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Duże zmiany czekają pracowni-
ków grupy Netia w Polsce, ale także 
w Łęcznej gdzie w ramach różnych 
umów pracowało do tej pory kilka-
set osób. 

Grupa Netia, po przejęciu Dialogu 
i Crowley-fa, poinformowała o pla-
nowanych zwolnieniach grupowych. 
Objętych zostanie nimi 519 osób, a 129 
osób dotyczyć będzie zmiana warunków 
zatrudnienia.

Najwięcej osób odejdzie z Dia-
logu, bo aż 360. W Netii pracę straci 
121 osób, a w Crowley fu 38. Z kolei 
w Netii najwięcej osób będzie miało 
zmienione warunki zatrudnienia - 80. 
W dialogu będzie to 25, a w Crowley 
fu - 24. Proces potrwa od czerwca do 
grudnia.

Roszady w Netii
- W oddziale Netii w Łęcznej – w 

ramach budowania nowej struktury 
organizacyjnej – zostanie utrzymana do-
tychczasowa liczba stanowisk. Zmiana 
będzie polegała na zmniejszeniu liczby 
współpracowników na zlecenie w dwóch 
działach i jednoczesnym zwiększeniu 
liczby stanowisk etatowych o 60 – in-
formuje Małgorzata Babik Rzecznik 
Prasowy.

- Część pracowników zostanie 
przekwalifikowana (czyli, przykła-
dowo: zmieni specjalizację ze spe-
cjalisty d/s reklamacji na specjalistę 
d/s telesprzedaży itp.) Trwa proces 
rekrutacji  na nowe stanowiska; 
aplikować mogą zarówno osoby do-
tychczas współpracujące w ramach 
umów – zleceń, jak i osoby obecnie 
pracujące na etat – dodaje przedsta-
wicielka firmy.

Zarząd Netii planuje przeprowa-
dzenie kolejnego spotkania z pracowni-
kami oraz ze związkami zawodowymi 
na 7 maja 2012 r.

O przeprowadzanych zmianach 
w jednym z największych zakładów 
pracy w Łęcznej będziemy informo-
wać w kolejnych wydaniach „Poje-
zierza”.

GK

Kilkudziesięciu przedstawicieli 
producentów chmielu z powiatu łęczyń-
skiego zablokowało browary Okocimia 
i Calsberga w Brzesku. W ten sposób 
protestowali przeciwko importowi su-
rowca z zagranicy.

Według plantatorów w piwie sprze-
dawanym w naszym kraju z polski są 
tylko butelki i woda - twierdzili podczas 
protestu plantatorzy. Grupy piwowar-
skie sprowadzają coraz więcej chmielu 

z zagranicy. Tymczasem okazuje się, 
że Polska jest trzecim co do wielkości 
producentem chmielu w Europie, a 
jego cena jest w naszym kraju znacznie 
niższa niż poza granicami.

W Polsce piwo jest konsumowane 
w coraz większych ilościach. Rekordy 
mogą paść w czerwcu podczas tego-
rocznych rozgrywek Euro 2012. Jak 
podkreślają plantatorzy producenci 
piwa coraz częściej zamiast prawdziwe-

Blokowali browary go chmielu do produkcji złotego trunku 
wykorzystują ekstrakty.

Z polskiego chmielu zazwyczaj ko-
rzystają mali producenci piwa i ci którzy 
piwo warzą we własnych lokalach. Ich 
obrót jest jednak za mały aby uratować 
polskich plantatorów chmielu.

Naszym zdaniem skuteczniejsza 
od blokad byłaby szeroko zakrojona, 
rozpowszechniana na przykład poprzez 
internet, akcja bojkotu piwa produko-
wanego głównie z gorszych i droższych 
zagranicznych surowców. 

BB

Majówka w Zawieprzycach
6 maja w niedzielę odbędzie się 

kolejna historyczna majówka w Za-
wieprzycach. 

Nazwa  nawiązuje do dziedzictwa 
tradycji i kultury powiatu łęczyńskiego, 
a sama impreza prezentuje różnorodny 
program tematyczny. Od 2008 roku, 
uczestnicy majówki mogą oglądać re-
konstrukcje bitew, pokazy i turnieje ry-
cerskie, walki słowiańskich wojów, po-
kazy średniowiecznego tańca, koncerty 
i przedstawienia teatralne. Tegoroczne 
spotkania z żywą historią rozpoczną się 
o godzinie 12.

Na imprezie będą 
prezentacje przygoto-
wane przez grupy re-
konstrukcji historycz-
nej. Członkowie m.in. 
Bractwa Rycerskiego 
imienia Księcia Jere-
miego Wiśniowieckiego 
zaprezentują musztrę 
dragońską, zmierzą się 
w turnieju rycerskim 
a pod koniec dnia na 

błoniach pod zamkiem przedstawią 
inscenizację XVII wiecznej bitwy. Do-
datkową atrakcją będzie rekonstrukcja 
wioski słowiańskiej. Wszyscy miłośni-
cy historii będą mogli podpatrzeć jak 
wyglądało życie dawnych Słowian, ich 
zwyczaje i kultura.  

Doskonałym dopełnieniem at-
mosfery Majówki Historycznej w Za-
wieprzycach będzie koncert ROTTEN 
BARK – finalisty Must Be The Music 
oraz nocny pokaz lampionów.

         (nor)

W niedzielę 15 kwietnia na ante-
nie TVN gościł Marcin Nowomiejski 
z Łęcznej, mierząc  się z zadaniami 
„Miliona w Minutę”.

Marcin trafił do grona dwudziestu 
osób, które spośród ponad 11 tysięcy chęt-
nych dostali szansę zmierzenia się z zada-
niami „Miliona” przed kamerami TVN. 
Zawodnik z grodu dzika  bez problemu 
poradził sobie z pięcioma zadaniami i 
uzyskał gwarantowane 50 tysięcy złotych. 
Szóste zadanie za 75 tysięcy okazało się 
nieco za trudne.

W ostatnim zadaniu Marcin musiał 
przy pomocy pałeczki do sushi połączyć 
ze sobą magnesami dziesięć metalowych 
nakrętek, po czym stworzoną w ten spo-
sób wieżę przenieść na oddzielny stolik 
i stabilnie na nim postawić. Było blisko, 
ale 60 sekund nie wystarczyło. Marcin 
wyszedł ze studia z 50 tysiącami złotych, 
znajomością Marcina Prokopa i niezapo-
mnianymi wrażeniami.

Do programu zgłosiłem się całkiem 
spontanicznie - przyznaje Marcin. 
W listopadzie zeszłego roku oglądaliśmy 
z żoną jeden z odcinków „Miliona”, 
w trakcie którego ogłoszono casting do 
drugiej edycji programu. Pomyślałem 
- czemu nie? Uzupełniliśmy wspólnie 
ankietę zgłoszeniową i wysłaliśmy do 

TVN. Wiedziałem, że chętnych będzie 
bardzo dużo, a i sam casting składał się 
z wielu etapów - najpierw ankieta, potem 
casting w Warszawie, później 3-dniowy 
obóz treningowy i dopiero nagranie. Tym 
bardziej cieszę się, że udało mi się prze-
drzeć do finałowej dwudziestki.

Na nagranie do studia razem z Mar-
cinem pojechało 11 osób - rodzina i bliscy 
znajomi. Każdy z nich miał możliwość 
przekonania się, jak od kuchni wygląda 
produkcja „Miliona w Minutę”. Materiał 
wyemitowany w telewizji był siłą rzeczy 
krótszy od całego nagrania, ale faktem 
jest, że oprócz gry świetnie się wszyscy 
bawiliśmy.

Zapytaliśmy Marcina o kulisy przy-
gotowań do programu. - O tym, że będę 
miał nagranie, dowiedziałem się mniej wię-
cej miesiąc przed wizytą w studiu. Do tego 
czasu zrobiliśmy spore zakupy - musiałem 
zdobyć kapsle, piłeczki ping-pongowe, gol-
fowe i tenisowe, kubki plastikowe, szklane 
kulki i wiele innych gadżetów. Jadąc na 
nagranie nie wiesz, jakie trafią ci się zada-
nia i musisz być przygotowany do każdego 
z nich - drugi sezon „Miliona” to aż 60 
różnych zadań. Pracowałem po 2 godziny 
dziennie, ale opłaciło się. Na pewno nie 
dałbym rady, gdyby nie wsparcie Karoliny - 
wykazała się anielską cierpliwością wobec 

tego, co przez te kilka tygodni działo się u 
nas w mieszkaniu.

Co Marcin zamierza zrobić z wygraną?
Już na wstępie muszę podzielić się nią 

z Urzędem Skarbowym - śmieje się. Nie 
planujemy tego, jak wydać każdą złotówkę. 
Większość na pewno odłożymy, za część 
wyremontujemy mieszkanie, do tego chciał-
bym kupić sobie kolejną gitarę do mojej 
kolekcji i zainwestować w sprzęt video. 
Czas pokaże, co wyjdzie z tych planów.

Zapytany, czy planuje kolejne wystę-
py na wizji, odpowiedział: Póki co nie - ale 
kto wie, co stanie się w przyszłości. Cieszę 
się, że ostatnio bardziej głośno o Łęcznej 
w telewizji - do  „Familiady” trafili prze-
cież chłopaki z BUSiMY, mnie udało się w 
„Milionie”, wcześniej łęcznianka odwie-
dziła „Szansę na Sukces”, nie mówiąc już 
o genialnym występie Irka z Krasnego w 
„You Can Dance”. Fajnie, bo to pokazuje, 
że w programach tego kalibru mają szansę 
pokazać się również ludzie z naszych oko-
lic. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 
że udział w tego typu przedsięwzięciach to 
niesamowita przygoda. Powoli przestają 
mi się śnić po nocach nakrętki i magnesy, 
ale o udziale w „Milionie”, genialnej re-
dakcji tego programu i całej tej przygodzie 
na pewno nigdy nie zapomnę.

Odcinek z występem Marcina No-
womiejskiego można oglądać na stronie 
www.tvnplayer.pl.

Grzegorz Kuczyński

Wygrał 50 tysięcy
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KRONIKA ZDARZEŃ

Zdecydowałem się ponownie zabrać 
głos w sprawie podwyższenia wieku 
emerytalnego a skłoniła mnie do tego 
„kampania informacyjna rządu”, która 
moim skromnym malkontenckim zda-
niem, nie tyle rzetelnie informuje co pró-
buje wcisnąć nam wybrakowany towar 
za pomocą półprawd i marketingowych 
chwytów.

Główną tezą kampanii jest nie-
uchronność wydłużenia czasu pracy, 
bowiem w 2030 roku ma zabraknąć 
ludzi którzy będą pracować na emerytów. 
Generalnie z tą tezą się zgadzam, cho-
ciaż tak do końca nie jestem pewien co 
naprawdę będzie w 2030 roku. Niestety 
z całą resztą już nie. Kampania próbuje 
nami manipulować. W telewizyjnych 
spotach mówi się, że dochodzenie do 67 
lat pracy kobiet nastąpi dopiero w 2040 
roku, nie mówi się jednak, że wszyscy 
mężczyźni już od 2020 roku będą praco-
wać 67 lat, a kobiety w tym roku też będą 
pracować o dwa lata dłużej. 

Weźmy jeszcze krótszy okres czte-
rech lat. W 2016 roku ani nie wzrośnie 
odczuwalnie długość życia Polek i Po-
laków, nie ulegnie też żadnej radykalnej 
zmianie rynek pracy, ani jakaś rewolucja 
w naszej gospodarce. Wszyscy będą 
natomiast musieli pracować już o pełny 
rok dłużej, a to oznacza co najmniej o 
200 tysięcy bezrobotnych więcej. Skąd 
ta liczba? Z danych opublikowanych w 

„Rzeczpospolitej” wynika, że w 2011 
roku na emeryturę przeszło 102 tys. 
osób. Skumulowany efekt czterech lat 
stopniowego podwyższania wieku eme-
rytalnego da właśnie taki efekt. 

W kryzysie trudno liczyć na gwał-
towny wzrost liczby nowych miejsc 
pracy, a aktualnie, zgodnie z przewi-
dywaniami bezrobocie w Polsce nadal 
rośnie. W lutym w stosunku do stycznia 
2012r blisko 47 tys. kolejnych osób stra-
ciło pracę i zarejestrowanych bezrobot-
nych było już 2,168 miliona osób. Stopa 
bezrobocia wzrosła nie tylko w stosunku 
do stycznia, ale także do analogicznego 
okresu w roku ubiegłym. W lutym 2012 
roku wyniosła ona 13,5 proc., rok wcze-
śniej była o 0,3 proc. niższa. Tak więc w 
sytuacji gdy według oficjalnych danych 
na przykład na samej Lubelszczyźnie jest 
aktualnie 132 tyś. bezrobotnych, a jedna 
oferta pracy przypada na 80 z nich, to 
wydłużony okres pracy spowoduje tylko 
dalszy wzrost bezrobocia. 

Pracę mogą stracić starsi pracownicy 
albo nie dostaną jej młodzi, którym miej-
sca nie zwolnią przechodzący na później-
szą emeryturę. Nie będzie więc za cztery 
lata dłuższego okresu płacenia składek ale 
walka o zasiłki dla bezrobotnych, pomoc 
z opieki społecznej albo przechodzenie 
na głodowe emerytury częściowe, po 
których przez całą resztę życia brać się 
będzie nędzną emeryturę.

Dlaczego więc rząd tak się upiera 
przy natychmiastowym wydłużaniu lat 
pracy? Bo skorzysta na tym budżet! 
Niestety kosztem Polaków. A na takie 
wygodne dla rządzących a okrutne dla 
obywateli łatanie dziury budżetowej 
zgody nie ma. 

Tym bardziej kiedy ten fakt się prze-
milcza. Jak się chce coś takiego zrobić 
to należy otwarcie powiedzieć, a może 
spytać w referendum: chcecie wyższych 
podatków czy dłuższego okresu pracy? 
Wybierajcie. 

Może też nadszedł czas by wresz-
cie pomyśleć o innych, trudnych, ale 
skutecznych sposobach zmniejszania 
deficytu budżetowego. Rozbudowane 
przywileje emerytalne wybranych grup 
zawodowych, rozrośnięta biurokracja, 
finansowanie zadań, które państwo nie 
powinno wspierać, marnotrawstwo pu-
blicznych pieniędzy w NFZ i kasy oby-
wateli w ZUS to tylko pierwsze z brzegu 
problemy czekające na rozwiązanie. 

Dlatego też, podobnie jak wielu 
Polaków nie kierujących się partyjną 
perspektywą (niestety PiS za jedyną pro-
pozycję ma negację tego co powie PO) 
proponuję uchwalić reformę emerytalną 
w innym kształcie czasowym, uzależnia-
jąc na przykład termin jej rozpoczęcia od 
poziomu bezrobocia. Spadnie bezrobocie 
do 5 proc. to ją zaczynamy. Bo wtedy 
szansa na pracę dla tych mających dłużej 
czekać na zasłużoną emeryturę rzeczy-
wiście będzie.

Wasz wieczny
MALKONTENT

Produkcja bezrobotnych

Od wielu lat na osiedlu przy ul. Sło-
necznej toczy się „batalia” z władzami 
miasta o progi zwalniające. 

Problem jest o tyle ważny, że do-
tyczy bezpieczeństwa dzieci bawiących 
się na osiedlowym placu zabaw - umiej-
scowionym w centrum osiedla, zaraz 
przy jezdni. Po której, jak twierdzą 
mieszkańcy, wiele aut porusza się ze 
znaczna prędkością, nie zwracając uwagi 
na oznakowania, które jednoznacznie 
wskazują na teren zabudowany i znaczne 
ograniczenie prędkości. 

Stanisław Dudek, przewodniczący 
osiedla w rozmowie z Pojezierzem stwier-
dził, iż wielokrotnie apelował w tej sprawie 
u władz miejskich jak i do radnych. Argu-
menty przeciw instalacji „spowalniaczy” 
były różne. Tłumaczono, że progi mogły by 
przeszkadzać w wyjeżdżaniu z posiadłości, 
ponieważ znajdowałyby się stosunkowo 
zbyt blisko bram wyjazdowych. Ponadto 
zbyt znaczna ilość osiedlowych skrzyżowań 
podobno nie sprzyja ustawieniu progów. 

Ostatnio jakby nastąpił przełom. 
Podczas rozmowy z Pojezierzem zastępca 

burmistrza Dariusz Kowalski stwierdził, 
że - Są już plany z tym związane. Będąc 
na targach infrastruktury miejskiej i dro-
gowej widziałem progi spowalniające, 
które nie wymagają dużego nakładu prac 
związanych z ich instalacją. Ewentualnie 
zastanawiamy się nad umiejscowieniem 
jednego progu wykonanego z kostki bru-
kowej, który nie ulegnie tak szybkiemu 
zniszczeniu, jak chociażby jego plasti-
kowe, bądź gumowe wersje. Prace w tej 
sprawie planowane są na wiosnę. 

Razem z mieszkancami Słoneczka 
czekamy na ich realizację.

W. Jakubaszek

Spowalniacze na  Słoneczku

Włamywacze zatrzymani
25 marca w niedzielę policjanci zostali 

powiadomieni, że w jednej z miejscowości 
w gm. Puchaczów ktoś włamał się do nie-
zamieszkałego domu i pozrywał przewody 
elektryczne. Przybyli na  miejsce zdarzenia 
policjanci zauważyli w okolicy dwóch 
18-letnich mężczyzn. Jak się okazało to 
właśnie oni włamali się do pomieszczenia 
gospodarczego i niezamieszkałego domu 
skąd ukradli różnego rodzaju przewody 
elektryczne oraz silnik elektryczny. Po-
krzywdzony oszacował straty spowodo-
wane kradzieżą oraz zniszczenie instalacji 
elektrycznej na 600 zł. 

Dalsze dochodzenie wykazało, 
że jeden ze sprawców ma również na 
sumieniu inne włamanie – do garażu. 
Wówczas mężczyzna skradł m.in. szli-
fierkę kątową, wiertarkę, wędki, buty 
rybackie, powodując straty na ponad 
500 zł. Część skradzionego mienia 
policjanci odzyskali.

Zgodnie z prawem złapanym zło-
dziejom grozi kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Prokuratura jak „błyskawica”

Tylko pięć lat zajęło prokuraturze 
sformułowanie wniosku, że niesłusznie 
oskarżała Adama Grzesiuka, wójta 
Puchaczowa o niedopełnienie obowiąz-
ków i umorzyła śledztwo w sprawie 
dopisywania wyborców na listach.

Przypomnijmy, w 2006 roku między 
pierwszą a drugą turą wyborów na wójta 
Puchaczowa w gminie przybyło ponad 
90 wyborców. O wpisaniu mieszkańców 
sąsiednich gmin na listy zdecydował 
Adam Grzesiuk, ówczesny wójt tej miej-
scowości i wygrał drugą turę wyborów. 

W 2007 roku prokuratura oskarżyła 

go o niedopełnienie obowiązków. Miało 
to polegać na wpisaniu na listę nie-
uprawnionych osób, bez sprawdzenia, 
czy rzeczywiście powinni się na niej 
znaleźć. Akt oskarżenia trafił do sądu. 
W lutym 2011 roku Sąd Rejonowy w 
Lublinie orzekł, że A. Grzesiuk rzeczy-
wiście zdecydował o dopisaniu nowych 
wyborców bez należytej staranności. 
Sprawę jednak umorzył ze względu na 
znikomą szkodliwość czynu.

Prokuratura odwołała się od wyro-
ku, a Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił 
wyrok, zaś sąd pierwszej instancji 
zwrócił sprawę prokuraturze do uzu-
pełnienia. Prokuratura wybrała inny 
wariant – umorzyła śledztwo, uznając, 
że nie doszło do przestępstwa.
Kraksa lotniarza

9 kwietnia w godzinach popołudnio-
wych mieszkaniec gminy Lubartów steru-
jący paralotnią, stracił panowanie nad nią i 
spadł w Spiczynie z wysokości 15 metrów. 
Mężczyzna trafił do szpitala w Lublinie. 
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Wypadek w Spiczynie

17 kwietnia przed godz. 18 KP 
PSP w Łęcznej otrzymała informację 
o zderzeniu dwóch samochodów oso-
bowych w Spiczynie. Do zdarzenia 
zadysponowano zastęp z JRG KP PSP w 
Łęcznej oraz OSP Spiczyn. Na miejscu 
stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg 
doszło do zderzenia dwóch samochodów 
osobowych. Jeden pojazd znajdował się 
na jezdni a drugi na skutek uderzenia 
wpadł do rowu melioracyjnego. Poszko-
dowana została jedna osoba. 

Akcja ratownicza trwała 4,5 godz. 
Wzięło w niej udział 11 ratowników oraz 
policja i pogotowie ratunkowe.          RN

W ramach ogólnopolskiej akcji 
Cała Polska czyta Dzieciom odbyły 
się już z młodymi słuchaczami dwa 
spotkania w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej im. Z. Herberta. 
Tym razem czytanie połączone było z 
nauką języka angielskiego.

Podczas wizyty w bibliotece dzieci 
od samego początku były zachęcane do 
brania czynnego udziału w spotkaniu. 
Począwszy od rozmowy na temat życia na 
wsi, a skończywszy na aktywnym udziale 
w czytaniu bajki o małej kurce, która 
chcąc upiec chleb szukała pomocy wśród 
innych zwierząt zamieszkujących farmę. 
Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na 
temat obowiązujących w gospodarstwie 
zasad i żyjących tam zwierząt.

Przedszkolaki poprzez zabawę 
dowiedziały się jak nazywamy po-
szczególne zwierzęta po angielsku 
oraz miały okazję wcielić się w role 
nowo poznanych zwierzaków! Następ-
nie dzieci poznały nazwy kolorów, a 
także cykl wzrostu i zbioru zboża oraz 

wyrobu chleba – wszystko oczywiście 
po angielsku.

Znając niezbędne słownictwo 
dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w 
czytaniu bajki, uzupełniając poznanymi 
zwrotami luki w historyjce. Pełne zaan-
gażowanie oraz uśmiechnięte twarze 
przedszkolaków utwierdziły organiza-
torów w przekonaniu, że akcje takie 
jak ta powinny odbywać się regularnie 
i warto w nich uczestniczyć.

Na koniec spotkania każde dziec-
ko otrzymało pamiątkowy dyplom, 
naklejkę oraz książeczkę z grami i 
kolorowankami.

Kolejne spotkania w ramach akcji 
Cała Polska czyta Dzieciom odbędą 
się w Łęcznej w filiach nr 1,2 oraz 3 
w kwietniu oraz maju. Na zakończenie 
akcji, 1 czerwca czyli w Dzień Dziecka, 
planowane jest tzw otwarte czytanie, na 
które organizatorzy (łęczyńska szkoła 
Helen Doron) chcą zaprosić jak najwię-
cej dzieci na godziny popołudniowe do 
miejskich bibliotek na terenie Łęcznej.

Helen Doron czyta dzieciom

Wynajmę M5, IIp, 1tys zł + opłaty, ul. Sta-
szica tel. 601-247-317.
Sprzedam działkę budowlaną, wszystkie 
media Cena 4tys/ar tel 691-250-648.
Dom 300m2, działka 8ar, budynek gospodar-
czy.Sprzedam lub zamienię na M4 Dratów tel. 
81 757-04-99, 787-714-987.
Sprzedam! Działka budowlana 43ar, wszystkie 
media. cena do uzgodnienia tel. 695-340-702.
Sprzedam VOLKSWAGEN PASSAT KOM-
BI 2005r 1,9TDI 130KM, grafitowy metalik, 
175tys km, el. szyby, el. lusterka, alufelgi 
16”, nawigacja, wielofunkcyjna kierownica, 
parktronik, zmieniarka CD, koła 15” zimowe 
Cena 28700zł tel. 606-631-656.
Sprzedam dom 120m2 w Dratowie na działce 
0,92h, 4 pokoje umeblowane+kuchnia w zabudo-
wie, garaż dwustanowiskowy, wszystkie media 
oprócz gazu, dobra lokalizacja wysoki standard. 
tel. 505-718-425 Cena 450tys do uzg.
Sprzedam dom piętrowy o pow. 200m2 na 
działce budowlanej 33 ar w Trawnikach Ide-
alna lokalizacja, łatwy dojazd Cena 300tys do 
uzgodnienia tel 605-586-856.
Wynajmę lokal na działalność gospodarczą 
przy dworcu autobusowym w łęcznej Ip 43m2 
tel 515-045-042.
Sprzedam kawalerkę 37m2 w Piasecznie, 
bezczynszowe.Cena około 100tys tel. 511-
704-852
Sprzedam wyposażenie baru Łęczna, ul. 
Polna 10 tel. 511-704-852.
Wynajmę lokal 35m2 w Łęcznej ul. Polna 10 
tel. 511-704-852, 503-027-568.
Sprzedam działkę budowlaną 17ar w łęcznej 
przy ul Ogrodowej Cena 11tys/ar tel 513-
156-747.
Honda City 2006rok, silnik 1,4, 83KM,prze-
bieg 147tys/km, silver metalic, pierwszy 
właściciel, bezwypadkowe, serwisowa-
ne w ASO, poduszki powietrzne, ABS-
EBD,immobilizer,alarm, centralny zamek, 
EPS, klimatyzacja, ESSz i ESL,radio, od-
twarzacz CD, opony letnie i zimowe 175/65 
R14 Cena 22 500 zł do negocjacji tel. 507-

002-854.
Działka rolno-budowlana o pow. 1h 55ar przy 
trasie na poj łęczyńsko-włodawskie w kol. 
Ludwin, 4km od łęcznej. Uzbrojona, woda 
gaz, prąd, kanalizacja. Przy ulicy oświetlonej 
Możliwość wykopania stawu.Cena 2tys/ar do 
uzgodnienia tel. 609-617-415.
Wynajmę lokal 60m2 w łęcznej przy Armii 
Krajowej tel. 606-146-795.
Sprzedam M-6, 80m2 w łęcznej ul. Ob. 
Pokoju, okna PCV,księga wieczysta lub za-
mienię na M2.Cena 270tys do uzgodnienia.T 
606-477-352.
Pilnie sprzedam działkę budowlaną o pow. 
830m2, częściowo ogrodzoną, media przy 
drodze atrakcyjna lokalizacja w Łęcznej Cena 
95tys do negocjacji tel. 513-853-448.
Sprzedam działkę budowlano-inwestycyjną 
o pow 605m2 w Łęcznej ok starostwa Cena 
do uzgodnienia tel 506-187-972.
Kupię ziemię orną w okolicy Łęcznej tel. 81 
752-09-37.
Sprzedam suknię ślubną.Jednoczęściowa, kształt 
A, rozmiar 36/38 ecru, koronka na gorsecie do 
wys. bioder z tyłu wiązanie.Wzrost 170 cm+5cm 
obcas.Cena 1400zł tel 669309363 (gratis! welony, 
bolerko z dł rękawem, tren, halka).
Sprzedam działkę o pow. 0,96h przeznaczona 
pod zabudowę w Łęcznej Cena do uzgodnie-
nia. tel 507-086-044.
Sprzedam mieszkanie w Łęcznej 49m2 I pietro 
Osiedle Niepodległości tel 698-616-019.
Sprzedam dom kawalerkę 37m2 z możliwością 
rozbudowy. Ocieplany, centralne ogrzewanie na 
gaz, okna PCV, wszytskie media,garaż, działka 
28ar w Zezulinie przy trasie Kijany-Ludwin od 
zaraz. Cena do uzg. tel 503-391-926.
Wynajmę lokal 75m2 ul. Stefanii Pawlak 22 ( 
deptak) lokal -1 Cena ok 1500zł tel 601-247-
317, 602-360-891.
Sprzedam działkę budowlaną 43ar Ciechanki 
Krzesimowskie, wszystkie media Cena do 
uzg. tel. 695-340-702.
OGŁOSZENIA FIRMOWE
Tynki cementowo-wapienne, profesjo-
nalnie, niskie ceny, gładzie, wieloletnia 
praktyka na terenie powiatu łęczyńskiego. 
Tel : 725-534-310.

ogłoszenia drobne

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
skierowało do wójta Adama Grzesiuka 
z Puchaczowa wniosek o odwołanie 
dyrektora lokalnego ZOZ. 

CBA  kilka dni temu poinformo-
wało, że czterech dyrektorów Zakładów 
Opieki Zdrowotnej na Lubelszczyźnie 
naruszyło przepisy ustawy tzw. Antyko-
rupcyjnej. Kontrola dotyczyła szpitala w 
Hrubieszowie oraz gminnych ośrodków 
zdrowia w Woli Uhruskiej, Puchaczowie 
i Trawnikach. Agenci CBA sprawdzali 
przestrzeganie przepisów tzw. ustawy 
antykorupcyjnej. Okazało się, że wszyscy 
naruszyli przepisy ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne.

Będąc dyrektorami ZOZ-ów pro-
wadzili jednocześnie działalność gospo-
darczą - indywidualne specjalistyczne 
praktyki lekarskie - powiedział rzecznik 
prasowy CBA Jacek Dobrzyński.

CBA skierowało do organów założy-
cielskich dla kontrolowanych placówek 
– wójtów gmin  – wnioski o odwołanie 
dyrektorów z zajmowanych stanowisk. 
Jak wyjaśnił Dobrzyński dyrektorom nie 
grożą żadne sankcje karne. - To nie jest 
przestępstwo korupcyjne, tylko złamanie 
ustawy antykorupcyjnej, czego konse-
kwencją jest odwołanie ze stanowiska.

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
przypomina, że osoby te obowiązane są 
w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec 
się funkcji, zaprzestać prowadzenia dzia-
łalności albo zbyć udziały lub akcje.

GK

Dyrektor 
do odwołania
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17 kwietnia w Zespole Szkół im. 7 
Pułku ułanów lubelskich w Cycowie 
odbył się i Powiatowy Konkurs Pio-
senki o Zdrowiu. 

Organizatorami konkursu był powiato-
wy zespół ds. szkół promujących zdrowie, 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Zespół 
Szkół w Cycowie. Główne cele konkursu to 
rozpowszechnianie i popularyzowanie treści 
prozdrowotnych, oddziaływanie profilak-
tyczne poprzez przekazywanie wiedzy w 
formie atrakcyjnej dla dzieci, integracja 
środowiska przedszkolnego i szkolnego oraz 
rozwijanie uzdol-
nień wokalnych i 
zainteresowań mu-
zycznych.

Do udz ia łu 
w konkursie zgło-
siło się 14 grup z 
przedszkoli i szkół 
podstawowych z 
terenu powiatu łę-
czyńskiego. Komi-
sja oceniała wyko-
nywane piosenki w 
dwóch kategoriach 

wiekowych – przedszkole i klasy 0–III. 
I miejsce wśród przedszkolaków 

zajęła grupa „Skrzaty” pod kierunkiem 
Katarzyny Gańskiej i Agnieszki Dubaj z 

Przedszkola Publicznego nr 1 w 
Łęcznej. Natomiast w kategorii 
klas 0–III SP zwyciężyła grupa 
„Zdrowisie”, której opiekunką 
była Beata Sagan – Zalewska z 
Zespołu Szkół w Cycowie. 

Zarówno laureaci, jak i po-
zostali uczestnicy konkursu, 
otrzymali pamiątkowe statuetki, 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Dodatkową atrakcją podczas 
konkursu były występy zespołów 
tanecznych szkoły w Cycowie - 
inscenizacja taneczna pt. „Euro 

2012” w wykonaniu zespołu „Calineczki” 
oraz taniec cygański zaprezentowany 
przez zespół „Skoczki”.

Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim uczestnikom konkursu. Organizatorzy 
liczą na to, że stanie się on cykliczną 
imprezą i również za rok będziemy mogli 
podziwiać wokalne i taneczne uzdolnienia 
dzieci ze Szkół Promujących Zdrowie.

W poniedziałek 2 kwietnia w 
Zespole Szkół w Cycowie odbyło się 
spotkanie uczniów klas ii gimnazjum 
z Arturem Piętką, kustoszem Muzeum 
7. Pułku ułanów lubelskich w Mińsku 
Mazowieckim. 

Prelekcja zorganizowana była w 
ramach projektu współfinansowanego ze 
środków UE w ramach Osi IV LEADER 
PROW na lata 2007-2013 w ramach 
działania Małe Projekty, który Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Cycowskiej 
realizuje od lutego 2012 r. we współpracy 
z Zespołem Szkół w Cycowie i gminą 
Cyców. Głównym celem zaplanowanych 
działań jest promowanie dziedzictwa 
historycznego gminy Cyców poprzez 
rozpowszechnienie wiedzy o bitwie cy-
cowskiej i 7. Pułku Ułanów Lubelskich.

7. Pułk Ułanów Lubelskich stacjo-
nował w Mińsku Mazowieckim w latach 
1921-1939. Jak się okazało, w dziejach 
miasta ta kawaleryjska jednostka ode-
grała znaczącą społeczno – kulturalno 
– ekonomiczną rolę. Dzięki prelekcji 
Artura Piętki młodzież miała okazję po-
znać historię powstania muzeum 7. PUL, 
zobaczyć prezentację najciekawszych 
eksponatów, a także unikatowe fotografie 
ułanów 7. pułku z okresu stacjonowania 
w Mińsku Mazowieckim.

Zaplanowany cykl spotkania mło-
dzieży z ludźmi związanymi z historią 
7. pułku ma na celu przygotowanie 
społeczności szkolnej do zbliżających się 
w czerwcu tego roku uroczystych obcho-
dów 20-lecia nadania szkole w Cycowie 
imienia 7. Pułku Ułanów Lubelskich.

Historyczne 
dziedzictwo

Konkurs Piosenki o ZdrowiuPrzegląd CycowaPrzegląd Cycowa

Wiosna w GDK
Wiosna w tym roku przychodzi bardzo nieśmiało, wszystko powoli zaczyna dopiero 

budzić się do życia, jednak w Gminnym Domu Kultury w Cycowie jak zawsze dużo się 
dzieje. 19 maja odbędą się warsztaty, niezwykle modnej ostatnio techniki wykonywania 
biżuterii – sutaszu. Jest to rodzaj haftu ręcznego, dzięki któremu powstają finezyjne esy 
floresy z elementami kolorowych kamieni.

Wzorem roku ubiegłego, rusza kolejna edycja konkursu plastycznego pod patronatem Staro-
stwa Powiatowego w Łęcznej „Wakacje tuż, tuż – miejsca, które pragnę odwiedzić”. Do udziału 
zapraszamy dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego. Prace można składać do 21 maja.

Wszystkich pasjonatów fotografii zapraszamy na wystawę prac Barbary Larysy Góral 
oraz Henryka Górala pt. „Portret męski, żeński i … nijaki”. Wernisaż odbędzie się w galerii 
GDK 25 kwietnia o godz. 17.00.                                                              A. Błaziak

W dniach 28 marca – 1 kwietnia w 
Spale odbył się IV Ogólnopolski Kongres 
Infrastruktury Sportowej, którego organi-
zatorem  był Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej, który od prawie 6 lat prowadzi 
działalność edukacyjno-promocyjną w 
branży infrastruktury sportowej. Kongres 
zgromadził prawie 350 uczestników, przed-
stawicieli jednostek samorządowych z całej 
Polski, jak i reprezentanci najlepszych na 
rynku firm z branży. 

Głównym celem Kongresu była pro-
mocja rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
sportowej. W programie Kongresu znala-
zły się wykłady poświęcone finansowaniu 
inwestycji sportowych, zarządzaniu czy 
kwestiom bezpieczeństwa na obiektach 
sportowych. W Centrum Kongresowym 
uczestnicy Kongresu mieli możliwość 
zapoznania się z najnowszą ofertą firm z 
branży infrastruktury sportowej. 

Ważnym punktem było także wrę-
czenie wyróżnień przyznawanych przez 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej. 

W tym roku uhonorowano Srebrnym 
Medalem PKIS 36 jednostek samorządo-
wych, które wzięły udział w pilotażowym 
programie budowy sztucznych lodowisk 
„Biały Orlik”. Wśród wyróżnionych 
znalazła się gmina Cyców nagrodzona 
medalem za budowę sztucznego lo-
dowiska w ramach II edycji programu 
„Biały Orlik”.  Medal i dyplom osobiście 
odebrał wójt gminy Jan Baczyński vel 
Mróz.                     (nor)

Medal dla gminy

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

EDUKACJA

Robert Kwiatkowski i Marcin Lipczak z kla-
sy IVa, uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w 
Łęcznej „stanęli na podium” zajmując trzecie 
miejsce w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. To wielki 
sukces uczniów i przygotowujących ich na-
uczycieli przedmiotów zawodowych! 

19 kwietnia 2012 r. w Powia-
towym Zespole Szkół w Bieruniu 
odbył się finał II edycji Olimpiady. 
Wśród dwunastki finalistów zna-
leźli się uczniowie szkół ze Śląska, 
Małopolski i Lubelszczyzny, którzy 
kształcą się w zawodzie technik 
górnictwa podziemnego. Finałowa 
dwunastka może już teraz cieszyć 
się z gwarantowanej maksymalnej 
punktacji z części pisemnej egza-
minu zawodowego oraz indeksu 
na Wydział Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej.

Finałowym zmaganiom dwuoso-
bowych drużyn przyglądały się: władze samo-
rządowe, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium 
Oświaty, władze Wydziału Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej, przedstawiciele Zarządu 
Kompanii Węglowej S.A. , KWK „Piast” oraz 
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, 
dyrektorzy szkół górniczych oraz młodzież klas 
górniczych.

Po oficjalnym rozpoczęciu Olimpiady, któ-
rego dokonał Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński 
Henryk Barcik zmagania rozpoczęła drużyna z 
Łęcznej, która wylosowała pytanie na temat 
klasyfikacji stropów. 

Po pierwszej rundzie, w której uczestnicy 
mieli za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań, 
wyłonione zostały trzy drużyny, które przeszły 
do ścisłego finału. Z boju o podium odpadły 
zespoły szkół z Jastrzębia Zdroju, Brzeszcz i 
Pawłowic. Uczniowie z trzech najlepszych 
drużyn prezentowali bardzo wysoki poziom 
wiedzy, uzyskując maksymalną liczbę punktów 
i dopiero dogrywka wyłoniła ostatecznego 
zwycięzcę.

I miejsce - Zespół Szkół Technicznych im. S. 
Staszica w Rybniku

II miejsce - Powiatowy Zespół Szkół w 
Bieruniu 

Majowy weekend zbliża się dużymi kroka-
mi. Co roku organizatorzy wybierają zespoły, 
które swoją twórczością wpisują się w klimat 
Majówki. Szeroki krąg odbiorców umożliwia 
tworzenie zróżnicowanego programu artystycz-
nego. „Organizowane przez nas wydarzenie jest 
entuzjastycznie odbierane przez osoby starsze, 
rodziny, które lubią spędzać weekendy poza 

domem a przede wszystkim przez młodzież. W 
tym roku postanowiliśmy, trochę na przekór, 
postawić na świeżość i młodość. Na majówko-

ROZRYWKA

UCZNIOWIE SZKOŁY GÓRNICZEJ LAUREATAMI 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY GÓRNICZEJ 
O „ZŁOTĄ LAMPKĘ”!

I I I  m i e j s c e  -  Ro b e r t  Kw i a t ko w -
ski, Marcin Lipczak, Zespół Szkół Górni-
czych w Łęcznej, opiekun Janina Sobala  
Po ogłoszeniu werdyktu jury Starosta Bieruń-
sko-Lędziński przekazał na ręce zdobywców 
pierwszego miejsca Złotą Lampkę, prestiżowe 
trofeum, symbolizujące szczególne wyróżnienie 

w branży górniczej. 
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani 

bardzo cennymi nagrodami. Zwycięzcy otrzy-
mali laptopy, „srebrni medaliści” aparaty 
fotograficzne, a zdobywcy trzeciego miejsca 
wieże stereofoniczne. Dodatkową nagrodą dla 
zdobywców Górniczej Lampki był trzydniowy 
wyjazd do Brukseli.

- To znakomicie, że górnicze szkolnictwo 
zawodowe odradza się w tak wspaniałym 
stylu. Cieszę się, że młodzież jest doskonale 
przygotowana do podjęcia pracy w naszych 
zakładach i dalszej nauki. Górnictwo ma 
przyszłość i ona jest w waszych rękach - mówił 
po zakończeniu ceremonii rozdania nagród 
wiceprezes Kompanii Węglowej S.A. Piotr 
Rykala.

Solidna praca czwartoklasistów Roberta 
Kwiatkowskiego i Marcina Lipczaka, których 
przygotowywali nauczyciele przedmiotów 
zawodowych zaowocowała tak wysokim osią-
gnięciem. Uczniów do olimpiady przygotowy-
wali: Janina Sobala, Zofia Jarosiewicz, Wiesława 
Misztal, Jerzy Filipek i Henryk Harmasz.

Wszystkim laureatom i  f inal istom 
gratulujemy!

wej scenie zagra Rotten Bark” – mówi Starosta 
Łęczyński Adam Niwiński. Muzyka Rotten 
Bark to melodyjne, energetyczne piosenki, 
które doskonale sprawdzają się na koncertach. 
 
ROTTEN BARK - (tł. Zgniła Kora) powstał w 
2005 r. we Włodawie. Od tego czasu skład i 
poszukiwania muzyczne grupy ulegały ciągłym 
transformacjom. Ostatecznie za sterami Rot-
ten Bark usiedli: Adrian (Adi) Owsianik – gitara 
prowadząca, chórki; Kamil (Drops) Malczyk 
– wokal; Tomasz (Tolek) Antoniuk – gitara 
rytmiczna; Mateusz (Matt) Struzik – gitara 
basowa i Łukasz (Bolo) Tomczak, a skoczny 
pop punk wybił grupę na muzyczne wyżyny. 

Rotten Bark mówią o sobie, że grają optymi-
styczną, przebojową, energetyczną muzykę, 
która świetnie sprawdza się na koncertach. 

ROTTEN BARK 
– ZAGRA NA MAJÓWCE

W ich muzyce czuć inspirację i wpływy kali-
fornijskiego punku w stylu Blink 182 czy The 
Offspring. Rotten Bark grał m.in. na Coke 
Live Festiwal 2010, Red Bull Tour Bus. Zespół 
został finalistą jednego z największych pol-
skich muzycznych show- Must Be The Music/
Tylko Muzyka co zaprocentowało świetnym 
występem na Top Trendy 2011 w Sopocie.  
Do tej  pory punkowcy znad Buga na-
g ra l i  j e d e n  a l b u m :  S t u c k  i n  h e r e . 
Więcej informacji na www.rottenbark.org.

Od 2008 roku na Majówce w Zawieprzycach 
gościli m.in.  RAZ DWA TRZY, BIG DAY, MISTIC, 
DREWUTNIA, MIALTICA i PRECIVAL.

Historyczna Majówka w Zawieprzycach 
obchodzi w tym roku pięciolecie. Od 2008 
r. organizatorzy Starostwo Powiatowe w 
Łęcznej i Gmina Spiczyn promują Powiat 
za pomocą eventu historycznego. „Dzięki 
zaangażowaniu, mieszkańcy mogą być dumni 
z miejsca, w którym mieszkają a Majówka 
stała się wyróżniającym wydarzeniem na 
kulturalnej mapie województwa lubelskiego” 
– dodał Starosta 



4 www.e-pojezierze.pl

Pierwszy od dziesięciu lat złoty 
medal zawisł znów na szyi boksera 
łęczyńskiego Gwarka. Stało się to 
za sprawą Tomasza Smerdla. Został 
Mistrzem Polski Juniorów. 

W poprzednich dwóch latach 
zdobywał srebro. W jego przypadku 
sprawdziło się więc powiedzenie do 
trzech razy sztuka. Na ringu w Lesz-
nie, w finale kategorii wagowej 52 
kilogramów łęcznianin w opinii obser-
watorów stoczył bardzo ładną walkę, 
co najważniejsze zwycięską. Pokonał 
pięściarza Polonii Świdnica Piotra Le-
wandowskiego. 

Podopieczny trenerów Bolesława 
Charendarza i Marka Kozaka według re-
lacji strony internetowej Gwarka Łęczna 
„w znakomitym stylu rozwiązał walkę tak-
tycznie. Od pierwszego gongu „usiadł” 
na przeciwniku i przejął kontrolę nad 
pojedynkiem. Pierwsze dwie rundy wygrał 

Zawodnicy z CSW Kickboxing 
Team Łęczna w składzie Damian 
Joński, Rafał Duklewski, Tomasz 
Majewski oraz trener Dariusz Mitu-
ła wzięli udział w V Mistrzostwach 
Polski Tang soo do, zorganizowanych 
przez Polską Federacje Tang soo do 
w Puławach .

Do walk w formułach semi contact, 
light contact oraz light-kick zgłosiło 
się ponad dwustu zawodników z całej 
Polski reprezentujących różne style 
walki.

Najmłodszy zawodnik CSW Kick-
boxing Team Łęczna Damian Joński 
niestety odpadł  przegrywając walkę o 
wejście do strefy medalowej w formule 
semi-contact. Natomiast w kategorii 

w stosunku 7:3, w trzeciej nie forsując 
tempa utrzymał bezpieczną przewagę 
zwyciężając ostatecznie 16:8”. 

Z postawy naszego boksera za-
dowolony był trener narodowej kadry 
juniorów. Jego walkę ocenił stwierdze-
niem „Wygrał zawodnik dokładniejszy”. 
Wielki sukces Tomka w juniorach to 
ukoronowanie jego wcześniejszych 
bardzo dobrych występów w tej grupie 
zawodników. Robił systematyczne 
postępy i w końcu wpiął się na szczyt 
juniorskiego boksu. Życzymy mu 
utrzymania wysokiej formy oraz suk-
cesów w dalszych startach. Włodarze 
MGKS „Gwarek” Łęczna podkreślają, 
że sukces możliwy był dzięki wydatnej 
pomocy „Łęczyńskiej Energetyki”, 
dzięki której łęczyńscy bokserzy mają 
komfortowe warunki podczas przygoto-
wań do różnego rodzaju zawodów.

M. Łagodziński

Mistrz z Łęcznej

senior - 72 kg light kick (forma walki 
ciągłej z kopnięciami w uda czyli tzw: 
low kick). Rafał Duklewski nie dał 
szans swoim rywalom zdobywając tytuł 
Mistrza Polski.

Największym zaskoczeniem był 
występ debiutanta CSW Kickboxing 
Team Łęczna Tomasza Majewskiego, 
który w kategorii senior - 66 kg light 
kick dotarł aż do finału pokonując po 
drodze  zawodników wywodzących 
się z muay-thai, jednak w finale musiał 
uznać wyższość swojego rywala  zdoby-
wając tytuł Wicemistrza Polski.

Centrum Sztuk Walk Łęczna za-
prasza wszystkich chętnych na treningi 
Kickboxingu MMA  Taekwondo. 

Dariusz Mituła

Medale na Mistrzostwach Polski

Agnieszka Filipczuk, uczennica 
Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej zajęła trze-
cie miejsce w ii Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiedzy o Architekturze Krajo-
brazu „Dzieło sztuki a natura”.

Ogólnopolski etap olimpiady od-
był się w Zespole Szkół Architektury 
Krajobrazu i Handlowo-Usługowych 
w Gdańsku, gdzie uczniowie pisali test, 
rozpoznawali rośliny ozdobne, sprzęt geo-
dezyjny i plany ogrodów historycznych. 
Konkurs został podzielony na kilka części, 
z których ostatnia odbyła się w formule 
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Agnieszka zdobyła indeks student-
ki architektury krajobrazu Sopockiej 
Szkoły Wyższej. Wygrała także zwol-
nienie z opłat za czesne przez pierwsze 
trzy semestry, dzięki czemu zaoszczędzi 
około 9 tys. zł. 

- Jestem zaskoczona i zmęczona, 
ale bardzo szczęśliwa. Matura dopiero 
za rok, a ja mam już indeks na uczelnię 
– cieszy się Agnieszka.

Ponadto Sopocka Szkoła Wyższa 
opłaciła Agnieszce miejsce na stronie 
www.architekci.pl. Tam w przyszłości 
będzie mogła zamieszczać reklamy 
swoich usług. 

Agnieszkę Filipczuk do konkursu 
przygotowały panie Małgorzata Kosik, 
Anna Okulicz i Beata Maińska, na-
uczycielki przedmiotów zawodowych 
architektury krajobrazu.

To nie jedyny sukces uczniów i na-
uczycieli „Jagiellończyka” w tym roku 
szkolnym. Piąte miejsce w wojewódz-
twie w konkursie wiedzy o samorządzie 
terytorialnym zajął Daniel Jośko. Uczeń 
został przygotowany przez Magdalenę 
Krystjańczuk, nauczycielkę historii 
i wiedzy o społeczeństwie.         kk 

indeks 
w kieszeni


