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Wygrane w sparingach
Dobrą formę zaprezentowali zawodnicy GKS Bogdanka w spotkaniach
sparingowych przed rundą wiosenną.
Podopieczni Piotra Rzepki wygrali
wszystkie mecze kontrolne po powrocie
ze zgrupowania z Wisły, pokonując kolejno: Radomiaka Radom (2:1), Resovię
(1:0), Stal Stalową Wola (3:2), Motor
Lublin (3:0), Znicz Pruszków (2:0) oraz
Pogoń Siedlce (2:0).
Żadne z odniesionych zwycięstw
nie jest sensacją, bo GKS grał ze znacznie niżej notowanymi rywalami. Sztab
szkoleniowy pierwszoligowca może mieć
jednak powody do zadowolenia. Formą

STOWARZYSZENIE

TĘCZA
W KOPINIE

Z

CAŁ
KRS: 0000312714
DZIĘ EGO SERCA
KOPINA 16, 21-070 CYCÓW ZA KA KUJ E
ŻDY
1% P MY
OD

1%

przeznaczymy na: -

modernizację Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kopinie
zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
rehabilitację osób z chorobami nowotworowymi
świetlicę socjoterapeutyczną
prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniora
prowadzenie Klubu "Amazonka"
wsparcie dzieci w domach dziecka

ISSN 1507-5257 nakł. 12 tys. egz.

“Brylantowe Gwiazdy” dla łęczyńskiego salonu

strzelecką w sparingach błysnął Tomas
Pesir. Udziałem pochodzącego z Pragi
napastnika było sześć z ostatnich siedmiu
bramek strzelonych przez GKS Bogdanka.
Pesir pierwszy dublet ustrzelił w spotkaniu
z Motorem (po dwóch asystach Wojciecha
Łuczaka). Kolejne dwa trafienia zaliczył
w meczu ze Zniczem, gdzie najpierw wyręczył Adriana Paluchowskiego (przegrał
pojedynek sam na sam z bramkarzem).
Drugi gol padł po precyzyjnym strzale z
dalszej odległości. Wreszcie dwie bramki do tej statystyki dorzucił w meczu z
Pogonią.
dok. na str. 4
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9 lutego 2012 o godz.19.00 w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie odbyła
się oficjalna Gala na której przyznano
„Brylantowe Gwiazdy” dla Najlepszych
Salonów w Polsce. Podczas Gali Karolina Myć - właścicielka łęczyńskiego
salonu “Sekrety piękna” - odebrała z rąk
Krzysztofa Ibisza oficjalną nominację
„Brylantowe Gwiazdy”.
Nagrodę tę przyznaje się przede
wszystkim według kryterium zadowolenia
klientów. Badano dbałość o komfort i zadowolenie klienta, profesjonalizm i fachowość wykonywanych usług, uczciwość,
pracowitość i cierpliwość racowników.
Nominacje do nagród przyznawane
były w ramach dwuetapowej weryfikacji.
Etap pierwszy to nominacje, rekomendacje oraz opinie klientów a etap drugi to
wizyta tzw. „tajemniczego klienta” weryfikującego jakość usług na miejscu.
Nagroda jest wynikiem nominacji,
którą Salon otrzymał za sprawą swych
klientek i klientów w plebiscycie „Client’s Choice Awards” przeprowadzanym
pod patronatem „Existence Magazine”
– Niezależnego Magazynu dla Niezależnych Kobiet.
Salon Pani Karoliny zakwalifikował
sie jako jedyny w Łęcznej. „O nominacji
dowiedziałam się w połowie stycznia.
Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem
i miłą niespodzianką. Wcześniej nie

Zadbaj o nerki
8 marca już po raz siódmy w
ponad 100 krajach na sześciu kontynentach obchodzony będzie Światowy
Dzień Nerek.
Ta ogólnoświatowa kampania ma
uświadamiać, jak powszechne i groźne
są choroby nerek. W Polsce 4 miliony, a
na świecie ponad 500 milionów ludzi ma
chore nerki. Większość z nich nie zdaje
sobie z tego sprawy, ponieważ choroby
początkowo przebiegają bez objawów.
Najczęstszymi przyczynami
przewlekłej choroby nerek (PChN)
są: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie śródmiąższowe bakteryjne
i niebakteryjne, u osób nadużywających leków przeciwzapalnych i
przeciwbólowych, choroby układowe
i zapalenia naczyń.
dok. na str. 2

wiedziałam, że mój salon został wytypowany do nagrody „Brylantowe Gwiazdy”
i że jest taka nagroda. Nie byłam też
świadoma kontroli, którą przeprowadził
„tajemniczy klient”. Nie wiem nawet

jakie usługi były sprawdzane” - mówi
Pani Karolina.
Cieszymy się z tego wyróżnienia
razem z Panią Karoliną i serdecznie jej
gratulujemy.

"SLBEJVT[4BCFL
3"%$"13"8/:0%108*"%"
1ZUBOJFD[ZUFMOJLB8XZQBELVTBNPDIPEPXZNVT[LPE[POPNJBVUP1POBQSBXJFOJFKFTU
POP XBSUF DFOPXP UZMF JMF CZPCZ XBSUF HEZCZN OJF NJB XZQBELV $[Z KFTU NPǼMJXPǨǁ
EPDIPE[FOJBPET[LPEPXBOJB[BVCZUFLXBSUPǨDJBVUB
0EQPXJFEǻ 5BL v0ET[LPEPXBOJF [B VT[LPE[FOJF TBNPDIPEV NPǼF PCFKNPXBǁ PQSØD[
LPT[UØXKFHPOBQSBXZUBLǼF[BQBUǌTVNZQJFOJǌǼOFK PEQPXJBEBKƿDFKSØǼOJDZNJǌE[ZXBSUPǨDJƿ
UFHPTBNPDIPEVQS[FEVT[LPE[FOJFNJQPOBQSBXJF5BLJFSP[TUS[ZHOJǌDJFPNBXJBOFHP[BHBE
OJFOJB QS[ZKƿ 4ƿE /BKXZǼT[Z 8 KFK USFǨDJ TUXJFSE[J  JǼ QP OBQSBXJF DP QSBXEB TBNPDIØE
PE[ZTLVKF TQSBXOPǨǁ UFDIOJD[Oƿ  KFEOBLǼF OJF V[ZTLVKF UBLJFK XBSUPǨDJ IBOEMPXFK  KBL QS[FE
XZQBELJFN KFHP DFOB TQS[FEBǼPXB QP OBQSBXJF  OB TLVUFL GBLUV  ǼF KFTU QPXZQBELPXZ 
NBMFKF  3ØǼOJDB X UFK XBSUPǨDJ TUBOPXJ VUSBUǌ XBSUPǨDJ IBOEMPXFK  LUØSFK [XSPUV X ǨXJFUMF
QPXZǼT[FK VDIXBZ NPHƿ EPNBHBǁ TJǌ QPT[LPEPXBOJ XBǨDJDJFMF QPKB[EØX 5S[FCB KFEOBLǼF
[B[OBD[Zǁ JǼVCZUFLXBSUPǨDJIBOEMPXFKNBMFKFQSPQPSDKPOBMOJFXSB[[XJFLJFNEBOFHPQPKB[EV 
U[OǼFJNQPKB[EKFTUNPET[ZSØǼOJDBXXBSUPǨDJIBOEMPXFKKFTUXJǌLT[B BJNTUBST[ZUZNUB
SØǼOJDBDPSB[CBSE[JFKTJǌ[BDJFSB/JFXƿUQMJXJFXSB[[SPTOƿDZNPLSFTFNVǼZULPXBOJBTUPQJFǞ
VCZULV XBSUPǨDJ IBOEMPXFK TZTUFNBUZD[OJF NBMFKF 3FBTVNVKƿD X QS[ZQBELV  KFǼFMJ X LPMJ[KJ
QPKB[E[PTUBVT[LPE[POZ BXOBTUǌQTUXJFUFHPEPT[PEPVUSBUZKFHPXBSUPǨDJIBOEMPXFK QPT[
LPEPXBOZ SØXOJFǼ1BO NPǼFXJǌDXZTUƿQJǁEPVCF[QJFD[ZDJFMBTQSBXDZT[LPEZ[SPT[D[FOJFN
[UFHPUZUVVPXZQBUǌPEQPXJFEOJFHPPET[LPEPXBOJB
 +FTUUPKFEZOJFNPǼMJXPǨǁQPUFODKBMOB BLBǼEBTQSBXBoPD[ZNOBMFǼZQBNJǌUBǁXZNBHB
KFEOBLPESǌCOFKBOBMJ[ZLPOLSFUOFHPTUBOVGBLUZD[OFHP

"M+BOB1BXB** QPL UFM

2

www.e-pojezierze.pl

KRO N IKA ZDARZE Ń
Kolizja z łosiem
26.02. w miejscowości Świerszczów
gm. Cyców doszło do kolizji. Kierujący
samochodem osobowym marki Opel Zafira potrącił łosia, który nagle wtargnął na
jezdnię. Zwierzę zginęło na miejscu.
Apelujemy do kierowców o wzmożoną czujność i rozwagę, zwłaszcza w
rejonach kompleksów leśnych. Kolizja z
dzikiem, łosiem czy sarną może zakończyć się tragicznie.
Promilowy kierowca ciężarówki.
23.02. w ręce łęczyńskich policjantów
wpadł nietrzeźwy kierujący samochodem
ciężarowym marki Scania. 29-letni mieszkaniec gm. Spiczyn został zatrzymany do
kontroli drogowej w Łęcznej. Po sprawdzeniu okazało się, że miał 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Teraz mężczyzna
za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi
mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Seniorze - Oszustom Stop
23.02. w Centrum Kultury w Łęcznej
odbyło się spotkanie policjantów z grupą seniorów z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Filia w Łęcznej. Głównym celem pre-

lekcji, której przyświecało hasło „Bezpieczny
senior – bezpieczny wnuczek” poświęcone
było bezpiecznym zachowaniom. Policjanci
zaprezentowali spot kampanii profilaktycznej „Oszustom Stop” przybliżając problem
oszustw, którymi padają w ostatnim czasie
ludzie starsi i samotnie mieszkający. Omówiono najczęstsze metody działania oszustów,
zwrócono uwagę jak należy się zachowywać
i czego wystrzegać, aby nie stać się ofiarą
przestępstwa. Ponadto poruszono problematykę innych przestępstw popełnianych na
szkodę osób starszych, takich jak kradzieże
kieszonkowe, kradzieże torebek „na wyrwę”,
kradzieże mieszkaniowe.
Wjechał pod ciężarówkę
23 lutego br. ok. godz. 9 doszło do
wypadku drogowego, w którym samochód osobowy marki Fiat Siena zderzył
się czołowo z samochodem ciężarowym
marki Scania z naczepą przewożącą ok.
40 t. węgla. Przybyli na miejsce strażacy
wydobyli z wraku samochodu osobowego
ciało kierowcy, który nie przeżył wypadku. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu
poniósł 46 letni mężczyzna.

dok. ze str. 1
Przewlekła choroba nerek zazwyczaj stopniowo prowadzi do pogorszenia
wszystkich funkcji nerek. Warto więc
sprawdzić, czy twoje nerki działają
prawidłowo. Już trzy proste badania
pozwalają na wykrycie PChN: badanie
stężenia kreatyniny we krwi (na jej
podstawie wylicza się wielkość filtracji
kłębuszkowej), badanie moczu oraz pomiar ciśnienia krwi.
Przewlekła choroba nerek przebiega
długo, często bez objawów i prowadzi do

niewydolności nerek, która wymaga terapii nerkozastępczej, czyli dializoterapii
lub transplantacji nerki.
W Łęcznej, w budynku Szpitala
Powiatowego przy ulicy Krasnostawskiej
52, już od 5 lat funkcjonuje Stacja Dializ, należąca do firmy B. Braun Avitum
Poland Sp. z o.o. Obecnie leczonych
metodą hemodializoterapii jest tutaj 43
pacjentów. Ośrodek wyposażony jest w
najnowocześniejszy i najwyższej jakości
sprzęt do przeprowadzenia hemodializ,
a wykwalifikowana kadra medyczna
zapewnia pacjentom fachową i życzliwą
opiekę podczas zabiegów.

Zadbaj o nerki

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

TŁUSTY CZWARTEK w Ludwinie
Pod patronatem Wójta Gminy Ludwin
Andrzeja Chabrosa w ramach małych
projektów – działanie 413 - finansowane
ze środków UE zadanie „Tłusty Czwartek
w Ludwinie” odbyły się warsztaty oraz
otwarta impreza integracyjna dla
mieszkańców gminy i zaproszonych
gości. Celem zadania jest aktywizacja
mieszkańców oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych. Pomimo
nie najlepszej pogody frekwencja była
bardzo duża, a sala CSK wypełniona
była po brzegi. Przybyli również zaproszeni goście wraz z Wicewojewodą
Marianem Starownikiem, Starostą
Łęczyńskim Adamem Niwińskim i
Wicestarostą Kazimierzem Budką
oraz samorządowcami z sąsiednich gmin.
Podczas spotkania można było również obejrzeć wystawę twórców lokalnych

i rękodzieła. Imprezę uświetnił wspaniały
występ Klubu Seniora z Ludwina oraz
Koncert Kapeli Ludowej i pokaz tańca
ludowego. Odbyły się również warsztaty
kuchni tradycyjnej, w których uczestniczyły mieszkanki gminy Ludwin, członkinie
Klubu Seniora oraz członkinie Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego.
Podsumowaniem był suto zastawiony
stół oraz konkurs kulinarny, na który zgłoszono 74 potrawy. Powołane dwie komisje
oceniły przygotowane potrawy według

kategorii i kryteriów oceny zawartych w regulaminie konkursu i przyznały nagrody:
W kategorii I. Ciasta chleby i wypieki:
I miejsce - Beata Kot z Zezulina za „Ciasto delicje”

II miejsce -Małgorzata Wiączek z Rogózna za „Ciasto bałagan”
III miejsce - Gminna Spółdzielnia „SCH”
za „Chleb żytni”
W kategorii II. Napoje tradycyjne /
alkoholowe i bezalkoholowe/:
I miejsce - Białek Ryszard z Ludwina za „Nalewkę z derenia„
II miejsce - Alicja RuszkiewiczSendłak z Rozpłucia Drugiego za „
Likier kawowy”
III miejsce - Ewa Białek za „Nalewkę z płatków dzikiej róży”
W kategorii III. Inne produkty
regionalne/ pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mieszanego/
I miejsce - Grażyna Wach z Piaseczna za
„Pampuchy”
II miejsce - Halina Kurlak z Kobyłek za
„Schab pod beszamelem”
III miejsce - Sadura Anna z Dratowa Kol.
za „ Rybę w warzywach”
Pozostałe potrawy jak i twórcy lokalni
za swoje eksponaty i udział w konkursie
zostali wyróżnieni upominkami. Impreza
zakończyła się degustacją potraw i zabawą
przy dźwiękach kapeli. Wyszukane i wy-

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

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

różnione dania będą wizytówką naszego
regionu i być może dołączą do listy Produktów Tradycyjnych. Za trud i włożoną pracę
wszystkim serdecznie dziękujemy.

Usuwanie azbestu

W myśl „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu poddano utylizacji 213
mega ton szkodliwej substancji znajdującej się na terenie gminy Ludwin.
Chorobotwórcze działanie azbestu
występuje w wyniku wdychania włókien
zawieszonych w powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju
azbestu, wielkości włókien i ich stężenia
w powietrzu oraz czasu narażenia. Dotyczy to pokryć dachowych z eternitu. W
bieżącym roku gmina pozyskała już około
40 000 zł na dalszą realizację programu,
dofinansowanie pochodzi ze SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy.
O dofinansowanie ubiegać się mogły
osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą.
Oprócz tego programu gmina korzysta także ze środków pochodzących z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i właśnie z tego funduszu
pochodzić będą pieniądze na nowe nabory wniosków. Refundacją objęte zostaną
koszty związane z demontażem, odbiorem
(załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów
zawierających azbest.

“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 i we Włodawie można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach oraz na wybranych
s t a c j a c h p a l i w.
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Wiadomości sportowe

Studia Łęczyńskie Tom 2 i 3 już jest!
„Założeniem Starostwa jako wydawcy
było wydanie publikacji stanowiącej wizytówkę historyczną regionu oraz wiarygodne
dobrze przygotowane źródło informacji o jego
dziejach” - tymi słowami Starosta Łęczyński Adam Niwiński rozpoczął spotkanie promujące kolejny już tom „Studiów Łęczyńskich”.

się wiele środowisk, nie tylko naukowych. Studia
Łęczyńskie pełną funkcję integracyjną”.

Redakcyjnej Studiów Łęczyńskich. W swoim przemówieniu podkreślała rolę jaką ma pełnić to wydawnictwo. „Upowszechnianie wiedzy historycznej
ma służyć współczesności (…), każde społeczeństwo
lepiej funkcjonuje jak ma świadomość swoich
korzeni, stanu państwa, gospodarki czy kultury
w przeszłych wiekach. Dla współczesności wiedza

Doskonały wstęp do wystąpienia honorowego gościa Pana Wiktora Lacherta przygotowała
dr Ewa Leśniewska autorka opracowania Wspomnień Zygmunta Adama Lacherta.
Przemówienie Wiktora Lacherta spotkało się
ogromnym uznaniem. Uczestnicy z wielką uwagą
słuchali opowieści o losach i historii jego rodziny.
Wzruszające wystąpienie zakończyło się cytatem
„Niechaj Polska zna jakich synów ma”.

Dodatkowo goście obejrzeli prezentację, która
w doskonały sposób streściła zawartość książki.
Wizualizacja przeplatana była znakomitymi
występami artystów z Zespołu Szkół im. Simona
Bolivara w Milejowie oraz z Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, które świetnie wplotły
się w tematykę książki.
Spotkanie zakończyło się występem grupy teatralnej LIBERUM VETO
z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Prezentację przygotował Wydział
Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Łęczyńskiego wraz z Powiatową
Biblioteką Publiczną w Łęcznej.
Sama Książka zawiera zróżnicowaną i bogatą treść, która pozwoli czytelnikom poznać interesującą historię regionu od XV do XX wieku. Autorzy w swoich artykułach w dość przewrotny
i ciekawy sposób zaserwowali nam porządną dawkę
lekcji historii. Możemy dowiedzieć się dlaczego słynna noblistka – Maria Skłodowska Curie odwiedzała
Zawieprzyce oraz jak z Łęcznej - małego prowincjalnego miasteczka o charakterze rolniczym powstało
regionalne centrum handlowo-usługowe, a kopalnia
w Bogdance stała się jednym z najważniejszych i
najnowocześniejszych zakładów przemysłowych
na Lubelszczyźnie. Bez wątpienia atutem Studiów

są także niepublikowane do tej pory wspomnienia Zygmunta Lacherta, jednego z dwóch synów
słynnego przemysłowca Wacława Lacherta, właściciela majątku i dworu w Ciechankach. Dodatkowo
archiwalne zdjęcia z prywatnych zbiorów pozwolą

wszystkim podejrzeć jak niegdyś wyglądał
zamek w Zawieprzycach, początki budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego oraz jak kiedyś
wyglądało życie codzienne wsi i miasteczek.
„Studia Łęczyńskie. Tom 2-3” powstały na
podstawie rzetelnej analizy źródeł historycznych. Autorzy niejednokrotnie sięgali do
nieznanych szerzej materiałów archiwalnych.
Każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć
„Studia Łęczyńskie. Tom 2-3” na stronie
internetowej www.powiatleczynski.pl oraz
www.turystyka-pojezierze.pl.

Gospodarz spotkania z gościem specjalnym Wiktorem Lachertem
Promocja wydawnictwa odbyła się w
historyczna jest niezbędna”. – wyjaśniała
czwartek w Centrum Zarządzania Siecią w
Panel dyskusyjny rozpoczął prof. Robert LitwińŁęcznej. Na spotkanie z autorami Studiów Łęski - Dyrektor Instytutu Historii UMCS w Lublinie
czyńskich zjawili się liczni goście. Sala Telecenpodkreślając jak cenną inicjatywą jest współpraca
trum była wypełniona do ostatniego miejsca.
samorządu i środowiska naukowego. „Studia
Swoją obecnością zaszczycili organizatorów
Łęczyńskie są jednym z nielicznych wydawnictw,
Państwo Lachertowie - potomkowie jednego
które spotkały się z tak życzliwym przyjęciem ze
z bohaterów Studiów - Zygmunta Lacherta
strony władz.” – podkreślał w swoim wystąpieniu.
właściciela majątku w Ciechankach.
Prof. Janusz Łosowski, autor jednego z artykułów
Z ramienia naukowców jako pierwsza wystązwrócił uwagę na rolę publikacji „To wydawnictwo
piła prof. Anna Sochacka - Przewodnicząca Rady
ponad podziałami, w którego pracę zaangażowało
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Sparingi Górników
Po zwycięstwie w VI Turnieju o
Puchar Burmistrza miasta Kock zawodnicy Górnika 1979 Łęczna wygrali cztery
kolejne gry kontrolne w ramach przygotowań do rundy wiosennej rozgrywek
lubelskiej klasy B. Podopieczni trenera
Fiedenia dobrze poradzili sobie z wyżej
notowanymi zespołami.
Pierwszym przeciwnikiem był KS
Nasutów występujący w grupie III lubelskiej klasy A. Górnicy pewnie wygrali 5:3,
aplikując drużynie z Nasutowa trzy gole
już w pierwszej połowie. Kolejnym sparingpartnerem „zielono – czarnych” byli
juniorzy starsi GKS Bogdanka. Spotkanie
można określić jako rewanż za pojedynek,
który obydwie ekipy stoczyły w sierpniu
przed startem sezonu. Tamta potyczka
zakończyła się remisem 2:2. Tym razem
zdecydowanie lepsi byli piłkarze Górnika,
którzy przy ciągle padającym śniegu pokonali rywali 4:1. Spotkanie przerwano na
prawie trzydzieści minut już w pierwszej
minucie ze względu na kontuzję barku jednego z juniorów Bogdanki. Trzeci sparing
drużyna Jacka Fiedenia zagrała z występującym w lidze okręgowej GKS Niemce.
Górnicy strzelili zawodnikom GKS-u
cztery gole, nie tracąc przy tym żadnego.
Dużo bardziej dramatyczny przebieg miał
ostatni mecz kontrolny przeciwko Polesiu

Kock, który rozegrano na bocznym boisku
w Łęcznej. Trenerem drużyny z Kocka
jest znany łęczyńskim kibicom Artur Dadasiewicz (przed laty bramkarz Górnika
Łęczna). Losy spotkania ważyły się do
samego końca. Zawodnicy Górnika do
przerwy wygrywali 3:1, jednak ambitnie
grający rywale dzięki bramkom w 84 i 86
minucie zdołali doprowadzić do remisu.
Na dwie minuty przed końcowym gwizdkiem zwycięstwo gospodarzom zapewnił
niezawodny w rundzie jesiennej Paweł
Chochowski.
Mecze sparingowe były dla trenera
Fiedenia dobrą okazją do przetestowania nowych zawodników. Szansę
na grę dostali m.in. Maciej Iwanicki,
Adrian Bodzak, Patryk Błaziak i Artur
Gański. Od niedawna z drużyną trenuje
dwóch młodych zawodników: Mateusz
i Szymon Dudek, których do gry w
Górniku rekomendował trener Janusz
Mieczkowski.
Działacze łęczyńskiego zespołu
mają w planach kolejne sparingi. „Zielono – czarni” w marcu mają zmierzyć się
z liderem rozgrywek grupy IV lubelskiej
klasy A – Vrotcovią Lublin oraz z zamykającym tabelę tej samej ligi Awenirem
Jabłonna.
Ł. Olszewski

Zimowe ferie w GDK w Cycowie
Zimowe ferie były okresem wzmożonej pracy cycowskiego Domu Kultury.
Oprócz odbywających się stale zajęć
muzycznych i plastycznych, mieszkańcy
gminy Cyców mieli okazję skorzystać ze specjalnej oferty, przygotowanej na okoliczność ferii. Zarówno
dzieci, młodzież, jak i dorośli, mogli
znaleźć coś interesującego dla siebie. Było w czym wybierać.
Już po raz trzeci odbyły się
warsztaty fotograficzne – tym razem,
w specjalnie zaaranżowanym do tego
celu studiu uczestnicy poznawali
tajniki fotografowania szkła. Na
zajęciach plastycznych każdy chętny mógł poszerzyć swoją wiedzę w
zakresie zdobienia przedmiotów techniką
decoupage’u, a także nauczyć się wykonywania biżuterii techniką filcowania. Własnoręcznie zrobione kolczyki, naszyjniki
i broszki mogły posłużyć jako doskonały
prezent walentynkowy. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ta-

neczne. Chętnych do nauki hip-hopowych
kroków zgłosiło się tak wielu, że konieczny był podział na grupy. Pokazało to, że
istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego

Tytuły dla naszych

Bartłomieja Bartnickiego. Trzeci z naszych,
który pewnie też zająłby pierwsze miejsce
w swojej kategorii wagowej nie wystartował z powodu choroby. Mowa o Krystianie
Brzozowskim. Trzecie miejsce w kategorii
wagowej 60 kg. zajął Bartłomiej Żuraw z
Iskry Spiczyn. W takim gronie, osiągnięcie
młodego zapaśnika ze spiczyńskiego klubu
to niewątpliwie duży sukces.
W klasyfikacji drużynowej Górnik Łęczna był czwarty zaś Iskra Spiczyn trzynasta.
redil.

Za nami Puchar Polski zapaśników
w stylu wolnym. Na macie w Białogardzie walczyło stu siedmiu zawodników z
dwudziestu ośmiu klubów. Zawody były
silnie obsadzone. Oprócz krajowych
wystartowały w nich bowiem kluby ze
Słowacji, Niemiec i Rosji.
Reprezentanci GKS Górnik Łęczna
wywalczyli dwa pierwsze miejsca. Stały się
one udziałem Radosława Marcinkiewicza i

typu zajęcia i jest wysoce prawdopodobne,
że już niedługo tańce wpiszą się na stałe w
ofertę cycowskiego Domu Kultury.
Podsumowaniem ferii był wyjazd do
zaprzyjaźnionego Ośrodka Kultury w Nałęczowie. Po niezwykle miłym przyjęciu
przez gospodarzy tamtejszej placówki,

Wygrane w sparingach
dok. ze str. 1
Dobra dyspozycja 31-letniego Czecha
może okazać się zbawienna dla Bogdanki,
jeśli drużynę opuści Nildo. Po rozpoczęciu
rundy rewanżowej T- Mobile ekstraklasy temat transferu najlepszego napastnika GKS-u
ucichł i on sam już się nie pali do zmiany
barw klubowych. Jednak w klubie liczą się
z tym, że aktualnie kontuzjowany Brazylijczyk w każdym momencie może wyjechać
i ktoś będzie musiał go zastąpić. Rolę egzekutora może przejąć Tomas Pesir, co pokazał
w ostatnich meczach kontrolnych.
Siły ataku Bogdanki na pewno nie
wzmocni testowany niedawno Wojciech
Okińczyc. Były zawodnik Górnika Zabrze
i Cracovii nie przekonał do siebie trenera
Piotra Rzepki. Szeregi defensywne zasilił
za to środkowy obrońca Marcin Kalkowski. Były defensor m.in. Arki Gdynia i
GKS-u Bełchatów podpisał półroczną
umowę z możliwością przedłużenia.
Istotnym kłopotem GKS Bogdanka są
problemy kadrowe. W spotkaniu ze Zniczem
Pruszków zagrało tylko 17 zawodników. Do
grona kontuzjowanych dołączył ostatnio
Mateusz Pielach (złamanie ręki) oraz Paweł Magdoń. Pierwsze spotkanie ligowe
odbędzie się dopiero 17 marca (w Łęcznej
przeciwko Flocie Świnoujście) i część graczy powinna już być gotowa do gry.
Ł. Olszewski

Ogłoszenia drobne
Sprzedam lub zamienię dom piętrowy w
Dratowie na M4. Tel. 787-714-987.
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 0,53ha w Karolinie z dostępem do rz.
Wieprz, wszystkie media, cena 4 tys./ar tel.
694-367-894.
Sprzedam kawalerkę w Piasecznie 37m2,
cena ok. 100 tys. zł do uzgodnienia, tel
511-704-852.
SALON FRYZJERSKI „CREATIV”
z ul. Górnicza 5 (przy dawnej kotłowni)
został przeniesiony na ul. Staszica 5 (wieżowiec), tel. 693-374-510.
Wynajmę lokal 60m2 w Łęcznej przy ul.
Armii Krajowej, tel. 606-146-795.
Mam garaż do wynajęcia na Osiedlu
Bobrowniki, ul. Wojska Polskiego. Tel.
600-761-884.
Wynajmę lokal 75m2 ul. Stefanii Pawlak 22
(deptak) lokal-1c. ok. 1500 zł, tel. 601-247-317,
602-360-891, e-mail: artibandi@interia.pl.
Sprzedam dom 120m2 w Dratowie na
działce 0,92 ha, 4 pokoje umeblowane +
kuchnia w zabudowie, garaż dwustanowiskowy, wszystkie media oprócz gazu, dobra
lokalizacja, wysoki standard. Cena 450 tys.
zł do uzg. Tel 505-718-425.
Sprzedam działkę budowlaną 17ar, w
Łęcznej przy ul. Ogrodowej, cena 11tys./
ar, tel 513-156747.

Kupię ziemię orną w okolicy Łęcznej tel.
81-75-20-937.
Sprzedam Citroen C2 2008r. 1,4 HDI,
szary, 68tys. km, klimatyzacja, ABS,
radio CD mp3, komputer, immobilizer, 4
poduszki, el. szyby, lusterka, cena 19 900
zł do negocjacji, tel 605-231-439.
Sprzedam VOLKSWAGEN PASSAT kombi 2005r. 1,9 TDI 130KM, grafitowy metalik,
175tys. km, el. szyby i lusterka, alufelgi 16”,
nawigacja, wielofunkcyjna kierownica, parktronik, zmieniarka CD, koła 15”, zimowe, cena
29 000 zł, tel 606-631-656.
Wynajmę lokal na działalność handlusług., koło targu, 50m2, parter, cena do
uzgodnienia, tel 693-847-951.
Sprzedam działkę budowlaną 20ar w Starej Wsi-Łęczna, z dostępem do wszystkich
mediów, w rzadkiej zabudowie jednorodzinnej, przy drodze powiatowej Stara
Wieś-Turowola. Cena do uzgodnienia, tel
793-490-777.
Sprzedam meble kuchenne w zabudowie,
okap, płyta gazowa, piekarnik, zlew, kolor
ciemny brąz. Wymiary kuchni 2,96/1,97m
tel. 509-846-017.

Artykuły
elektro-instalacyjne i oświetleniowe
od A-Z i na zamówienie.
Konkurencyjne ceny! Promocja LED
Łęczna, Al. Jana Pawła II 101A
(obok Banku BPH ) tel. 507-031-965

odbyła się projekcja filmu animowanego „Kubuś i Przyjaciele”. Następnie, w
towarzystwie kinooperatora, uczestnicy
wycieczki zwiedzili kinowe zaplecze,
po czym udali się na godzinne warsztaty
fotograficzne. Podzieleni na grupy, pod
okiem instruktora z Nałęczowskiego
Ośrodka Kultury, poznawali podstawy robienia zdjęć. Po obiedzie
przyszedł czas na ostatni punkt
wycieczki - spacer alejkami nałęczowskiego parku. Była to okazja
na zakup pamiątek oraz wykonanie
pamiątkowych fotografii – nikt przecież nie chciał opuścić Nałęczowa
bez zdjęcia na „Ławeczce Bolesława
Prusa”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Z zimowej
oferty skorzystało w sumie ponad sto
osób, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Zapraszamy również do Gminnego Domu
Kultury w Cycowie, gdzie można obecnie
obejrzeć wystawę prac plastycznych,
powstałych podczas ferii.
Kamil Rak

Partnerski warsztat serwisowy
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

JARMAN
tel. 691 163 049

Łęczna, ul. Krasnystawska 54
czynne: poniedziałek - piątek: 8 - 17

3 LETNIA OGÓLNOPOLSKA GWARANCJA

