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Lubelski Węgiel Bogdanka oraz 
Elektrownia Połaniec – Grupa GDF 
Suez Energia Polska  podpisały na 
początku maja list intencyjny w 
sprawie współpracy przy projekcie 
budowy elektrowni węglowej na Lu-
belszczyźnie.

„GDF Suez i LW Bogdanka roz-
ważają podjęcie wspólnych działań 
mających na celu rozwój oraz realizację 
projektu budowy elektrowni” – czytamy 
w komunikacie. Strony zgłosiły chęć 
wspólnego przeprowadzenia w 2013 
roku niezbędnych analiz ekonomicznych 
oraz podjęcia przez powołany zespół ds. 
projektu prac dotyczących ustalenia za-
sad i warunków dalszej współpracy.

Francuski koncern, który jest wła-
ścicielem elektrowni w Połańcu, o 
budowie elektrowni w Starej Wsi koło 

Łęcznej myśli już od pewnego czasu, 
o czym informowaliśmy w Pojezierzu. 
Na potrzeby inwestycji wykupiono już 
nawet grunt, a pierwsze przymiarki doty-
czyły budowy bloku opalanego węglem 
o mocy 800 MW. Dzisiaj mówi się już 
raczej o bloku z mocą 500 MW, bo czyn-
nikiem ograniczającym moc elektrowni 
jest dostępność wody na tym terenie.

Naturalnym partnerem takiej inwe-
stycji jest oczywiście Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. dzięki położeniu 
kopalni, odległej zaledwie o 15 km od 
planowanej elektrowni (9 km w linii 
prostej). Węgiel z Bogdanki mógłby 
więc być dostarczany do elektrowni 
taśmociągiem, co zdecydowanie ob-
niżyłoby koszty eksploatacji bloku 
energetycznego. 

Będzie elektrownia?

Z każdym rokiem, a nawet mie-
siącem przybywało ostatnio bezrobot-
nych. Pod koniec ubiegłego roku było 
ich już w Polsce niemal 2 mln 137,6 tys., 
w końcu lutego 2013 roku bez oficjalnej 
pracy było 2 mln 337,4 tys. osób. 

W ciągu dwóch miesięcy przybyło 
więc 200 tysięcy bezrobotnych. Na szczę-
ście negatywny trend zaczyna się zmieniać 

Oferują pracę
i stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 
w kwietniu br. 14,0 proc. i w porównaniu do 
marca br. spadła o 0,3 punktu procentowe-
go. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez 
pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 
2013 roku wyniosła 84,5 tys., co niestety 
oznacza spadek o 5 proc.

Dni Łęcznej
Tegoroczne Dni Łęcznej odbędą 

się w dniach 14-16 czerwca. Rozpocz-
nie je XI Bieg Kasztelański. 

15 czerwca podczas Jarmarku 
Łęczyńskiego na boiskach przy ul. Bog-
danowicza 9 na scenie wystąpią dzieci z 
łęczyńskich szkół i przedszkoli oraz lo-
kalni artyści. Gwiazdami wieczoru będą 
Liber i Natalia Szroeder. Muzyczna 
atrakcja kolejnego wieczoru to koncert 
Rudiego Schubertha i Wałów Jagiel-
lońskich.                                            er

Impreza odbyła się po raz szósty, a 
zrealizowana została w ramach projektu 
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym 
produktem rozwoju Polski Wschodniej, 
będącego wspólnym przedsięwzięciem 
sześć gmin w których, według analiz hi-
storycznych, Jan III Sobieski przebywał 
lub miał inne powiązania. 

Majówka 
z historią 

Wystrzały armat, zgrzyt mieczy 
i chrzęst zbroi – takie odgłosy można 
było usłyszeć podczas Historycznej 
Majówki 5 maja w Zawieprzycach.
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W czerwcu 2013 roku rozpoczną 
się prace nad nowym boiskiem przy 
gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

Będzie to obiekt wielofunkcyjny 
do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
ręczną i nożną. 

Ze względów użytkowych na-
wierzchnia zostanie wykonana z  
poliuretanu. Boisko będzie ogro-
dzone i oświetlone, co umożliwi 
organizowanie treningów i meczów 
także wieczorami. Obiekt sportowy  
będzie dostępny zarówno dla uczniów 

Nowe boisko w Łęcznej
gimnazjum jak i całej społeczności 
lokalnej. 

Koszt inwestycji oszacowano na  600 
tys. zł. Miasto zdobyło na projekt 170 ty-
sięcy złotych dofinansowania ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
ramach Wojewódzkich Wieloletnich Pro-
gramów Rozwoju Bazy Sportowej.

Koniec budowy  jest przewidywany 
na koniec sierpnia 2013 r. Wykonawca 
inwestycji będzie znany prawdopodob-
nie pod koniec maja 2013 roku. 

E. Rusinek

Zatankował
W niedzielę 12 maja przed godziną 

10.00 w miejscowości Brzeziny gm. 
Puchaczów doszło do potrącenia rowe-
rzysty. Policjanci z łęczyńskiej drogówki 
ustalili, że 26–letnia mieszkanka Łęcznej 
wyjeżdżając z posesji pojazdem marki 
Ford podczas wykonywania manewru 
cofania potrąciła przejeżdżającego w 
tym czasie rowerzystę. 36–letni mieszka-
niec gm. Puchaczów z urazem ręki został 
przewieziony do szpitala w Łęcznej. 
Jak się okazało mężczyzna podróżował 
jednośladem mając ponad 2,4 promila 
alkoholu w organizmie. Kierująca for-
dem była trzeźwa.
W audi z promilami

Ponad 2,5 promila alkoholu miał w 
organizmie 20 – letni mieszkaniec gm. 
Milejów. W takim stanie, z marnym 
skutkiem próbował prowadzić samo-
chód. Jazda po pijanemu skończyła się 
wypadkiem.  

Do zdarzenia doszło 11 maja w 
sobotę po godzinie 18.00. Dyżurny 
łęczyńskich policjantów otrzymał in-
formację, że na teren jednej z posesji w 
miejscowości Łańcuchów gm. Milejów 
wjechał nietrzeźwy kierujący. Jak się 
okazało kierujący pojazdem marki Audi 
po wcześniejszym uszkodzeniu ogrodze-
nia wjechał na posesję przejeżdżając tuż 
obok właściciela posesji, który w tym 
czasie wykonywał prace ogrodowe. 
Badanie trzeźwości kierowcy wykazało 
ponad 2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Ponadto mężczyzna nie posiadał 
przy sobie dokumentów uprawniających 
do kierowania pojazdami oraz aktualnej 
polisy OC.
Z promilami do pożaru

7 maja w Bekieszy, około godz. 1 w 
nocy nietrzeźwy kierowca zjechał wozem 
strażackim OSP do rowu. Razem z kie-
rowcą jechało czterech innych strażaków. 
Nikt poważnie nie ucierpiał, a rano wóz, 
który jechał do gaszenia palącej się trawy, 
znalazł się w garażu. Trwa wyjaśnianie 
okoliczności zdarzenia.
Gimnazjaliści z Zalesia najlepsi

Testy ze znajomości przepisów ru-
chu drogowego, jazda po torze przeszkód 
i po miasteczku ruchu drogowego oraz 
udzielanie pierwszej pomocy przedme-
dycznej to zadania z którymi zmagali 
się zawodnicy 19 drużyn podczas Finału 
Wojewódzkiego XXXVI Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego dla szkół gimnazjalnych. 
Zawody rozegrano 9 maja w Zespole 
Szkół Nr 2 w Łęcznej. Zwycięska druży-
na z gimnazjum w Zalesiu reprezentować 
będzie nasze województwo na finale 
krajowym.

Celem turnieju jest przede wszyst-
kim działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w 
tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz popularyzacja przepisów 
i  zasad bezpiecznego poruszania się 
rowerzystów po drogach, a także wiedzy 
z zakresu udzielania pomocy przedme-
dycznej.

Turniej odbywał się pod czujnym 
okiem policjantów ruchu drogowego z 
KWP w Lublinie oraz KPP w Łęcznej a 
także przedstawicieli Polskiego Związku 
Motorowego w Lublinie. Tegorocznymi 
zwycięzcami są uczniowie z Publicznego 
Gimnazjum w Zalesiu – powiat bialski, 
II miejsce zajęli uczniowie z Gimna-
zjum Nr 3 w Krasnymstawie – powiat 
krasnostawski, a III miejsce drużyna z 
Publicznego Gimnazjum w Kocudzy 
– powiat janowski. W klasyfikacji in-
dywidualnej zwyciężył Patryk Wiącek 
z Gimnazjum  Nr 3 w Krasnymstawie. 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody 
oraz puchary i dyplomy, a każda drużyna 
sierżanta Dzika – maskotkę łęczyńskiej 
policji. 

Podczas turnieju osobom współpra-
cujących z Polskim Związkiem Motoro-

wym na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w tym organizacji 
turniejów zostały przyznane Odznaki 
Honorowe PZMot. Srebrną odznakę 
otrzymał mł. insp. Sławomir Góźdź – 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Lublinie. Brązowymi odznakami wy-
różniono: Pawła Haładyja – nauczyciel 
z Krasnegostawu, Henryka Kulaszę – na-
uczyciela z Kocudzy, Witolda Muszyń-
skiego – nauczyciela z Łęcznej. Medal 
60 – lecia PZMot w Lublinie otrzymał 
insp. Sławomir Zagojski – komendant 
policji w Łęcznej.
Jechał „pijany w sztok”

Ponad 5 promili alkoholu w organi-
zmie miał zatrzymany 6 maja do kontroli 
drogowej rowerzysta. W takim stanie 53 
– letni mieszkaniec gm. Lubartów podró-
żował jednośladem po drodze publicznej 
w miejscowości Jawidz gm. Spiczyn. Do 
zdarzenia doszło po godzinie 19.00. Poli-
cjanci z łęczyńskiej drogówki zatrzymali 
w Jawidzu rowerzystę do kontroli dro-
gowej. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 
okazało się, że 53–letni mieszkaniec gm. 
Lubartów miał ponad 5,3 promila alko-
holu w organizmie. W takim stanie męż-
czyzna podróżował swoim jednośladem 
po drodze publicznej. Wkrótce odpowie 
przed sądem. Kierowanie rowerem w 
stanie nietrzeźwości  zagrożone jest karą 
grzywny, karą ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku.
Bracia zatrzymani na włamaniu

Łęczyńscy policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku dwóch braci w wieku 
15 i 24 lat. Młodzi mężczyźni usiłowali 
włamać się do garażu w gm. Milejów 
skąd chcieli zabrać elektronarzędzia. 
Obaj byli pijani. 4 maja w sobotę 
24–latek usłyszał zarzut usiłowania kra-
dzieży z włamaniem. Przestępstwo to za-
grożone jest karą do 10 lat pozbawienia 
wolności. Natomiast nieletnim sprawcą 
zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Do zdarzenia doszło 3 maja w 
piątek. Około godziny 19.00 łęczyńscy 
policjanci otrzymali informację, że w 
miejscowości Zalesie gm. Milejów ktoś 
usiłuje włamać się do pomieszczeń go-
spodarczych. Na miejsce natychmiast 
został skierowany patrol policji. Funk-
cjonariusze w bezpośrednim pościgu 
zatrzymali dwóch mężczyzn. Jak się 
okazało wybili szybę w oknie garażu i 
usiłowali stamtąd ukraść elektronarzę-
dzia. Mieszkańcy gm. Milejów zostali 
przewiezieni do komendy. Obaj byli 
pijani. 24–latek miał ponad 2,8 promila 
alkoholu. Noc spędził w policyjnym 
areszcie. Z kolei jego nieletni brat miał 
blisko 2,5 promila w organizmie. Po 
wykonaniu czynności został przekazany 
pod opiekę ojcu.
Nietrzeźwi na drogach

Przez trzy dni pierwszego majowe-
go weekendu w ręce policjantów wpadło 
9 nietrzeźwych kierujących w tym 2 
osoby małoletnie oraz 4 kierujących po 
użyciu alkoholu. 

W piątek 3 maja przed godziną 9.00 w 
Łęcznej policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego rowerem. Okazało 
się, że 37–letni mężczyzna miał ponad 
promil alkoholu w organizmie. Ponadto 
posiada zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych obowiązujący zgodnie z 
wyrokiem sądu do listopada 2013 roku. 
Tego samego dnia wieczorem w ręce 
policjantów wpadł kolejny rowerzysta. W 
miejscowości Zawieprzyce mężczyzna 
na widok radiowozu zeskoczył z roweru. 
Badanie stanu trzeźwości wykazało u 
66–latka ponad 0,8 promila alkoholu.

Kolejnego dnia około godziny 18.00 
w Cycowie 51–letni mężczyzna podró-
żował rowerem mając ponad 2 promile 
alkoholu. Pół godziny później w Pu-
chaczowie zatrzymany został 67–latek. 
Wynik badania również ponad 2 promile 
alkoholu. Z kolei w Cycowie po godz. 

23.00 mundurowi zauważyli jadącego 
bez wymaganego oświetlenia rowerzy-
stę. 74–latek podróżował jednośladem 
mając w organizmie blisko 1,3 promila 
alkoholu.

W nocy z 4/5 o godzinie 1.00 w 
Kajetanówce policjanci zauważyli ja-
dący ,,wężykiem” pojazd marki Honda 
Civic. Za kierownicą siedział 22–letni 
mieszkaniec gm. Milejów. Młody kie-
rowca miał ponad 1,3 promila alkoholu 
w organizmie. Ponadto nie posiadał przy 
sobie prawa jazdy.

Z kolei w niedzielę policjanci 
udaremnili dalszą jazdę 3 nietrzeźwym 
kierującym. Niechlubnym rekordzistą 
okazał się 20–letni rowerzysta zatrzyma-
ny do kontroli w Zawieprzycach. Wynik 
badania stanu trzeźwości to ponad 3 
promile alkohol w organizmie.

Ponadto policjanci zatrzymali 
dwóch 16–latków. Pierwszy wpadł 
około godziny 22.00 w miejscowości 
Kolonia Zawieprzyce. Podróżował mo-
torowerem mając 0,6 promila alkoholu 
w organizmie. Natomiast w Nowogro-
dzie policjanci zatrzymali nietrzeźwego 
16–letniego rowerzystę. Miał ponad 1,6 
promila alkoholu w organizmie.
Postawili zarzuty

4 marca przed godz. 22 w We-
sołówce (gm. Puchaczów) łęczyńska 
drogówka zatrzymała do kontroli mazdę. 
Kierujący pojazdem 52-letni Robert R. 
miał 1,4 promila alkoholu w organizmie 
i okazał się księdzem oraz proboszczem 
w jednej z parafii powiatu chełmskiego. 
Po zakończeniu czynności służbowych 
został wypuszczony do domu. Zarzuty 
zostały mu jednak postawione dopiero 
30 kwietnia, bo duchowny przebywał 
leczenie. Jazda z wykazaną u księdza 
zawartością alkoholu zagrożona jest karą 
do dwóch lat więzienia.
Po włamaniu uciekał rowerem

We wtorek 30 kwietnia przed godz. 
8.00 dyżurny łęczyńskich policjantów 
otrzymał informację, że w miejscowo-
ści Puchaczów doszło do uszkodzenia 
mienia. Po przybyciu na miejsce okazało 
się, że 32–letni mężczyzna, bez stałego 
miejsca zamieszkania, włamał się do 
przyczepy kempingowej z której ukradł 
drewnianą suszarkę na ręczniki i plasti-
kową toaletę. Mężczyzna z przyczepy 
ponadto zabrał figurkę Jezusa. Następnie 
wsiadł na rower i zaczął uciekać. Po 
chwili jednak został ujęty przez świadka 
tego zdarzenia i przekazany policjantom. 
Funkcjonariusze przewieźli go do ko-
mendy. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 
okazało się, że miał ponad promil alko-
holu w organizmie. Pokrzywdzona tym 
zdarzeniem wartość strat oszacowała na 
kwotę ponad 500 zł.

32-latek usłyszał zarzuty. Zgodnie 
z obowiązującym prawem, za czyny 
których się dopuścił grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Wypadek w Cycowie

Łęczyńscy policjanci pod nadzorem 
prokuratora wyjaśniają okoliczności 
tragicznego w skutkach zdarzenia do któ-
rego doszło 26 kwietnia rano w Cycowie. 
54-letni mężczyzna został przygnieciony 
przez rozrzutnik. Przybyły na miejsce 
lekarz stwierdził zgon. Ze wstępnych 
ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 
mężczyzna na własnej posesji napra-
wiał rozrzutnik jednoosiowy. Podczas 
pracy tylna część maszyny przygniotła 
54–letniego gospodarza. 

opr. R. Nowosadzki
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- Przy założeniu, że elektrownia 
miałaby moc 500 MW byłoby to 1,5-2 
mln ton węgla, w tym ok. 0,5 mln ton 
mułów węglowych - poinformował 
PAP prezes Bogdanki Zbigniew 
Stopa. List intencyjny oznacza wolę 
obu stron, aby szczegółowo przeana-
lizować projekt budowy elektrowni w 
sąsiedztwie LW Bogdanka od strony 
ekonomicznej oraz technicznej. Oce-
niam, że projekt ten może być dla 
naszej spółki bardzo interesujący, 
jednak wiążące decyzje podejmie-
my dopiero po gruntownej analizie 
przedsięwzięcia. Dlatego jest za 
wcześnie na deklaracje dotyczące 
naszego ewentualnego zaangażowa-
nia kapitałowego w projekt – dodał 
prezes kopalni.

 Bogdanka i GDF Suez już owocnie 
współpracują, kopalnia dostarcza pali-
wo do elektrowni w Połańcu, a m.in. 
w 2012 r. obie firmy podpisały umowę 

Będzie elektrownia?
wieloletnią na lata 2013–2018 wartą 
łącznie ok. 3 mld zł.  

Nowa elektrownia węglowa w po-
bliżu Łęcznej mogłaby zacząć działać 
około 2020 roku. Szacowany koszt 
inwestycji to ok. 3,5 mld złotych. 
Ostateczna decyzja o budowie powinna 
zapaść w ciągu najbliższych miesięcy.

Dla Lubelszczyzny postawienie 
elektrowni byłoby bardzo ważną inwe-
stycją. W regionie nie ma większego 
producenta energii elektrycznej. Uru-
chomienie elektrowni obniżyłoby koszty 
przesyłu prądu, służyłoby też stabilizacji 
pracy sieci. Nowy zakład miałby też 
duże znaczenie dla okolicznych miesz-
kańców. Przy jego budowie zatrudnienie 
znalazłoby ok. 1200 osób, w tym część 
z regionu, a po zakończeniu inwestycji 
w samej elektrowni pracowałoby ponad 
100 osób. Taki zakład pracy zawsze 
jednak oznacza dodatkowo ożywienie na 
lokalnym rynku usług i w handlu.

Ryszard Nowosadzki
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Lubelszczyzna na szczęście nie 
należy do regionów o najwyższym 
bezrobociu ale i tutaj jest ono bardzo 
dokuczliwe, bez pracy pozostaje 14,9 
proc. aktywnych zawodowo. Powiat 
łęczyński z 3 tysiącami bezrobotnych 
ma 11,4 proc. wskaźnik, co plasuje go na 
trzecim miejscu wśród powiatów o naj-
mniejszym bezrobociu (biłgorajski – 9,8 
proc., m. Lublin 10,5 proc.). Największe 
bezrobocie jest w powiecie włodawskim 
(25 proc.), chełmskim (20,6 proc.) i 
hrubieszowskim (19,9 proc).

Bezrobocie powyżej 10 proc. ozna-
cza, że w gospodarce dzieje się źle. 
Dlatego każda nowa oferta pracy jest na 
wagę złota. Jeśli dotyczy prawie trzystu 
miejsc jest wprost bezcenna. A prawie 
tylu właśnie pracowników poszukuje 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. W 
najbliższych miesiącach kopalnia chce 
zatrudnić 90 osób do pracy pod ziemią. 
Nowi pracownicy mają zastąpić górni-
ków, którzy przechodzą już na emery-
turę. Jest to więc normalna wymiana 
pokoleń. Natomiast w sierpniu i we 
wrześniu tego roku spółka będzie szukać 
dalszych około 200 osób, tym razem w 
związku z planowanym zwiększeniem 
wydobycia. 

Można mieć nadzieję, że pracę w 
Bogdance znajdzie wielu absolwentów 
łęczyńskiej szkoły górniczej. Aktualne 
oferty pracy, a także formularz za pośred-
nictwem którego można przesłać swoje 
CV znajduje się na stronie internetowej 
kopalni: www.lw.com.pl.

(nor)

Oferują 
pracę

dok. ze str. 1

Trwa zasypywanie rowów przy 
ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. W przyszłości w ich miejscu ma 
powstać ścieżka rowerowa.

Od momentu budowy ulicy Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego deszczówka 
z niej nie miała gdzie odpływać. Dlatego 
czasowym rozwiązaniem była budowa 
rowów. Jednak przy du-
żych zlewach nie spełniało 
to swojej roli i droga sta-
wała się nieprzejezdnym 
wodnym korytem.

Sytuacja z zalewaniem 
drogi skończyła się z mo-
mentem remontu alei Jana 
Pawła II i budową ulicy 
Księży Wrześniewskich. 
Teraz woda z ulicy Stefana 

Znikają paskudne rowy
Wyszyńskiego spływa do kolektora 
ściekowego pod krajówką.

Niepotrzebne rowy są systematycznie 
zasypywane, a teren wyrównywany. W 
przyszłości w ich miejscu ma pojawić się 
ścieżka rowerowa. Tak przynajmniej zapo-
wiedział burmistrz Łęcznej na jednej z sesji 
Rady Miejskiej w Łęcznej.               BB

W okolicach Łęcznej odbył się 
pieszy rajd poświęcony pamięci Sta-
nisława Kuchciewicza ps. Wiktor, 
jednego z „żołnierzy wyklętych”. 

W zorganizowanej wspólnymi si-
łami Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół, Związku Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych, Stowarzyszenia Kibiców 
Górnika Łęczna, oraz młodych ludzi dzia-
łających w grupie Narodowa Łęczna w 
imprezie wzięło udział blisko 70 osób.

Uczestnicy rajdu wśród których 
znaleźli się m.in. 85-letni Henryk Atem-
borski ps. Pancerny, żołnierz Brygady 
Świętokrzyskiej, oraz brat Stanisława, 
Aleksander Kuchciewicz, udali się pod 
pomnik kpt. Zdzisława Brońskiego ps. 
Uskok, dowódcy i towarzysza broni 
„Wiktora”. Tam mogli wysłuchać bio-
grafii łęczyńskiego żołnierza podziemia 
antykomunistycznego.

W drugiej części rajdu cała grupa 
udała się na pobliską polanę, gdzie przy 
ognisku mogli wysłuchać ciekawostek 
historycznych lub też aktywnie spędzić 
wolny czas korzystając z paintballa, 
zjazdu tyrolskiego czy też strzelnicy 
pneumatycznej.                              GK

Rajd pamięci

19 maja najpierw na ulicy Jagiełka 
w pobliżu bloku komunalnego, a później 
na ulicy Szkolnej na terenie blaszanych 
garaży pojawił  się łoś. Zwierzę były 
bardzo wystraszone.

Nie wiadomo dokładnie dlacze-
go klępa przyszła w tak zaludnione 
miejsce. Bardzo wystraszone zwierzę, 
które nie potrafiło odnaleźć wyjścia z 
blaszanej pułapki padło prawdopodob-
nie ze strachu.

Jeszcze w niedzielę truchło łosia 
zostało usunięte z terenu parkingu i 
zutylizowane.                                GK

Zagubiony łoś

Łęczyńscy policjanci pracują nad 
zatrzymaniem sprawców włamań do 
których doszło w kwietniu i maju na 
terenie Łęcznej. Łupem sprawców 
padły pieniądze i złota biżuteria.

Złodzieje wykorzystując nieobecność 
domowników po wejściu do środka prze-
szukiwali pomieszczenia zabierając głównie 
złotą biżuterię, pieniądze, a także aparaty 
fotograficzne i telefon komórkowy.

Policjanci apelują o wzmożoną 
czujność. Pamiętajmy o właściwym za-

O wyborze zwycięzców w po-
szczególnych województwach decydują 
samorządy terytorialne oddając głos w 
badaniu ankietowym. Laureaci konkursu 
to przedsiębiorstwa wyróżniające się 
stabilnością ekonomiczną i zaangażowa-
niem w rozwój obszarów na których dzia-
łają. Konkursowi patronują Ministerstwo 
Skarbu oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Pozostałe miejsca w województwie 

Bogdanka filarem gospodarki
LW Bogdanka S.A. w woj. lubelskim zajęła pierwsze miejsce w rankingu 

Filarów Polskiej Gospodarki 2012. To zestawienie najlepiej funkcjonujących w 
danym regionie firm przygotowane przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” oraz 
agencję badawczą. VIII edycja Gali Filarów Polskiej Gospodarki w Lublinie 
odbyła się pod koniec kwietnia 2013 roku.

lubelskim zajęli kolejno: Zakłady Azoto-
we Puławy S.A., Black Red White Sp. z 
o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Krasnystaw i Port Lotniczy Lublin. 

To nie jedyny sukces Bogdanki w 
ciągu ostatnich tygodni. Spółka dostała 
również statuetkę Lubelskiego Orła Biz-
nesu w kategorii Orzeł Biznesu X-lecia z 
Diamentami w konkursie organizowanym 
przez Lubelski Związek Pracodawców. 

E. Rusinek

bezpieczeniu swoich mieszkań. Przede 
wszystkim zwracajmy uwagę na to co 
dzieje się w pobliżu naszego mieszkania, 
klatki schodowej czy bloku.

Warto też jest porozumieć się z 
sąsiadem. Jeżeli zauważymy podejrzane 
osoby ,,kręcące” się bez celu, stojące 
pod drzwiami zainteresujmy się nimi, 
zapytajmy kogo szukają, możemy też  
poinformować policjantów - tel. 81 
7527210 lub 997, 112.

GK

Włamywacze grasują po Łęcznej

Na majówce można było zobaczyć 
inscenizację bitwy pod Cieszanowem w 
wykonaniu bractwa z tej miejscowości, 
widowisko „Wokół Victorii Wiedeń-
skiej”, prezentacje XVII-wiecznych 
tańców szlacheckich, a także pokazy 
sokolnicze i konne. 

Gwiazdą wieczoru była Ewe-
lina Lisowska, znana między inny-
mi z progra-
mu X Factor. 
U c z e s t n i c y 
majówki mu-
s ie l i  j ednak 
poczekać na 
j e j  w y s t ę p 
grubo ponad 
godzinę. 

Wokalist-
ka przepraszała 
na swoim face-
bookowym fan 
page’u: „Nie-
stety choroba 

Majówka z historią
gardła uniemożliwiła mi dotarcie na 
czas. Od samego rana starałam się 
reanimować gardło, żeby w ogóle 
wystąpić, choć w obecnym stanie mo-
jego zdrowia nie było to wskazane”. 
Uczestnicy koncertu chętnie pomogli 
Lisowskiej w śpiewaniu jej hitów, 
takich jak „W stronę słońca” i „Nie-
odporny rozum”.  

kk 

dok. ze str. 1

Podczas XXXI sesji Rady Miej-
skiej w Łęcznej, która odbyła się 22 
maja, radni większością głosów za-
twierdzili decyzję Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, że w tym roku ceny wody i od-
prowadzanych ścieków nie zdrożeją. 

Tak więc gospodarstwa domowe w 
budynkach jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych nadal płacić będą 3 zł netto za 
metr sześc. zużytej wody i 6,25 zł netto 
za odprowadzone ścieki, czyli mówiąc 
praktycznie metr sześcienny zimnej 
wody, liczonej ze ściekami kosztować 
będzie 9,99 zł brutto.

Tym razem problem ceny wody nie 
wywołał takich emocji jak rok temu. 
Ujawnił jednak po raz kolejny nie tyle 
może istnienie twardej opozycji wobec 
burmistrza, co już wzajemną głęboką 
niechęć grupy opozycjonistów i aktu-
alnego włodarza miasta. Jej przejawem 
było wstrzymanie się sześciu radnych 
podczas głosowania nad w sumie ko-
rzystną dla mieszkańców gminy decyzją 
o braku podwyżki cen.

Jeden z wstrzymujących się tłuma-
czył to faktem, że w Łęcznej cena wody 
jest i tak bardzo wysoka w porównaniu 
do innych miejscowości. Sprawdziliśmy 
to. Według internetowego portalu www. 
cena-wody.pl, który rejestruje ceny w 
41 miastach w całej Polsce, najdroższa 
woda jest w Rudzie Śląskiej – 5,66 zł net-
to, a najtańsza – 2,56 zł we Włocławku. 

Na 41 prezentowanych tam miast tylko w 
pięciu jest to cena niższa niż 3 zł. Szybkie 
przeszukanie internetu ujawnia, że w  
Lublinie woda kosztuje 3,21 zł netto, w 
Świdniku 3,14 zł, a w małym (10 tys. 
mieszkańców) Parczewie 2,46 zł.

To, że gdzieś zagubiła się meryto-
ryczna ocena problemów, a z obu stron 
rządzą emocje, potwierdziła debata nad 
skargą dwóch radnych na proces przyj-
mowania pracownika przez burmistrza. 
Wojewoda odesłał sprawę do Rady, 
komisja rewizyjna uznała ją za zasad-
ną, a radni w głosowaniu odrzucili. W 
sumie sprawa dosyć błaha a wywołała 
zaciekłą polemikę.

Nie było na szczęście kłótni wobec 
zmian w budżecie gminy, zaproponowa-
nych przez burmistrza, które mają mu 
pomóc w wybudowaniu miasteczka ru-
chu drogowego. Miasteczka, z  budowy 
którego zrezygnowała arbitralnie, jako 
jedyna w Polsce, Jolanta Szołno-Koguc, 
wojewoda lubelski. Burmistrz podtrzy-
mał na sesji wcześniejszą deklarację, że 
pomimo dziwnej decyzji wojewody mia-
steczko w Łęcznej wybuduje, a zmiana 
w budżecie ma mu umożliwić szukanie 
zewnętrznych pieniędzy na miasteczko. 

My znaleźliśmy pieniądze na mia-
steczko w budżecie gminy – wystarczy 
zrezygnować z mocno kontrowersyjne-
go projektu budowy pokoi gościnnych 
w Centrum Kultury.

Ryszard Nowosadzki 

Woda nie zdrożeje

Wygraj bilety do cyrku
dok. ze str. 1

Znany „Cyrk Zalewski” zaprezentuje 
w Łęcznej 5 czerwca o godz. 17 swój naj-
nowszy program. Do namiotu rozstawio-
nego przy ul. Staszica zaprasza międzyna-
rodowa grupa artystów cyrkowych. 

Atrakcją przedstawienia będzie za-
pewne trzyosobowa grupa „Dioro” z Bra-
zylii, która po raz pierwszy w Polsce wy-
konywać będzie ewolucje na motorach we-
wnątrz wielkiej metalowej kuli. Niemieccy 
artyści pokażą tresurę zwierząt – Adriana 
Spindler zaprezentuje swoje dwa ukochane  
lwy morskie, a Gino Spindler pokaz słoni 
afrykańskich. Pokazami akrobatycznymi 
fascynować zapewne będą Patryk Kaiser z 
Czech i „Trio Schevtchenko” z Białorusi, 
zdobywcy nagrody dla Młodych Talentów 
na XIII Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuki Cyrkowej Warszawa 2012. Nie 
zabraknie też wybitnych artystów z Polski. 
Więcej informacji na facebooku www. 
facebook.com/cyrkzalewski. 

Dla naszych czytelników mamy miłą 
niespodziankę. Trzy osoby, które jako 
pierwsze, we wtorek 4 czerwca o godz. 10,  
dodzwonią się do redakcji i prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie: Czy będzie tresura 
lwów? – otrzymają darmowe wejściówki na 
cyrkowe przedstawienie (dla osoby dorosłej 
z dzieckiem do lat dziesięciu). 

(nor)



4 www.e-pojezierze.pl
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Przegląd Cycowa
7 maja w ramach dnia otwartego 

Gimnazjum, odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 222. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla 
każdego z nas była to doniosła uro-
czystości – żywa lekcja historii, pełna 
pięknych przeżyć patriotycznych.

Wzięli w niej udział J. Baczyński 
vel Mróz - wójt gminy Cyców, W. Pi-
kuła - zastępca wójta gminy Cyców, M. 
Kociuba - przewodnicząca Rady Gminy 
Cyców, ksiądz kanonik senior Jan Sło-
ma, ksiądz kanonik Adam Sołtysiak 
oraz uczniowie klas VI i nauczyciele 
ze szkół podstawowych gminy Cyców 
(z Malinówki, Głębokiego, Garbatówki, 
Stawku i Świerszczowa).

Uczniowie pod kierunkiem Elż-
biety Sidorowskiej i Sylwii Delekty-

Prokopiuk zaprezentowali program 
artystyczny o charakterze poetyc-
ko-historycz-
nym. Oprawę 
m u z y c z n ą 
przygotowała 
Aneta Niespo-
dziewańska. 
Dekoracja zo-
stała wykona-
na przez mło-
dzież szkolną 
p o d  o p i e k ą 
Bernardy Bo-
gusz i Tomasza 
Oziemczuka. 
Przygotowana 
inscenizacja miała na celu przypo-
mnienie młodzieży oraz zaproszonym 

W sobotę 11 maja członkowie 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, oddział 
w Cycowie uroczyście obchodzili 
„Światowy dzień inwalidy”. Hono-
rowy patronat nad spotkaniem objął 
wójt gminy Cyców Jan Baczyński 
vel Mróz. 

Spotkanie tradycyjnie roz-
poczęło się mszą świętą w 
kościele parafialnym. Następ-
nie wszystkich uczestników 
zaproszono do hali sportowej 
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich w Cycowie na 
poczęstunek i część artystyczną 
w wykonaniu dzieci i młodzieży 
szkolnej (montaż słowno-mu-
zyczny z okazji 222. roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja).  Przybyło około 200 osób.

Wyróżnionym członkom PZERiI 
wręczono okolicznościowe dyplomy 
oraz złote odznaki honorowe za szcze-
gólne zasługi dla Związku. Nie zabrakło 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Światowy Dzień Inwalidy
ciepłych słów podziękowań i pięknych 
kwiatów.

Spotkania członków Związku 
od kilku lat odbywają się dwa razy w 
roku w maju i listopadzie, zawsze w 
gościnnych murach Zespołu Szkół w 
Cycowie. Za każdym razem frekwen-
cja uczestników dopisuje. Impreza jest 

bowiem doskonałą okazją dla seniorów, 
by się spotkać, porozmawiać i wymienić 
doświadczeniami, a przede wszystkim 
mile spędzić czas. 

Sylwia Delekta-Prokopiuk

fot. Paweł Enskajt

fot. Paweł Enskajt

gościom okoliczności uchwalenia 
pierwszej polskiej Konstytucji oraz 
znaczenia tego wydarzenia dla dal-
szych losów państwa polskiego. 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja obchodzili uroczyście pol-
scy patrioci już podczas rozbiorów, 
pomimo represji i sprzeciwu zabor-
ców. Wielkim świętem państwowym 

rocznica ta stała się w okresie mię-
dzywojennym. Jednak po II wojnie 
światowej, w nowej rzeczywistości 
politycznej i ustrojowej zaprzestano 
jej obchodzenia. Dopiero 6 kwietnia 
1990 roku Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej zdecydował o przywróceniu 
dnia 3 Maja jako święta państwowego 
na cześć uchwalenia pierwszej polskiej 
Konstytucji z 1791 roku.

Po akademii uczniowie, którzy 
chcieli się zapoznać z cycowskim gim-
nazjum zwiedzili sale przedmiotowe, 
bibliotekę, szkolną Izbę Tradycji 7 
Pułku Ułanów Lubelskich, pełnowy-
miarową halę sportową oraz kompleks 
boisk sportowych ORLIK.

Sylwia Delekta-Prokopiuk 
zdj. arch. szkoły

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

SPORT
NAJLEPSI SPORTOWCY 

NAGRODZENI 
PRZEZ STAROSTĘ

OŚWIATA

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracowni-
cy Szkoły oraz Komitet Organizacyjny Zjazdu 
serdecznie zapraszają Absolwentów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kijanach na uroczystości 
jubileuszowe 100 – lecia Szkoły, które odbędą 
się 8 czerwca 2013r.

Program Zjazdu:
od 8.30 - Rejestracja uczestników zjazdu;
10.00 - Msza święta w kościele parafialnym 
w Kijanach;
11.00 - Złożenie kwiatów na grobach nauczy-
cieli na cmentarzu w Kijanach;
11.30 - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
pamiątkowej;
12.00 - Część oficjalna i artystyczna;
13.30 - Pamiątkowa fotografia uczestników;
14.00-15.30 - Uroczysty obiad;
15.45-17.30 - Czas wspomnień – spotkania Ab-
solwentów z wychowawcami i nauczycielami;
17.00-19.30 - Imprezy towarzyszące;
20.00 - Bal Absolwenta

W poniedziałek 27 
maja 2013r. Starosta Łę-
czyński Adam Niwiński 
wręczył stypendia spor-
towe uczniom z terenu 
powiatu łęczyńskiego, 
którzy w ubiegłym roku 
odnieśli największe suk-
cesy w swoich dyscyplinach sportu. Uroczy-
stość odbyła się w Starostwie Powiatowym w 
Łęcznej podczas sesji Rady Powiatu. 

Stypendia (na okres 6 miesięcy 2013r.) trafiły do 
9 osób. Uhonorowani to zawodnicy LKS ,,ISKRA” w 
Spiczynie i Miejsko- Górniczego Klubu Sportowego 
Gwarek w Łęcznej. Zawodnicy z „Iskry” zostali 
uhonorowani za czołowe miejsca w zapasach w 
Międzynarodowych Mistrzostwach Kadetów i w 
Pucharze Polski Kadetów oraz eliminacje 
do kadry narodowej. Z kolei łęczyńscy 
pięściarze za czołowe miejsca w Między-
narodowym Turnieju oraz w Mistrzo-
stwach Polski w boksie oraz również za 
eliminacje do kadry Narodowej. 

Stypendyści:
Hubert Mazurek  

Andrzej Hermanowski  
Bartłomiej Żuraw  

Marcin Chodun  
Michał Smerdel 
Tomasz Smerdel 
Cezary Kurowski 
Patryk Pachuta 

Dawid Turek

JUBILEUSZOWY ZJAZD 
ABSOLWENTÓW ZSR 

W KIJANACH

Statuetki od  Władz Powiatu Łęczyń-
skiego otrzymał z rąk Starosty trener 
Tomasz Żuraw z wyrazami uznania oraz 
podziękowania za wytrwałą pracę i trud 
jaki  włożył  w kształtowanie postaw i 
umiejętności wychowanków ISKRY Spiczyn, 

Koszty uczestnictwa:
- 70 zł - dla Absolwentów nie uczestniczących 
w balu
- 190 zł - dla Absolwentów uczestniczących w 
balu (dopłata 10 zł dla osób rezerwujących nocleg  
w internacie szkoły)

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
BS Niemce O/Spiczyn 068702 1011100327343 
000 0010 z dopiskiem Zjazd Absolwentów (dla 
celów organizacyjnych należy podać rok ukoń-
czenia szkoły; imię i nazwisko wychowawcy 
klasy, panie proszone są o podanie nazwiska 
panieńskiego) lub bezpośrednio w kasie szkoły 
w terminie do 5 czerwca 2013r.

Bliższych informacji udziela sekretariat 
szkoły tel. 81 7527561 w godzinach 8.00-15.00. 
Bieżące informacje na temat zjazdu na stronie 
www.zsrkijany.pl. 

Adres e-mail: zjazdkijany2013@tlen.pl

którzy dołączyli do grona stypendystów 
sportowych Powiatu Łęczyńskiego 2013. 
Serdecznie dziękując za wkład w promocję 
naszego powiatu, życząc dalszych sukcesów 
sportowych, satysfakcji z pracy trenerskiej 
oraz pomyślności w życiu zawodowym i 

rodzinnym.
Statuetki i nagrody pieniężne 

trafiły też do uhonorowanych za 
szczególne osiągnięcia sportowe 
i pracę trenerską do Marka Ko-
zaka i Bolesława Charendarza, 
trenerów Miejsko-Górniczego 
Klubu Sportowego ,,Gwarek” w 
Łęcznej za osiągnięcia w sporcie 
w kategorii boks. Za zdobycie 
Mistrza Europy w Taekwondo 
nagroda również trafiła do za-
wodników i trenera z „Centrum 
Sztuk Walki Łęczna” Dariusza i 
Patryka Mituły. 

Ponadto statuetk i  otrzy-
mali: Adrian Dylon (zawodnik Ludowego 
Klubu Sportowego , , ISKRA” Spiczyn) , 
Rafa ł  Duklewski ,  Tomasz  Majewski , 
Anna Kolbus ,  Bartosz  Mięsak,  P iotr 
Włodarski  (sekcja karate - mistrz  i wi-
cemistrz Polski).

Wręczenie stypendiów oraz statuetek 
podczas sesji Rady Powiatu

Laureaci z MGKS Gwarek, od lewej:
 Michał Smerdel, trener Marek Kozak i Tomek Smerdel.

17 maja br. w Szkole Podstawowej w 
Białce odbył  się etap powiatowy XIII edycji 
Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bez-
pieczny”. Problematyka konkursu jest bardzo 

obszerna i obejmuje m. in. uzależnienie al-
koholowe, narkomanię oraz bezpieczeństwo 
dzieci na wsi. Celem konkursu jest też prze-

EDUKACJA
TRZYNASTKA SZCZĘŚLIWA 
DLA ŁĘCZNEJ

kazanie wiedzy na temat niebezpieczeństw, 
z którymi mogą się zetknąć dzieci i młodzież 
oraz sposobów, jak się w takich sytuacjach za-
chować, aby nie stać się ofiarą. Do rywalizacji 
przystąpiło sześć drużyn (składy trzy osobo-
we, po jednym uczniu szkoły podstawowej z 
klasy IV, V i VI), które okazały się najlepsze 
w swoich gminach. 

Zwycięzcą rywalizacji powiatowych została 
drużyna ze SP Nr 4 w Łęcznej. Drugie miejsce 

zajęli reprezentanci SP w 
Charlężu. Na podium znaleźli 
się również uczniowie ze SP 
w Ludwinie (III miejsce). Ko-
lejne miejsca zajęły drużyny 
SP w Białce (gospodarz), SP 
w Puchaczowie oraz SP w 
Głębokiem.   

Zwycięzca etapu powia-
towego drużyna ze SP Nr 4 
w Łęcznej w składzie: Julia 
Grudka, Katarzyna Polak i 
Marta Winiarska wraz z opie-
kunem Marzeną Winiarską 

będzie reprezentowała Powiat Łęczyński w eta-
pie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się                 
5 czerwca w Radzyniu Podlaskim. 
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CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £êcznej z dniem 01.01.2013r. 
rozpoczê³o szósty ju¿ rok realizacji projektu systemowego pn.: „Lepsze jutro 
zwiêkszeniem szans na samodzielnoœæ”. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013. Priorytet VII. Promocja 
integracji spo³ecznej. Dzia³anie7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji.Poddzia³anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie, wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.  
  Kontynuacja realizacji projektu od 2008 roku wyp³ywa z koniecznoœci 
wyrównywania szans osób zagrozonych wykluczeniem spo³ecznym z terenu 
Powiatu £êczyñskiego poprzez dzia³ania wspieraj¹ce ich funkcjonowanie na 
rynku pracy i w spo³eczeñstwie. Wa¿n¹ rolê odgrywa równie¿ Integracja 
uczestników/uczestniczek projektu.
    W roku 2013 dzia³ania w ramach projektu, kierowane s¹ do kobiet dotkniêtych 
przemoc¹ domow¹, wychowanków rodzin zastêpczych, rodziców zastêpczych 
(wraz z otoczeniem), osób niepe³nosprawnych z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹ 
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
    G³ównym celem projektu jest wzrost aktywizacji spo³ecznej i zawodowej wœród 
64 uczestników/uczestniczek projektu - osób zamieszkuj¹cych teren Powiatu 
£êczyñskiego, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
    W kwietniu 2013r. odby³y siê spotkania informacyjne oraz zajêcia z animatorem 
projektu. Z kolei od maja do koñca grudnia 2013r. uczestnicy i uczestniczki 
projektu skorzystaj¹ ze wsparcia o charakterze spo³ecznym, edukacyjnym, 
zdrowotnym i zawodowym.
     Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu uzyskaæ mo¿na dzwoni¹c na 
numer telefonu: 81/ 462 31 11 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w £êcznej, ul. Staszica  9,
e-mail: pcprleczna@op.pl   tel./fax (81) 462 31 11 

W sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej odbyła się 
21 maja debata społeczna policji z 
mieszkańcami powiatu łęczyńskiego. 
W spotkaniu, którego organizatorem 
była Komenda Powiatowa Policji w 
Łęcznej, uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, prokuratury, 
sądu, kościoła, dyrektorzy szkół i 
instytucji pomocowych. 

Celem przedsięwzięcia była chęć 
włączenia obywateli w proces wypra-

cowywania rozwiązań mających na 
celu wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców i zdiagnozowanie real-
nych oczekiwań społecznych wobec 
instytucji działających na rzecz bezpie-
czeństwa na terenie naszego powiatu. 
Policja ma nadzieję, że tego typu de-
baty wpłyną na ograniczenie zjawisk 
i zachowań, które budzą powszechny 
sprzeciw i poczucie zagrożenia.

W pierwszej części spotkania Ko-
mendant Powiatowy Policji w Łęcznej 

Debata o bezpieczeństwie insp. Sławomir Zagojski przedstawił 
analizę stanu bezpieczeństwa w powie-
cie łęczyńskim. Następnie rozpoczęła 
się dyskusja. 

(nor) 

4 miesiące pracy, 192 strony, 10 
rozdziałów i ogrom pasji – do Em-
pików w całej Polsce trafiła książka 
„Gramy Dalej” przetłumaczona z 
języka włoskiego przez mieszkańca 
Łęcznej, Marcina Nowomiejskiego. Jej 
autorem jest wybitny włoski piłkarz, 
Alessandro Del Piero.

Alessandro Del Piero to dla wielu 
ikona futbolu a koszulki z jego nazwi-
skiem i numerem 10 na plecach przez 
wiele lat były (i nadal są) marzeniem 
niejednego młodego kibica.

Włoch uważany jest za legendę 
Juventusu – klubu, w którym spędził aż 
19 lat. W kwietniu 2012 roku zawodnik 
wydał książkę „Giochiamo Ancora”, 
która dokładnie po roku doczekała 
się swojego pierwszego przekładu na 
świecie. Co ciekawe, owym jedynym 
tłumaczeniem jest właśnie polskie, 
którego autorem jest łęcznianin.

Skąd w ogóle pomysł na to, by 
przetłumaczyć książkę Del Piero – py-
tam M. Nowomiejskiego?

- Kibicem Juventusu jestem od lat, 
a chyba nie ma na świecie fana Juve, 
który by nie znał i nie cenił Del Piero 

– wyjaśnia Marcin Nowomiejski. Na 
rynku pojawia się coraz więcej książek 
sportowych, bo coraz więcej piłkarzy po-
dejmuje się napisania własnej biografii. 
Messi, Ronaldo, Ibrahimović, Rooney czy 
choćby Mourinho i Guardiola – wybitni 

trenerzy. Książki włoskie nie cieszą się 
tak dużym zainteresowaniem tłumaczy, 
co hiszpańskie i angielskie, tymczasem w 

Polsce jest przecież wielu kibiców Serie 
A. Chcieliśmy jako kibice zrobić coś hi-
storycznego i udało się – przekład książki 
Del Piero to pierwsze jej tłumaczenie na 
świecie i jesteśmy z tego dumni.

Zapytaliśmy Marcina, czy sam 
piłkarz wie o polskim przekładzie jego 
książki. - Oczywiście! Z nim i z jego 
agentem – notabene jego rodzonym 
bratem, Stefano – byliśmy w ciągłym 
kontakcie. Konsultowaliśmy z nimi 
projekt okładki, zawartość wkładki 
zdjęciowej i ogólne założenia polskiego 
wydania – odpowiada.

Łęcznianin przyznaje, że to nie 
koniec jego planów związanych z 
tłumaczeniami włoskich książek piłkar-
skich, póki co jednak nie chce zdradzać 
dalszych planów.

Książka autorstwa Alessandro Del 
Piero „Gramy Dalej” trafiła do Empi-
ków w całej Polsce 8 maja. Wydaniem 
zajęło się Wydawnictwo Sine Qua Non, 
na którego stronach internetowych 
– www.wsqn.pl oraz www.labotiga.
pl – można kupić książkę on-line w 
limitowanej wersji z plakatem.

Z inicjatywą przetłumaczenia 
książki wyszli kibice Juventusu z re-
dakcji portalu JuvePoland.com

Grzegorz Kuczyński

Gramy dalej

Natalia Nejman wielokrotnie 
doceniana wokalistka z Łęcznej po-
trzebuje naszej pomocy aby otrzymać 
stypendium na zakup sprzętu muzycz-
nego. Wystarczy jedno kliknięcie!

Natalia Nejman otrzymała m.in. 
nagrodę Specjalną Radia Lublin w I 
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
Rozrywkowo- Jazzowej Lublin 2010. 
Występowała w teleturniejach „Tak to 
leciało” i „Jaka to melodia”, „Szansa na 

Sukces” a ostatnio z Beatą Kozidrak w 
III edycji „Bitwy na głosy”

Natalia nagrała film konkursowy 
„Życie na Pięciolinii”. - Jest on zbiorem 
wszystkich moich większych dokonań i 
w skrócie opowiada czym się w życiu 
zajmuje – tłumaczy Natalia. - Stypen-
dium jest mi potrzebne na odsłuchy 
douszne i monitory studyjne.

Aby pomóc Natalii Nejman należy 
wejść na stronę na stronę www.goo.gl/

Ds0pQ i oddać głos logując się przez 
aplikację na Facebooku.  

G. Kuczyński
Klikamy i pomagamy

Sympatycy Ludwiniaka mogą 
dopingować swoich piłkarzy w kom-
fortowych warunkach. Ostatnio in-
frastruktura piłkarskiego obiektu 
została wzbogacona o trybunę ze 144 
krzesełkami oraz piłkochwyty za obie-
ma bramkami. – Przyjemnie przyjść 
na mecz, tego stadionu już zazdroszczą 
nam w całej lidze – nie kryją satysfakcji 
miejscowi kibice. 

Przebudowa obiektu zaczęła się 
przed kilku laty. – To była praca od 
podstaw – mówi trener zespołu Mariusz 
Marzec. – Na początek zmodernizo-
waliśmy płytę boiska i teraz 
możemy pochwalić się jedną 
z najlepszych nawierzchni w 
Klasie A. Postawiliśmy garaż, 
ławki dla rezerwowych oraz 
kibiców, ogrodziliśmy teren. 
Ale marzyło nam się coś wię-
cej, chcieliśmy, aby standard 
naszego stadionu był jeszcze 
wyższy – dodaje.

Potrzebę inwestowania w 
infrastrukturę sportową rozu-
mieją włodarze gminy Ludwin. 
– Sport uczy, bawi i wychowuje, odciąga 
młodzież i dzieci sprzed komputerów, in-
tegruje środowisko. Jest też sposobem na 
różnego rodzaju patologie. A my wolimy 
zapobiegać niż leczyć. Dlatego nie żałuje-
my pieniędzy na ten cel – przyznaje wójt 
Andrzej Chabros. – W ubiegłym roku prze-
znaczyliśmy 50 tys. zł na postawienie no-
wego budynku klubowego. Większość prac 
została zrealizowana we własnym zakresie, 
dzięki zaangażowaniu miłośników klubu. W 
obecnym roku zaplanowaliśmy wykonanie 
trybun i piłkochwytów oraz doprowadzenie 
przyłącza energetycznego. Naprawdę jest 
się czym pochwalić. Nasz stadion pięk-
nieje z dnia na dzień, warunki do grania, 
trenowania i kibicowania stworzyliśmy na 
wysokim poziomie. Bo ma to być miejsce do 
wspólnego i aktywnego spędzania wolnego 
czasu przez wszystkich mieszkańców gminy. 
Na pewno będziemy korzystali z niego przy 
organizacji wielu imprez. Tutaj rozgrywane 
są m.in. Bieg o Uśmiech Wiosny oraz Wyścig 
Kolarski o Grono Jarzębiny, posiadające już 
bogatą historię – wyjaśnia.

Trybuny i piłkochwyty zostały wy-
budowane z budżetu gminy oraz dzięki 
przyznanej pomocy na operację z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”” 
objętego PROW na lata 2007-2013. Trzyrzę-

dowa trybuna ma 144 foteliki, posiadające 
atesty i certyfikaty odporności oraz palności. 
Siedziska są w kolorach żółtych i niebie-
skich, czyli barwach gminnych i klubowych. 
Konstrukcja jest stalowa, podesty kratowe 
typu VEMA, całość otoczono barierkami 
ochronnymi. Piłkochwyty mierzą 5 metrów 
wysokości oraz 20 szerokości i dzięki nim 
nie trzeba już daleko biegać za piłką wybitą 
poza boisko. – Jestem przekonany, podobnie 
jak radni gminy, że dzięki takim inwestycjom, 
promowaniu sportu i zdrowego stylu życia, 
z optymizmem można patrzeć w przyszłość 
– stwierdził wójt gminy Ludwin.

Kibice Ludwiniaka zastanawiają się 
natomiast, czy ich piłkarzom w końcu uda 
się awansować do V ligi? Blisko sukcesu 
było już przed dwoma laty. Za to w tym 
sezonie trudno było ścigać się skutecznie 
z Górnikiem 1979 Łęczna czy Turem 
Milejów. – Gramy, aby zwyciężać. I jeśli 
sportowo wywalczymy awans, to spróbujemy 
z powodzeniem powalczyć w „okręgówce”. 
Choć wymagania będą już znacznie wyż-
sze. Jednak niczego nie zrobimy na siłę, 
sprowadzając „legię zaciężną”. Dla nas 
najważniejsze jest szkolenie młodzieży oraz 
podnoszenie jakości bazy, to są nasze prio-
rytety. Mamy drużyny seniorów, oldbojów i 
trampkarzy młodszych, a wkrótce będziemy 
chcieli oficjalnie powołać i zgłosić do rozgry-
wek zespół młodzików młodszych. Obraliśmy 
pewną drogę i jeżeli będziemy cały czas szli 
w tym kierunku, to wyniki też osiągniemy – 
zapewniają ludwińscy działacze.

Stadion pięknieje
BIULETYN INFORMACYJNY - LUDWIN
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Na początku maja młodzież z Tech-
nikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie uczestniczyła w 
rajdzie rowerowym. Rajd został zor-
ganizowany przez wychowawców 
klas –  Kingę Suprowicz i Dariusza 
Szczepanika. 

Młodzież miała niepowtarzalną 
okazję poznać niezwykle malownicze 
zakątki Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego w rejonie Milejowa. 

Minęły już lata, odkąd nie ma ligi 
bokserskiej. Wypełnione po brzegi try-
buny hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 
w Łęcznej i znakomite mecze Gwarka, 
który otarł się o brązowy medal Mi-
strzostw Polski, to też przeszłość. 

Wielka szkoda, że Polski Związek 
Bokserski nie organizuje i nie prowadzi 
rozgrywek  ligowych. Jest to duża strata dla 
samych bokserów, którzy jak podkreślają 
trenerzy nie mają gdzie regularnie sprawdzać 
swojej formy, jak i dużej rzeszy kibiców 
tego sportu. Jednak wisienką na torcie jest 
działalność Miejsko-Górniczego Klubu Spor-
towego „Gwarek” Łęczna. Dzięki charyzmie, 
zapałowi i pracy społecznej, władz, kadry 
szkoleniowej oraz wszystkich członków jak 
i sympatyków, bokserzy łęczyńscy regularnie 
zdobywają medale, wygrywają lub zajmują 
czołowe miejsca w turniejach. Po za tym klub 
swoim kibiców funduje emocje w postaci 
meczów towarzyskich. 

Tym razem pięściarze Gwarka skrzy-
żowali rękawice w meczu z Victorią 
Ostrołęka. Pojedynek wagi 43 kg Eryk 
Okoński z Gwarka zremisował. W na-
stępnej kategorii wagowej Dawid Okoński 
przegrał 0:3. W kategorii wagowej 50 
kg, Cezary Kurowski zdobył punkt dla 
łęcznian. Swoją walkę bowiem zremiso-
wał. Pierwsze zwycięstwo gospodarzom 
zapewnił Dawid Turek. Pokonał on swo-
jego przeciwnika, jednogłośnie na punkty, 
czyli 3:0. W tym momencie wynik meczu 
brzmiał cztery do czterech. 

Dwie kolejne walki kończyły się już 
pewnymi bo jednogłośnymi – trzy do zera, 
zwycięstwami zawodników broniących 
barw klubu z Łęcznej. Po dwa punkty za 
zwycięstwo zdobyli Jarosław Dorociak 
i Łukasz Skoczylas. Te wygrane  Gwar-
ka dały impuls pozostałych bokserom 
walczącym w barwach naszej drużyny. 
Walki w kategoriach wagowych, 75 i 80 
kg, skończyły się bowiem zwycięstwa-
mi łęcznian i znów po 3:0. Ze swoimi 
przeciwnikami poradzili sobie Rafał 
Rzeźnik i Konrad Kowalski. W kategorii 
wagowej 58 kg nie zawiódł rutyniarz. 
Tomasz Smerdel, również 3:0 zwyciężył 
reprezentanta Victorii. Remisem zakoń-
czyła się walka Michała Smerdla. Po tak 
przekonywujących zwycięstwach bokse-
rów z Łęcznej, Gwarek pewnie, bo 15:5 
zwyciężył Victorię Ostrołęka. 

Przy okazji meczu, publiczności w 
walkach pokazowych zaprezentowała 
się płeć piękna.  Dwie pięściarki Gwarka 

W trzecią niedzielę maja, na 
boisku treningowym GKS Bogdan-
ka, odbył się coroczny mecz dozoru 
LW “Bogdanka”  S.A, pomiędzy 
Polami Bogdanka i Nadrybie - 
Stefanów. 

Spotkanie toczyło się w miłej 
atmosferze, bez urazów zawodników. 
Mecz był ozdobą pikniku zorgani-
zowanego przez przewodniczącego 
Z.Z.G. “Kadra” Mariana Łupikaszę. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1 
dla Pola Nadrybie - Stefanów. Najlep-
szym zawodnikiem Pola Bogdanka był 
Mirosław Szlendak, a Pola Nadrybie 
- Stefanów Tomasz Sowa.

Składy drużyn:

Za nami jubileuszowy, bo dzie-
siąty memoriał imienia Stanisława 
Zalewskiego. Turniej memoriałowy 
odbył się w kategorii, w której niegdyś 
walczył Stanisław Zalewski, czyli w 
wadze 57 kg. 

Wygrał go Michał Smerdel z Gwar-
ka Łęczna. Pokonał on jednogłośnie Mi-
strza Polski Juniorów Adriana Kowala 
z Olimpu Lublin. 

W ramach memoriału odbyły się 
eliminacje do finałów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Do Mistrzostw 
Polski Kadetów z łęczyńskiego Gwarka, 
zakwalifikowali się Cezary Kurowski i 
Dawid Turek. Obaj są ubiegłorocznymi 
Mistrzami Polski Młodzików. Ponadto 
ten drugi został wybrany najlepszym 
bokserem zawodów, które odbywały się 
przez dwa dni. Wszyscy trzej bokserzy 
Gwarka Łęczna, wygrali swoje walki, 
jednogłośnie, czyli po 3:0, co pokazuje 
dominację naszych pięściarzy nie tylko 

na Lubelszczyźnie ale również w kraju. 
Dawid Turek wykazał wyższość nad bok-
serem z Białegostoku, Michał Smerdel i 
Cezary Kurowski zwyciężyli pięściarzy 
reprezentujących lubelskie kluby.

Stanisław Zalewski był bokserem, 
trenerem i działaczem sportowym. Na-
ukę boksu rozpoczął w swoim rodzin-
nym mieście – Lublinie, w roku 1930 
w klubie PKS Lublin, z którym związał 
się do końca kariery trwającej do 1946 
roku. Startując w Mistrzostwach Polski 
w 1937 r. wywalczył brązowy medal w 
kategorii koguciej. Jego karierę sporto-
wą, przerwał wybuch wojny. Po wojnie, 
wrócił do boksu jako trener i działacz 
sportowy. Został bliskim współpra-
cownikiem w sztabie Feliksa Stamma, 
będąc masażystą reprezentacji Polski w 
boksie. Był jednym z założycieli sekcji 
bokserskich w klubach Motor Lublin i 
Avia Świdnik.

redil

Pole Bogdanka: Szlendak Mi-
rosław, Koza Piotr, Łepina Marek, 
Zabłotny Łukasz, Połowniak Łukasz, 
Szmuc Kamil, Pawlak Grzegorz, Wacła-
wik Tomasz, Wasil Artur, Stasikowski 
Sławomir, Czyżma Mariusz, Mach 
Maksymilian, Wójciszyn Tomasz.

Pole Nadrybie – Stefanów: Płoszaj 
Jerzy, Szabat Marcin, Pinkas Rafał, 
Skibiński Sebastian, Ryć Krzysztof, 
Sawol Damian, Haładus Marek, Kowa-
lik Tomasz, Lipa Tomasz, Gmurkowski 
Tadeusz, Wołczuk Tomasz, Wodzyński 
Grzegorz, Sowa Tomasz, Szelest Piotr, 
Foltyn Maciej, Rożnacki Bartłomiej, 
Kowal Wiesław, Bosak Stanisław. 

redil

Górnicy nie tylko fedrują

Memoriał dla Michała Smerdla

Celem rajdu była promocja zdrowego 
stylu życia, poznanie walorów przy-
rodniczo-historycznych odwiedzanych 
miejsc oraz integracja. 

Wspaniała pogoda, przepiękne 
widoki oraz ognisko w niezwykle uro-
kliwym miejscu nad Mogielnicą zrekom-
pensowały wysiłek włożony  w czasie 
jazdy oraz ukąszenia komarów, których 
na tym terenie obecnie nie brakuje.

D. Szafranek

Rajd rowerowy

Łęczna, Agata Krajewska i Alicja Kar-
pińska swoje walki zremisowały. W innej 
walce pokazowej zawodnik klubu z grodu 
dzika, Hubert Ruta również swój pojedy-
nek zremisował. Jak możemy przeczytać 
na oficjalnej stronie internetowej klubu, do 
zwycięstwa łęczyńskiej ekipy najbardziej 
przyczynili się bracia Smerdlowie, Dawid 
Turek oraz Łukasz Skoczylas. Ten ostatni 
został wybrany najlepszym bokserem dru-
żyny Gwarka. Bardzo ambitnie zawalczyli 
debiutujący na ringu bracia Okońscy. 

Dobrze spisały się stawiające pierw-
sze kroki na ringach dziewczyny, szcze-
gólne brawa należą się Agacie Krajew-
skiej, która pokazała bardzo dojrzały boks. 
Najładniejsze walki stoczyli bracia Smer-
delowie. Tomasz po zaciętym pojedynku 
wypunktował Karola Barana, skutecznie 
kontrował prawą ręką cięższego rywala, 
nie zostawiając sędziom żadnych wąt-
pliwości. Stojący na wysokim poziomie 
technicznym pojedynek stoczyli Michał 
Smerdel i Paweł Żarnoch. Po trzech za-
ciętych rundach, ogłoszono remis.

Mariusz Łagodziński

Jak za dawnych lat

Pojezierze: Zdobyliście dwa 
„oczka” w spotkaniach z Zawiszą 
Bydgoszcz i Termalicą Bruk – Bet 
Nieciecza.  Wzięlibyście  w ciemno 
taką zdobycz punktową przed tymi 
meczami?

Veljko Nikitovic: Wiadomo, że u 
siebie jesteśmy mocni, więc przed spotka-
niem z Zawiszą liczyłem na zwycięstwo. 
Jednak pierwsza połowa w naszym wy-
konaniu była bardzo słaba i musieliśmy 
odrabiać straty po przerwie. W drugiej 
części spotkania zdecydowania przewa-
żaliśmy, ale udało nam się strzelić tylko 
jedną bramkę. Biorąc pod uwagę, że zespół 
Ryszarda Tarasiewicza do końca będzie bił 
się o awans i całkowicie zdominował nas 
w pierwszej połowie to remis można uznać 
za dobry rezultat.

P: W Niecieczy zabrakło wam 
szczęścia w końcówce spotkania. Mi-
chał Renusz trafił w słupek, a strzał 
Sebastiana Szałachowskiego na pustą 
bramkę głową wybił obrońca...

VN: W pierwszej połowie to my 
mieliśmy trochę szczęścia, bo gospodarze 
zmarnowali kilka bardzo dobrych sytu-
acji. Po przerwie to my przeważaliśmy i 
powinniśmy wygrać ten mecz. Niestety 
się nie udało.

P: Jak wytłumaczyć fenomen 
pierwszej ligi? Aspirująca do awansu 
Cracovia przegrywa 3:0 w Olsztynie z 
broniącym się przed spadkiem Stomi-
lem. Skazywana przez wszystkich na 
spadek Polonia Bytom zaczęła odnosić 
zwycięstwa grając juniorami...

VN: Myślę, że ta liga jest bardzo 
wyrównana. Praktycznie co kolejkę zda-
rzają się dwa albo trzy wyniki, które są 
niespodzianką. Tutaj każdy może wygrać 
z każdym. Wydaje mi się, że dzięki temu 
atrakcyjność tej ligi jest na dość wysokim 
poziomie. Nie ma już takiej sytuacji, że 
dwa albo trzy zespoły walczyły między 
sobą o awans. Teraz w tej czołówce jest 
pięć, nawet sześć. Szkoda tylko, że nas 
tam nie ma.

P: Pierwszy powód to wasze wy-
niki poza Łęczną. Jesteście jedynym 
zespołem w lidze, który nie wygrał na 
wyjeździe.

VN: To nas bardzo boli. Mamy jesz-
cze dwie okazje do końca sezonu i mam 
nadzieję, że uda nam się wygrać z Polonią 
Bytom i z GKS Tychy. Drugim powodem 
jest to, że nie wygrywaliśmy z dużo słab-
szymi zespołami. Z Okocimskim stracili-
śmy pięć punktów, ze Stomilem Olsztyn 
straciliśmy cztery, do tego dochodzą dwa 
stracone punkty u siebie z Wartą. Gdyby-
śmy nie stracili z nimi większości tych 
punktów, to dzisiaj mielibyśmy ponad 
pięćdziesiąt i to my moglibyśmy walczyć 
o awans do ekstraklasy.

P: Z faworytami ligi idzie wam 
dobrze. Nie wyszło tylko z Cracovią.

VN: Z Cracovią to był bardzo dziwny 
mecz. Dostaliśmy bramkę już na początku 
spotkania, później zmarnowaliśmy kilka 
dobrych sytuacji. Pod koniec spotkania 
zagraliśmy va banque, nadzialiśmy się na 
kontrę i podwyższyli na 2:0. Ktoś patrząc 
na wynik może powiedzieć, że łatwo z 
nami wygrali. Z boiska tak to nie wyglą-
dało, bo mieliśmy sporo sytuacji, ale ich 
bramkarz bronił tego dnia bardzo dobrze.

P: Wróćmy do waszej skuteczności 
na wyjazdach. Bilans bramkowy 8-26 na 
obcych boiskach to katastrofa. Może to 
kwestia braku presji ze strony kibiców, 
którzy nie jeżdżą za wami na mecze?

VN: Nikt za nami nie jeździ, a z dru-
giej strony brakuje nam też głośnego kibi-
cowania na meczach w Łęcznej. Zespoły 
takie jak Zawisza czy Cracovia, które przy-
jeżdżają ze swoimi kibicami mogą się tutaj 
czuć jak u siebie. Nawet Stomil Olsztyn 
miał głośniejsze wsparcie swoich kibiców 
niż my. Brak dopingu to jest mankament i 
musimy się z tym zmierzyć, bo co innego 
nam pozostaje? Każdy z nas kto tu grał, gra, 
czy będzie grać na pewno liczy na powrót 
kibiców na trybunę B. Ich obecność dodaje 
sił i energii. Jestem przekonany, że przy gło-
śnym dopingu dla nas w meczu przeciwko 
Stomilowi Olsztyn, który zremisowaliśmy 
u siebie, zdołalibyśmy w ostatnim kwadran-
sie wykrzesać z siebie jeszcze więcej sił i 
strzelić zwycięskiego gola.

P: Wiele osób bardzo was chwaliło 
za jakość gry jesienią. Kazimierz Mo-
skal – trener aktualnego lidera z Nie-
cieczy w studiu Orange Sport mówił, 

że GKS Bogdanka to zespół na górną 
połówkę tabeli. Co się z wami stało w 
rundzie wiosennej? 

VN: Żeby grać o czołowe lokaty 
trzeba przede wszystkim punktować w 
meczach wyjazdowych. Tak jak wspo-
mniałem wcześniej, to jest nasza główna 
bolączka. Stwarzamy wystarczającą 
ilość sytuacji, żeby zdobyć w końcu 
trzy oczka na obcym boisku. Nawet 
z Termalicą, którą uważam za bardzo 
dobry zespół byliśmy w stanie stworzyć 
dwie czy trzy setki. Nie wiem czy to jest 
problem w naszych głowach czy coś in-
nego. Na pewno jadąc na spotkanie wy-
jazdowe siedzi w nas to, że ani razu nie 
wywieźliśmy stamtąd pełnej puli. Tak 
jak powiedział trener Moskal, potencjał 
mamy dużo większy niż jedenaste czy 
dwunaste miejsce. Uważam, że jesteśmy 
drużyną spokojnie na pierwszą szóstkę 
w pierwszej lidze.

P: Czego wam brakuje, oprócz 
zwycięstw na wyjazdach?

VN: Myślę, że brakowało nam kon-
sekwencji w tym co robiliśmy na boisku. 
Przykład meczu w Niecieczy pokazuje, że 
w żadnym momencie nie odpuszczaliśmy 
nogi i zremisowaliśmy z liderem, a przy 
odrobinie szczęścia nawet mogliśmy 
wygrać. Brakowało nam również kon-
centracji w grze defensywnej.

P: Dobrym przykładem jest spo-
tkanie w Stróżach, gdzie prowadzili-
ście grę, stworzyliście sobie mnóstwo 
sytuacji, a to gospodarze strzelili wam 
trzy bramki.

VN: Szczerze powiedziawszy, to jedy-
nym zespołem który całkowicie nas stłamsił 
u siebie to była Cracovia. Nawet z Dolca-
nem Ząbki graliśmy jak równy z równym 
do czerwonej kartki w piętnastej minucie. 
Poza nimi nie było żadnej drużyny, która by 
się po nas przejechała jak walec.

P: Kto Twoim zdaniem gra najlep-
szą piłkę w pierwszej lidze i najbardziej 
zasłużył na awans do ekstraklasy?

VN: Patrząc na to ilu kibiców cho-
dzi na mecze i jaki tam jest potencjał to 
najbardziej zasługują Zawisza Bydgoszcz 
i Cracovia. Zwłaszcza piłkarze Zawiszy 
świetnie zagrali pierwszą połówkę prze-
ciwko nam i gdyby wygrali, to bardzo 
niewiele brakowałoby im do awansu.

Rozmawiał Łukasz Olszewski

Opuszczeni przez kibiców?
„Jesteśmy drużyną na pierwszą szóstkę w  lidze” - rozmowa z kapitanem GKS Bogdanka, Veljko Nikitovicem.
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www.e-pojezierze.plSprzedam lub zamienię na dom mieszkanie 
M5 I piętro, 77,6m2, ul. Bogdanowicza, po 
remoncie, środkowe, dwustronne, możliwość 
pozostawienia mebli. Cena 315. tys zł do małej 
negocjacji. Tel: 81 443 87 99, 605 211 550.
Sprzedam M-4, 67,29m2, piętro 3/3. Osiedle Nie-
podległości. Cena do uzgodnienia. T: 724 215 421
Sprzedam dom murowany 75m2, garaż, pole 
orne 1,50 ha w Milejowie.Cena do uzgodnienia. 
Tel: 724 446 697
Zamienię M-4 66m2 - własnościowe ul. Spacero-
wa - parter(zabudowany korytarz) na M-3 własno-
ściowe - parter lub I piętro. Osiedle Niepodległości 
lub Bobrowniki. Tel: 512 106 760  po godz. 15
Sprzedam dom 115m2 parter+ mieszkalne pod-
dasze, podpiwniczony. Wszystkie media, wolno-
stojący garaż. Do zamieszkania od zaraz lub na 
działalność gospodarczą. Tel: 606 761 752
Sprzedam dom 100m2, budynki gospodarcze z 
działką 38 ar. w Jaszczowie. Tel: (81) 757 26 83 
kom. 730 095 894
Sprzedam mieszkanie własnościowe M-5 
70m2 4- pokoje na III p.Łęczna ul. Staszica 4. 
Cena do uzgodnienia Tel: 664 525 618

Wynajmę lokal usługowo- handlowy w Łęcz-
nej pod działalność gastronomiczną o pow. 
300m2. Tel: 500 139 805
Sprzedam działkę budowlaną 17 ar. szer.25m 
w Łęcznej ul. Ogrodowa. Tel: 513 156 747
Mam do wynajęcia garaż w Łęcznej przy ul. 
Wojska Polskiego Tel: 602 598 557
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, 70,20m2 
ul. Górnicza, piętro 4/4, okna PCV, drzwi an-
tywłamaniowe, szafa zabudowana- własnościo-
we, KW, stan bardzo dobry Tel: 796 491 008
Sprzedam dom z działką 6ar lub 12ar. Kuchnia, 
5 pokoi, 2 oddzielne łazienki, 2 garaże wolno-
stojące. Oś. Milejów. Tel: 607 115 654
Sprzedam stemple budowlane. Cena do uzgod-
nienia. Tel: 516 345 754
Wynajmę powierzchnię pod działalność ga-
stronomiczną lub handlową 170m2 w pawilonie 
handlowym. Tel: 608 351 864
Mam do wynajęcia mieszkanie M4, piętro II/ III 
na ul. Patriotów Polskich. Tel: (84) 685 60 58.
Sprzedam mieszkanie 32m2, dwupokojowe 
8i10 piętro, częściowo wyremontowane. Tel: 
665 324 742
Wynajmę lokal 60 m2 w Łęcznej przy ul. Armii 
Krajowej. Tel: 606 146 795
OKAZJA - Sprzedam mieszkanie spółdziel-

cze-własnościowe w Lublinie, dzielnica Czuby 
- osiedle Łęgi. 5-pokojowe na III p. z windą o 
powierzchni 89,3 m2, przestronne, ciche, blok 
ocieplony, Blisko przystanek MPK, szkoły, przy-
chodnia, apteka, przedszkole, markety. Cena do 
negocjacji uwzględniająca przeprowadzenie nie-
zbędnych prac remontowych. Tel: 789 452 623
Sprzedam mieszkanie M6 w Łęcznej na ul. 
Wiklinowej I piętro o powierzchni 81 m2 4- po-
kojowe, kuchnia, WC i łazienka + garaż. Blisko do 
sklepów, szkoły, szpitala. Sąsiedzi bezkonfliktowi. 
Cena 269 tys. do uzgodnienia. Tel: 509 415 887
Sprzedam dom 45 m2 na działce 32 ar. ogrodzo-
nej, przy szosie Łęczna-Kijany w miejscowości 
Karolin. Atrakcyjna lokalizacja, wszystkie me-
dia. Cena do uzgodnienia. Tel: 600 885 438
Sprzedam dwie działki rekreacyjne 38 ar i 47 
ar z budynkami w Karolinie w pobliżu rzeki 
Wieprz, atrakcyjna okolica. Cena do uzgod-
nienia. Tel: 604 196 773
Sprzedam działkę budowlaną 22 ar. + budynki go-
spodarcze w tym 50 M2 pomieszczeń mieszkalnych 
położona we wsi Bystrzyca 12 km od Kraśnika.  
Tel: 692 428 409

Ogłoszenia firmowe

Tynki cementowo- wapienne 
wykonywane tradycyjnie, nie wymaga-
jące gładzi. Szybko i tanio na terenie po-
wiatu łęczyńskiego i okolice Świdnika.

Tel: 725 534 310
Usługi Nadzoru Budowlanego 

- kierownik budowy domów jednorodzinnych, 
budynków, inspektor nadzoru budowy domów 
jednorodzinnych, budynków. Adaptacje pro-
jektów typowych, wykonywanie kosztorysów, 
ocena stanu technicznego budynków. 

Marian Małyska, 
ul. Orląt Lwowskich 2/20 Łęczna, 
Tel: (81) 752 07 32, 660 237 734


