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Przodkowie wzorem Nowy metropolita

Piosenką „Sto tysięcy jednako-
wych miast” Comy Natalia Nejman 
zwyciężyła w niedzielnym programie 
telewizyjnej Dwójki. To nie pierwszy 
sukces młodej wokalistki.

O tym, że wystąpi w programie 
prowadzonym przez Wojciecha Manna 
23-letnia łęcznianka powiedziała tylko 
najbliższym, bo nie chciała zapeszać 
(w eliminacjach brała udział dwa lata 
temu). 

– Na przygotowanie się do występu 
miałam dwa tygodnie. Chodziłam po 
domu z MP3 i ze słuchawkami w uszach 
nuciłam utwory Comy. Modliłam się 
o piosenkę „Sto tysięcy jednakowych 
miast”, którą później wylosowałam – 
cieszy się Natalia. W tym utworze jest 
dłuższa gitarowa wstawka, w samo-
chodzie wymyśliłam, czym ją zapełnię. 

Wtedy pierwszy raz zanuciłam w czasie 
solówki falsetem [nadnaturalnie wyso-
kim głosem – przyp. kk]. Tak powstała 
moja wersja utworu „Sto tysięcy jedna-
kowych miast” – dodaje.  

Chociaż Natalia zaśpiewała jako 
ostatnia, nie widziała występu in-
nych uczestników. – Przez cały czas 
nagrywania programu siedziałam w 
charakteryzatorni, gdzie zmieniali moją 
fryzurę. Upięli mi włosy, bo reżyserka 
stwierdziła, że proste nie wyglądają 
dobrze w telewizji - tłumaczy młoda 
wokalistka. 

W końcu przyszła kolej na Natalię. 
Frontmen grupy Piotr Rogucki słuchał jej 
występu najpierw ze zmarszczonym czo-
łem, potem coraz częściej uśmiechał się, 
kiwając głową w geście potakującym. 

Natalia wygrała szansę
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Do jedności, „która nie buduje 
murów, ale mosty”, wezwał wier-
nych archidiecezji lubelskiej nowy 
metropolita abp Stanisław Budzik 
podczas uroczystego wprowadzenia 
do katedry w Lublinie. Ingres abp. 
Stanisława Budzika odbył się 22 paź-
dziernika w archikatedrze lubelskiej. 
W uroczystości udział wzięli hierar-
chowie polskiego Kościoła, przedsta-
wiciele lokalnych władz, łącznie 350 
oficjalnych gości.

Abp Stanisław Budzik stanął na 
czele metropolii, w skład której wcho-
dzą archidiecezja lubelska, diecezja 
sandomierska i diecezja siedlecka, 
łącznie ponad 2,5 miliona wiernych. 
Aktywnych wiernych, którzy jak wyni-
ka z Diagnozy Społecznej 2011 średnio 
trzy razy w miesiącu uczestniczą  w na-

bożeństwie. Archidiecezja lubelska ma 
też jeden z wyższych odsetek wiernych 
wśród ogółu mieszkańców – pod tym 
względem zajmuje 6 miejsce w kraju. 
Abp Stanisław Budzik oprócz kiero-

wania archidiecezją będzie także pełnił 
funkcję Wielkiego Kanclerza Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jak podkreślał przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp Jó-
zef Michalik podczas ingresu, archidie-
cezja lubelska jest bardzo różnorodna i 
ma wiele wartości. Charakteryzują ją  
„wiara prostego, wschodniego ludu i 
w imię tejże wiary umiłowanie ojczy-
stej ziemi, mowy i tradycji, pobożność 
promieniująca licznymi sanktuariami, 
duchowieństwo liczniejsze niż gdzie-
kolwiek i bardziej różnorodne niż gdzie 
indziej”. Jednocześnie diecezja lubel-
ska, to jedno z ognisk intelektualnych 
katolicyzmu polskiego, gdzie: „wypra-
cowuje się zdrowy, otwarty na Boga i 
człowieka świat” oraz dialog „pełny 
szacunku w ekumenicznej rozmowie, 
dialog z uczciwymi agnostykami, a nie 
z relatywizmem, ateizmem” - podkreślał 
abp Michalik. 

Targ zniknie 
Co tydzień ulice i rynki starówki 

zapełniają się ludźmi. Handlarze 
rozkładają tymczasowe stragany, na 
których najwięcej jest ubrań i obu-
wia, ale można tam kupić też m. in. 
warzywa, owoce, narzędzia, kwiaty.

Wśród sprzedawców handlujących 
na poniedziałkowym targu spotykamy 
Ukraińców, Bułgarów, przybyszów z 
Afryki. Ceny ubrań są atrakcyjne, bo 
– jak mówią sprzedawcy – nie płaci-
my za markę. Dlatego targ cieszy się 
sporym zainteresowaniem. W czasie 
poniedziałkowego targu ulice Starego 
Miasta zastawione są przez samochody. 
Kierowcy często stawiają je w miej-
scach niedozwolonych, bo nie starcza 
miejsc parkingowych dla wszystkich 
klientów targowiska. 

dok. na str. 3

11 listopada 1918 roku we fran-
cuskim Compiègne podpisano zawie-
szenie broni na froncie zachodnim. 
Tego samego dnia Rada Regencyjna 
oddała Józefowi Piłsudskiemu (który 
dzień wcześniej powrócił do War-
szawy z twierdzy w Magdeburgu) 
naczelne dowództwo nad tworzącym 
się wojskiem.

Trochę wcześniej bo 28 paździer-
nika 1918 roku w Krakowie na gruzach 
rozsypującej się monarchii austro-
węgierskiej powstała Polska Komisja 
Likwidacyjna (pierwszy polski rząd 
dzielnicowy). Na jej czele stanął lider 
PSL „Piast” Wincenty Witos. Kilkana-
ście dni później w nocy z 6 na 7 listo-
pada 1918 roku w Lublinie utworzył się 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej Ignacego Daszyńskiego.

14 listopada Rada Regencyjna roz-
wiązała się i przekazała Piłsudskiemu 
pełnię władzy cywilnej i wojskowej, 
który powołał nowy rząd centralny, 
zapowiedział głębokie reformy i w koń-
cu ogłosił się Naczelnikiem Państwa. 
Wcześniej, podporządkowały mu się 
inne ośrodki tworzącej się polskiej wła-
dzy. Tak oto po 123 latach niewoli Pola-
kom udało się wykorzystać wyjątkowo 
sprzyjające okoliczności – obalenie 
rosyjskiego cara, który był sojusznikiem 
zwycięskiej koalicji oraz chęć tejże ko-
alicji do pozbawienia chociaż jednego z 
państw niemieckich statusu mocarstwa, 
co zrealizowano poprzez zasadę samo-
stanowienia narodów wchodzących w 
skład Austro-Węgier. Nie wszystkim to 

się udało, wśród tych, którzy przegrali 
swoją państwowość – pomimo poparcia 
Józefa Piłsudskiego – byli Ukraińcy. 
Polacy dar od okoliczności, szansę 
na niepodległe państwo wywalczyli 
zbrojnie i na wersalskich salonach, 
między innymi dzięki współdziałaniu 
politycznych oponentów, jakimi byli 
Piłsudski i Dmowski.

Dwadzieścia lat później najpierw 
niemieckie czołgi a później sowieckie 
bagnety odebrały nam niepodległość 
na kolejne 50 lat. I znów dzięki sprzy-
jającej koniunkturze międzynarodowej 
i początkowej zgodzie politycznych 
elit w 1989 roku suwerenność odzy-
skaliśmy.   

Dzisiaj, po kolejnym dwudziestole-
ciu, kraj staje przed innymi wyzwania-
mi. Chociaż wrogie czołgi i samoloty 
póki co nam nie zagrażają, to dotknąć 
nas może klęska ekonomiczna. Kryzys 
ekonomiczny w Europie w skrajnie 
niesprzyjających okolicznościach może 
nam nawet zabrać wszelkie efekty go-
nienia tejże Europy w wolnej Polsce.

Tak jednak stać się nie musi. Co 
prawda w zgodę wszystkich polity-
ków, co tak nam pomogło w chwi-
lach odzyskiwania suwerenności w 
ubiegłym wieku, już nie wierzę, ale 
koalicyjny rząd ma w ręku wystar-
czająco dużo argumentów, by nawet 
wbrew części opozycji niezbędne w 
kraju reformy przeprowadzić. Przede 
wszystkim sam jednak musi chcieć te 
reformy wdrożyć.  
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- Momentu ogłoszenia wyniku nie 
pamiętam, mam przerwę w życiorysie. 
Za to już wracając samochodem do 
domu z radości dostawałam ataków 
śmiechu – opowiada Natalia. Wygrana 
w „Szansie…”  była dla mnie totalnym 
szokiem! Zaraz po wylosowaniu przeze 
mnie piosenki Piotr Rogucki zastana-
wiał się głośno: „ciekawe co ta dziew-
czyna zrobi w czasie długiej solówki”. 
Później powiedział mi, że o zwycięstwie 
zdecydował właśnie śpiew falsetem. 

Nagrodą w „Szansie…” jest za-
śpiewanie piosenki razem z artystami. 
- Przed występem finałowym powie-
działam sobie: „Natalia, nie możesz 
dać plamy, musisz teraz potwierdzić, że 
zasłużyłaś na zwycięstwo” - opowiada 
wokalistka. To był dla mnie zaszczyt 
wystąpić z artystą, który zajmuje się nie 
tylko muzyką, ale też aktorstwem. Śpie-
waliśmy piosenkę o miłości, wokalista 
Comy cały czas patrzył mi w oczy, więc 
to było trochę stresujące.

Występ w „Szansie…” nie był 
pierwszym kontaktem łęcznianki z 
telewizją. Trzy lata temu dostała się 
do programu „Tak to leciało”. – Wzięli 
mnie, bo się wygłupiałam: „bekałam 
śpiewająco” początek piosenki z „Flin-
stonów”, czyli słynne „jabadabadu”.

Natalia przyznaje, że do 
programu „Tak to leciało” 
dostała się trochę przypad-
kowo – myślała, że trzeba 
w nim zaprezentować talent 
wokalny, ale ważniejsza oka-
zała się pamięć do tekstów 
piosenek. Skorzystała jednak 
z szansy i… wygrała 50 
tys. zł. 

– Stwierdziłam: łatwo 
przyszło, to i niech łatwo pój-
dzie. Wydałam już te pienią-
dze na samochód, dwutygo-

dniowy odpoczynek w Tunezji, prezenty 
dla rodziny – zdradza Natalia.

Dziewczyna wzięła udział także w 
programie „Jaka to melodia”, ale bez 
powodzenia. – Nie mam pamięci do 
tytułów, z refleksem też nie jest u mnie 
najlepiej, więc nie nadążałam z uderza-
niem w przycisk – mówi.

Teraz Natalia czeka na koncert fina-
łowy, który odbędzie się w warszawskiej 
sali kongresowej na wiosnę (zwycięzca 
wystąpi w Opolu). Dnie wypełnia jej 
nauka – uczy się śpiewu klasycznego 
w Szkole Muzycznej II stopnia im. T. 
Szeligowskiego w Lublinie, studiuje 
także pedagogikę na UMCS. 

Natalia tworzy także własne utwo-
ry, które śpiewa do muzyki elektro-
nicznej. Powoli i skutecznie dąży do 
swojego celu. Chciałaby w przyszłości 
żyć z muzyki. Jednak – jak mówi – nie 
jest łatwo. – Mam słaby charakter, jeśli 
nawet 1000 osób chwali mój śpiew, a 
pojawi się jeden głos krytyczny, myślę o 
nim godzinami – przyznaje Natalia. 

Jej występ w „Szansie na sukces” 
można obejrzeć na Youtube (w telewizji 
wyemitowany został 16 października). 
Wpisując imię i nazwisko laureatki 
„Szansy…” znajdziemy także jej utwór 
zatytułowany „Fire”. 

Kamil Kulig

Podczas XIII zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, który 
odbył się w Warszawie w połowie 
października chirurdzy plastyczni 
wybrali nowego prezesa Towarzystwa. 
Został nim prof. Jerzy Strużyna, szef 
Wschodniego Centrum Leczenia Opa-
rzeń Szpitala Powiatowego w Łęcznej, 
a funkcję pełnił będzie przynajmniej 
do 2013 roku. 

Jerzy Bernard Strużyna (rocznik 
1944) jest profesorem doktorem ha-
bilitowanym medycyny, specjalność: 
chirurgia plastyczna. Dyplom lekarza 
uzyskał w 1968 w Wojskowej Akademii 
Medycznej w Łodzi. Posiada specjaliza-
cję I stopnia z chirurgii ogólnej oraz spe-
cjalizację II stopnia z zakresu chirurgii 
plastycznej. Do 30 września 2006 roku 
był Kierownikiem Katedry i Oddziału 
Klinicznego Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Rok temu z rąk  wojewody lubelskiego 
Genowefy Tokarskiej otrzymał nomi-
nację na konsultanta wojewódzkiego w 
dziedzinie chirurgii plastycznej. 

(nor)

Prof. Strużyna 
prezesem

Ponad dwieście dwadzieścia rodzin 
z Dratowa Kolonii, Dratowa i Dąbro-
wy może skorzystać z dobrodziejstwa 
posiadania kanalizacji ściekowej. Za 
4,5 miliona złotych dla tych trzech 
miejscowości gminy Ludwin wybudo-
wano 12 km 154 m kanalizacji. Długość 
przyłączy to aktualnie 5 km 428 m, ale 
może być ich więcej, bowiem przepu-
stowość kanalizacji spokojnie to umoż-
liwia. Inwestycję zrealizowano w latach 
2010-2011, a koszt podłączenia jednego 
gospodarstwa wyniósł 2000 zł. 

Dla mieszkańców tych miejscowo-
ści kanalizacja to nie tylko wygoda ale 
i oszczędność pieniędzy. W tych okoli-
cach wody gruntowe są bardzo wysokie 
i z tego powodu mieszkańcy musieli 
częściej korzystać z usług opróżniania 
szamb, co jest dość drogie. Kanalizacja 
raz na zawsze rozwiązuje ten problem.

Kanalizacja trzech miejscowości 
w gminie Ludwin to jednocześnie 
mała cegiełka do Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 
ramach którego w 2010 r. wybudowano 
32 nowe oczyszczalnie ścieków komu-
nalnych i ok. 9 tys. km sieci kanalizacyj-
nej. Zmodernizowano też 476 km sieci 
kanalizacyjnej. Koszt tych inwestycji to 
ponad 8 mld zł. 

To wszystko jednak kropla w 
morzu potrzeb. Przystępując do Unii 
Europejskiej zobowiązaliśmy się m.in. 
unowocześnić oczyszczalnie ścieków i 
systemy kanalizacyjne według unijnych 
przepisów do 2015 roku. Zdaniem 
uczestników V Kongresu Wodocią-
gowców Polskich, którzy odbył się 
25 października w Warszawie, jest 

niemal pewne, że nie zdążymy wypeł-
nić zobowiązań traktatu akcesyjnego, 
dotyczących poprawy jakości wody 
i modernizacji oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Na konieczne inwestycje 
brakuje ok. 30 mld zł, a pieniądze z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 zostały 
już rozdysponowane.

W tej sytuacji grozi nam, że Unia 
Europejska za brak odpowiedniej 
modernizacji instalacji wodno-kanali-
zacyjnych nałoży na nas gigantyczne 
kary – nawet 4,143 mln euro dziennie, 
czyli ponad 1,5 miliarda euro rocznie! 
Co prawda przy ponad 6o miliardach 
zł rocznie, które trzeba dokładać do 
ZUS – by emeryci dostali swoje i tak 
niskie świadczenia, to dziesięć razy 
mniejsza kwota, ale dobitnie świadczy 
o problemach jakie czekają Polskę w 
najbliższych latach. Jest też wyrazem 
skali  naszych zapóźnień cywiliza-
cyjnych, bo jak podkreślano podczas 
kongresu, w 2009 r. oczyszczalnie 
ścieków obsługiwały zaledwie 64 proc. 
ludności kraju!

Grecja, ZUS, a nawet szamba to 
problemy, które przyszły rząd musi 
rozwiązać. Nie ma więc co ukrywać, 
że czekają nas ciężkie czasy i pozostaje 
nam tylko nadzieja, że wybór jakiego 
dokonaliśmy podczas parlamentarnego 
głosowania okaże się właściwy. Bo 
Polacy naprawdę potrafią sobie radzić 
w trudnych czasach, a gdyby jeszcze 
rząd pomógł, to może jednak być nie 
najgorzej. Wcale nie musimy wylądo-
wać w szambie.

R. Nowosadzki 

By było mniej szamb

Natalia wygrała szansę
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Od 350 do 450 tys. zł dla wy-
kwalifikowanego górnika, 400 
tys. zł i więcej dla sztygara – takie 
zarobki oferują górnikom w ma-
teriałach promocyjnych australij-
skie kopalnie. „Górniku! Zacznij 
zarabiać w Australii!” - czytamy 
na ulotkach i plakatach między-
narodowej agencji pośrednictwa 
pracy Randstad. Każdy mieszka-
niec Łęcznej dostał reklamówki do 
skrzynki pocztowej. 

Oprócz wysokich zarobków Au-
stralijczycy zapewniają m. in. po-
krycie połowy kosztów nauki języka 
angielskiego jeszcze przed wyjaz-
dem, dofinansowanie do wynajmu 
mieszkania przez pierwsze trzy mie-
siące pobytu w Australii (wynajęcie 
mieszkania kosztuje tam ok. 2,5 tys. 
zł miesięcznie), bonus relokacyjny 
(ponad 30 tys. zł). 

Rekrutacja odbywa się dla firmy 
Mastermyne, która oferuje dwuletni 
kontrakt z możliwością przedłużenia 
umowy o kolejne cztery lata. Wyma-
gane jest minimum 2,5-letnie doświad-
czenie przy prowadzeniu podziemnych 
prac w kopalni i podstawowa znajomość 
języka angielskiego. 

-  Rekrutujemy górników do 
pracy w kopalniach węgla kamien-
nego w stanach Queensland i Nowej 
Południowej Walii [odpowiednio: 
północno- i południowo-wschodnia 
część Australii – przyp. kk] – infor-
muje Małgorzata Górska z Randstad. 
Górnicy będą pracowali na nowszych 
wersjach maszyn stosowanych w 
Polsce, o technologii podobnej do 
naszych, takich jak ładowarki, kom-
bajny itp. 

Wstępne zapotrzebowanie firmy 
Mastermyne to rekrutacja 200 osób 
w ciągu dwóch lub trzech lat. Poszu-
kiwanie pracowników odbywa się w 
całej Polsce. 

Australia pod względem wydoby-
wania węgla zajmuje czwarte miejsce 
na świecie. Produkuje go głównie dla 
Chin. 
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Z Bogdanki ...
na antypody?

Spłonęła stodoła
7 października ok. godz. 15 do 

Powiatowego Stanowiska Kierowania 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze bu-
dynku gospodarczego w miejscowości 
Stręczyn Stary gm. Cyców. Na miejsce 
pożaru pojechał zastęp ratowniczo-
gaśniczy z JRG Łęczna oraz cztery 
jednostki OSP z Cycowa, Ostrówka, 
Bekieszy, Stręczyna Nowego. W mo-
mencie przybycia na miejsce zdarzenia 
pierwszego zastępu, pożarem objęty był 
cały budynek o konstrukcji drewnianej 
pokryty eternitem. Po opanowaniu 
rozprzestrzeniania się ognia rozebrano 
i dogaszono spalone elementy stodoły. 
W akcji trwającej ponad 3 godz. brało 
udział 28 strażaków.
Trafili w drzewo

8 października ok. godz. 12.30 w  
Łęcznej na ul. Krasnystawskiej doszło 
do wypadku drogowego. Samochód 
osobowy marki Land Rover uderzył w 
przydrożne drzewo. W samochodzie po-
dróżowały trzy osoby, jedna znajdowała 
się na zewnątrz pojazdu a dwie były 
uwięzione w aucie.  Działania straży po-
legały na wydobyciu i transporcie osób 
poszkodowanych oraz zabezpieczeniu 
rozbitego pojazdu. Poszkodowanym 
pomocy medycznej udzielili ratownicy 
zespołów pogotowia ratunkowego. W 
trwającej blisko 2 godz. akcji brało 
udział 7 strażaków, pogotowie ratun-
kowe i policja.    
Groźny czad

18 października doszło do tragedii 
w gminie Spiczyn. Śmiertelnie zatruła 
się czadem 83-letnia kobieta. W po-
mieszczeniu, w którym przebywała, 
strażacy wykryli duże stężenie tlenku 
węgla. Kobieta paliła w piecu, a do nie-
szczęścia doszło z powodu niedrożnych 
przewodów kominowych. 
Kradł co popadło

Dwa zarzuty kradzieży z włama-
niem usłyszał 33-letni mieszkaniec 
gm. Łęczna. Mężczyzna w nocy z 22 
na 23 października włamał się do jed-
nego z mieszkań w gm. Łęczna, skąd 
zabrał m.in. artykuły spożywcze, mini 
wieżę, dwa głośniki oraz trzy torby z 
zawartością nowych damskich bluzek 
w ilości blisko 400 szt. Pokrzywdzo-
ny oszacował straty na prawie 7000 
zł. Z kolei 24 października dostał się 
do baraku usytuowanego na działce 
letniskowej w miejscowości Zakrzów 
i ukradł tam lampki ledowe, spodnie, 
koszulę oraz słoiki z miodem i kremem 
na kanapki. 

Łęczyńscy policjanci wytypowali 
sprawcę i tego samego dnia  mężczyzna 
został zatrzymany. 33-latek miał na 
sobie pochodzące z kradzieży spodnie. 
Ponadto policjanci znaleźli m.in. słoiki 
z miodem i kremem, a jak się okazało 
pozostałe łupy w tym torby z ubraniami 
ukrył na polu w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania. Większość skradzionego 
mienia policjanci odzyskali. 

25 października 33-latek usłyszał 
zarzuty kradzieży z włamaniem. Męż-
czyzna w przeszłości karany był za 
podobne przestępstwa.
„Czyściciele” daczy zatrzymani

26 października do Prokuratury 
Rejonowej w Lublinie została dopro-
wadzona 20–letnia mieszkanka gm. Dę-
bowa Kłoda oraz 18–letni mieszkaniec 
gm. Urszulin. Sprawcy działając wspól-
nie ze swoimi znajomymi dokonywali 
włamań do domków letniskowych. Ich 
łupem padały m.in. elektronarzędzia, 
przewody elektryczne, oraz sprzęt RTV 
i AGD. Straty oszacowano na kwotę 
kilkunastu tysięcy złotych. Zarzut kra-
dzieży z włamaniem usłyszeli też ich 
wspólnicy. 

Do włamań do domków letnisko-
wych w gm. Ludwin dochodziło od 
połowy września do 24 października. 
Łęczyńscy policjanci zajmujący się 

tymi zgłoszeniami właśnie 24 paździer-
nika w miejscowości Rozpłucie Grabów 
skontrolowali pojazd i wylegitymowali 
siedzącą w nim kobietę. Okazało się, że 
20–letnia kobieta czekała na znajomych, 
którzy w tym czasie włamywali się do 
domków. Kobieta została zatrzymana, 
jej wspólnicy uciekli. Nie na długo. Po 
kilkunastu godzinach  byli w rękach 
policjantów.

Sprawcami włamań okazali się 
mieszkańcy gm. Urszulin w wieku 18 
i 19 lat. Podczas dalszych czynności 
kryminalni ustalili, że w grupie tej 
,,działał” też 20–letni mieszkaniec gm. 
Rejowiec Fabryczny. Sprawcy w róż-
nych konfiguracjach dokonali kradzieży 
z włamaniem do około 30 domków 
letniskowych na terenie gm. Ludwin. 
Część przedmiotów policjanci odzyska-
li. W dalszym ciągu trwają czynności 
zmierzające do odzyskania skradzio-
nego mienia  i ustalenia paserów. Za 
popełnione przestępstwa sprawcom  
grozi kara do 10 lat więzienia.
Skradziono kod genetyczny

Do zdarzenia doszło w Milejowie 
25 października około godz. 16. Dwóch 
mężczyzn, przedstawiających się jako 
funkcjonariusze policji, jeden po trzy-
dziestce, drugi około 20 lat podeszło 
do ucznia  i oświadczyli, że z powodu 
podejrzenia o posiadanie narkotyków 
muszą od niego pobrać krew oraz wy-
maz z ust. Chłopiec chciał skontaktować 
się z matką ale fałszywi policjanci na 
to nie pozwolili i niemal siłą pobrali 
próbki. 

Matka gimnazjalisty natychmiast 
poinformowała policję i szkołę. Policja 
prowadzi śledztwo w  sprawie nielegal-
nego pobrania materiału biologicznego 
przez osoby podające się za policjantów. 
W Milejowie natomiast panika i speku-
lacje co do powodów pobrania od chłop-
ca materiału pozwalającego na przykład 
na ustalenie kodu genetycznego. Po-
dobno fałszywi policjanci obserwowali 
gimnazjalistę od kilku dni, wypytywali 
o niego, a ich wizerunki zarejestrowały 
kamery monitoringu. Będziemy infor-
mować o rozwoju wydarzeń.
Stłuczka w Łęcznej

27 października około godz. 12.30 
w Łęcznej na ul. Jana Pawła II doszło 
do zderzenia dwóch samochodów oso-
bowych. W wypadku nie było rannych. 
Zastęp ratowniczo–gaśniczy z JRG 
Łęczna  usunął z pasa jezdni jeden z 
rozbitych pojazdów. W trwającej 37 
minut akcji ratowniczej brało udział 3 
ratowników i policja.
Ranni w wypadku

Trzy osoby zostały ranne w Łusz-
czowie 28 października w wypadku na 
drodze krajowej nr 82. Do czołowego 
zderzenia volkswagena i fiata pandy 
doszło po godz. 16. Z informacji policji 
wynika, że prawdopodobną przyczyną 
zderzenia było zasłabnięcie kierowcy 
volkswagena. Wszystkie osoby uczest-
niczące w wypadku zostały przewiezio-
ne do szpitala. 
Handlowali marihuaną

Prawie kilogram marihuany zna-
leźli policjanci z Łęcznej na posesjach 
dwóch mężczyzn z gminy Ludwin. 
Wcześniej łęczyńscy kryminalni ustalili 
operacyjnie, że 29-letni mieszkaniec 
gm. Ludwin oraz jego kuzyn 22-letni 
kuzyn zajmują się rozprowadzaniem 
marihuany.

Policjantom w przeszukaniach po-
magał pies szkolony do wyszukiwania 
narkotyków. W garażu i samochodzie 
29-latka znaleźli około 200 gram nar-
kotyków, w mieszkaniu 22-latka około 
750 g. Partia marihuany była przygo-
towana do suszenia i znaleziono ją w 
kuchence mikrofalowej. 28 paździer-
nika sąd zadecydował o aresztowaniu 
obu mężczyzn.

Opr. nor
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Ostatni miesiąc przyniósł spore 
zmiany dla trzech jednostek  OSP 
w gminie Ludwin. Po długich sta-
raniach do gminnej jednostki OSP 
trafił  upragniony ciężki samochód 
marki Jelcz.

Samochód w bardzo dobrym stanie 
technicznym i doskonale wyposażony  
przekazała Państwowa Straż Pożarna 
w Łęcznej. Jest to jedyny tego typu sa-
mochód na terenie gminy.  Przekazania 
dokonał z-ca lubelskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP młodszy brygadier 
Gustaw Włodarczyk i komendant PSP w 
Łęcznej mł. brygadier Dariusz Lis.

 Kolejną jednostką, która otrzymała 
samochód pożarniczy jest OSP Piasecz-

no, która „odziedziczyła” samochód 
z jednostki OSP Ludwin. Dodatkowo 
ta jednostka pozyskała profesjonalną 
i wyposażoną torbę do ratownictwa 
medycznego. Otrzymanie samochodów 
to spore wyróżnienie ale to nie jedyne 

zmiany w tej formacji.   

Najważniejsze wydarze-
nie dotyczyło uroczystego 
otwarcia nowo wybudowanej 
strażnicy OSP w Uciekajce. 
Podczas uroczystości na-
stąpiło także przekazanie  
motopompy szlamowej przez 
druha w-ce prezesa ZOSP 
RP Mariana Starownika oraz 
samochodu strażackiego IVE-
CO przez wójta gminy An-
drzeja Chabrosa. 

Dokonano także odznaczeń zasłu-
żonych w pożarnictwie. W uroczystości 
wzięli udział zaproszeni goście: ks. Mi-
rosław Ładniak- kapelan wojewódzki 
strażaków, ks. Janusz Rzeźnik - kapelan 
powiatowy strażaków, ks. Waldemar 
Taracha – kapelan gminy strażaków, 
starosta powiatu łęczyńskiego - Adam 
Niwiński, przewodniczący Rady Po-
wiatu - Andrzej Grzesiuk, prezes woje-
wódzki OSP Marian Starownik.

Nowa strażnica i samochody  
dla OSP  w gminie Ludwin

Samorządy w całej Polsce bo-
rykają się z problemem dzikich 
wysypisk. Ten problem ma rozwiązać 
specjalny podatek zwany potocznie 
śmieciowym. 

Obecnie właściciele domów samo-
dzielnie wybierają firmę wywozową, 
która zajmuje się ich odpadami. Niektó-
rzy jednak zamiast płacić za wywożenie 
śmieci, wyrzucają je do lasu lub na 
dzikie wysypiska. 

Po wprowadzeniu podatku śmiecio-
wego za nasze śmieci odpowiedzialna 
będzie gmina, która na drodze przetargu 
wybierze firmę wywozową. Wszyscy 
obowiązkowo zapłacimy za wywóz 
odpadów w podatku, więc wyrzucanie 
ich do lasu przestanie się opłacać. 

System gospodarowa-
nia odpadami zmieni się od 
1 stycznia, ale gminy na 
wprowadzenie nowego po-
datku mają czas do połowy 
2013 roku. - Wprowadzi-
my podatek śmieciowy na 
pewno w przyszłym roku, 
ale jeszcze nie od 1 stycz-
nia – zapowiada burmistrz 
Łęcznej Teodor Kosiarski. 
– Na razie musimy przyjąć 
stawkę za wywóz śmieci, 
obliczyć ile tak naprawdę 

wytwarzamy odpadów i przeliczyć to na 
jednego mieszkańca.

Podatek śmieciowy gminy będą 
mogły naliczać od metra kwadrato-
wego powierzchni mieszkania lub od 
liczby osób żyjących w rodzinie. – W 
naszej gminie wysokość podatku bę-
dzie zależała od liczby mieszkańców w 
gospodarstwach domowych. Ta metoda 
wydaje się nam najbardziej miarodajna 
– mówi Kosiarski.  

Burmistrz przyznaje, że z nowym 
podatkiem będzie wiązało się dużo „pa-
pierkowej” roboty. – Musimy zatrudnić 
nowych urzędników: do przyjęcia 6-8 
tysięcy deklaracji podatników, księgowa-
nia i windykowania nowego podatku.

Kamil Kulig 

Podatek śmieciowy poczeka

Zmienił się skład Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, która zacznie trzecią 
kadencję. 

Wybory odbyły się w łęczyńskich 
szkołach. W skład rady wejdzie 20 
uczniów i jeden student (wiek kandy-
data w dniu wyborów nie może prze-
kroczyć 26 lat). Będą wspólnie działać 
przez dwa lata, bo tyle trwa jedna 
kadencja rady.

Młodzi radni spotykają się na 
sesjach, mogą podejmować decyzje 
bezpośrednio wypływające na jakość 
życia w Łęcznej, reprezentując przy 
tym interesy młodzieży – głosi statut 
MRM.

- Dzięki radzie młodzi ludzie zwięk-
szają swoją wiedzę o samorządzie, uczą 

się na własnej skórze jak funkcjonuje 
taki organ - mówi Mariusz Fijałkow-
ski, założyciel Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.

Jej członkowie organizowali 
turnieje sportowe i kon-
kurs fotograficzny, wy-
dawali opinie w sprawach 
ważnych dla łęczyńskiej 
młodzieży. - Zorganizo-
waliśmy między innymi 
debatę na temat reformy 
szkolnictwa - mówi Fi-
jałkowski. Jednak przy-
znaje, że opinie młodzie-
ży nie miały większego 
wpływu na decyzje bur-
mistrza. 

Uczą się samorządności Drugą przewodniczącą organu była 
Krystyna Warda. – W ostatnich latach 
rada nie działała tak prężnie, jak w 
pierwszej kadencji. Mieliśmy pomysł 
na zorganizowanie Młodzieżowych Dni 
Łęcznej, być może kolejna rada wcieli 
ten plan w życie – mówi Warda. 

kk 

Pracownicy firmy sprzątającej Sta-
re Miasto po zakończeniu handlu mają 
ręce pełne roboty. -  Po bazarze zostaje 
obraz nędzy i rozpaczy, wszędzie po-
rozrzucane są kartony, papiery, worki, 
wszystko to fruwa na wietrze – mówi 
mieszkanka Łęcznej. 

W 2013 roku ma zakończyć się 
rewitalizacja Starego Miasta, która obej-
mie m. in. budowę nowych chodników, 
przebudowę rynków i remont budyn-
ków. – Po rewitalizacji nie będzie targu 
na Starym Mieście w obecnej formule 
– zapowiada burmistrz Łęcznej Teodor 
Kosiarski. Targi odbywają się bez po-
szanowania przestrzeni miejskiej. Nie 
pozwolę, by nowe chodniki, trawniki i 
elewacje były niszczone. Może uda nam 
się stworzyć nowy bazar, gdzie porządek 
będzie narzucony z góry. 

Burmistrz chciałby bowiem wybu-
dować w Łęcznej targ z prawdziwego 
zdarzenia. – Powstałby na Pasterniku w 
miejscu targu rolnego ze stanowiskami 
zadaszonymi dla handlarzy, gdzie można 
by kupić m. in. tanią i zdrową żywność 
od rolników – tłumaczy Kosiarski. 

Gmina stara się pozyskać fundusze 
z programu rozwoju obszarów wiejskich 

„Mój rynek”, wedle którego w całej Pol-
sce mają powstawać nowoczesne bazary 
(na wzór boisk Orlików). 

Przy ich budowie trzeba spełnić 
rygorystyczne wymogi: połowa po-
wierzchni musi być zadaszona, należy 
postawić budynek administracyjny, 
zapewnić odpowiednią ilość miejsc par-
kingowych, wybudować kanalizację. 

Gmina może otrzymać na budowę 
bazaru 1 mln zł ze środków unijnych. 
– To pozwoli na stworzenie 10-15 arów 
targowiska, a my chcemy, żeby miał 
co najmniej dwa hektary. Dlatego nie 
obejdzie się bez znacznego wkładu wła-
snego gminy w tę inwestycję – przyznaje 
Kosiarski.

Handlarze do pomysłu podchodzą 
sceptycznie. – Pasternik jest daleko od 
dworca, na obrzeżach miasta, czy lu-
dziom będzie chciało się tyle iść? – pyta 
jeden ze sprzedawców. 

– We Włodawie i Bełżycach prze-
nieśli targ dalej od centrum i teraz jest 
tam dużo mniejsze zainteresowanie. Jak 
sytuacja powtórzy się w Łęcznej, to doj-
dzie trzeci dzień mało opłacalny, wtedy 
chyba zrezygnuję z handlu – żali się 
spotkana przez nas kobieta sprzedająca 
na poniedziałkowym targu.    

Wypowiedzi niektórych klientów 
targu potwierdzają obawy. – Teraz 
mam parę kroków na bazar, a jestem 
osobą starszą, nogi mi nie pozwolą 
dojść dalej na bazar – mówi miesz-
kanka Łęcznej.

- Też mam bliżej na Stare Miasto, 
ale uważam, że warto będzie przejść się 
trochę dalej dla zachowania estetyki 
Starego Miasta – mówi jednak młoda 
łęcznianka. 

– Nie lubię niecywilizowanych 
targów, więc rzadko tam teraz zaglą-
dam. Za to chętnie pójdę na ten nowy 
targ, bo ma się odbywać w godnych 
warunkach – dodaje inny mieszkaniec 
Łęcznej.    

Tradycje jarmarków na rynkach 
Starego Miasta sięgają 1467 r., kiedy 
to Łęczna stała się miastem i wraz z 
aktem lokacyjnym otrzymała królewski 
przywilej na organizowanie dwóch jar-
marków. „Ukazała się nam zręczna na 
przemysły swoje Łęczna” – tak w XVIII 
wieku Ignacy Krasicki wspominał duże 
jarmarki łęczyńskie. Można je także 
ujrzeć na obrazach Jana Piotra Norblina 
i Józefa Chełmońskiego. 

Trudno jednak porównywać dawne 
jarmarki znane na całym świecie do 
dzisiejszej formuły poniedziałkowego 
bazaru na Starym Mieście. 

Kamil Kulig

Targ zniknie ze Starego Miasta
dok. ze str. 1

Państwo polskie jest mało spraw-
ne i kosztowne. Kosztowne z jednej 
strony przywilejami różnych grup spo-
łecznych, branż i zawodów. Dlaczego 
polscy nauczyciele, już całkiem nieźle 
zarabiający, mają pracować najkrócej 
w Unii Europejskiej. Krócej niż Grecy! 
Dlaczego my wszyscy – pracujący Po-
lacy – jesteśmy najbardziej chorowitym 
narodem, no może nie tyle chorowitym 
co korzystającym najczęściej w UE ze 
zwolnień lekarskich. W ubiegłym roku 
Polacy na chorobowym spędzili 244 mi-
liony dni co spowodowało 24,2 miliarda 
złotych strat ZUS i pracodawców. Takie 
przykłady można mnożyć. Z drugiej 
strony nasze państwo jest nieefektywne, 
obciąża go armia urzędników państwo-
wych i samorządowych, przepisy często 
jeszcze z czasów komuny utrudniają 
funkcjonowanie ludziom i firmom. 
Wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt nie 
chce tego zmienić, bo każda racjonalna 
z punktu widzenia ogółu Polaków zmia-
na narusza indywidualne interesy. Jeśli 
jednak ich nie naruszymy to stracimy 
wszyscy, Polska i Polacy. W przeddzień 
Święta Niepodległości warto się chwilę 
nad tym zadumać.

Ryszard Nowosadzki 

dok. ze str. 1

Przodkowie 
wzorem Konsorcjum z firmą Budimex 

SA na czele wygrało przetarg na 
budowę terminala dla Portu Lotni-
czego Lublin SA. Inwestycja będzie 
kosztowała 66,8 mln zł i potrwa 9 
miesięcy. Planowane otwarcie lu-
belskiego lotniska to druga połowa 
2012 roku.

- Budowa terminala pasażer-
skiego to ostatnia z trzech najwięk-
szych inwestycji, obok budowy pasa 
startowego i płyty postojowej, którą 
realizujemy – powiedział Grzegorz 
Muszyński, prezes zarządu Portu 
Lotniczego Lublin SA.

Początkowo do przetargu zgło-
siło się dziesięć firm, z których 
siedem dopuszczono do kolejnego 
etapu postępowania. 5 października 
minął termin składania ostatecznych 
propozycji cenowych. Swoje oferty 

zaproponowało trzech wykonawców: 
konsorcjum z firmą Budimex na cze-
le, Erbud SA oraz konsorcjum, gdzie 
liderem był PORP (Polska) SA. 

Najdroższą ofertę, która opie-
wała na blisko 93,2  mln zł złożyło 
konsorcjum PORP (Polska) SA. 
Erbud SA zaproponował kwotę 67, 
9 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę, 
na kwotę 66,8 mln zł. złożyło kon-
sorcjum Budimex (lider: Budimex 
SA, partner: Ferrovial Agroman SA, 
Hiszpania). 

Terminal po okrojeniu pierwotne-
go projektu będzie miał 112 metrów 
długości, 64 metrów szerokości i do 8,5 
metra wysokości. Jego powierzchnia 
wyniesie 11 tys. m kwadratowych.

Jak zapewniają władze spółki 
cała inwestycja zostanie ukończona 
latem lub jesienią 2012 roku.   (nor)

Bliżej do lotniska
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Tej społeczności od 22 paździer-
nika przewodzi biskup, którego zawo-
łaniem będą słowa wywodzące się z 
teologii św. Pawła: In virtute crucis – W 
mocy krzyża! W swojej pierwszej ho-
milii podkreślał, że: „Naszym wspólnym 
zadaniem będzie czynić archidiecezję 
lubelską domem i szkołą komunii. Tak 
sobie życzył bł. Jan Paweł II, którego 
liturgiczne wspomnienie dziś po raz 
pierwszy obchodzimy”. Abp Budzik 
apelował, by zgodnie z wezwaniem Jana 
Pawła II z jego ostatniej pielgrzymki do 
Polski wierni byli „świadkami i narzę-
dziami Bożego miłosierdzia”. Mówił: 
„Niech więc nikt w domu Kościoła nie 
będzie osamotniony, wykluczony, zapo-
mniany. Bądźmy okiem dostrzegającym 
różnorakie oblicza ubóstwa, bądźmy 
sercem, które współczuje i kocha, bądź-
my bratersko wyciągniętą dłonią, która 
niesie skuteczną pomoc”.

Metropolita apelował: „Nie po-
zwólmy, aby podziały polityczne wtar-
gnęły do wnętrza naszego domu, którym 
jest Kościół. Nie dajmy się podzielić i 
poróżnić, my, którzy złożyliśmy naszą 
nadzieję w Chrystusie zmartwych-

wstałym”. Przypomniał też, że jedność 
chrześcijan ma swoje głębokie zako-
twiczenie w tajemnicy Boga w Trójcy 
jedynego. „Taka jedność nie buduje 
murów, ale mosty – powiedział. Taka 
jedność nie może stawiać politycznej 
granicy przed przykazaniem miłości 
bliźniego. Taka jedność otwiera nasze 
serca na wszystkich braci wierzących w 
Chrystusa, na wszystkie dzieci jednego 
Boga wołające do Niego przez modlitwę 
o pomoc; na wszystkich tych, którzy 
Boga jeszcze szukają”.  

W wygłoszonej w czasie ingresu 
homilii abp Budzik wspominał też abp 
Życińskiego jako „nieodżałowanego 
poprzednika”. Zapewne nie była to 
tylko kurtuazja, bowiem abp Budzik 
przez wiele lat współpracował z abp 
Życińskim. Kiedy bp Życiński był or-
dynariuszem diecezji tarnowskiej, ks. 
Budzik pełnił wtedy m.in. funkcję jego 
rzecznika prasowego. Towarzyszył mu 
też  w jego pierwszej podróży do Lubli-
na po mianowaniu Życińskiego arcybi-
skupem. Dzisiaj wydaje się, że będzie 
nie tylko następcą ale i kontynuatorem 
linii śp. abp Życińskiego. 

Ryszard Nowosadzki

Nowy metropolita
dok. ze str. 1

Zjeżdżalnia, rwąca rzeka, jacuzzi 
– takie atrakcje ma mieć pływalnia, o 
której marzy wójt. 

– Chcemy zbudować basen pływacki 
o wymiarach 25 na 16 metrów i rekreacyj-
ny ze zjeżdżalnią 8,8 na 17,5 m, dla naj-
młodszych brodzik 5,2 na 7,3 m i wannę z 
hydromasażem, a także siłownię – wylicza 
wójt Puchaczowa Adam Grzesiuk. Basen 
powstanie za pieniądze z podatków, które 
dłużna jest nam kopalnia Bogdanka – za-
powiada wójt Grzesiuk. 

W Puchaczowie będzie pływalnia?
Chodzi o podatki za szyby wentyla-

cyjne i podziemne urządzenia. Jednak to 
czy powinny zostać ściągnięte, dopiero 
rozstrzygnie sąd.  

Realizacja projektu jest więc jeszcze 
pod dużym znakiem zapytania. Mimo to 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane 
EKO-BUD z Dmosina wykonało już projekt 
pływalni, która do 2016 roku ma powstać 
przy Zespole Szkół w Puchaczowie. W 
przyszłości wójt planuje tam także budowę 
nowoczesnego boiska sportowego.   kk 

Modernizują na medal

 Siedziba firmy po modernizacji        fot. R. Nowosadzki

 Nagrodzona modernizacja              fot. R. Nowosadzki

Łęczyńska firma PRG Linter Sp. 
z o.o. otrzymała wyróżnienie w ogól-
nopolskim konkursie „Modernizacja 
roku 2010” za przeprowadzenie mo-
dernizacji budynku biurowo-admi-
nistracyjnego Nadleśnictwa Parczew 
w Sosnowicy. 

To duży sukces, bo konkurencja 
była duża, w XV jubileuszowej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Moderni-
zacja Roku 2010” wzięły udział łącznie 
823 obiekty, a w finale znalazło się 106 
obiektów z całego kraju. Z tego grona 
w każdej z 14 kategorii przyznano jeden 
tytuł i jedno wyróżnienie „Modernizacja 
roku 2010”, ponadto zostały przyznane 
nagrody specjalne. Linter otrzymał wy-
różnienie za „ estetykę wnętrz obiektu 
i funkcjonalność budynku biurowego, 
który został wykonany z uwzględnie-
niem miejscowych potrzeb”. Honorowy 
patronat nad XV edycją konkursu objął 
prezydent Bronisław Komorowski. 
Kapitułę tworzą laureaci poprzednich 
edycji.

Pomysł na konkurs promujący 
najciekawsze dokonania polskich bu-
dowlańców w zakresie modernizacji, 
remontów, renowacji czy adaptacji 
narodził się w Bydgoszczy i cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem 
wśród inwestorów, wykonawców, jak 

i projektantów modernizacji. O ile w 
1999 roku do konkursu nadesłano kil-
kadziesiąt zgłoszeń to w 2006 roku 520, 
a na przykład w 
2008 roku już 621. 
Na wzór konkur-
su ogólnopolskie-
go inicjowane są 
lokalne konkursy 
miejskie, gminne, 
promujące inicja-
tywy i dokonania 
lokalne.

Linter łęczyń-
ski laureat – jubi-
leuszowej edycji 
ogólnopolskiego 
konkursu – to mło-

da firma, która powstała w 2008 roku i 
zajmuje się głównie robotami górniczy-
mi. Zatrudnia kilkaset osób. Od 2009 
roku działa też w branży budowlanej. 
Z ciekawszych realizacji budowlanych, 
oprócz tej nagrodzonej, można wymie-
nić przebudowę i rozbudowę restauracji 
Eskapada w Rogóźnie czy przebudowę 
samych pomieszczeń firmy w Łęcznej. 
Zdecydowanie największą inwestycją 
budowlaną realizowaną dotychczas 
przez spółkę jest natomiast stacja 
wentylatorów głównych przy szybie w 
Stefanowie. 

- Możemy praktycznie zrealizować 
każdą budowę – zapewnia Sławomir 
Giszczak z PRG Linter. Posiadamy 
do tego odpowiedni sprzęt, ludzi oraz 
potrzebne wyposażenie.

Ryszard Nowosadzki
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Wieści z Puchaczowa 

13 października 2011 roku w 
gminie Puchaczów odbył się Dzień 
Edukacji Narodowej. 

W uroczystości uczestniczyli na-
uczyciele i pracownicy obsługi ze wszyst-
kich szkół i przedszkola z terenu gminy 
Puchaczów. Swoją obecnością zaszczycili 
zaproszeni goście: Mirosław Korbut –  
dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, 
starosta Adam Niwiński, wójt gminy 
Adam Grzesiuk, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Piotr Sarama, przewodni-
cząca Komisji Oświaty Aneta Jasielska, 
zastępca wójta Marian Stadnik, skarbnik 
gminy Barbara Marcinek,  sekretarz gmi-
ny Jerzy Dębski, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, przedstawiciele 
służby zdrowia, dyrektorzy szkół i 
przedszkola oraz zaproszeni pracownicy 
Urzędu Gminy w Puchaczowie.

Wójt gminy z okazji Dnia Edu-
kacji przyznał nagrody szczególnie 
zasłużonym nauczycielom, nagrody 
otrzymali: Wanda Kot - dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Ostrówku; Iwona Modze-

lewska - wicedyrektor ds. Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Puchaczowie;  Anna 
Chryć nauczyciel Szkoły Podstawowej 
im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu;  Marzanna Wróbel–Kraska 
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bo-
haterów Armii Krajowej w Ostrówku; 
Alicja Macioszek nauczyciel Zespołu 
Szkół w Puchaczowie.

Wójt gminy podziękował również 
nauczycielom za ich codzienny trud 
honorując ich dyplomami. Dyplomy 
otrzymali nauczyciele Zespołu Szkół w 
Puchaczowie: Monika Lichman, Mał-
gorzata Kwaśnik, Agnieszka Jazgarska, 
Krzysztof Szczepański. Nauczyciele 
Przedszkola w Puchaczowie: Halina 
Ostańska, Barbara Brzoskowska. Na-
uczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Jana i Kazimierz Bogdanowiczów w 
Nadrybiu: Maria Głowala, Alicja Sko-
czylas, Wioletta Błaziak. Nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Armii Krajowej w Ostrówku: Urszula 
Przystup, Agata Wójcik,  Lucyna Ku-
charska, Maria Baryła.

Serdecznie gratulujemy.

Dzień Edukacji Narodowej

20 października br., już po raz 
drugi w gminie Puchaczów odbyła 
się akcja poboru krwi. 

Koordynatorem akcji był ks. 
Jarosław Kozak z parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Puchaczowie. 
Mieszkańcy gminy mogli oddać 

Mieszkańcy oddali krew
krew w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Puchaczowie. W akcji wzięły 
udział 32 osoby, z których 23 od-
dały krew.

Zapraszamy do ponownego od-
dania krwi w pierwszej połowie 
stycznia 2012r. 

W dniach 5-7 października 2011r., 
delegacja z gminy Puchaczów w skła-
dzie: z-ca wójta gminy Puchaczów 
– Marian Stadnik, sekretarz gminy 
Puchaczów – Jerzy Dębski oraz star-
szy specjalista ds. rozwoju lokalnego i 
funduszy unijnych – Katarzyna Janiuk, 
odwiedzili partnerską gminę Palhanza 
na Węgrzech. Celem wizyty było po-
znanie gminy, funkcjonowania urzędów 
administracji samorządowej, ośrodka 
kultury, placówek oświatowych oraz 
lokalnej przedsiębiorczości.

Delegacja odwiedziła i zobaczyła 
jak pracuje burmistrz miasta Palhanza, 
gdzie odbywają się sesje rady, ponadto 
odwiedziła dużą i nowoczesną placówkę 
oświatową: szkołę podstawową oraz 
przedszkole. Gościła również w kopalni 
tzw. peritu, która jest jednym z najwięk-
szych zakładów na terenie miasteczka. 
Godna uwagi była również wizyta w 
Fabryce porcelany oraz winnicy.

Palhanza jest miasteczkiem bar-
dzo pięknie położonym w północno-
wschodniej części Węgier, w pobliżu 

miasta Sàtoraljaújhely, leży u podnóży 
Gór Tokajsko-Slańskich, w pobliżu gra-
nicy ze Słowacją. Ma bardzo atrakcyjne 
walory krajobrazowe i turystyczne. Jest 
to na pewno duży potencjał do rozwoju 
i współpracy.

W trakcie wizyty dokonano wy-
miany podpisanej umowy partnerskiej, 
na podstawie której prowadzona będzie 
realizacja projektów w ramach dostępnych 
programów finansowanych z funduszy UE,  
uwzględniających zakres ochrony środowi-
ska naturalnego, kultury, edukacji, sportu 
oraz wymianę doświadczeń w zakresie 
administracji i samorządu terytorialnego.

Z wizytą na Węgrzech

10 października obchodziliśmy 
w szkole im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nadrybiu Dzień 
Języka Niemieckiego. W tym dniu 
odwiedził nas kolorowy samochód 
oznakowany logo projektu Deutsch 
– Wagen – Tour. 

  Projekt pod tą właśnie nazwą roz-
począł się 24 kwietnia 2009r. z inicjatywy 
Instytutu Goethego w celu zwiększenia 
popularności języka niemieckiego w Pol-
sce i trwał do końca października 2011r. 
Honorowym gościem była lektorka języ-
ka niemieckiego Agnieszka Żółkowska, 
która przygotowała dla naszych uczniów 
nietypową lekcję języka niemieckiego. 
Dzięki temu spotkaniu uczniowie klas II 
– VI mogli w nowatorski sposób uczyć się 
języka obcego oraz w niekonwencjonalny 
sposób zdobywać wiedzę o Niemczech. 

Uczniowie chętnie brali udział w 
grach, zabawach i konkursach języko-
wych, które były nagradzane. Okazało 
się, że lekcja języka obcego wcale nie 
musi być nudna i monotonna. Za to poże-
gnanie było przykre dla wszystkich. Nikt 
nie chciał kończyć dobrej zabawy. 

Magdalena Kłembokowska

Promocja języka
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Gmina Puchaczów i 1. Szpital Wojskowy z SPZOZ w Lublinie zapraszają na

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu: Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, 
Beata Cieślińska, Beata Kosiarska, Natalia Golonka, Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Łukasz Borowiec

Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20. Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

INTERNET

TURYSTYKA

Sieć o długości blisko 7 kilometrów 
(dokładnie 6,9) jest warta ponad 630 tys. 
złotych.

Wykonawcą inwestycji jest lubelska fir-
ma Lubtel. Budowa światłowodu na którego 

środki pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego ruszyła pod koniec 
września. Dzięki niemu 19 jednostek publicz-
nych na terenie miasta Łęczna będzie mogło 
dużo szybciej kontaktować się między sobą. 
W jedną wspólną sieć mają być spięte szkoły, 
urzędy i biblioteki, w tym Urząd Miejski, 
Starostwo Powiatowe, Szpital czy Powiatowa 
Biblioteka Publiczna. Wejścia do budynków 
zostaną uszczelnione przed przenikaniem 
gazów i cieczy a w przypadku wykonywania 

W związku z realizacją projektu pn. 
„Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa 
Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” 

zapraszamy przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych prowadzących działalność w zakresie 
świadczenia usług dostępu do Internetu na 
terenie powiatu łęczyńskiego, włodawskiego 
oraz świdnickiego do współpracy. Pierwszym 
krokiem będzie wypełnienie ankiety dotyczą-
cej działalności firmy oraz warunków świad-
czenia usług telekomunikacyjnych. Badanie 
to pozwoli określić zainteresowanie opera-
torów współpracą z jednostkami samorządu 
terytorialnego  w zakresie świadczenia usługi 
dostępu do Internetu na preferencyjnych 
warunkach, jak również ustalić ogólną liczbę 
abonentów korzystających z usług telekomu-
nikacyjnych, warunki i korzyści świadczenia 
usług przez operatorów, ich przybliżoną cenę 
oraz jakość. Wszystko po to by optymalnie 
dostosować usługi telekomunikacyjne do 
potrzeb mieszkańców. Ankieta znajduje się 
na stronie www.wirtualnepowiaty.pl. Wypeł-
nioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: 
wp3@powiatleczynski.pl. Operatorów, którzy 
są zainteresowani współpracą, prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem 81 752 64 22 
bądź mailowy wp3@powiatleczynski.pl. 

Od 17 października punkt informacji 
turystycznej w Łęcznej został przeniesiony do 
nowego skrzydła budynku Starostwa Powia-
towego w Łęcznej. Nowoczesne, przestronne 
wnętrza dają możliwość znacznego podniesie-
nia jakość obsługi klientów oraz rozszerzenia 

zakresu działalności naszego Lokalnego Cen-
trum Informacji Turystycznej. 

Lokalne Centrum Informacji Turystycznej 
znajduje się na parterze budynku. Aktualnie 
czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 - 15.00, 
wtorek w godz. 8.00 - 16.00. 
LCIT współpracuje z punkta-
mi informacji turystycznej w 
regionie, Poleskim Parkiem 
Narodowym, lokalnymi samo-
rządami i przedsiębiorcami 
z branży turystycznej oraz 
organizacjami pozarządowymi. 
Obsługiwane jest przez pra-
cowników Wydziału Funduszy 
Europejskich, Informatyzacji, 
Rozwoju i Promocji Powiatu, którzy posiadają 
szeroką wiedzę na temat naszego regionu. W 
LCIT można uzyskać informacje na temat atrak-
cji turystycznych, bazy noclegowej i gastrono-
micznej, oferty kulturalnej oraz zaopatrzyć się 
w bezpłatne materiały promocyjne. Niezbędne 
turystom informacje udostępniane są również 
na prowadzonej przez LCIT turystycznej stronie 
internetowej Pojezierza Łęczyńsko - Włodaw-
skiego - www.turystyka-pojezierze.pl.

Oprócz działalności informacyjnej LCIT 
będzie zajmowało się aktywną promocją wa-
lorów turystycznych Pojezierza m.in. poprzez 

organizację imprez rozrywkowych i kultural-
nych. Znajdująca się przy LCIT nowoczesna sala 
konferencyjna umożliwia m.in. organizację 
spotkań, szkoleń, czy prelekcji.

LCIT serdecznie zaprasza nie tylko tury-
stów, ale i mieszkańców powiatu, którzy chcie-

liby wzbogacić swoją wiedzę 
na temat naszego regionu. 
Przedsiębiorców z branży 
gastronomicznej, hotelarskiej 
i turystycznej zachęcamy do 
przekazania materiałów in-
formacyjno - promocyjnych. 
Jesteśmy również otwarci na 
współpracę z innymi pod-
miotami, zainteresowanymi 
rozwojem turystyki na Pojezie-
rzu Łęczyńsko - Włodawskim. 
Oferujemy Państwu m.in. 

możliwość zamieszczenia informacji o prowa-
dzonej działalności na naszej stronie interneto-
wej, dystrybucji przekazanych materiałów infor-
macyjnych, zarówno w formie papierowej jak 

i filmów czy prezentacji multimedialnych, roz-
powszechnienia informacji o organizowanych 
imprezach lub współpracy przy ich organizacji. 
Z wdzięcznością przyjmiemy również bezpłatne 
publikacje do biblioteczki LCIT, z której zasobów 
korzystają zarówno nasi pracownicy, jak i stu-
denci oraz uczniowie z naszego regionu.

Lokalne Centrum Informacji Turystycznej 
w Łęcznej, 
Al. Jana Pawła II 95a, 
21-010 Łęczna, tel. 81 752 11 82, 
e-mail: turystyka@powiatleczynski.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ŁĘCZNEJ W NOWEJ LOKALIZACJI

prac na ulicach i chodnikach zostanie zasto-
sowana najmniej inwazyjna metoda, jaką jest  
technologia przewiertu.

Dzięki linii światłowodowej jednostki 
będą mogły korzystać z szybkiego i bezawa-
ryjnego dostępu do Internetu i usług telein-
formatycznych, co umożliwi lepszą i efektyw-
niejszą pracę. W przyszłości dzięki połączeniu 
instytucji linią światłowodową będzie można 

stworzyć jed-
nolitą, central-
n ą  s k r zy n kę 
podawczą dla 
w s z y s t k i c h 
urzędów i za-
łatwiać sprawy 
za pośrednic-
twem jednego 
portalu. 

Z g o d n i e 
z harmonogra-
mem, światło-
wód ma być 
gotowy pod ko-
niec grudnia br. 
Oznacza to, że 
już na począt-
ku roku będzie 

można korzystać z sieci światłowodowej. 
Aby dostęp do sieci  był bezawaryjny, 24 

godziny, 7 dni w tygodniu, czuwać nad tym 
będą wyspecjalizowane urządzenia znajdujące 
się w Centrum Zarządzania Siecią. Dodatkowe 
wsparcie będzie stanowić grupa pracowników 
technicznych. 

Prace zakończyły się już na ulicy Wierz-
bowej i Jaśminowej. Obecnie trwają przy 
PGKiM-ie na ulicy Nadwieprzańskiej oraz przy 
ul. Szkolnej. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
FIRMY TELEKOMUNIKACYJNE

W ŁĘCZNEJ RUSZYŁA 
BUDOWA ŚWIATŁOWODU

Przebieg światłowodu wzdłuż ul. Nadwieprzańskiej
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Kronika Milejowska

21 października w Jaszczowie miała 
miejsce uroczystość oddania do użytku 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy tamtejszym Zespole Szkół nr 2 im. 
Natalii Nekraszowej. Na program tego 
niecodziennego wydarzenia złożyła się 
część oficjalna, podczas której swoje 
przemówienia okolicznościowe wygłosili 
dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście, 
część artystyczna przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli z ZS nr 2 w Jasz-
czowie oraz uroczysty bankiet.

Dyrektor szkoły Marzanna Sych w 
swoim przemówieniu złożyła wyrazy uzna-
nia dla radnych z Jaszczowa za podejmo-
wane przez nich działania na rzecz rozwoju 
oświaty w gminie Milejów oraz troskę o 
przyszłość całej lokalnej społeczności.

Z kolei Tomasz Suryś, wójt gminy 
Milejów, przekazał kilka informacji na 
temat historii powstania oddawanego do 
użytku obiektu sportowo-rekreacyjnego. 

Następnie głos zabrała Zofia Popiołek, 
poseł-elekt Ziemi Lubelskiej na Sejm RP, 
która pogratulowała władzom samorządo-
wym udanej inwestycji i zadeklarowała chęć 
współpracy z lokalnymi samorządowcami. 

Marek Sikora – wicedyrektor De-
partamentu Kultury, Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego przekazał na ręce wójta gmi-
ny Milejów  list gratulacyjny od marszałka 
Krzysztofa Hetmana.

Podobny list od Krzysztofa Babisza, 
lubelskiego kuratora, skierowany na ręce 
dyrektora ZS nr 2 w Jaszczowie, odczy-
tał też Jan Kozioł, dyrektor Wydziału 
Kształcenia Specjalnego i Zwiększania 
Szans Edukacyjnych. - Życzę Państwu, 
aby nowe obiekty stały się miejscem wielu 
wydarzeń sportowych. Mam nadzieję, 
że Zespół Szkół w Jaszczowie będzie 
„kuźnią” talentów sportowych, a 
sukcesy jego uczniów przyniosą 
satysfakcję Wszystkim, Którzy się 
do nich przyczynią – m.in. napisał 
w swym liście lubelski kurator.

Pismo gratulacyjne wystosował 
do wójta gminy Milejów również 
Adam Niwiński, starosta łęczyński, 
a odczytał je, reprezentujący na 
uroczystości władze powiatowe, Ka-
zimierz Radko, sekretarz powiatu.

Po części oficjalnej nastąpił 
program artystyczny, w którym 
zaprezentowali się uczniowie z ZS nr 2 w 
Jaszczowie. Scenariusz przedstawienia, 
nawiązującego do starożytnych igrzysk 
olimpijskich, przygotowała Katarzyna Kuter 
– nauczycielka języka polskiego, a oprawę 
muzyczną zapewnił Marian Gański, nauczy-
ciel muzyki. Ogromny wysiłek uczniów i ich 
nauczycieli, jaki włożyli w przygotowanie 
tego widowiska, został doceniony przez 
licznie zgromadzonych gości i nagrodzony 
gromkimi brawami. Z treścią występu 
korespondowała efektowna scenografia 
przygotowana pod kierunkiem Doroty Kuź 
przez Elżbietę Zarzycką, Halinę Wilczyńską, 
Małgorzatę Kowalczuk, Elżbieta Borowiec, 
Małgorzatę Szewczak, Marcina Skrzypczaka 
i Grzegorza Skrzypczaka – nauczycieli z ZS 
nr 2 w Jaszczowie.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły 
zgromadzonym także występy dwóch zespo-
łów ludowych: Jaszczowianek i Stryjów. 

Uroczystego aktu przecięcia wstęgi, 
symbolizującego otwarcie obiektu, do-
konali: Marek Sikora – reprezentujący 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, Tomasz Suryś – wójt gminy 
Milejów, Marian Konowałek – społeczny 
inspektor nadzoru budowlanego i radny z 
Jaszczowa oraz Marzanna Sych – dyrektor 
ZS nr 2 w Jaszczowie. 

- Operacja „Rewitalizacja boisk 
sportowych wraz z przylegającym obsza-
rem rekreacyjnym w miejscowości Jasz-
czów”, realizowana w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, stanowi kolejny etap na drodze 
rozbudowy bazy materialnej Zespołu Szkół 
nr 2 w Jaszczowie. W 1996 roku został 
oddany do użytku nowy budynek szkoły, w 

2003 r. sala gimnastyczna, a w roku 2010 
szkole nadano imię Natalii Nekraszowej – 
powiedziała dyrektor Marzanna Sych. 

O rewitalizację boisk sportowych za-
biegano w Jaszczowie od momentu oddania 
do użytku nowego budynku szkoły. Dzięki 
staraniom wójta gminy Milejów i radnych 
z Jaszczowa udało się uzyskać na ten cel 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ciągu 
dwóch lat od daty złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy ze środków europejskich przy 
ZS nr 2 w Jaszczowie wybudowano kom-
pleks sportowo-rekreacyjny, który będzie 
służył zarówno uczniom, jak i całej lokalnej 
społeczności. Już dzisiaj jest to ulubione 
miejsce spotkań młodzieży oraz rodzinnych 
spacerów mieszkańców Jaszczowa.

Mariusz Orłowski

16 października br . w niedzielne 
popołudnie z inicjatywy Forum Kobiet 
Gminy Milejów odbył się kolejny trzeci 
już Gminny Dzień Trzeźwości. 

Poprzedzony został Mszą Świętą 
odprawioną 15 października br. w 
Kościele p.w. WNMP w Milejowie w 
intencji wszystkich zmagających się 
z problemami dot. uzależnienia alko-
holowego jak również tych, 
którzy zaangażowani są w  
profilaktykę.

Impreza miała  na celu pro-
mowanie trzeźwego stylu życia, 
spędzania czasu w zdrowy i 
pełen radości sposób, często z 
całą rodziną.

W imprezie uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz starsi 
mieszkańcy gminy Milejów. 
Główną atrakcją był „Bieg 
Trzeźwości”, w którym brali udział 
zawodnicy w rożnym przedziale wie-

kowym. Wszyscy bohatersko zaliczyli 
całą trasę biegu. W imprezie brał także  
udział wójt gminy Milejów. Dał dobry 
przykład innym, w tym swoim małym 

synom, pokonując cały dystans. Dla 
rowerzystów również przewidziano 
konkurencję. Był nią rowerowy tor 
przeszkód bez trudu  pokonany przez 
wszystkich zawodników. 

Po emocjach sportowych, któ-
rym towarzyszyła przepiękna sło-
neczna pogoda, uczestniczący w 
imprezie zaproszeni zostali na salę 
widowiskową Gminnego Ośrodka 
Kultury w celu podsumowania bloku 

sportowego i wręczenia nagród zwy-
cięzcom. Ku ogólnemu zadowoleniu, 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, 
z uśmiechem i satysfakcją przyjmując 
prezenty.

Charakter imprezy podkreślił swo-
im występem teatr „Moralitet” z Kra-
kowa, prezentując sztukę tematycznie 
związaną, uczulającą widownię na 
wszelkie uzależnienia napotykane w 
dzisiejszym czasie. Po udanym wystę-
pie zespołu wokalnego z Puchaczowa, 
uczestnicy imprezy zaproszeni  zostali 
na poczęstunek.

W poczuciu dobrze i zdrowo spędzo-
nego czasu, wszyscy podziękowali sobie 
za ten kolejny jakże ważny w zamyśle 
Dzień Trzeźwości. 

III Gminny Dzień Trzeźwości

Nowy obiekt sportowo-rekreacyjny 
w Jaszczowie

Przegląd CycowaPrzegląd Cycowa
Swoją działalność zainaugurował w 

styczniu ubiegłego roku i bez wątpienia 
jest „najmłodszą” placówką kultury w 
powiecie łęczyńskim. Wielu postronnych 
obserwatorów chętnie upatrywałoby w 
nim niedoświadczonego beniaminka, 
na którego działalność należy patrzeć z 
pewną pobłażliwością, jednak nic bar-
dziej mylnego – Gminny Dom Kultury 
w Cycowie to poważny i coraz bardziej 
liczący się partner kulturalnych przed-
sięwzięć. W ciągu ostatnich miesięcy 
może poszczycić się współpracą z tak 
prestiżowymi instytucjami, jak Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w 
Warszawie oraz organizacjami takimi jak  
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „ę” 
czy Fundacja Osiem Życzeń.

Dynamika działań GDK to zasługa 
młodego i zaangażowanego zespołu, sku-
piającego ludzi z pasją, ale również efekt 
uczestnictwa w ogólnopolskim Programie 
Dom Kultury Plus, wdrażanym przez Na-
rodowe Centrum Kultury w Warszawie. 
Program Dom Kultury Plus ma na celu 
zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w 

funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury, 
które choć położone w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i niewielkich miastach, 
czują potrzebę zmiany wizerunku, wypraco-
wania nowej misji i wizji, nawiązania bliskiej 
współpracy ze środowiskiem lokalnym, które 
– krótko rzecz ujmując – chcą wypracować 
standardy pracy godne XXI wieku. 

Należy podkreślić, że Gminny Dom 
Kultury w Cycowie jest jednym z czterech 
na Lubelszczyźnie (w doborowym towa-
rzystwie ośrodków z Nałęczowa, Krasne-
gostawu i Terespola) i jednym z zaledwie 
pięćdziesięciu domów kultury w całym 
kraju, które zakwalifikowały się do udziału 
w tym pilotażowym przedsięwzięciu. 

Pierwszym efektem uczestnictwa w 
Programie, było opracowanie Strategii 

Rozwoju GDK, 
przygotowanej w 
oparciu o przepro-
wadzoną diagnozę 
lokalnych potrzeb. 
Ten etap poprze-
dziły trwające kil-
ka miesięcy szko-
lenia i spotkania 
grupy planowania 
strategicznego, w 
których oprócz 
p r a c o w n i k ó w 
GDK uczestniczy-
li reprezentanci 

lokalnych środowisk i partnerzy GDK, 
również uczestniczący w Programie. Ko-
lejnym etapem było przeprowadzenie kilku 
interesujących działań animacyjnych, na 
które środki w dużej mierze zostały po-
zyskane z Narodowego Centrum Kultury. 
Najbardziej spektakularnym przedsięwzię-
ciem było przedstawienie „Gdzie jest Pino-

kio?”. Spektakl, przygotowany przez grupę 
profesjonalnych aktorów i animatorów 
sztuki cyrkowej, poprzedził happening, 
a towarzyszyły mu warsztaty teatralne, 
cyrkowe, muzyczne oraz gry i zabawy. 
Nie mniej interesującym doświadczeniem 
były wrześniowe warsztaty fotograficzne 
i dziennikarskie, przeprowadzone pod 
wspólnym tytułem „Małe i duże historie 
rodzinne”. W ich trakcie młodzi uczestnicy 
uczyli się podstaw fotografii reportażowej 
i uczestniczyli – nierzadko pierwszy raz 
w życiu – w prawdziwym fotograficznym 
plenerze. Na kolejnych spotkaniach uczyli 
się jak przeprowadzać wywiady, zbierać 
materiały i prezentować je w atrakcyjny 
sposób. Wspólnie opracowali koncepcję 
wystawy, czynnie uczestnicząc w jej 
przygotowaniu – sami wybrali wyekspo-
nowane zdjęcia oraz opatrzyli autorskim 
komentarzem. Wystawę  można oglądać  
w Galerii GDK jeszcze do 
końca listopada br.

Obecnie trwają przy-
gotowania do warsztatów 
animacji poklatkowej. Dla 
niewtajemniczonych – 
jest to nieskomplikowana, 
niemniej atrakcyjna me-
toda tworzenia filmów. 
Na dwudniowe spotkanie, 
przeprowadzone pod ha-
słem „Klatka po klatce” a 
planowane w GDK na 4 i 5 
listopada, złożą się warsz-
taty metodyczne kierowa-

ne głównie do instruktorów 
artystycznych i animatorów 
pragnących lepiej poznać 
tę metodę pracy z dziećmi 
i młodzieżą oraz warsztaty 
artystyczne, kierowane do 
wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcą wziąć udział w 
przygotowaniu autorskiego 
filmu, którego pokaz będzie 
zwieńczeniem warsztatów. 

Gminny Dom Kultury w 
Cycowie to młoda placówka, 

ale z dużym potencjałem, który dostrzegła 
i doceniła koordynator Programu Dom 
Kultury Plus - Ewa Zbroja, niedawno wizy-
tująca GDK. Otwartość na nowe inicjatywy, 
nieszablonowe lecz przyjazne podejście do 
uczestników podejmowanych przez GDK 
działań kulturalnych, sukcesywne wpro-
wadzanie metod pracy projektowej oraz 
ukierunkowanie na edukację kulturalną i 
artystyczną, przez wiele lat niedocenianą i 
przez to zaniedbywaną w środowisku wiej-
skim, to cechy które zdają się wyróżniać tę 
samorządową instytucję kultury. Stoi przed 
nią wiele nowych wyzwań, z których naj-
ważniejszą – poza ciągłym wzbogacaniem 
oferty kulturalnej – jest poprawa infrastruk-
tury podlegających GDK świetlic oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia, tak aby Gminny 
Dom Kultury – tworzony od 2009 r. abso-
lutnie od  podstaw, był nie tylko „domem 
kultury z plusem”, ale i „na plusie”.

W niedzielę 24 października 2011r. 
mieszkańcy wsi Zaróbka świętowali otwar-
cie wyremontowanej świetlicy wiejskiej, co 
zrealizowano w ramach  zewnętrznego pro-
jektu podjętego przez gminę. Uroczystość 
zorganizowana przez sołtysa Jerzego Kloca, 
Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zaróbce oraz Ochotniczą Straż Pożarną 
rozpoczęła się od uroczystego przecięcia 
wstęgi i poświęcenia obiektu.

  Pomimo niekorzystnej aury na otwar-
cie tłumnie przybyli zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy. Na uroczystości nie zabrakło 
włodarzy gminy, przedstawicieli powiatu 
oraz Powiatowej Straży Pożarnej. Po tra-
dycyjnym przecięciu wstęgi i poświęceniu 
świetlicy proboszcz – ksiądz Kanonik Michał 
Surowiec odprawił Mszę Świętą. W dalszej 
części spotkania zgromadzonym gościom i 
mieszkańcom została przedstawiona krótka 
historia powstania wsi, która swoim po-
czątkiem sięga 1861r. oraz budowy samego 
obiektu. Wspominali nie tylko mieszkańcy 
ale i władze gminy – w szczególny sposób 
związani z historią tego miejsca. 

Po części oficjalnej spotkania wszyscy 
obecni zostali zaproszeni na poczęstunek 
przygotowany przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich – w tym nowo powstałego koła 
w Zaróbce. Wieczorem rozpoczęła się za-
bawa taneczna. Radosny nastrój dopisywał 
wszystkim. Zadowoleni mieszkańcy wsi 
wypowiadali się, że znów mają miejsce, gdzie 
będą mogli się spotykać, bawić, integrować, a 
najmłodsi doczekali się placu zabaw. 

Barbara Radko-Jędruszak

Zaróbka ma świetlicę

Tworzą standardy w powiecie
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GKS Bogdanka II - dwanaście roze-
granych meczów o mistrzostwo czwartej 
ligi, grupa lubelska, mają za sobą rezerwy 
pierwszoligowca. Podopieczni trenera To-
masza Hermana mogą pochwalić się bardzo 
dobrym bilansem ośmiu zwycięstw przy 
dwóch remisach i dwóch porażkach (2:3 na 
inaugurację w Łęcznej z Lewartem Lubartów 
i 1:3 w jedenastej kolejce na wyjeździe z 
liderem Wieniawą Lublinianką). Zdobytych 
dwadzieścia sześć punktów daje zielono-
czarnym trzecie miejsce w tabeli, tyle samo 
punktów ma wicelider Orlęta Łuków zaś aż 
o dziesięć punktów więcej rewelacyjny lider 
czwartego frontu z Lublina zespół Wieniawy 
Lublinianki, który w dwunastu meczach 
odniósł dwanaście zwycięstw! Drugi zespół 
Bogdanki może pochwalić się znakomitym 
dorobkiem bramkowym. Jej piłkarze, wraz z 
Wieniawą Lublin, strzelili dotychczas najwię-
cej w lidze bramek, bo po 52, zaś stracili o 
jedną więcej niż lubelski zespół bo dziewięć. 
Kibice z meczów, które za nami szczególnie 
zapamiętają te, w których łęczyński zespół 
strzelał bardzo dużą liczbę bramek. Prawdzi-
wą kanonadę strzelecką piłkarze Bogdanki II 
urządzili sobie w trzech meczach w Łęcznej, 
ze Stalą Poniatową 12:1, z BKS Unią Bełżyce 
10:0 i w ostatniej z dotychczas rozegranych 
kolejek ze Startem Krasnystaw 12:1. W ko-
lejnym meczu na własnym boisku Bogdanka 
II zmierzy się piątego listopada o godzinie 
dwunastej ze Spartą Rejowiec Fabryczny.

Tur Milejów – drużyna z Milejowa w 
rundzie jesiennej nowego sezonu o mistrzo-
stwo Klasy Okręgowej, grupa Lublin, albo 
zwycięża, albo ponosi porażki. Niestety ki-
bice Turu nie mają powodów do zadowolenia 
bowiem ich zespół ma na koncie dwa razy 
mniej zwycięstw niż porażek. Dwanaście 
zdobytych punktów, na które złożyły się 
cztery zwycięstwa, przy bilansie bramkowym 
19 bramek zdobytych i 26 bramek straco-
nych daje milejowianom w tabeli jedenaste 
miejsce na szesnaście drużyn. Sympatyków 
naszego zespołu niepokoi fakt, że w trzech 
ostatnich meczach drużyna nie zdobyła ani 

jednego punktu. Ostatni raz Tur zdobył trzy 
punkty drugiego października, wówczas 
na własnym stadionie zwyciężył 2:1 Wisłę 
Annopol. Zielono-czerwoni jak najszybciej 
muszą przypomnieć sobie mecz z LZS 
Wierzchowiska, wygrany 4:0 czy choćby z 
Amatorem Rososz-Leopoldów, który odbył 
się w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia 
istnienia klubu i zakończył się zwycięstwem 
3:0 jubilata i jak najszybciej przerwać passę 
porażek. Przed drużyną wyjazdowe spotkanie 
z Piaskovią Piaski, które zostanie rozegrane 
piątego lub szóstego listopada.

Błękit Cyców – zespół w ramach roz-
grywek o mistrzostwo Klasy A, grupa Lublin 
III, jest niepokonany od czterech kolejek. W 
nich to cycowianie trzy razy wygrali i jeden 
raz zremisowali. Zdobyli dwanaście bramek, 
tracąc trzy. Ogólny bilans Błękitu to pięć 
zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki przy 
dwudziestu trzech bramkach strzelonych 
i szesnastu straconych. Daje to z siedem-
nastoma punktami szóste miejsce w tabeli. 
Najwyższe zwycięstwo nasz przedstawiciel w 
tej klasie rozgrywkowej odniósł z KS Nasutów 
6:0, najwyższą porażkę poniósł w derbach 
powiatu łęczyńskiego, przegrywając na wła-
snym boisku 0:4 z Ludwiniakiem Ludwin. W 
pierwszy weekend listopada zespół z Cycowa 
podejmie na własnym boisku Świdniczankę 
Świdnik Mały.

Ludwiniak Ludwin – drugi z naszych 
przedstawicieli w Klasie A, grupa Lublin III, 
po prestiżowym, wysokim zwycięstwie na 
wyjeździe z Błękitem Cyców, wyraźnie stracił 
formę. Ludwinianie bowiem doznali porażek 
w czterech kolejnych mistrzowskich meczach. 
Zostali zupełnie rozbici w wyjazdowym me-
czu z Tajfunem Ostrów Lubelski. Wówczas 
to przegrali 0:5. Najwyższe bo 4:0 zwycię-
stwo odnieśli w Cycowie nad miejscowym 
Błękitem. Szesnaście punktów (pięć zwy-
cięstw, jeden remis, cztery porażki), bramki 
21-19, daje miejscowemu zespołowi w tabeli 
siódme miejsce. Kolejnym przeciwnikiem 
ludwińskiego zespołu będzie Vir Dorohucza. 
Wyjazdowy mecz Ludwiniak rozegra piątego 
lub szóstego listopada.

Mariusz Łagodziński

Piłkarski raport

W Zamościu w turnieju regional-
nym wystąpił Michał Baryła. Występ 
był całkiem udany, bowiem zajął trzecie 
miejsce w grze pojedynczej oraz drugie 
w grze deblowej. W innym turnieju, 
rozegranym w Świdniku Anis Lenar-
towicz był trzeci w singlu oraz drugi w 
grze deblowej. Trzecie miejsce w grze 
podwójnej stało się udziałem naszego 
debla. który reprezentowali Kacper 
Wójcik i Kacper Wronka. 

Za naszymi tenisistami także trój-
mecz krasnali, wzięło w nim udział 
dwudziestu zawodników i zawodniczek z 
trzech klubów: KT Tennis Life Brwinów, 
UKS Junior Tarnogród i Górnika Łęczna. 
Startujący zostali podzieleni na cztery 
grupy. Grano systemem każdy z każdym. 
W grupie I zwyciężył Kacper Wronka 
a trzeci był Jakub Kędra. W grupie II 
Maciej Kwieciński był trzeci zaś Kacper 
Wójcik piąty. W grupie III Wiktoria 
Szmerło była druga a Patrycja Dąbrowska 
czwarta. W grupie IV Klaudia Michalak 
zajęła drugie miejsce a Julia Wilkowicz 
była czwarta. W meczu finałowym 
Kacper Wronka z GKS Górnik Łęczna 
przegrał z reprezentantem Brwinowa. W 
meczu o trzecie miejsce Wiktoria Szmerło 
zwyciężyła Klaudię Michalak (obie GKS 
Górnik Łęczna).

Dużym sukcesem zakończył się 
start tenisistki Górnika Łęczna Ka-
roliny Skowronek, w rozegranym w 
Zamościu Wojewódzkim Turnieju Kla-
syfikacyjnym Juniorów. Zwyciężyła 
bowiem w deblu i doszła do finału tego 
turnieju w grze pojedynczej.

redil

Niezłe wyniki 
tenisistów

Dobrą tradycja się stało, że w paź-
dzierniku każdego roku miłośnicy biegów 
w powiecie łęczyńskim mają możliwość 
sprawdzenia swoich możliwości. Wszyst-
ko to za sprawą Biegu Bolivara organi-
zowanego corocznie przez Zespół Szkół 
Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie a 
odbywającego się na trasie biegowej w 
Milejowie. Szczególnie cieszy, że biorą 

w nim udział najmłodsi milusińscy jak 
również bardzo licznie młodzież. 

W tym roku odbyła się jego jedenasta 
edycja. Prezentujemy listę zwycięzców: 3 i 4 
latki ex-aequo Oliwia Domań, Patryk Berbeć; 
5-6 latki Maja Nieroda i Maciej Bodziak; 
klasy I-II Dominika Sikora i Bartosz Fiedeń; 
klasy III-IV Laura Kubić i Kacper Nóżka; 
klasy V-VI Natalia Wójcik i Adrian Zakrzew-
ski; gimnazjum Andżelika Rembisz i Eryk 
Mirosław; szkoły ponadgimnazjalne Anna 
Drabik i Marcin Szyszka.                  redil 

Bieg Bolivara

Turniej mistrzów w piłce nożnej 
zwieńczył sportową inicjatywę klubu 
sportowego UKS „Banita” Milejów, pod-
czas której odbyło się sześć turniejów piłki 
nożnej między innymi Turniej Sołectw – 
najliczniejszy z udziałem 7 drużyn czy też 
Turniej Dzikich Drużyn, Turniej Ulic. 

Miejscem rozgrywek był milejowski 
Orlik a odbywały się one pod hasłem „Wa-
kacje na sportowo - bezpiecznie i zdrowo”. 
W piłkarskie szranki Turnieju Mistrzów, w 
którym grano systemem każdy z każdym 
stanęli PSP Świdnik, Tur Oldboy Milejów, 
Ostrówek, Starościce, zabrakło pozostałych 
dwóch triumfatorów z cyklu sześciu turniejów, 
zespołów Jaszczowa i Łysołaj. Turniejową 
rywalizację bez porażki zakończyła drużyna 
Tur Oldboy Milejów. Zanotowała bowiem 
dwa zwycięstwa, nad Starościcami 2:0 oraz 

Ostrówkiem 2:1. Mecz milejowian z PSP 
Świdnik zakończył się remisem 1:1. Jak 
powiedział prezes UKS „Banita’ Milejów 
Ryszard Kurzępa ostatni mecz turnieju 
zakończony podziałem punktów stał zdecy-
dowanie na najwyższym poziomie i trzymał 
w napięciu do ostatnich sekund, bowiem Tur 
Oldboy Milejów bramkę wyrównującą strzelił 
w doliczonym czasie gry. Złoty gol Pawła 
Wodzyńskiego dał piłkarzom z Milejowa 
zwycięstwo w Turnieju Mistrzów. 

Ryszarda Kurzępę, prezesa „Banity Mi-
lejów” i organizatora siedmiu turniejów cieszy 
frekwencja. W rozgrywkach wzięło udział 360 
uczestników. Sam prezes, również włączył się 
czynnie w turnieje, będąc sędzią. Drugim sę-
dzią był Tomasz Roczon. Uczestnicy turniejów 
otrzymali piłki i nagrody rzeczowe. 

Mariusz Łagodziński

Tur Oldboy Milejów najlepszy

Piłkarze GKS Bogdanka po szesnastu 
kolejkach pierwszej ligi z dwudziestoma 
pięcioma punktami na koncie ciągle 
utrzymują się w czołówce tabeli. Mimo 
kiepskich ostatnich występów w paździer-
niku, podopieczni trenera Rzepki tracą do 
zajmującego pierwszą pozycję Zawiszy 
Bydgoszcz tylko pięć oczek.  

Szóste miejsce pod koniec rundy 
jesiennej to i tak lepszy wynik, niż można 
było się spodziewać przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Przedsezonowe zmiany w 
składzie nie wskazywały na to, że drużyna 
GKS będzie w tym miejscu, gdzie jest 
teraz. Z klubem pożegnali się Ricardinho, 
Nowak i Kaczmarek, którzy decydowali 
o sile ofensywnej zespołu wiosną. Mimo 

ubytków kadrowych „zielono – czarni” w 
nowym sezonie poprawili skuteczność. 
Duża zasługa w tym Nildo, któremu 
łęcznianie zawdzięczają prawie połowę 
strzelonych bramek.  Brazylijczyk w 
końcu się przełamał i jak zaczął strzelać, 
to prawie wszystko ląduje w sieci. Z 
dwudziestu trzech goli strzelonych przez 
GKS Bogdanka w lidze jego autorstwa jest 
prawie połowa. Jedenastokrotnie pokony-
wał bramkarzy rywali i razem z Jakubem 
Świerczokiem z Polonii Bytom przewodzi 
w klasyfikacji ligowych strzelców. 

O ile atak w łęczyńskim zespole stał 
na dobrym poziomie, to gra w defensy-
wie nie wygląda różowo. GKS od ośmiu 
kolejek nie może zagrać na zero z tyłu. 

Częste zmiany w linii obrony na pewno 
nie pomagają w zgraniu się tej formacji, 
aczkolwiek niektóre wymuszają problemy 
kartkowe oraz kontuzje. 

Przed drużyną Piotra Rzepki cykl 
czterech spotkań wyjazdowych. GKS 
najpierw zmierzy się  z Termalicą Niecie-
czą.  Obydwie drużyny dzielą zaledwie 
dwa punkty i będzie to ważne spotkanie w 
kontekście walki o awans do ekstraklasy. 
W kolejnych meczach piłkarze Bogdanki 
zagrają przeciwko Olimpii Elbląg, Olimpii 
Grudziądz  oraz Ruchowi Radzionków.

Nie będzie to łatwa przeprawa, 
szczególnie że łęcznianie gorzej spisują 
się na wyjazdach. Jednak jeśli chcą liczyć 
się w walce o ekstraklasę, muszą częściej 
przywozić punkty z boisk rywali.

Ł. Olszewski

Niewielka strata do lidera

Górnik 1979 Łęczna jest jedyną 
drużyną  ze wszystkich grup lubelskiej 
klasy B, która nie przegrała w lidze ani 
jednego spotkania. 

Podopieczni Jacka Fiedenia wygrali 
wszystkie mecze i z kompletem dwu-
dziestu jeden punktów pewnie prowadzą 
w tabeli. Dobrą formę zaprezentowali 
również w ramach rozgrywek Pucharu 
Polski. Dotarli do ćwierćfinału, a w 
pokonanym polu zostawili m.in. Opola-
nina Opole Lubelskie i Czarnych Dęblin 
występujących na co dzień w lidze okrę-
gowej.  O awans do półfinału zmierzą się 
z rezerwami GKS Bogdanka.

„Zielono – czarni” znacznie prze-
wyższają umiejętnościami swoich li-
gowych rywali. Jedyną wpadkę ligową 
mogli zaliczyć podczas spotkania wy-
jazdowego z Milą Turka. Gospodarze 
dzielnie stawiali opór, ale nie zdołali 
uzyskać choćby punktu. Bramkę na wagę 
zwycięstwa w 31 minucie zdobył Paweł 
Chochowski.

Warto zwrócić uwagę na bilans 
bramkowy Górników. W siedmiu me-
czach ligowych strzelili czterdzieści 
sześć bramek , tracąc przy tym zaledwie 
siedem. Najbardziej skutecznym zawod-
nikiem  drużyny  z Łęcznej jest Paweł 
Chochowski, który w lidze ma na koncie 
siedemnaście bramek, a w pucharze 
sześciokrotnie pokonywał bramkarzy 
rywali. 

Do formacji defensywnych trener 
Jacek Fiedeń również nie powinien mieć 
zastrzeżeń.  Pewnym punktem w bramce 
jest Sławomir Ryć, natomiast obroną 
pewnie dyrygują Łukasz Wywrocki 
(zastępuje na środku kontuzjowanego 
Pawelca) i Daniel Rusek. Ten drugi jest 
ewenementem w zespole Górnika Łęcz-
na. Rozegrał wszystkie oficjalne spotka-
nia od pierwszej do ostatniej minuty.

Trener Górnika podkreślał, że 
prawdziwe oblicze zespołu pokażą 
rozgrywki pucharowe. W ćwierćfina-
łowym pojedynku jego podopiecznym 

przyjdzie się zmierzyć z drużyną 
zdecydowanie lepszą od wszystkich z 
którymi grali wcześniej. Zdecydowa-
nym faworytem historycznych derbów 
Łęcznej jest ekipa prowadzona przez 
Tomasza Hermana. Ponadto mówi się 
o tym, że GKS II Bogdanka wystawi 
swój najsilniejszy skład, by uniknąć 
kompromitacji. Jednak kapitan klubu 
założonego przez kibiców - Łukasz 
Wywrocki nie stawia swojego zespołu 
na straconej pozycji - „jeśli będziemy 
w stu procentach wypełniać założenia 
trenera, to możemy wygrać ten mecz”.  
-Nie ma drużyny, której nie da się po-
konać – dodaje. 

Piłkarze Górnika 1979 Łęczna mają 
szansę powtórzyć wyczyn Orionu Nie-
drzwica sprzed trzydziestu lat. Zespół 
występujący w 1978r. w lubelskiej kla-
sie B wygrał Puchar Polski na szczeblu 
okręgowym, awansując  tym samym do 
rozgrywek na poziomie centralnym.  Czy 
w przypadku Górnika również tak się 
stanie? Na odpowiedź trzeba poczekać 
do 9 listopada. 

Ł. Olszewski

Przed nimi ciężkie zadanie

W ostatnim meczu rundy jesiennej 
sezonu 2011/2012 ekstraligi, piłkarki GKS 
Górnik Łęczna pokonały na wyjeździe 
1.FC AZS AWF Katowice 1:0. Dzięki 
temu zwycięstwu nasz zespół objął pro-
wadzenie w tabeli ekstraligi, mając trzy 
punkty przewagi nad Unią Racibórz. 

Mecz został rozegrany awansem, a aktu-
alny wicelider (z którym nasze zawodniczki 
przegrały 0:4) ma do rozegrania jeszcze dwa 
spotkania. Należy się więc spodziewać, że 
niepokonana w tej rundzie Unia znów obej-
mie prowadzenie. Nie umniejsza to sukcesu 
piłkarek z Łęcznej, które rundę jesienną za-
kończą prawdopodobnie na drugim miejscu, 
mając na koncie tylko jedną przegraną – wła-
śnie z aktualnymi mistrzyniami Polski.

W dziewięciu jesiennych meczach gór-
niczki zgromadziły 24 punkty wygrywając 8 
spotkań i przegrywając zaledwie jedno. Ich bilans 
bramkowy to 22 zdobyte gole i 7 straconych. 
Lepszym wynikiem (aktualnie 44-2) mogą się 
pochwalić jedynie piłkarki Unii Racibórz.

 W ostatnim spotkaniu jesiennej rundy 
zawodniczki Górnika Łęczna zwyciężyły 
rywalki z Katowic po całkiem niezłym 
meczu. Nieznaczną przewagę uzyskały już 
w pierwszej połowie, by w drugiej bardziej 
zdecydowanie dominować na boisku. Efek-
tem tej przewagi była bramka strzelona z 
rzutu wolnego w 19. minucie po przerwie. 
Po faulu na Annie Sznyrowskiej kapitalnym 
strzałem z około 27 metrów popisała się Ana 
Alekperova.                                      (nor)

Dobra pozycja piłkarek
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Ogłoszenia drobne

 „To były piękne dni”, „Ostatnia 
niedziela”, „Tylko we Lwowie”  - mię-
dzy innymi takie utwory zaśpiewał w 
muzeum Alfred Schreyer, artysta uro-
dzony w 1922 roku, który przyjechał 
do nas z ukraińskiego Drohobycza. 

Łęczyńska synagoga po brzegi wy-
pełniła się ludźmi. – Pieśniarz mieszka 
daleko i już ma swoje lata, mieliśmy 
chyba jedyną okazję, żeby go posłuchać 
– mówili uczestnicy koncertu. 

To było wydarzenie mistyczne – za-
chwycali się zarówno organizatorzy, jak i 
uczestnicy występu Schreyera – jednego 
z ostatnich żyjących uczniów Brunona 
Schultza, polskiego pisarza, który pracował 
jako nauczyciel rysunku i prac ręcznych.

Alfred Schreyer ma żydowskie 
pochodzenie, stracił rodzinę w Holo-
cauście, a sam był więźniem czterech 
niemieckich obozów koncentracyjnych. 
Ocalał z Zagłady cudem: hitlerowcy 
oszczędzili Schreyerowi życie, bo oka-
zał się przydatny dzięki swoim zdolno-
ściom technicznym i wokalnym.

Mimo, że w przyszłym roku pie-
śniarz skończy 90 lat, śpiewał i grał 
na skrzypcach długo ponad godzinę. 
Wykonywał utwory w trzech językach: 
ukraińskim, jidysz i polskim. Chociaż 
miał przed sobą sześć godzin jazdy sa-

mochodem, po koncercie chętnie rozma-
wiał z widzami i rozdawał autografy.

Razem z uczniem Brunona Schultza 
wystąpili Tadeusz Serwatka na akordeonie 
i Lowa Łobanow na fortepianie. Koncert 
odbył się na wernisażu wystawy obrazów 
Bartłomieja Michałowskiego zatytuło-
wanej „Akwarelowy śpiew z bożnicy. 
Wspomnienie łęczyńskiego sztetl.” 

Sztetl – tak w dawnej Rzeczypo-
spolitej nazywane było prowincjonalne 
miasteczko żydowskie, którym przed 
wojną była Łęczna. Na swoich obra-
zach Bartłomiej Michałowski przed-
stawia właśnie takie miasteczko: po 
uliczkach dawnej Łęcznej obok starych 
domów snują się cienie ludzi, którzy 
kiedyś tu żyli. 

O obecności Żydów w dawnej 
Łęcznej przypomina synagoga. Do 
naszego miasta przybyli ponad 500 
lat temu, odbywał się tu Sejm Żydów 
Korony, a także działał ruch chasydzki 
Szlomo Jehudy Lejba (Łęcznera).

Wystawę obrazów Bartłomieja 
Michałowskiego można oglądać do 17 
listopada. W synagodze odbędzie się 
także koncert muzyki żydowskiej w 
wykonaniu Rzeszów klezmer band (w 
sobotę 26 listopada).

Kamil Kulig

Przedwojenny głos , 
przedwojenne szlagiery

Obrazy na wystawę w łęczyń-
skim muzeum przyjechały z Włoch.

Jednym z miast partnerskich Łęcz-
nej jest Treviolo, miejscowość położona 
w północnych Włoszech, która ma 
ponad 10 tys. mieszkańców. Działająca 
tam grupa artystów organizuje m. in. 
kursy malarstwa, rysunku, witrażu i 
decoupage’u, czyli techniki ozdabiania 
przedmiotów polegającej na naklejaniu 
na rzeczy papierowego wzoru.

Do muzeum w Łęcznej zostały 
przywiezione obrazy artystów z Tre-
violo. Italskie pejzaże, obrazy klima-
tycznych miasteczek, eksperymenty 

La bella Italia

fot. Kamil Kulig

Sprzedam dom piętrowy, 200m2, działka 
34ar, miejscowość: Trawniki. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 605-586-856.
Sprzedam działki: 2 po 20ar, 1-51 ar w Wi-
taniowie, 2,5 km od Łęcznej nad Wieprzem. 
8 tys./ar do negocjacji. Tel: 504-904-302.
Sprzedam działkę budowlaną 24ar w 
Starej Wsi/ k Łęcznej, narożną przy dro-
dze asfaltowej, uzbrojona, światło, woda; 
szer.40m; podzielona, pełna dokumentacja. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 602-598-557.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 
42m2, działka 10ar (komórka, piwnica, 
I. piętro, kanalizacja) w Łysołajach. Cena 
40 tys. Tel: 605-731-097.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. 
Tel: 81 75 20 937.
Sprzedam sklep spożywczy 27m2 (może 
byc na inną działalność) wolnostojący, Oś. 
Bobrowniki. Łęczna. Tel: 602-822-165.
Wynajmę lokal 200m2 (w podpiwnicze-
niu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena 
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Mam do wynajęcia garaż w Łęcznej przy 
ul. Wojska Polskiego. Tel: 602-598-557.
Sprzedam działkę budowlaną w Starej 
Wsi koło Łęcznej 0,26h w atrakcyjnej 
cenie. Tel: 723-139-051.
Układanie psów z dojazdem do klienta. 
Tel: 723-139-051.
Wynajmę powierzchnię na działalność 
handlową. Łęczna, dobra lokalizacja. Tel: 
518-473-399.
Posiadam do wynajęcia kawalerkę w cen-
trum Łęcznej - od zaraz. Tel. 608 175 025 
Sprzedam działkę budowlaną 20ar w 
Starej Wsi - Łęczna; z dostępem do 
wszystkich mediów w rzadkiej zabudowie 
jednorodzinnej, przy drodze powiatowej 
Stara Wieś- Turowola. Cena do uzgodnie-
nia. Tel: 793-490-777.
Sprzedam działki w Łęcznej przy ul. 

Ogrodowej 1-17ar ( budowlana) nr 2464/7- 
180tys; 1-39ar (inwestycyjna) nr 2464/9- 
cena do uzgodnienia. Tel: 513-156-747.
Sprzedam działkę 60ar, w tym: 36ar 
działka budowlana( wszystkie media) 
+24ar gratis! Cena 3 tys./ar. Tel: 510-630-
266; 509-573-088.
Język angielski - korepetycje, tłumacze-
nia. Duże doświadczenie, atrakcyjna cena. 
Łęczna Tel: 781-798-780.
Sprzedam działkę budowlaną 21 ar w 
Zofiówce, położona bezpośrednio przy 
drodze gminnej. Cena do uzgodnienia. 
Tel: 798-661-812.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną firmy 
Estelle, kolekcja 2011, model 764; styl 
hiszpański, kolor ivory (kość słoniowa), 
r. 36/38. Cena do uzgodnienia. Tel: 609-
932-397; 81 462-23-97.
Sprzedam M6; 80m2 w Łęcznej, nadpar-
ter na ul. Obrońców Pokoju lub zamienię 
na M2 lub M3. Cena 270tys./do uzgod-
nienia. Tel: 606-477-352.
Zatrudnię kierownika apteki na terenie 
Łęcznej, Tel: 81 528-09-44, e-mail: biu-
ro@eskulap.pl
Sprzedam garaż na ul. Wojska Polskiego w 
Łęcznej. Cena 33 tys. Tel: 609-412-268.
Sprzedam M4, 61m2, własnościowe Oś. 
Bobrowniki Łęczna. Tel: 609-412-268.
Sprzedam M4, 66m2, własnościowe Oś. 
Niepodległości Łęczna. Cena do uzgod-
nienia. Tel: 695-340-702.
Sprzedam działkę 43ar w Ciechankach 
Krzesimowskich, wszystkie media. Cena 
do uzgodnienia. Tel: 695-340-702.
Sprzedam okna i drzwi balkonowe pcv. 
Tel: 606-372-114.
Zatrudnię magistra farmacji na terenie 
Łęcznej, Tel: 81 528-09-44, e-mail: biu-
ro@eskulap.pl
Do wynajęcia lokal 340m2 lub odzieln-
nie: 200m2 i 140m2. Cena 15zł./m2 netto, 
wszystkie media. Tel: 608-351-864.

malarskie złożyły się na wystawę, na 
otwarciu której posłuchaliśmy muzyki 
włoskiej w wykonaniu Eweliny Babiarz 
przy akompaniamencie fortepianu.

Piosenkarka wygrała „Szansę na 
sukces” z zespołem Pectus, obecnie 
pracuje nad pierwszą solową płytą. 
W łęczyńskiej synagodze podczas 
koncertu „La Bella Italia” Babiarz 
śpiewała w języku włoskim, m. in. 
słynne „Volare”. 

Obrazy artystów z Treviolo moż-
na zobaczyć w łęczyńskim muzeum na 
I piętrze. Będą tam wystawiane do 9 
grudnia.                                        kk

Brakuje parkingów
Miejsc parkingowych w Łęcznej jest 

jak na lekarstwo, dotyczy to całej Łęcznej 
i wszędzie jest problem z zaparkowaniem 
samochodu. Na osiedlu Bobrowniki jest ta 
sama sytuacja. Parking przy ul. Akacjowej 4 
jest na 8 samochodów, niestety to zdecydo-
wanie za mało. 

Dokładnie naprzeciw budynku miesz-
kalnego przy ul. Akacjowej 4 jest zespół 
garażowy, który jest bardzo niebezpieczny dla 
naszych samochodów. Niektórzy właściciele 
garaży nie są w stanie pogodzić się z faktem 
że ktoś parkuje samochód przy wjeździe do 
zespołu garażowego. Zaparkowane samocho-
dy absolutnie w niczym nie przeszkadzają 
innym użytkownikom. Są natomiast noto-
rycznie “rysowane”, przebijane są opony. 
Żyjemy w cywilizowanym kraju, jednak 
użytkownicy garaży przy ul. Akacjowej nie 
są w stanie korzystać ze zdobyczy cywilizacji 
i nie potrafią napisać kartki w stylu “ proszę 
nie parkować” i włożyć ją za wycieraczkę 
samochodu. Łatwiej komuś porysować sa-
mochód. Na pewno właściciel porysowanego 
samochody zrozumie jedno, że musi zapłacić 
za naprawę samochodu. A parkingów jak nie 
było tak nie ma.
Potrzebny chodnik

W Starościcach bardzo potrzebny jest 
chodnik. Życie we wsi toczy się wzdłuż szosy. 
Chodzi się nią do kościoła, sklepu, na przystanek 
autobusowy. Ruch samochodowy jest duży i 
cały czas wzrasta. Samochody jeżdżą szybko i 
niebezpiecznie nie zważając na pieszych. Droga 
jest bardzo ruchliwa. Jeździ się nią z Milejowa, 
Jaszczowa do Lublina. Potrzebne jest bezpiecz-
ne przejście wzdłuż szosy dla pieszych.

Rozwiązaniem byłoby przynajmniej 
zrobienie pobocza po jednej stronie. Należa-
łoby go utwardzić i położyć tłuczeń na sze-
rokość przynajmniej jednego metra. Odcinek 
jest dość długi, budowa chodnika na takiej 
długości chyba nie wchodzi w grę. Potrzeba 
utwardzić odcinek od kościoła /a nawet trosz-
kę dalej do drogi żużlowej na Cygankę aż do 
końca Starościć, na drugim końcu do drogi 
polnej, która prowadzi do Milejowa.


