pietro. Osiedle Niepodległości.
Tel. 698-616-019.
Sprzedam działke budowlaną 17ar
w Łęcznej, przy ul. Ogrodowej. Cena
11tys./ar. Tel. 513-156-747.

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” to oficjalne Mistrzostwa Polski w
kategorii U-10 dla chłopców i dziewcząt.
Sponsorem rozgrywek już od sześciu lat
jest firma Tymbark, a organizatorem
Polski Związek Piłki Nożnej.
Wielki sukces w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Nożnej „ Z podwórka na stadion o
Puchar Tymbarku” osiągnęli chłopcy z
klas III i młodsi ze Szkoły Podstawowej
z Ludwina. Są to oficjalne Mistrzostwa w
kategorii U-10. W turnieju powiatowym
rozegranym w Łęcznej Ludwin zajął
pierwsze miejsce kwalifikując się tym
samym po raz pierwszy w historii szkoły
do eliminacji wojewódzkich. Wreszcie
Szkole Podstawowej z Ludwina udało
się pokonać szkoły z Łęcznej! Najpierw
w eliminacjach gminnych Ludwin pokonał Dratów 5-1. Następnie w łęczyńskim
turnieju rozgrywanym na „orliku” trafił do
grupy ze szkołami z Ostrówka, Malinówki
i gospodarzem turnieju Szkołą Podstawową Nr 4. W pierwszym meczu wygrał
z Ostrówkiem 2-1, w kolejnym meczu
bardzo wysoko, bo aż 10-0 zwyciężył
Malinówkę. W najważniejszym meczu

- decydującym o zajęciu pierwszego
miejsca w grupie i awansie do finału - SP
z Ludwina wygrała z podopiecznymi
Jacka Fiedenia 2-1, po bramkach Kuby
Klimiuka oraz Dominika Lipskiego (z
rzutu wolnego).
W finale SP Ludwin zmierzył się
z Szkołą Podstawową Nr 2 w Łęcznej.
Bardzo szybko ludwinianie objęli
prowadzenie za sprawą Dawida
Walenciuka. Na 2-0 podwyższył
kapitan drużyny z Ludwina Dominik Lipski (ponownie po strzale z
rzutu wolnego). Chłopcy z Łęcznej
nie sprzedali tanio skóry i zdołali
wyrównać na 2:2. Wiele emocji
było w końcówce meczu, kiedy
to Łęczna miała przewagę i raz po
raz oddawała groźne strzały, jednak
bardzo dobrze bronił bramkarz SP z
Ludwina Michał Marzec. W końcówce meczu drużyna z Łęcznej
wywalczyła rzut karny. W tym momencie
opiekun szkoły z Ludwina zdecydował się
dokonać zmiany bramkarza. W bramce
stanął najlepszy zawodnik SP Ludwin Dominik Lipski, który nie dał się pokonać. O
zwycięstwie w finale zadecydowały rzuty
karne. I tutaj znowu bohaterem Ludwina

OGŁOSZENIA FIRMOWE
Sklep DEKORIA poleca artykuły
ozdobne wyposażenia wnętrz: ceramika,
wiklina, wyroby z drewna i wiele innych.
Atrakcyjne ceny, promocje,
sezonowe wyprzedaże!
Al. Jana Pawła II 100c, Łęczna (za WAMEX-em)
ZAPRASZAMY!!!
Poszukuję lektorów języka angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego,
francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.
Poszukuję polonisty, pedagoga lub psychologa.
Zainteresowanych prosze o przesłanie
dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail:
leczna@leaderschool.pl

Firma Martom - Meble na wymiar
z ulicy Polnej zaprasza
pod nowy adres:
Targ miejski w Łęcznej, stoisko nr 22
tel. 518 473 399, 793 157 507
ZAPRASZAMY!!!

Audyt energetyczny
- świadectwa dla budynków
nowych i rozbudowywanych
tel. 791740076

Skład drużyny z SP Ludwin:
Michał Marzec (III kl., bramkarz),
Dawid Jankowski (III kl., obrońca),
Kacper Dziadko (III kl., obrońca),
Kacper Bojarczuk (III kl., obrońca),
Dawid Walenciuk (III kl., napastnik),
Dominik Lipski (III kl., pomocnik),
Jakub Klimiuk (III kl., napastnik),
Gabriel Szalast (I kl., pomocnik),
Mateusz Olszak (I kl., pomocnik),
Paweł Romańczuk (I kl., napastnik),
Piotr Romańczuk (I kl., napastnik).
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