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Zgodnie z umową, nową dwupasmową drogą 
samochody miały pojechać 1 grudnia. Do chwili 
oddania tego numeru Pojezierza do druku, drogowcy 
zdołali jednak położyć zaledwie niewiele ponad 400 
m nowego asfaltu. Tymczasem aleje Jana Pawła II 
mają być przebudowane na odcinku długości 1300 m, 
a poza samą jezdnią wykonująca roboty firma Strabag 
musi także zbudować dwa ronda (na skrzyżowaniach 
z ul. Targową i Krasnostawską), chodniki oraz nową 
kanalizację sanitarną i deszczową. Gołym okiem 
widać, że termin przebudowy głównej arterii miasta 
z pewnością nie zostanie dotrzymany.

Kierowcy z Łęcznej i przejeżdżający przez 
miasto tranzytem skazani są na korki, ruch waha-
dłowy na niektórych odcinkach, słowem muszą 
wykazywać dużą dozę cierpliwości. Problemem 
jest jednak nie tylko sama przebudowa Jana Pawła 
II ale również zamknięcie zjazdów w boczne ulice i 
zupełnie inna organizacja ruchu w mieście. Czasem 
dotarcie w docelowe miejsce wymaga nadłożenia 
paru kilometrów drogi.

dok. na str. 3  

Zima zaskoczy drogowców?
Wiosną i latem ciężko było poruszać 

się po Łęcznej z powodu robót drogowych 
realizowanych przez władze miasta. Teraz 
jest jeszcze gorzej z powodu przebudowy 
głównej ulicy stolicy powiatu, która jest 
jednocześnie drogą krajową. Niestety, 
roboty nadzorowane i finansowane przez 
lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, są już znacznie 
opóźnione. A zima za pasem.

Zima zaskoczy drogowców?



2 Aktualności

Z wizytą u przedszkolaków
Łęczyńscy policjanci 29 paź-

dziernika odwiedzili Przedszkole 
Publiczne Nr 2 w Łęcznej. Mundurowi 
przekazywali dzieciom informacje na 
temat bezpiecznych zachowań na dro-
dze, placu zabaw i w domu. Podczas 
spotkania przedszkolaki dowiedziały 
się jak bezpiecznie dotrzeć do przed-
szkola, w jaki sposób  przechodzić 
przez jezdnię, gdzie wolno, a gdzie nie 
wolno się bawić. Poznały też zasady 
postępowania z obcymi, jak uchronić 
się przed atakiem psa. Najmłodszym 
przypomniano numery alarmowe i sy-
tuacje kiedy należy z nich korzystać. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w 
dyskusji i z uwagą słuchały rad poli-
cjanta. Na zakończenie maluchy za-
prezentowały wierszyk oraz piosenkę 
na temat bezpiecznych zachowań, 
same zaś otrzymały plakat i naklejki 
odblaskowe ze znaną postacią ,,Spon-
geBoba h. Tytułowy bohater dzie-
cięcej kreskówki w prosty i wesoły 
sposób pomaga maluchom przyswoić 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym.
Zaspał za kierownicą?

Samochód dostawczy marki VW 
Transporter uderzył w tył naczepy 
samochodu ciężarowego zaparkowa-
nego na drodze. Do zdarzenia doszło 
30 października o 6 rano w miejsco-
wości Zezulin gm. Ludwin. Dwa za-
stępy ratownicze z JRG Łęczna i OSP 
Ludwin, które przyjechały na miejsce 
wypadku zastały w samochodzie 
dostawczym rannego, nieprzytom-
nego kierowcę, któremu udzielono 
pierwszej pomocy przedlekarskiej do 
czasu przybycia karetki pogotowia. 
Po zakończeniu czynności docho-
dzeniowych przez policję usunięto 
z jezdni rozbite elementy karoserii i 
płyny eksploatacyjne. Akcja ratowni-
cza trwała łącznie 3 godziny.
Pożar w kotłowni

Do pożaru instalacji elektrycznej 
pieca grzewczego w pomieszczeniu 
kotłowni budynku mieszkalnego 
doszło 2 listopada po godz. 13 w 
miejscowości Starościce gm. Milejów. 
Do zdarzenia zadysponowano trzy 
zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG 
Łęczna, OSP Starościce i OSP Mile-
jów. Strażacy pracując w aparatach 
ochrony dróg oddechowych ugasili 
pożar za pomocą gaśnicy śniegowej. 

Działania ratownicze trwały łącznie 1 
godz. 25 min, udział w nich brało 15 
ratowników.
Wypadek w Jawidzu

Łęczyńscy policjanci wyjaśniają 
okoliczności wypadku, do którego 
doszło 4 listopada w miejscowości 
Jawidz gm. Spiczyn. Kierujący sa-
mochodem osobowym marki Opel 
Vectra potrącił pieszego, który po-
niósł śmierć na miejscu. 

Do zdarzenia doszło po godz. 
17.00. Dyżurny łęczyńskich policjan-
tów otrzymał zgłoszenie, że w miej-
scowości Jawidz doszło do zdarzenia 
drogowego. Na miejscu policjanci 
ustalili, że kierujący samochodem 
osobowym marki Opel Vectra po-
trącił idącego jezdnią 55–letniego 
mieszkańca gm. Spiczyn. Pieszy w 
wyniku doznanych obrażeń poniósł 
śmierć na miejscu. Policjanci spraw-
dzili stan trzeźwości 51 – letniego 
kierowcy. Okazało się, że był trzeź-
wy. Pojazd nie posiadał aktualnych 
badań technicznych.

Policja apeluje do pieszych i 
kierowców o przestrzeganie zasad 
ruchu drogowego. Warto by piesi 
w godzinach wieczorowo-nocnych 
ubierali się w jasne ubrania i nosili 
elementy odblaskowe. Pamiętajmy, 
że piesi, rowerzyści i motocykliści 
jako niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego w spotkaniu z pojazdem 
nie mają szans i to oni są ofiarami 
wypadków drogowych, często pono-
sząc śmierć na miejscu.
Ranny kierowca

W Kijanach gm. Spiczyn doszło 
do wypadku drogowego w którym 
samochód osobowy marki Honda 
civic zderzył się z samochodem 
ciężarowym marki Man. Do wy-
padku doszło 4 listopada po godz. 
11.  Rannym kierowcą samochodu 
osobowego zajęli  się ratownicy 
medyczni pogotowia, a strażacy 
z trzech zastępów ratowniczych z 
JRG Łęczna, OSP Spiczyn i OSP 
Januszówka zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, odłączyli akumulator i 
zakręcili zawór instalacji gazowej 
w uszkodzonym samochodzie. Do 
czasu przybycia policji kierowali 
też ruchem drogowym. W wypadku 
ranna została jedna osoba. Akcja ra-
townicza trwała prawie 1,5 godz.

nor

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Kupię działkę budowlaną w okoli-
cy Łęcznej za rozsądna cenę. Tel: 
603-683-900.
Kupię ziemię min. 1h na utworzenie 
gospodarstwa w okolicy Łęcznej. Tel. 
605-231-439.
Sprzedam 20 i 31 ar w Starej Wsi, 
2,5 km od Łęcznej, narożne przy dro-
dze asfaltowej, pełna dokumentacja, 
szer. 39m. Tel: 602-598-557.

Szlachetna Paczka to ogólnopol-
ski program pomocowy dla rodzin 
żyjących poniżej progu ubóstwa, 
organizowany przez Stowarzysze-
nie Wiosna, organizację pożytku 
publicznego, od 2001 roku. Jego 
głównym założeniem jest przeka-
zanie odpowiadającej na konkretne 
potrzeby pomocy rodzinom dotknię-
tym biedą. 

- Program jest realizowany lo-
kalnie. W każdej miejscowości lider 
organizuje sztab wolontariuszy, którzy 
docierają do rodzin potrzebujących, 
badają ich sytuację i pytają o konkret-
ne potrzeby – mówi Magdalena Bosak 
lider rejonu projektu. 

Zgromadzone informacje umiesz-
czane są w anonimowej, internetowej 
bazie rodzin, skąd indywidualni dar-
czyńcy mogą wybrać określoną rodzinę 
ze swojego miasta i przygotować dla 
niej paczkę.

Ogłoszenia drobne

Udana kwesta na 
łęczyńskim Cmentarzu

Ponad dwa tysiące złotych zebrali 
członkowie Społecznego Komitetu 
Łęczna24.pl kwestujący przez dwa 
dni na cmentarzu przy parafii św. 
Barbary w Łęcznej.

Publiczna zbiórka na ten szczytny 
cel prowadzona była po raz pierwszy 
w historii miasta. Nawet sami organi-
zatorzy nie wiedzieli jak na akcję zare-
agują odwiedzający nekropolię. Jednak 
reakcję ludzi były bardzo pozytywne. 
Wiele osób podchodziło do kwestują-
cych mówiąc, że długo czekało na taką 
zbiórkę w Łęcznej.

Pomysł nie jest nowy i w różnych 
miastach Polski z powodzeniem funk-
cjonuje od wielu lat, jednak do tej pory 
nikt pieniędzy na odnowę nagrobków 
przy okazji Dnia Wszystkich Świętych 
nie zbierał.

Akcję od samego początku ciepło 
przyjęli księża z łęczyńskich parafii. 
Informacja o zbiórce przekazywana 
była na niedzielnych i poniedziałko-
wych mszach świętych. Zachęcano 
również parafian, aby włączyli się w to 
szlachetne dzieło.

W trakcie kwesty swoje serca i kie-
szenie otwierali młodsi i starsi, biedni 
i bogaci.

- Szczególnie wzruszające były te 
chwile, gdy podchodzili do nas i wrzu-
cali pieniądze ludzie, którzy nie byli 

zamożni. To budujące – mówi Sebastian 
Pawlak, jeden z trzech kwestorów. 
Grzegorz Kuczyński dodaje: - To dało 
nam nadzieję, że warto i trzeba takie 
akcje powtarzać.

Łęczyńska kwesta została zorga-
nizowana pod patronatem Lubelskiej 
Fundacji Odnowy Zabytków. Do puszek 
trafiło dokładnie 2007zł i 51 gorszy. 
Przeznaczone zostaną one na renowację 
zabytkowych, zniszczonych nagrobków 
łęczyńskiej nekropolii.

- Chcemy odnowić chociaż jeden 
nagrobek, aby dać świadectwo naszej 
pamięci o zmarłych mieszkańcach 
Łęcznej – mówi Łukasz Siegieda. – Nie 
zmarnuje się ani jeden grosz.

- Urzędowe koszty (82 zł) zorgani-
zowania zbiórki pokryliśmy z własnych 
kieszeni. - To nasz wkład w tę akcję – 
mówi Kuczyński.

O wyborze grobów, które zostaną 
odrestaurowane jako pierwsze, zadecy-
dują wspólnie przedstawiciele kościoła, 
Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków, 
kwestujących i historyków z Łęcznej.

Być może na renowację potrzeb-
ne będą większe niż zebrane środki. 
Jednak organizatorzy akcji czyli 
Społeczny Komitet Łęczna24.pl nie 
składają broni. Pomysłów mają wiele 
od szukania sponsora do aukcji inter-
netowych, jednak póki co nie myślą 
nad konkretnymi rozwiązaniami, bo 
wycena renowacji nagrobków nie jest 
jeszcze znana. 

Kwesta na cmentarzu w Łęcznej 
uznana została za udaną i na pewno 

zostanie powtórzona za rok. Wtedy ma 
trwać dłużej, a zaangażować mają się w 
nią i włodarze i osoby znane i lubiane, 
a także chętni wolontariusze.

Arek

Sprzedam działkę 15,5ar, ogrodzona, 
częściowo zabudowana (bud. gosp., 
stodoła) blisko jezioro, szkoła, sklep, 
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, 
Dratów, 8 km od Łęcznej. Cena 
do uzgodnienia. Tel: 81 757 0470;                
517-826-119.
Sprzedam Alfa Romeo 146, 2l. ben-
zyna + gaz, 155 KM, rocznik 96’, 
przebieg - 200 tys. km, 5 drzwio-
wy, elektryczne szyby i lusterka, 
ABS, klimatyzacja, spojler, czarny, 
bezwypadkowy. Cena: 4500 zł. tel.                      
663 493 874

Paczka to prezent starannie przy-
gotowany. Wolontariusz jest jego 
pośrednikiem – to on kontaktuje się z 

rodziną i pyta, czego jej brak. Odpo-
wiada również za kontakt z darczyńcą, a 
później, po przekazaniu paczki rodzinie 
sam dostarcza prezent dla darczyńcy, 

który stanowi relacja z tego, jak paczka 
została przyjęta i ile sprawiła radości. 

W naszym regionie Szlachetna 
Paczka jest organizowana po raz 
pierwszy. Udział w programie to 
szansa na zdobycie niezwykłych i 
cennych doświadczeń. Dodatkowo, 
to program, który jak żaden inny 
wyostrza zmysł pracy z ludźmi i 
uwrażliwia na ważkie problemy 
społeczne, budując poczucie lokalnej 
odpowiedzialności.

Jednak, aby akcja miała szansę 
zaistnienia potrzebni są pełnoletni 
wolontariusze.  Może nim się stać 
każdy, kto podejmie w pełni świado-
mą i  odpowiedzialną decyzję:  tak, 
chcę być dla innych bohaterem. Po 
więcej informacji odnośnie wolon-

tariatu należy pisać na adres mailowy 
szp.leczna@wp.pl oraz dzwonić pod nr 
telefonu 785211943.

Grzegorz Kuczyński

Szlachetna paczka w Łęcznej

Prawie 11 kandydatów przy-
pada w Łęcznej na jeden mandat 
radnego, bowiem osiem różnych 
komitetów wyborczych zgłosiło 227 
kandydatów, którzy będą walczyć 
o 21 miejsc w Radzie Miejskiej                   
w Łęcznej.

O mandaty radnych w stolicy po-
wiatu walczą tylko dwie partie, które 
oficjalnie wystawiły swoje listy. Dwaj 
główni polityczni oponenci polskiej 
sceny politycznej: PO i PiS zgłosiły 
odpowiednio 42 i 32 kandydatów. 
Pozostałe sześć list zgłosiły komitety 
wyborców, z których jeden – KWW  
WSPÓLNE DOBRO zgłosił tylko 
12 kandydatów w dwóch z czterech 
okręgów wyborczych w Łęcznej. 
Maksymalną liczbę kandydatów (42) 
wystawił KWW SAMORZĄDOWE 
FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ, 
niewiele mniej bo po 41 kandyda-
tów komitety: ŁĘCZNA-WSPÓLNA 
PRZYSZŁOŚĆ oraz  POROZUMIE-
NIE SAMORZĄDOWE WSPÓLNA 
SPRAWA.

Co można powiedzieć o listach i 
samych kandydatach na radnych? Z 
oficjalnych danych wynika, że naj-
młodsi pretendenci do rajcowskich 
krzeseł mają 19 lat, a najstarszy liczy 
sobie 71 wiosen. Do decydowania o 
losach gminy nie bardzo garną się 
kobiety, które na listach stanowią 
czwartą-trzecią część ogółu kandyda-
tów. Najwięcej bardzo młodych ludzi 
(poniżej 30 roku życia) jest na listach 
Platformy Obywatelskiej, której lide-
rzy list, zajmujący pierwsze pozycje, 
liczą sobie łącznie 140 lat (średnia 35 
lat). Dla porównania drugi pod wzglę-
dem niskiego wieku liderów komitet 
ŁĘCZNA-WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 
wystawia ekipę z średnią 47,5 wiosen. 
Na drugim biegunie są komitety:  
POROZUMIENIE SAMORZĄDO-
WE WSPÓLNA SPRAWA (średni 
wiek liderów 58,5 roku), TWÓJ SA-
MORZĄD (54,5 roku) oraz Prawo i 
Sprawiedliwość (51 lat).

O tym jak będzie wyglądać przez 
najbliższe cztery lata Rada Miejska 
w Łęcznej zadecydują wyborcy 21 
listopada. Wtedy poznamy, które listy 
znajdą najwyższe poparcie jak i to, 
czy preferowany będzie wiek, czy na 
przykład wykształcenie lub dotychcza-
sowe osiągnięcia. Do zobaczenia przy 
urnach.

R. Nowosadzki 

Gmina Łęczna

Wybory 2010
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dok. ze str. 1
Większość kierowców, póki co utrudnienia 

w ruchu przyjmuje ze sporą tolerancją. Mówi się, 
że skoro tyle lat czekaliśmy na nową organizację 
ruchu w mieście to jeszcze jeden miesiąc da się 
wytrzymać, bo tyle ma podobno trwać wydłużenie 
okresu prac drogowych. Jednak część kierowców 
ma już dość utrudnień, narzekają też ci, którzy tej 
koncepcji przebudowy drogi nr 82 byli przeciwni 
od samego początku.   

Szczerze mówiąc o ślamazarności obecnie 
prowadzonych prac trudno mówić. Cały problem 

polega na zbyt późnym ich rozpoczęciu. Po pod-
pisaniu umowy przez Strabag, na drodze nic się 
praktycznie nie działo przez kilkadziesiąt dni, bo 
za poważne prace trudno uznać wycięcie krzaków 

i drzew. Trudno powiedzieć, czy późny termin 
rozpoczęcia robót wynikał z protestów turystów 
jeżdżących przez Łęczną nad jeziora, czy raczej z 
wewnętrznych problemów Strabagu, bo w firmie 
sytuacji nie chcą komentować. Pewne jest, że pro-
blem robi się coraz poważniejszy. I nie chodzi tu 
o ten deklarowany miesiąc opóźnienia. Jeśli przed 
zakończeniem prac spadnie śnieg, to z miesiąca 
zwłoki może się zrobić kilka miesięcy, a to już 
będzie klęska.

Niestety, jak uczy nas doświadczenie, w Polsce 
drogowców zima zaskakuje zawsze. Najbardziej 

ta, która przychodzi późno. Oby drogowcy ze 
Strabagu chociaż pod tym względem okazali się 
wyjątkiem.

R. Nowosadzki

Zima zaskoczy drogowców?

Na naszej stronie poza aktualnościami dotyczącymi naszego miasta, gminy i 
powiatu znajdą Państwo również zawsze najnowsze wydanie gazety „Pojezierze” 
w wersji elektronicznej. Umieściliśmy również dział ogłoszeń drobnych, archiwum 
tekstów publikowanych w naszej gazecie oraz informacje o nas. Zamieszczamy 
także galerie fotograficzne z różnych wydarzeń dziejących się dookoła nas. 

Strona oczywiście cały czas będzie się rozwijała. W związku z tym czekamy 
na Państwa głosy i uwagi dotyczące jej funkcjonowania.

Już teraz uruchomiliśmy sondę, którą znajdziecie Państwo na stronie głównej, 
dotyczącą szans poszczególnych kandydatów na fotel burmistrza naszego miasta.
Zapraszamy do udziału w niej i oddania już teraz swojego głosu. 

Przypominamy wszystki kandydatów na to stanowisko: Teodor KOSiARSKi, 
Marek STRYCHARCZUK, Mirosław TARKOWSKi, Piotr WŁODARSKi.

Już dziś wejdź na www.e-pojezierze.pl i poprzyj swojego kandydata!

Pod koniec października władze Łęcznej złożyły wniosek 
o unijne wsparcie rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej. Pro-
jekt, oparty na opracowanym wcześniej Lokalnym Programie 
Rewitalizacji, czyli wieloletnim planie działań zmierzających 
do odnowy tego unikatowego fragmentu miasta, ma koszto-
wać ponad 12 milionów złotych, z których aż 9 milionów 
Łęczna chciałaby otrzymać z funduszy Unii Europejskiej. 

Rewitalizacja znaczy dosłownie przywrócenie do życia, 
ożywienie, czyli działanie skupione na ożywieniu zdegrado-
wanych obszarów miast, którego celem jest znalezienie dla 
nich nowego zastosowania, poprawy funkcjonalności, estety-
ki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym 
zespole. Nie oznacza natomiast prostego przywrócenia do 
stanu poprzedniego. W przypadku Łęcznej nie chodzi więc na 
przykład o przywrócenie łęczyńskim rynkom ich handlowej 
przeszłości ale znalezienie dla nich nowej funkcji – przyjaznej 
mieszkańcom w XXI wieku. 

Planowana rewitalizacja ma objąć Rynek I, czyli plac 
pomiędzy ratuszem a Urzędem Stanu Cywilnego i Rynek 
III, czyli otoczenie budynków na Starym Mieście. Projekt 
obejmuje kompleksową przebudowę ulic, placów zabaw, cią-
gów pieszych, oświetlenia, a także remont bloków i budynku 

Przywrócić świetność miasta
komunalnego przy Placu Kościuszki 1. Zakres potrzebnych 
działań jest olbrzymi, bo obejmuje obszar o powierzchni 
122,16 ha, a długość staromiejskich uliczek wymagających 
przebudowy wynosi ponad 8,5 kilometra. Większość licznych 
uliczek, takich jak 11 Listopada, 3 Maja, Bożnicza, Kanałowa, 

Jagiełki, Litewska, Krótka, Lubelska, Łańcuchowska, Mic-
kiewicza wymaga remontu. Nie chodzi jednak tylko o nową 
nawierzchnię jezdni czy chodniki ale też o całą podziemną 
infrastrukturę i budowę kanalizacji, więc to bardzo kosztow-
na inwestycja. Bez unijnego wsparcia miasto musiałoby ją 
realizować przez naście lat. 

Realizacja tego ambitnego projektu nie oznacza jednak 
przywrócenia pełnego blasku łęczyńskiej starówce. Plan nie 
obejmuje, bo nie może, odnowy budynków będących pry-
watną własnością. O ich wygląd muszą zadbać właściciele. 
W większości przypadków przekracza to jednak ich finan-
sowe możliwości. Być może wraz z przywróceniem blasku 
otoczeniu, wybudowaniu kanalizacji, znajdą się zamożni 
nabywcy ich nieruchomości, którzy wezmą też na siebie ciężar 
gruntownych remontów. Bo dzisiaj na Starym Mieście, poza 
rodowitymi łęcznianami, niewielu jest chętnych by tu żyć czy 
pracować.                                                R. Nowosadzki

www.e-pojezierze.pl
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Dwieście trzydzieści osób z placówek oświatowych z terenu po-
wiatu łęczyńskiego wystartowało w dziesiątym już Biegu Bolivara, 
patrona Zespołu Szkół nr 2 w Milejowie. Organizatorem biegu był 
zespół szkół, którego patronem jest Simon Bolivar oraz Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej. Koordynatorami biegu byli nauczyciele 
miejscowego zespołu Józef Krauze i Janusz Grabiński.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: 
Przedszkole – 5-latki: Julia Żukiewicz, Maciej Bodziak, 6-latki: 
Martyna Jabłońska, Bartek Cyc. Szkoła podstawowa – klasy 
I-II: Agnieszka Biała, Szymon Bernecki, klasy III-IV: Natalia 
Wójcik, Dawid Borcoń, klasy V-VI: Angelika Malarek, Adrian 
Wójcik. Gimnazjum - Andżelika Rembisz, Tomasz Ćwirzeń. 
Szkoła ponadgimnazjalna - Magdalena Walczak, Paweł Czu-
backi. Dorośli – Arkadiusz Jarosz.

Mariusz Łagodziński

Piłkarki GKS Górnika Łęczna 
zakończyły rundę jesienną rozgrywek 
o Mistrzostwo Polski. Górniczki w 
ekstralidze miały bardzo trudny po-
czątek. Ostatecznie jednak, końcowy 
wynik rundy, jak na beniaminka, nie 
jest taki zły.

W pierwszych trzech meczach 
grały przeciwko mistrzowi, wicemi-
strzowi i trzeciej drużynie ubiegłego 
sezonu. W wymienionych meczach nie 
udało się zdobyć choćby punktu. Za-
pewne podłamało to łęcznianki, gdyż 
w czwartej kolejce również poniosły 
wysoką porażkę, przegrywając na 
wyjeździe 0:3 z Pogonią Szczecin Wo-
men. Pierwszy punkt drużyna z grodu 
dzika zdobyła w derbowej konfronta-
cji z AZS PWSZ Biała Podlaska. W 
Łęcznej po bramce kapitana drużyny 
Marioli Lisowskiej padł wynik 1:1. 
Kibiców żeńskiej drużyny, kolejny 
zimny prysznic spotkał w następnej 
kolejce. W drugim pod rząd meczu 
na własnym boisku Górnik uległ 1:2 
przeciętnemu zespołowi ekstraligi 
ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski 
(ósmy po rundzie jesiennej na dzie-

sięć zespołów). Na szczęście była to 
ostatnia porażka łęczyńskiego zespołu 
w pierwszej części rozgrywek. 

W trzech ostatnich meczach jesieni 
Górnik wreszcie, mówiąc po piłkarsku, 
zaskoczył i odniósł komplet zwycięstw. 
Najpierw zwyciężył na wyjeździe 3:1 
Czarnych Sosnowiec (bramki Ana 
Alekperova dwie, Julia Sokolova), 
następnie pokonał u siebie 1:0 1.FC 
Katowice (bramka Raymonda Kudyte). 
Na koniec znakomitej passy okazał się 
lepszy od Mitech Żywiec, pokonując 
przeciwniczki 2:1 na wyjeździe. Do 
siatki jak we wcześniejszych meczach 
trafiły Ana Alekperova (z karnego) i 
Mariola Lisowska. 

Pozostaje żałować, że forma przy-
szła a mecze o punkty się skończyły. 
Dzięki dobrej końcówce rundy piłkarki 
przesunęły się w tabeli z przedostat-
niego miejsca (dziewiątego) na siódme 
po ostatnim meczu pierwszej rundy. 
Mają zdobytych dziesięć punktów (trzy 
zwycięstwa, jeden remis, pięć porażek), 
strzeliły osiem bramek, straciły zaś 
szesnaście. Do piątego w tabeli zespołu 
tracą tylko punkt. W przerwie można 

Górnik ii Łęczna – Rezerwy pierwszoligowca mają 
za sobą czternaście kolejek rozgrywek o mistrzostwo trze-
ciej ligi, grupa lubelsko – podkarpacka. W ostatniej kolejce 
Górnik II przegrał 0:2 na własnym boisku z wiceliderem 
tabeli po trzynastu kolejkach Stalą Sanok. Zespół z dorobkiem 
siedemnastu punktów (pięć zwycięstw, dwa remisy, siedem 
porażek), bramki – siedemnaście zdobytych i dziewiętnaście 
straconych, zajmuje w tabeli dziesiąte miejsce. Najlepszym 
strzelcem drużyny jest Grzegorz Szymanek, zdobywca ośmiu 
bramek.

Tur Milejów – Remisem jeden do jednego milejowianie 
zakończyli wyjazdowy mecz z POM Iskra Piotrowice w ra-
mach trzynastej kolejki o mistrzostwo klasy okręgowej, grupa 
Lublin. Siedemnaście punktów przy bilansie bramkowym 
22-25 daje Turowi w tabeli dziewiąte miejsce. Jak dotychczas 
zespół z Milejowa więcej meczów przegrał niż wygrał, po tej 

Udana końcówka rundy więc spokojnie skupić się na pracy, 
niewątpliwie trzeba popracować nad 
zdobywaniem bramek jak również nad 
grą w defensywie. Jesienią na wyniki 
łęczyńskich piłkarek niewątpliwie 
wpłynęło przyjście przed rozpoczęciem 
sezonu kilku nowych zawodniczek, 
które po prostu potrzebowały czasu na 
zgranie się ze sobą i wkomponowanie 
w zespół.

Generalnie mimo wszystko rundę 
należy ocenić na plus, bo nowicjusze 
ligi bardzo często w pierwszym sezonie 
w nowej klasie rozgrywkowej mają 
problemy z uzyskiwaniem satysfak-
cjonujących wyników. Należą się więc 
słowa uznania i podziękowania dla 
władz GKS Górnik Łęczna i sztabu 
szkoleniowego jak i samych piłkarek, 
dzięki nim mamy bowiem w Łęcznej 
najwyższą klasę rozgrywkową. Kibice 
wierzą, że wiosna będzie co najmniej 
nie gorsza od jesieni i zespół utrzyma 
się w ekstralidze. Szkoda jedynie, że 
piłka żeńska cieszy się tak małym 
zainteresowaniem i na mecze na-
szych piłkarek w Łęcznej przychodzi 
mała liczba widzów a zawodniczkom 
niewątpliwie przydałby się gorący 
doping.

Mariusz Łagodziński

pierwsze stronie jest sześć zaś po drugiej pięć, dwa pojedynki 
zakończyły się remisem.

Błękit Cyców – Nie wiedzie się w tym sezonie Błękito-
wi w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A, grupa Lublin III. 
W dziesiątej kolejce cycowianie ulegli na własnym boisku 
jeden do trzech GLKS Michów. Po niej z bilansem dwóch 
zwycięstw, trzech remisów i pięciu porażek, bramki 21-24 
zajmują w tabeli dwunaste miejsce na czternaście drużyn.

ludwiniak ludwin – Znakomicie spisują się podopiecz-
ni trenera Mariusza Marca w rozgrywkach o mistrzostwo kla-
sy A, grupa Lublin III. W dziesiątej serii spotkań na własnym 
boisku pokonali, zdecydowanie, bo cztery do jednego czołową 
drużynę ligi Świdniczankę Świdnik Mały. Dzięki zdobyciu 
w dziesięciu meczach dwudziestu punktów na które złożyło 
się sześć zwycięstw i dwa remisy ludwinianie są wiceliderem 
tabeli. Dotychczas strzelili aż trzydzieści dwie bramki, stracili 
jedenaście. Daje to wysoką średnią jeżeli chodzi o zdobyte 
bramki, wynosi ona ponad trzy bramki na mecz.

Mariusz Łagodziński

Piłkarski raport 

Pobiegli po raz dziesiąty

Pierwszy ale nie ostatni zespół 
boisk sportowych został w piątek 5 
listopada br. przekazany mieszkań-
com Łęcznej. Orlik, bo o nim mowa 
znajduje się na ulicy Jaśminowej przy 
Zespole Szkół nr 2.

Uroczystość rozpoczęła się od 
artystycznych występów 
dzieci w pobliskiej hali 
sportowej. Pełna widow-
nia obserwowała poka-
zy tańca nowoczesnego, 
sportu, a także wspól-
ny występ wszystkich 
uczestników. Po części 
artystycznej dzieci i za-
proszeni goście udali się 
na płytę boiska. Tam po 
okolicznościowych wy-
stąpieniach burmistrza, 
marszałka województwa 
i zastępcy wojewody do-
konano oficjalnego przecięcia wstęgi i 
orlik został otwarty. Po chwili rozpoczę-
ły się dwa równoczesne mecze w piłkę 

nożną i koszykówkę.
Boiska będą otwarte dla wszyst-

kich mieszkańców Łęcznej nieod-
płatnie. Przestrzegania kolejności 
rozgrywek oraz regulaminu będzie 
pilnował instruktor-koordynator. 

Łęczyński orlik posiada 
wielofunkcyjne boisko do 
gry w siatkówkę, koszy-
kówkę i piłkę ręczną z 
elastyczną nawierzchnią 
poliuretanową oraz do piłki 
nożnej ze sztuczną tra-
wą. Boiska są oświetlone, 
odwodnione i posiadają 
zaplecze szatniowe. Kom-
pleks zajmuje ponad 2,5 
tys. m2. 

Koszt inwestycji wy-
niósł 882 tys. zł. i został 

sfinansowany z trzech źródeł: budżetu 

urzędu marszałkowskiego, wojewódz-
kiego i miejskiego.

G. Kuczyński

Doczekaliśmy się 
„Orlika” w Łęcznej

Sukces Górnika
W meczu XV kolejki pierwszej ligi Górnik Łęczna 

wygrał z GKP Gorzów Wielkopolski 2:1. Bramki dla 
naszego zespołu zdobyli Dejan Miloseski oraz Nildo, a 
dla gości Maciej Górski.

Pierwsza bramka padła po rzucie karnym, podykto-
wanym przez sędziego z Warszawy. Wynik ustalony w 
trzeciej minucie meczu utrzymał się przez całą pierwszą 
połowę. W drugiej odsłonie meczu szczęście najpierw 
sprzyjało gościom, którym po golu Górskiego udało się 
doprowadzić do wyrównania. Na szczęście wprowadzony 
w 78 minucie Nildo uzyskał dla naszego zespołu bardzo 
potrzebne zwycięstwo. 

Z uwagi na to, że Odra Wodzisław Śląski przegrała z 
Flotą 0:1, a Ruch Radzionków wygrał w Poznaniu, to po 
15 kolejce nasz zespół z dorobkiem 21 punktów zajmuje 
8 miejsce w tabeli.                                              (nor)


