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K R O N I K A     Z D A R Z E Ń

Na podstawie materiałów 
zgromadzonych przez łęczyń-
skich policjantów Sąd Rejonowy 
w Lublinie zastosował tym-
czasowy trzymiesięczny areszt 
wobec 47 – letniego mieszkańca 
powiatu kieleckiego. Z kolei jego 
49 – letni kompan został oddany 
pod dozór Policji.

W lipcu br. do 63 – letniego 
mieszkańca powiatu łęczyńskie-
go przyjechali właściciele jednej 
z kieleckich firm zajmującej 
się handlem zwierzętami, ce-
lem zakupu krowy. Mężczyźni 
ogłaszali swoją fi rmę na portalu 
internetowym. W trakcie pro-
wadzonej rozmowy ustalili cenę 
zakupu zwierzęcia na kwotę 
3.800 zł. Następnie wystawi-
li fakturę Vat z odroczonym 
terminem płatności, po czym 
odjechali z zakupiona krową. 
Rolnik po przeanalizowaniu wy-
stawionej faktury zorientował 
się, że cena która tam widnieje 
to 380 zł., czyli jest dziesięcio-
krotnie niższa niż na którą się 
umawiali. Następnie o całym 
fakcie zaalarmował łęczyńskich 
policjantów.

Kryminalni na bieżąco ana-
lizowali zebrane w prowadzonej 
sprawie informacje. Na podsta-
wie swoich ustaleń wytypowali 
sprawców. Okazali się nimi 
właściciele jednej z kieleckich 
fi rm. Mężczyźni ogłaszali swoje 
usługi na jednym z portali inter-
netowym. W poniedziałek na po-
lecenie łęczyńskich policjantów 
funkcjonariusze z Kielc zatrzy-
mali do tej sprawy 47 – letniego 

Osiem osób z powiatu łę-

czyńskiego ubiega się o mandat 

posła w nadchodzących wy-

borach parlamentarnych. Są 

niespodzianki.

Na stronie Państwowej Ko-
misji Wyborczej wypisani są 
wszyscy kandydaci z okręgu 
wyborczego nr 6 w którego skład 
wchodzi powiat łęczyński o głosy 
mieszkańców ubiegają się:

Krzysztof Bojarski. Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego. Dy-
rektor szpitala w Łęcznej. Wpis 
z PKW „lekarz medycyny”. 
Pozycja 11 na liście Komitetu 

Oni walczą o mandat poselski
Wyborczego Platforma Obywa-
telska.

Roman Cholewa. Starosta 
Powiatu Łęczyńskiego. Wcze-
śniej wieloletni dyrektor od-
działu KRUS w Łęcznej. Wpis z 
PKW „urzędnik samorządowy”. 
Pozycja 9 na liście Komitetu 
Wyborczego Polskie Stronnictwo 
Ludowe.

Dominika Kasprzak. Stu-
dentka z Milejowa. Pozycja 20 
na liście Komitetu Wyborczego 
KORWiN.

dok. na str. 2

dok. ze str. 1

Lech Tor. Wieloletni radny 

mieszkańca powiatu kieleckiego. 
Następnego dnia w ręce kielec-
kich policjantów wpadł jego 49 
– letni kompan.

Jak ustalili łęczyńscy poli-
cjanci, mężczyźni w podobny 
sposób działali na terenie wo-
jewództwa lubelskiego, mazo-
wieckiego i podkarpackiego. 
Mężczyźni oszukiwali rolników 
poprzez zaniżanie wartości 
zakupu bydła i trzody chlewnej 
na wystawionej fakturze Vat, 
a także wprowadzali w błąd 
pokrzywdzonych co do zamiaru 
wywiązania się z płatności za 
zakupione zwierzęta. Łączne 
straty oszacowane przez po-
krzywdzonych to kwota ponad 
34 tys. zł.

Policjanci przedstawili im 
po siedem zarzutów dotyczą-
cych oszustw. Wczoraj męż-
czyźni zostali doprowadzeni 
do Prokuratury Rejonowej w 
Lublinie z wnioskiem o zasto-
sowanie tymczasowego aresztu. 
Decyzją Sądu Rejonowego 
w Lublinie 47 – latek został 
aresztowany na okres trzech 
miesięcy, z kolei 49 – latek 
został oddany pod dozór policji. 
Sprawa jest rozwojowa.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem grozi im kara do 8 lat 
pozbawienia wolności. Policjanci 
apelują do osób, które zostały 
oszukane w taki sposób, a nie 
zgłosiły tego faktu na policję, 
o kontakt z Komendą Powia-
tową Policji w Łęcznej tel. 81 
7527210.

BB

Przypomnijmy, że od marca 
trwały rozmowy pomiędzy sta-
rostwem powiatowym w którego 
kompetencjach i obowiązkach 
jest prowadzenie szkół średnich, 
a gminą Łęczna w sprawie ogól-
niaka. Gmina  chciała przekazać 
liceum ze szkoły przy ulicy 
Szkolnej na ul. Bogdanowicza,  
aby zapewnić odpowiednie wa-
runki  do nauki dla dzieci ze 
podstawówki.  Rozmowy trwały 
długo, a ich fi nał był niepewny 
przez nieudany nabór do pierw-
szej klasy przenoszonego LO.

dok. na str. 2

dok. ze str. 1

Ostatecznie samorządy do-
szły do porozumienia i od 1 
września wszyscy uczniowie czyli 
grupa około 90 młodych osób 
zaczęła uczęszczać na zajęcia 
do szkoły powiatowej przy ulicy 
Bogdanowicza.

-Wyrażamy wdzięczność, 

że mimo wielu trudności udało 

się dokończyć rozpoczęte zmia-

ny. W nowym budynku wszyscy 

nauczyciele kontynuują pracę, a 

uczniowie mają dobre warunki do 

nauki. Dziękujemy, że mimo braku 

pierwszej klasy wzięliście szkołę. - 
zwracała się do radnych Krystyna 
Sochan. Patrzymy w przyszłość i 

wiemy, że to dobre liceum będzie 

funkcjonowało, prowadziło nabo-

ry i uczyło młodzież. Wierzymy, że 

przy dobrej woli to co do tej pory 

nie wyszło uda się naprawić.

Nauczycielka skrytykowała 
przy okazji te media (blogi), które 
robiły i robią wszystko, aby znie-
chęcić młodzież i rodziców do 
przejścia na ulicę Bogdanowicza 
i nauki w szkole w Łęcznej. Dzia-

Nauczyciele 
dziękują za zmiany 

w LO Zamoyskiego 
Oszukali rolników przy zakupach bydła Prokuratura sprawdzi czy 

nieczystości z dużego ośrodka 
wczasowego nad j. Piaseczno 
były wypompowywane do la-
sów i wody.

- Czy właściciel tego ośrod-

ka dla pieniędzy zrobi wszystko, 

nawet doprowadzi do skażenia 

jeziora? To niedopuszczalne 

świństwo, by wylewać szambo 

wprost pod nogi turystów, naj-

pierw fi rma pobiera pieniądze 

od swoich klientów a potem 

ich truje – pisał w przesłanym 
mailu nasz czytelnik.

Obok szamba będącego 

własnością ośrodka Resort 

Piaseczno natrafi l iśmy na 

rozlewisko ścieków - mówią 
pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Lublinie. Zaznaczają 
jednak, że nie złapali nikogo 
na gorącym uczynku i nie wie-
dzą kto wylewał nieczystości. 
Dodają jednocześnie, że dziwi 
ich duża rozbieżność pomiędzy 
ilością pobieranej przez ośrodek 
wody, a ilością produkowanych 
ścieków.

Sprawa ma zostać przeka-
zana prokuraturze.

BD

Szambo trafi ało 
do jeziora?

1 października policjanci 
zatrzymali w miejscowości Sio-
strzytów (gm. Trawniki) dwóch 
amatorów jazdy na „podwójnym 
gazie”. 69-letni mieszkaniec gmi-
ny Milejów i 52-letni lublinianin 
najpierw wspólnie spożywali 
alkohol, a później postanowili 
wracać samochodami do domu.

Funkcjonariusze z KP w Pia-
skach zwrócili uwagę na dwa sa-
mochody. Kierowcy zlekceważyli 
sygnały policjantów zatrzymując 
się dopiero kilkaset metrów dalej 
przy jednej z posesji. Jeden z męż-
czyzn usiłował zaraz po zatrzyma-

Prowadzili z „promilami”
niu pojazdu zbiec do pobliskiego 
budynku, co jednak zostało mu 
skutecznie przez policjanta unie-
możliwione. Badanie trzeźwości 
starszego z mężczyzn kierujące-
go samochodem audi wykazało 
ponad 1,5 promila alkoholu, a 
blisko 0,8 promila u próbującego 
ucieczki kierowcy mercedesa. 
Dodatkowo 69-latek nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami samochodowymi.

Za kierowanie samochodem 
w stanie nietrzeźwości grozi obu 
mężczyznom do 2 lat pozbawie-
nia wolności.
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Ekologiczna inicjatywa

Ścieżkę wytyczono wokół 
Zalewu Nadrybskiego – sztucz-

nego zbiornika, który powstał 
w wyniku prowadzonych tam 
robót górniczych. Położona jest 
w obrębie Parku Krajobrazowe-
go Pojezierza Łęczyń-
skiego, na szczególnie 
cennym przyrodniczo 
terenie chronionym 
dzięki sieci Natura 
2000. Nową atrak-
c j ę  p r z y r o d n i c z ą 
zobaczyć można we 
wsi Nadrybie w gm. 
Puchaczów – ok. 50 
km od Lublina. Na 
ponad dwukilome-
trowej trasie znajdują 

się miejsca do odpoczynku, 
a także przystanki z tablicami 

edukacyjnymi opisującymi moż-
liwe do zaobserwowania ptaki, 
płazy, rośliny, motyle, ważki, 
ssaki i gady.

„Obszar prowadzonego 

wydobycia znajduje się w są-

siedztwie Poleskiego Parku 

Narodowego. Powstała w re-

zultacie niecka osiadania wy-

pełniła się wodą, stąd teren ten 

stał się atrakcyjny dla wielu 

gatunków ptaków i innych 

zwierząt. Postanowiliśmy objąć 

go szczególną opieką i udo-

stępnić innym. To wspaniałe 

miejsce do prowadzenia przez 

nauczycieli i nauczycielki edu-

kacji w bezpośrednim kontakcie 

z przyrodą” – mówił na otwar-
ciu Zbigniew Stopa, prezes 
Zarządu Lubelskiego Węgla 
„Bogdanka” S.A.

„ N a d  Z a l e w e m  N a d -

rybskim możemy zetknąć się 

z wieloma gatunkami ptaków, 

także tych rzadkich, wymie-

nionych w Polskiej Czerwonej 

Księdze. Wiosną spotkamy tu 

żerujące rybitwy: białoskrzy-

dłą, białowąsą, czarną oraz 

mewę śmieszkę. Usłyszymy tu 

m.in.: trzciniaki, rokitniczki, 

kapturki, piegże czy słowiki 

szare, a także bąka, którego 

głos podobny jest do dźwięku 

dmuchania w butelkę, bączka 

o brzmieniu przypominającym 

szczekanie psa, a także wodnika 

o śpiewie podobnym 

do kwiku świni” – doda-
wał Jarosław Krogulec, 
kierownik ds. Ochrony 
Przyrody z Ogólnopol-
skiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków.

U r o c z y s t o ś ć 
otwarcia nieprzypad-
kowo odbyła się 2 paź-
dziernika – to dzień ob-
chodów Europejskich 

Dni Ptaków. 

 2 października najpierw w siedzibie Spółki LW „Bogdanka” 
S. A. odbyło się ofi cjalne otwarcie nowej przyrodniczej ścieżki 
edukacyjnej „Nadrybie”, a później na jej zwiedzanie ruszyły 
dzieci i młodzież ze szkół z gmin Puchaczów, Ludwin i Cyców. 
Dla młodzieży przygotowano też liczne atrakcje, konkursy i dzia-

łania integracyjne. Ścieżka edukacyjna umożliwia obserwację 
różnych typów siedlisk i charakterystycznych gatunków zwierząt. 
Powstała z inicjatywy kopalni we współpracy z Ogólnopolskim 
Towarzystwem Ochrony Ptaków.
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Sprzedam dom wolnostojący, dwu 
piętrowy, 6 pokoi, dwie kuchnie, 
3 łazienki, ogród, garaż. Łęczna, 
ul. Słoneczna. Cena 470 tys. Tel. 
600-719-743; 737-316-228
Sprzedam nowy parterowy, wy-
godny dom o powierzchni 221m2 
na działce 30ar w Witaniowie przy 
lesie Borek. Cena 370 tys. Możliwa 
zamiana na mieszkanie w Łęcznej 
lub Lublinie. Tel. 600-627 684; 
722-355-179 
Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w tarasowcu, 71m2, 2/3p., 
parkiet, 3 szafy „komandor”, zabu-
dowana kuchnia, cena 245 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 66 33 43 774
Sprzedam posesję w Turowoli, 
działka budowlana 0,30h, z budyn-
kiem mieszkalnym o pow. 120m2, 
2 budynki gospodarcze. Wszystkie 
budynki murowane. Atrakcyjne 
położenie od strony Puchaczowa. 
Tel. 668338845, 505718425.
Wynajmę samodzielne czyste 
mieszkanie dla jednej osoby lub 
pary, ul. Gwarków. Tel. 817575659, 
dzwonić po 19.
Sprzedam dom jednorodzinny, nie 
zamieszkały, o pow. użytkowej 170 
m2, w Milejowie, niezamieszkały, 
na działce 5 ar. Przedszkole 20 m 
od domu. Ogrzewanie olejowe, 
możliwość wymiany na inne. Tel. 
81 75 72 191.
Sprzedam mieszkanie 35,5m2 przy 
ulicy Gwarków 2 (os.Samsonowi-
cza) 4 piętro, duży balkon, duży 
taras zabudowany, dużo zieleni, 
blisko szkoła i sklepy. Cena do 
uzgodnienia. Tel.81 752 21 58
Mam do wynajęcia garaż w Łęcz-
nej przy ul. Wojska Polskiego. Tel. 
602 598 557
Sprzedam opony używane letnie 
Fulda Sport Control 205/55 R16 
francuskie 2014r. tel. 501 67 60 29

Sprzedam mieszkanie o po-
wierzchni 41m2 (3/4 piętro) przy 
ulicy Szkolnej 10 w Łęcznej. 
Własnościowe, ogrzewanie indy-
widualne- gazowe, duży balkon, 
tanie w utrzymaniu, piwnica. Blok 
naprzeciwko szkoły z basenem, 
blisko bank, przedszkole, kościół, 
Biedronka, pasaż handlowy, dużo 
miejsc parkingowych, bezpieczna 
i ładna okolica. Cena 162 tys. zł. 
Tel. 663 350 903
Sprzedam działki na os. Kol.Trę-
baczów. Powierzchnia działek do 
uzgodnienia. Tel. 513 98 17 95
Zatrudnię pracownika w gospo-
darstwie rolnym przy hodowli 
krów. Tel. 81 752 23 28
Sprzedam mieszkanie M-4 61,3m2 
(I piętro) na ul. Górniczej. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 512 315 158 
Sprzedam dwie działki budowlane 
uzbrojone, jedna o pow.18ar, druga 
około 30 ar, na os. Kol.Trębaczów 
między trasą Łęczna-Lubartów, a 
rzeką Wieprz. 200 m od trasy Łęcz-
na-Lublin. Tel. 81 465 27 40.
Sprzedam ziemniaki jadalne (od-
miana Astra, żółte). Tel. 791 392 
230.
Sprzedam działkę budowlaną, 8ar, 
w Łęcznej, tel. 508 35 39 24
Posiadam mieszkanie do wynajęcia 
umeblowane, ul. Gwarków 7, 650zł, 
w tym czynsz i woda, dodatkowo gaz 
i prąd. Tel. 505 742 400
Sprzedam Opel Vectra 2,5V6 Rok 
prod. 1998 stan idealny. Tanio. Tel. 
500 038 361
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 507 43 
96 31

Ogłoszenia fi rmowe

Czy moda męska może być 
interesująca? To zależy jak jest przed-

stawiana – odpowiada 24-letni Paweł 
pochodzący z Łęcznej. Współtwórca 
innowacyjnego i kontrowersyjnego 
bloga modowego.

Blog Perwersyjnie Modni jest 
miksem różnych formatów. Przed-
stawia modę za pomocą zdjęć w 
nietypowy, ostrzejszy, ale zawsze 
profesjonalny sposób.

Jego założycielami są 24-letni 
Paweł i 22-letni Krzysztof. Pierwszy z 
nich to miłośnik sportów i marketingu 
internetowego. Pochodzi z Łęcznej, a 
obecnie mieszka w Warszawie gdzie 
kończy kierunek fi nanse i rachunko-
wość na SGH. Drugi pracuje w kor-
poracji, niedawno wrócił z zagranicy. 
Oprócz nowych trendów czas zajmuje 
mu muzyka i gra na gitarze. Pochodzi 
z Lublina.

Obaj podjęli się ciężkiego 
zadania. Chcą z przytupem wejść w 
hermetyczny świat męskiej mody. 
Przebić się przez wiele podobnych 
projektów, nie jest łatwo, więc 
obaj do sprawy podeszli w nieco 
inny sposób.

Stawiają na dobrych fotogra-
fów, oświetlenie i ciekawe tło. Ich 
sesje to oprócz prezentowanych kre-
acji także piękne, odkryte kobiety i 
szybkie samochody. Ich wytrwałość 
wygrywa z brakiem budżetu. Nie 
odpuszczają i dzięki temu są w sta-
nie realizować własne pomysły.

- Udało nam się namówić do 
współpracy najlepszych fotogra-
fów, znaleźć dziewczynę, która 
rozebrałaby się do sesji zdjęciowej 
(co w Lublinie jest naprawdę mega 
trudne), przekonać do pomocy 
fi rmy, które udostępniły nam teren, 
pomieszczenia i ubrania do prezen-
tacji – mówi Paweł. Podjęliśmy 
również współpracę z wieloma pro-
jektami takimi jak np. No to Siup 
- blogiem motoryzacyjnym, dzięki 

OGŁOSZENIA DROBNE

GLAZURNICTWO, 
HYDRAULIKA 

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ 
TEL. 663 149 771

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Łęcznej poinformo-
wał o udostępnieniu infolinii 
dla osób w sytuacji zagrożenia 
zdrowia psychicznego.

Pomoc jest skierowana dla 
każdego, kto nie radzi sobie 
z trudnymi sytuacjami życio-
wymi, ze stresem, lękiem oraz 
osób, które nie radzą sobie w 
kontaktach z innymi ludźmi.

Po drugiej stronie słuchawki 

Tylko 7,36 procenta upraw-
nionych z terenu powiatu łęczyń-
skiego wzięło udział w niedziel-
nym referendum.

Najwięcej głosujących, o ile 
w tym przypadku można tak na-
pisać, wzięło udział w referendum 
w Łęcznej tj. 8,28 % uprawnio-
nych, najmniej w gminie Milejów 
tylko 6,09 %

Wyniki z całego powiatu.
Czy jest Pani/Pan za wprowa-

dzeniem jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do 

Radni Rady Powiatu wyrazili 
zgodę na dalszy wynajem pomiesz-
czeń w szpitalu w Łęcznej na po-
trzeby Pogotowia Ratunkowego.

Szpital dysponuje pomiesz-
czeniami przystosowanymi do 
prowadzenia działalności związa-
nej z funkcjonowaniem Pogotowia 
Ratunkowego. Takie pomieszcze-
nia w ostatnich latach wynajmo-
wało Wojewódzkie Pogotowie 

Pogotowie pozostanie w szpitalu
Ratunkowe SPZPZ w Lublinie.

Radni wyrazili zgodę na 
dalszy 10 letni najem 246,8 m2 
pod potrzeby ratowników. Z jed-
nej strony pogotowie to jedyny 
podmiot mogący świadczyć takie 
usługi na terenie powiatu, ale 
to także solidny najemca. Mie-
sięczny czynsz to 4500 zł netto 
+ media.

BD

Sprawa jest bardzo mocno po-
dejrzana. Cezary Żak wpada w praw-
dziwe opały. Przyłapany na gorącym 
uczynku musi tak zwieść wszystkich 
domowników; Renatę Dancewicz, 
Izabelę Kunę Rafała Królikowskiego 
i Jacka Braciaka, by ci uwierzyli mu, 
że choć przebywa w obcym domu, 
wcale nie jest złodziejem. Trudne za-
danie? To się dopiero okaże. Zwłasz-
cza, że przeszukując dom poznał 
najgłębsze tajemnice mieszkańców. 
Złodziej z fantazją - psycholog, który 
wywróci wzajemne relacje miesz-
kańców do góry nogami. A całe to 
zamieszanie ma na dodatek wielce 
nieprzewidywalne zakończenie. 

Tak z grubsza da się określić 
punkt wyjścia historii, którą opo-
wiada Eric Chappell w sztuce „Zło-
dziej”. Autor ten zaliczany jest do 
grona najlepszych angielskich pisa-
rzy komediowych. Sztuka „Złodziej” 
tak przypadła do gustu Cezaremu 
Żakowi, że nie mógł sobie odmó-
wić wyreżyserowania jej i zagrania 
tytułowej roli. Efekt pracy można 
zobaczyć osobiście, wybierając się 
na spektakl. Bowiem „Złodziej” to 

Mieszkańcy zostali w domach
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 
- Odpowiedź na Tak 81,81%

Czy jest Pani/Pan za utrzyma-
niem dotychczasowego sposobu 
fi nansowania partii politycznych 
z budżetu państwa? - Odpowiedź 
na Tak 20.18%

Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika? - Odpowiedź 
na Tak 91.03%

BB

usłyszymy lekarza psychiatrę, 
osoby które w przyszłości same 
borykały się z podobnymi proble-
mami oraz wolontariuszy.

Numer bezpłatnej infolinii 
to 800 800 082. Dzwonić można 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 13:00 - 17:00. W każdy 
wtorek w godz. 13:30 - 15:30 
będzie dyżurował lekarz psy-
chiatra.

Infolinia zapewnia anoni-
mowość.

BD

Perwersyjnie modni i zaskakujący
czemu mogliśmy wykorzystać do 
sesji Mercedesa A45AMG.

- Tak naprawdę nabieramy 
doświadczenia z każdą sesją którą 
wykonujemy. Bez budżetu ciężko 
jest spiąć fachowców, odpowiednie 
miejsce, często pozwolenia na „nie-
typową” sesję, ciuchy i dziewczyny, 
a do tego logistykę i wizję całości. 
Mamy też inne swoje zajęcia, a do 
tego pracę, naukę. Na takie sesje 
najczęściej pozwalają sobie duże 
korporacje wydające np. męskie 
czasopisma. My robimy to sami. Jest 
trudniej, ale satysfakcja ogromna – 
dodaje Krzysiek.

Pierwsze blogowe wpisy Per-
wersyjnie Modnych obejrzało już 
kilkaset osób, a profi l na FB polubi-
ło ponad dwa tysiące kolejnych.

Paweł i Krzysiek mają głowy 
pełne pomysłów. Co tydzień będą 
udostępniać nowe materiały tworzo-
ne przez ostatnie pół roku. Później 
przyjdzie czas na nowe projekty.

Blog i fanpage mają być miej-
scem, gdzie oprócz zdjęć będą się 
pojawiać teksty związane z lifesty-
lem, artykuły o modzie, elementy 
siłowni i fi tness, dietetyki. Autorzy 
chcą odpowiadać na zapotrzebowa-
nie swoich czytelników i rynku na 
który wchodzą. Będą więc tema-
tyczne występy w klubach, a także 
tworzenie autorskiej muzyki.

- Kto nie ryzykuje ten nic nie 
ma. My mamy wielkie plany i już 
rozmawiamy z blogerami, vloge-
rami na temat realizacji nowych 
sesji w ciekawych miejscach i 
równie ciekawy sposób. Nie mamy 
skończonych „modowych” szkół i 
dzięki temu nie zamykamy się w 
schematach. Staramy się działać po 
swojemu i liczymy, że w ten sposób 
trafi my w gusta odbiorców.

Zapraszamy na blog www.
perwersyjniemodni.pl

Grzegorz Kuczyński

Infolinia pomocy

„Złodziej” w Lublinie
doskonała gra aktorska, wyśmienita 
zabawa, błyskotliwe żarty przeplata-
ne brawurowymi zwrotami akcji, a 
na koniec - zaskakujący fi nał.

Przedstawienie można obej-
rzeć już 8 listopada 2015 w Auli  
Collegium Maius Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, ul. Ja-
czewskiego 4. Przewidziano 2 

spektakle o godz. 16:30 i 19:30.    
Bilety w cenie 70 zł i 80 zł 

można nabyć w sklepie Kulturo-
maniak (CH E.Leclerc) ul. Zana 19, 
tel. 81 44 63 107. Sprzedaż interne-
towa na www. kupbilecik.pl

Sukcesem zakończyła się po-
dróż, niespełna siedemnastoletniej, 
już utytułowanej Magdy Skrajnow-
skiej, do Japonii. Magda przywiozła 
do Łęcznej złoty medal  Mistrzostw 
Świata Juniorek w sumo. Mistrzo-
stwa odbyły się w dniach 28-30 
sierpnia 2015r. w Osace (Japonia).

Łęczyńska zawodniczka jest 
wypożyczona do KS „ONI” Lublin 
z powodu braku dofi nansowania.

Stres przed walkami jest zawsze 
i u wszystkich, tym bardziej na Mi-
strzostwach Świata - mówi 
Magda. W pierwszej walce 
spotkałam się z bardzo silną 
Mongołką, z którą wygrałam, 
potem wygrałam dwie walki 
w drużynówce z Estonką i 
Mongołką, niestety koleżan-
ki przegrały swoje walki i 
odpadłyśmy w konkurencji 
drużynowej. W walce pół-
finałowej spotkałam się z 
Brazylijką i wygrałam przechodząc 
do fi nału. W fi nale czekała na mnie 
reprezentantka gospodarzy – Japonka. 
Była to najcięższa walka podczas Mi-
strzostw Świata Juniorek. Zwyciężyłam 
wyrzucając przeciwniczkę z pola walki. 
Cieszę się, że wygrałam jako jedyna z 
14-osobowej reprezentacji z Polski i 
dzięki temu miałam możliwość usły-
szeć Mazurka Dąbrowskiego.

Uważam ten rok za bardzo 

Zawodniczka z Łęcznej podbija Japonię
udany, ponieważ wygrałam Mi-
strzostwa Polski Juniorek oraz 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 
wygrałam Mistrzostwa Europy do 
lat 23 oraz Seniorek, a także turnieje 
międzynarodowe na Węgrzech, w 
Niemczech jak i Poland Open Se-
niorek i Puchary Polski.

Przed Magdą i trenerem Alek-
sandrem Sztanuchinem kolejne 
sportowe plany i wyzwania.

M. Skrajnowska dziękuje Dyrek-
torowi L. Włodarskiemu za wsparcie 

fi nansowe i moralne, trenerowi za 
przygotowanie, a szczególne podzię-
kowania za wsparcie składa rodzi-
com i zaprasza serdecznie wszystkich 
na treningi ogólnorozwojowe, które 
odbywają się w poniedziałki, środy i 
piątki w godz. 18.00-20.00 w Szkole 
Podstawowej przy ul. Szkolnej w 
Łęcznej.

Magdzie życzymy szczęścia i 
kolejnych sukcesów.


