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Marne licea,
technika nieco lepsze
Ani jedno liceum z Lubelszczyzny nie znalazło się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących
2016 przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
Najwyżej sklasyﬁkowane w tym rankingu nasze liceum to I LO
im. Stanisława Staszica w Lublinie, któremu przyznano dopiero
25. miejsce w kraju (rok temu sklasyﬁkowane na 22. miejscu).
Zdecydowanie lepiej wypadły natomiast technika, z których
dwa sklasyﬁkowano w pierwszej piętnastce w Polsce. Technikum
Elektronicznemu im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
przyznano 9. miejsce a Technikum Zawodowemu w ZS nr 2 im.
Księcia Sanguszki w Lubartowie 15. miejsce.
Był to już 18. ranking szkół rankingi szkół: dwa, w których
ponadgimnazjalnych publiko- kryterium są wyniki matury,
wany przez Fundację Edukacyj- ranking olimpijski i zawodoną Perspektywy. Ranking Per- wy (decydowały osiągnięcia
spektyw został przygotowany w olimpiadach przedmiotowych
w oparciu o wyniki egzaminów i zawodowych) oraz rankingi
maturalnych (na poziomie obo- wojewódzkie. W tegorocznej
wiązkowym i rozszerzonym) edycji rankingu brano pod uwai sukcesy szkół w olimpiadach gę wyniki 2167 liceów ogólnoprzedmiotowych, a w przypad- kształcących i 1817 techników.
ku techników uwzględniono Opublikowano wykaz 500 najrównież wyniki egzaminów lepszych polskich liceów i 300
zawodowych. Kapituła przygo- techników.
towała w tym roku cztery poddok. na str. 2
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Miliony na park?
Wieża widokowa, przystań kajakowa, piękna zieleń i zagospodarowane otoczenie. Park Podzamcze czeka duża przemiana. Mieszkańcy
oraz specjaliści bardzo przychylnie przyjęli wyniki dwumiesięcznych
prac projektantów. Szkopuł tkwi jednak w kosztach, które mogą sięgnąć
nawet 12 milionów złotych. Bez wsparcia z Unii Europejskiej Łęcznej
nie będzie stać na zrealizowanie bajkowej wizji projektantów.
Koncepcję odnowy parku z pracami koncepcyjnymi zespół
Podzamcze przedstawili Milena wykonywał inwentaryzację denGawąd, Piotr Hardecki i Beata drologiczną, prace geodezyjne i doKańska z pracowni „Kanska”. kładną dokumentację fotograﬁczną
19 stycznia odbyło się spotkanie, parku i obiektów znajdujących się
na którym zaprezentowali efekty na jego terenie. W pracach korzystali z opracowań, dokumentacji
swojej pracy.
Projektanci mieli za zadanie technicznej i archiwaliów.
Najważniejsze funkcje nowewykonać na zlecenie UM w Łęcznej koncepcję programowo-prze- go parku wybrali mieszkańcy. W
strzenną parku z terenami sąsia- przeprowadzonych konsultacjach
dującymi czyli zagospodarowania społecznych zdecydowali, że park
29 hektarów terenu. Równolegle
dok. na str. 2

Nowy stały pomiar prędkości?
Na drodze krajowej 82 pomiędzy Łęczną a Puchaczowem
może zostać uruchomiony system
odcinkowego pomiaru prędkości.
W tej sprawie jednym głosem
mówią policjanci, władze kopalni
i samorządowcy.
Chodzi dokładnie o odcinek w
Turowoli od 25+700 do 29+500 ki-

lometra drogi. Niestety w ostatnich
dwóch latach doszło tam do poważnych wypadków. W ich następstwie
zginęło 5 osób, a obrażenia odniosło
kilkadziesiąt kolejnych.
- Niestety niektórzy kierowcy
nie przestrzegają ograniczeń prędkości, tworząc tym samym ogromne
dok. na str. 2

Pomoc dla rodzin
Duże rodziny z Łęcznej zapłacą mniej za śmieci. Stosowna
uchwała została przyjęta jedno-

głośnie w trakcie XVII Sesji Rady
Miejskiej w Łęcznej. Uchwała
przewiduje 30 proc. ulgę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Ratusz ostrożnie i wstępnie szacuje, że z pomocy będzie mogło
skorzystać około 200 rodzin.
Przykładowo rodzina z trójką
dzieci, która dotychczas płaciła
miesięcznie 45 zł za odpady segregowane, będzie płaciła 30 zł.
W przypadku rodziny z czwórką dzieci dotychczasowa opłata
w wysokości 54 zł zostanie pomniejszona do niecałych 38 zł.
dok. na str. 4

Dobre wyniki Bogdanki
Czwarty kwartał 2015 roku
kopalnia w Bogdance może zaliczyć
do bardzo udanych. W tym kwartale kopalnia wydobyła 2,55 mln ton
węgla, czyli tylko nieznacznie mniej
niż w rekordowym IV kwartale
2014 r. (2,56 mln ton).
Przez ostatnie trzy ostatnie
miesiące
roku w Bogdance wymie
dobycie wzrosło do 2,55 mln ton
węgla. Dzięki temu spółka zrealizowała zakładany na miniony rok
plan produkcji węgla handlowego
na poziomie ok. 8,5 mln ton. To
nieco mniej niż w 2014 r., kiedy
produkcja wyniosła 9,2 mln ton.
– Dzięki pełnemu wykorzysta
staniu
mocy produkcyjnych w IV
kwa
kwartale
miniony rok zakończyliśmy produkcją węgla na poziomie

8,5 mln ton, tym samym realizując zapowiedzi z połowy roku.
Osiągnięty w całym roku poziom
wydobycia był niższy od naszych
obecnych mocy produkcyjnych.
Zgodnie z założeniami, dostosowaliśmy bowiem poziom produkcji do
możliwości sprzedażowych w 2015
roku, na które wpływ miała trudna
sytuacja rynkowa – komentuje
Zbigniew Stopa, prezes zarządu
LW Bogdanka.
W spółce doszło też do zmian
kadrowych. 4 stycznia z funkcji
członka Rady Nadzorczej zrezygnowała Dalida Gepfert, która była
jednym z głównych architektów
przejęcia większościowego pakietu
akcji Bogdanki przez Eneę.
(nor)

Świdnik

U t
li samobójcę
bój
Uratowali
W czwartek rano 14 stycznia policjanci ze Świdnika ściągnęli
z dachu młodego mężczyznę, który chciał skoczyć z czwartego piętra bloku. 33-latek kilka razy szykował się do skoku, na szczęście
funkcjonariuszom udało się zapobiec tragedii.
Mężczyzna wszedł na dach cjatorów. Wezwana została załoga
bloku około godz. 8. Oﬁcer dyżurny karetki pogotowia ratunkowego
Komendy Powiatowej Policji w oraz dwa zastępy straży pożarnej.
Świdniku poinformowany o praw- Ustawiono specjalny skokochron,
dopodobnej próbie samobójczej chroniący przed skutkami upadku
skierował na miejsce zdarzenia z wysokości.
dok. na str. 4
policyjne patrole a później nego-
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KRONIKA
LUBLIN
Okradł szkołę
Kryminalni z I komisariatu
zatrzymali 29-latka, który usłyszał
zarzut kradzieży. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna okradł jedną ze
szkół podstawowych w Lublinie.
Wyniósł z niej elektronarzędzia
i plecak z audiobookiem o łącznej wartości ponad 1200 złotych.
Do kradzieży doszło 11 stycznia.
Niewiele czasu potrzebowali policjanci z I komisariatu na ustalenie personaliów złodzieja. Okazał
się nim 29-letni mieszkaniec Lublina, dodatkowo poszukiwany
w celu ustalenia miejsca pobytu
na podstawie zarządzenia prokuratury. 29-latek traﬁł na komisariat
I Policji w Lublinie. Przyznał się
do kradzieży i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.
Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia.
Jechał za szybko?
Siedem osób, łącznie z kierowcą traﬁło do szpitala po tym,
jak autobus komunikacji miejskiej wpadł w poślizg i uderzył
w drzewo. Do zdarzenia doszło
16 stycznia około godz. 9.00 rano
na ul. Kosmowskiej w Lublinie.
Kierowca autobusu jechał od ul
Północnej w górę w kierunku ul.
Chodźki. Nagle na lekkim łuku
drogi pojazd zjechał na pobocze
i z impetem uderzył w drzewo.
Drzewo wbiło się w prawy przód
pojazdu, niedaleko od samego
kierowcy. Siła uderzenia była tak
duża, że doszczętnie zniszczony
został przód autobusu. W wyniku tego zdarzenia do kilku lubelskich szpitali przewiezionych
zostało 7 osób: 6 pasażerów, w
tym dwójka dzieci oraz 46-letni
kierowca. Na szczęście życiu i
zdrowiu tych osób nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Kierujący
pojazdem 46-latek był trzeźwy. Policjanci ustalają przyczyny zdarzenia. Prawdopodobnie
przyczyną zdarzenia mogło być
niedostosowanie prędkości do
warunków na drodze.
Uprawa w mieszkaniu
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z KMP w Lublinie zatrzymali
parę 25-latków, u których w mieszkaniu ujawnili prawie kilogram suszu konopi indyjskich. W mieszkaniu, na terenie osiedla Nałkowskich,
znajdował się również namiot, w
którym uprawiana była marihuana.
Nielegalny towar został zabezpieczony. W mieszkaniu zatrzymana
została 25-latka. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali także
jej 25-letniego znajomego. Za posiadanie znacznych ilości środków
odurzających grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

ŁĘCZNA
Bez prawka, za to z promilami
Ponad 1,5 promila alkoholu
w organizmie miał 21–letni mieszkaniec gm. Cyców, kiedy wsiadł
za kierownicę vw polo. Następnie
na jednej z posesji uszkodził płot
oraz słupek telefoniczny i uciekł
do domu. Do zdarzenia doszło 18
stycznia po godz. 21.00. Dyżurny
łęczyńskich policjantów otrzymał
informację, że w miejscowości
Bekiesza gm. Cyców doszło do
zdarzenia drogowego. Na miejsce
natychmiast zostali skierowani
policjanci. Ustalili, że kierującym
był 21–letni mieszkaniec gm. Cyców. Mundurowi pojechali do jego
miejsca zamieszkania. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało
się, że mężczyzna miał ponad 1,5
promila alkoholu w organizmie.
Ponadto jak się okazało, nie posiada prawa jazdy. Na jego posesji
znajdował się też pojazd, którym
wcześniej kierował, posiadający

ZDARZEŃ
widoczne uszkodzenia. Wkrótce
21–latek za swoje czyny odpowie
przed sądem.
Uparciuch
Dwa razy w ciągu trzech
tygodni łęczyńscy policjanci nakryli 28–letniego mieszkańca gm.
Puchaczów na jeździe po alkoholu. W Wigilię kierując pojazdem
marki Citroen nie zatrzymał się do
kontroli drogowej, uciekał przez
Ciechanki w kierunku Milejowa,
gdzie w okolicy lasu pozostawił
auto i uciekł pieszo. Po kilku godzinach został zatrzymany. Wówczas miał ponad 1,60 promila
alkoholu w organizmie. Początkowo twierdził, że ktoś mu ukradł
samochód, następnie przyznał, że
to on kierował pojazdem.
14 stycznia około godz. 1.30
w nocy na ul. Polnej w Łęcznej
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę auta marki
Citroen. Za kierownicą siedział
nie kto inny jak opisany wyżej
28–letni mieszkaniec Puchaczowa. Miał blisko 1,85 promila alkoholu w organizmie. Żeby było
ciekawiej ma on też sądowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych obowiązujący do
2022 roku. Wkrótce za oba czyny
odpowie przed sądem.
Odważna sklepowa
Do policyjnego aresztu traﬁła 53–letnia mieszkanka gm.
Hańsk oraz jej 43–letni kompan,
mieszkaniec Krasnegostawu. 12
stycznia po godz. 16.00 w jednym
z łęczyńskich sklepów ukradli kosmetyki (m.in. perfumy, pomadki,
tusze do rzęs, cienie do powiek)
na kwotę około 1.200 zł. Kobietę,
która dokonała kradzieży kosmetyków ujęła pracownica sklepu.
Natomiast będący z nią mężczyzna uciekł. Mundurowi zatrzymali go w okolicy sklepu. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli artykuły spożywcze oraz kosmetyczne,
które nie pochodziły z tego sklepu. Policjanci będą ustalać czyją
własnością są te artykuły. Oboje
zatrzymani byli pod wpływem
alkoholu. Grozi im kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
Śmierć w pożarze
Do tragicznego w skutkach pożaru drewnianego budynku mieszkalnego doszło 12 stycznia po godz.
9.00 w miejscowości Zawadów gm.
Puchaczów. W trakcie akcji gaśniczej w pomieszczeniu kuchennym
odnaleziono zwęglone zwłoki 67–
letniego właściciela budynku. Mężczyzna mieszkał tam sam. Obecnie
policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności
tego zdarzenia.
Smakosze za kierownicą
10 stycznia policjanci z łęczyńskiej komendy kontrolowali
uczestników ruchu drogowego w
Kijanach gm. Spiczyn. Po godz.
16.00 zatrzymali do kontroli pojazd marki VW Passat. Kierujący
tym pojazdem nie zatrzymał się
do kontroli i zaczął uciekać. Został zatrzymany na parkingu przy
cmentarzu w Kijanach. Za kierownicą pojazdu siedział 49–letni
mieszkaniec Lublina. Jak się okazało miał blisko 0,70 promila alkoholu w organizmie. Policjanci
zatrzymali mu prawo jazdy.
W ręce policjantów wpadło
również dwóch mieszkańców
gm. Milejów. Po godz. 8.00 w
miejscowości Kajetanówka gm.
Milejów policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kierującego
pojazdem marki Renault. 45–letni
kierujący miał blisko 1,40 promila alkoholu w organizmie. Jak się
okazało mężczyzna ma cofnięte
uprawnienia do kierowania pojazdami. Około 20 minut później
został zatrzymany do kontroli kierujący audi. 22- latek postanowił

wsiąść za kierownicę pojazdu nie
mając w ogóle uprawnień do kierowania, za to miał 1,50 promila
alkoholu w organizmie.
Najpierw pili, potem bili
W nocy z 29 na 30 grudnia na
terenie gm. Spiczyn 54-letni mieszkaniec wracał do domu z jednego
ze sklepów. Na przystanku autobusowym postanowił odpocząć.
W pewnej chwili podbiegli do niego mężczyźni i zaczęli go bić po
głowie. Następnie napastnicy zabrali pieniądze w kwocie 1900 zł.,
telefon komórkowy, klucze oraz
dowód osobisty. Rano mężczyzna
o całym zdarzeniu poinformował
policję. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali 21-letniego
mieszkańca gm. Ostrów Lubelski
oraz 30–letniego mieszkańca gm.
Spiczyn. Następnego dnia w ręce
policjantów wpadł ich kompan,
19-letni mieszkaniec gm. Spiczyn.
Jak się okazało mężczyźni wspólnie z pokrzywdzonym przed tym
zdarzeniem spożywali alkohol.
Usłyszeli zarzuty rozboju i zostali
tymczasowo aresztowani na okres
trzech miesięcy. Grozi im kara do
12 lat pozbawienia wolności.

ŚWIDNIK
Mróz i alkohol – groźny związek
Telefon na Policję zapobiegł
kolejnemu przypadkowi wychłodzenia osoby z powodu niskich
temperatur. Niepokój przechodniów wzbudził widok starszego
mężczyzny, który 19 stycznia od
dłuższej chwili siedział bez ruchu przed jednym ze sklepów w
Świdniku. Policjanci, którzy niezwłocznie przybyli na miejsce,
zastali opartego o parapet szyby
wystawowej 75-letniego mieszkańca Świdnika znajdującego się
pod wpływem alkoholu. Mężczyzna wyjaśnił funkcjonariuszom, iż
usiadł na chwilę, aby odpocząć.
Z uwagi na panujący mróz, wiek
mężczyzny i stan w jakim się
znajdował, policjanci odwieźli go
do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę żony.
Graﬃciarze
Świdniccy policjanci niemalże na gorącym uczynku niszczenia
elewacji budynku stacji energetycznej zatrzymali dwóch mieszkańców Świdnika w wieku 29 i
33 lat. Namalowali czerwonym
kolorem napis „RAT”. W plecaku
młodszego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli farby w sprayu.
Dodatkowo na jego dłoni widoczne były ślady świeżej farby.
Mężczyzna nie krył również, że
to on pisał po budynku. Za samowolne umieszczanie napisów, czy
też umyślne uszkodzenie cudzego mienia sprawcy grozi wysoka
grzywna. Dodatkowo sąd może
orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub
obowiązek przywrócenia do stanu
poprzedniego.
Okradał myjnie
Za kradzieże z włamaniem
odpowie przed Sądem 23-letni
mieszkaniec Lublina. Świdniccy
kryminalni udowodnili mu dokonanie dwóch włamań do myjni
samochodowych na terenie Świdnika, w trakcie których łupem
sprawcy padło ponad 5000 zł.
Grozi mu kara do 10 lat wiezienia. Do zdarzeń doszło w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. W
każdym z przypadków sprawca
wyłamywał najpierw drzwi kontenera, w którym zamontowane
jest urządzenie do rozmieniania
banknotów. Z urządzeń zabrał następnie gotówkę w łącznej w 5200
zł, powodując przy tym dodatkowo szkody wycenione przez właścicieli również na ponad 5000 zł.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
opr. nor

Marne licea,
technika nieco lepsze
dok. ze str. 1
W rankingu wojewódzkim
trzy pierwsze miejsca zajęły licea
lubelskie: I LO im. St. Staszica, Prywatne LO im. Królowej Jadwigi oraz
III LO im. Unii Lubelskiej. Licea
świdnickie – I LO im. Władysława
Broniewskiego i II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Lubelszczyźnie uplasowały się odpowiednio
na 30. i 31. miejscu, w rankingu
krajowym zajmując odpowiednio
449. oraz 453. miejsca. Żadne liceum
z terenu powiatu łęczyńskiego nie
znalazło się ani w pięćdziesiątce
liceów województwa lubelskiego,
ani pięćsetce krajowej. I tu mamy
odpowiedź dlaczego tylu uczniów
wyjeżdża codziennie do Lublina, by
tam pobierać nauki.
Trochę lepszy poziom nauczania reprezentuje nasze szkolnictwo

zawodowe. Oprócz wspomnianych
już dwóch techników z krajowej czołówki, w pięćdziesiątce wojewódzkiego rankingu znalazły się trzy technika z Łęcznej i dwa ze Świdnika.
Niestety wszystkie one nie dostały się
w ogóle na listę 300 najlepszych
w kraju. Na Lubelszczyźnie na
19. miejscu sklasyﬁkowano Technikum Elektryczne w ZS Górniczych a na 28. miejscu Technikum Górnicze w ZS Górniczych
w Łęcznej. Technikum nr 1
w PCEZ im. Z. Puławskiego
w Świdniku zajęło 38. miejsce,
Technikum w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
miejsce 42., ostatnie 50. przyznano
Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. C. K.
Norwida w Świdniku.
Za najlepsze liceum w Polsce
uznano w tym roku XIII Liceum

Miliony na park?

Ogólnokształcące w Szczecinie.
Tak więc szczecińskie LO, które w latach 2004-2010 siedem
razy z rzędu zajmowało pierwsze
miejsce, triumfalnie powróciło
na najwyższe podium (6. miejsce
rok temu). Natomiast zwycięstwo
technikum w Kleszczowie, które po raz pierwszy pojawiło się
w rankingu w 2014 roku na 9.
miejscu, prawdopodobnie zaskoczyło ich samych. Co prawda gmina
Kleszczów jest najbogatszą gminą
w Polsce, ale gdyby decydowały
same pieniądze to nasz Puchaczów
też powinien święcić edukacyjne triumfy. Tymczasem o liceum
w Puchaczowie nikt poza powiatem
nie słyszał (o łęczyńskich czy milejowskim zresztą też), natomiast w
Kleszczowie mają jeszcze liceum,
które uplasowało się na 39. miejscu
w województwie łódzkim. Pieniądze
trzeba umieć wydawać.
R. Nowosadzki
most pieszy, ułatwiający komunikację z parkiem na Podzamczu.
Na terenie parku powstanie
również integracyjny i bezpieczny
plac zabaw z dużą altaną do spotkań mieszkańców oraz ścieżką
zdrowia. Nowe mostki na Śwince
połączą park ze Starym Miastem.
Powstaną nowe parkingi dla samochodów i rowerów.
Na spotkaniu dotyczącym
rewitalizacji pojawiło się kilkunastu mieszkańców Podzamcza.
Większość z obecnych bardzo
pozytywnie odniosła się do przedstawionych pomysłów. Wnoszono
również o umożliwienie jazdy po
parku na rowerze oraz całonocnego
oświetlania głównej alei parku.
Rewitalizacja parku będzie
realizowana w kilku etapach. Gmina
Łęczna zamierza pozyskać na ten cel
środki ﬁnansowe w konkursach ogłaszanych przez różnych operatorów.
W przypadku pozyskania doﬁnansowania koszty opracowania koncepcji
rewitalizacji będą zrefundowane.
Być może realizacja rozpocznie się
w 2017 roku.
BB
Więcej na str. www.e-pojezierze.pl

dok. ze str. 1
powinien być miejscem zarówno dla osób ceniących spokojny
wypoczynek, jak i osób chcących
aktywnie spędzać czas. Projektanci wykorzystali wiele pomysłów
naszych mieszkańców przedstawionych w ankietach.
Kompozycje parku podzielono na trzy części: regularną
z ogrodem włoskim, część krajobrazową ze szpalerami lip, część
przyrodniczą położoną nad Świnką
i wzdłuż Wieprza.
Część regularna znajduje się
w centrum parku. Zaplanowano tu
utworzenie „ogrodu włoskiego”, który istniał w parku w XVIII wieku.
Część krajobrazowa zakłada
odtworzenie historycznych nasadzeń oraz uzupełnienie ubytków
drzewostanu. Park krajobrazowy
płynnie przejdzie w teren otwarty
(„za murem”), na którym założony
zostanie sad z ozdobnych, kwitnących wiosną jabłoni oraz naturalistyczna łąka kwietna oraz polaną

do pikników i imprez masowych.
Spalone zabudowania folwarczne
zostaną zagospodarowane w formie malowniczych ruin. Budynek
dawnej suszarni chmielu zostanie
zaadoptowany na wieżę widokową
z galerią zewnętrzną.
Część przyrodnicza parku
wchodzi w skład Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego i
obejmuje tereny wzdłuż Wieprza i
dolinę Świnki. Cenne przyrodniczo
tereny zostaną przeznaczone na
rekreację, turystykę oraz edukację
ekologiczną. Koncepcja zakłada
powstanie dwóch przystani kajakowych w dolinie Wieprza. Przystań
I zlokalizowana będzie u podnóża
spichlerza a przystań II u ujścia rzeki Świnki do Wieprza. Zaproponowano tu budowę drewnianego mola
opadającego schodkowo ku rzece.
Przy ulicy powstanie plac manewrowy dla samochodów dowożących
kajaki połączony z parkingiem na
kilkanaście samochodów. Przez
rzekę Świnkę zostanie przerzucony

Atak na ratownika

Nowy stały pomiar prędkości?

40-letni mieszkaniec powiatu łęczyńskiego był pijany
i agresywny. Pobił 25-letniego
ratownika medycznego starającego się mu pomóc, a na koniec
uszkodził jego samochód.
Do zdarzenia doszło na początku stycznia. 25-letni mężczyzna
jechał od Rudki Kozłowieckiej
w stronę Krasienina. Zauważył
jadącego wężykiem kierowcę forda
mondeo. Ten w pewnym momencie
starał się staranować jego mitsubishi.
Podejrzewając, że kierowca forda
jest pijany ruszył za nim w pościg.
40-latek zatrzymał się dopiero na
jednej z posesji w Niemcach. Kierowca mitsubishi ruszył w jego kierunku,
a widząc, że goniony mężczyzna jest
pijany i ma rozbitą głowę przyznał,
że jest ratownikiem medycznym
i chętnie spojrzy na ranę. To rozjuszyło 40-latka. Rzucił się na młodszego
kierowcę i zaczął go kopać i okładać
pięściami łamiąc mu rękę. Później
wziął metalowy pręt i zaczął uderzać
w szybę mitsubishi.
Agresywnego i pijanego mężczyznę udało się uspokoić dopiero
policjantom. Teraz odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, groźby
karalne i pobicie.
BB

dok. ze str. 1
zagrożenia dla życia i zdrowia
nie tylko swojego, ale też innych
podróżujących tą drogą – mówi
Grzegorz Kuczyński przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Ochrony Konsumenta Powiatu
Łęczyńskiego.
Wskazany odcinek drogi ma
bardzo wysokie obciążenie ruchem pojazdów osobowych i
ciężarowych praktycznie przez
całą dobę. Jest to związane z przemieszczaniem się załogi kopalni
LW Bogdanka S.A. oraz transportem różnych towarów. W okresie
wiosenno—letnim dodatkowy
ruch generują osoby jadące nad

zbiorniki wodne pojezierza łęczyńsko—włodawskiego.
Już 23 lutego 2015 z KWP
w Lublinie wyszedł wniosek do
Delegatury Wschodniej Głównego
Inspektoratu Drogowego o instalację urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na wspomnianym
odcinku DK-82. Bez względu na
odpowiedź, niedługo w Turowoli
ograniczona zostanie dopuszczalna prędkość. Obecnie samochody
mogą jeździć z prędkością 90
km/h, na wniosek policji z Łęcznej
prędkość zostanie ograniczona do
70 km/h.
BB
Więcej na www.e-pojezierze
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Etyka obowiązuje nas wszystkich
W dzisiejszym świecie wiele pokus i źródeł motywacji
pracowników, często również
wysoko postawiona poprzeczka
oczekiwań, wpływa na ryzyko
występowania nieetycznych
zachowań, działań, a przy tym
nadużyć, korupcji, łapownictwa, dyskryminacji, czy też
konﬂiktu interesów, itp.
Niezależnie od wielkości
firm, czy to zatrudniających
np. mniej niż 10 pracowników,
jak też w wielkich międzynarodowych korporacjach, nie
można wykluczyć celowego
działania pracowników, czy
kadry zarządzającej, ukierunkowanego na osiąganie korzyści
własnych wbrew ustanowionym
regułom. Otoczenie kulturowe
oraz organizacyjne, kręgosłup
moralny danej ﬁrmy, przykład
płynący z góry czy też skuteczność kontroli to czynniki, które
mają wpływ na podatność ﬁrmy
na występujące ryzyko niepożądanych postaw, zachowań,
a w konsekwencji nadużyć.
Jako ludzie różnimy się
między sobą, posiadamy inne
wartości, kierujemy się innymi
priorytetami, a często inaczej
deﬁniujemy własne potrzeby życiowe. Zawsze znajdzie się ktoś
taki, kto będzie miał wystarczająco dużo motywacji i zbyt mało
własnych hamulców moralnych,
aby przyjęte reguły postępowania
przełamywać.
Brak wczesnej identyﬁkacji
problemu, niewidzialne w gąszczu innych transakcje w ramach
prowadzonego przez ﬁrmy raportowania, brak odpowiednio
szybkiej decyzji biznesowej,

w praktyce, bardzo często wspierają działalność sprawców nadużyć, zwiększając możliwość
uzyskiwania przez nich większej
korzyści własnej, ale przede
wszystkim podnosząc wysokość
ponoszonych przez przedsiębiorstwa strat.
Należy pamiętać, że kluczowym celem funkcjonowania
obecnych ﬁrm jest maksymalizacja zysków ich właścicieli.
W interesie przedsiębiorstw jest
zatem skuteczne zabezpieczenie
swoich przychodów, jak również unikanie nieuzasadnionych
biznesowo kosztów. Powyższe
kategorie wyniku ﬁnansowego
są standardowo narażone na
oddziaływanie występujących
w ﬁrmie nadużyć.
Niniejsze aspekty wręcz
nakazują zarządom ﬁrm wdrożenie oraz stosowanie standardów
i norm etycznych, a także konsekwentne reagowanie na ich
łamanie przez pracowników,
niezależnie od pełnionych przez
nich funkcji.
Bez względu na to, czy jesteśmy kierującymi pracownikami
lub tylko pracownikami firmy
oraz reprezentantami gremiów
społecznych, czy politycznych,
itp. – etyka obowiązuje wszystkich i opłaca się wszystkim.
Etyka, to zespół norm i ocen
kształtujących zachowanie człowieka, określonych przez system
wartości i wynikających z niego
nakazów oraz standardów, regulujących postępowanie i postawy
uznane za poprawne. Jej celem
jest dochodzić źródeł powstawania moralności, jej braku lub
wpływu na ludzi, na podstawie

których dałoby się w racjonalny
sposób tworzyć zbiory nakazów
moralnych. Nie może istnieć,
bowiem inne uzasadnienie ludzkiej egzystencji, jak wcielanie
w życie prawa moralnego. Każdy
z nas jest istotą moralną i fakt ten
objaśnia sens naszego życia.
Natomiast etyka zawodowa
jest zespołem norm postępo-

wania, gwarantujących pod
względem etycznym wypełnianie obowiązków zawodowych. Stanowi zespół zasad
i norm określających, jak powinni się zachowywać i postępować

przedstawiciele danego zawodu
z punktu widzenia moralnego.
Najważniejsze wartości, których
należy przestrzegać to: lojalność, profesjonalizm, uczciwość
i postępowanie zgodne z prawem. Czyń „dobro, unikaj zła”
to fundamentalna zasada, najprostsza z możliwych, z której
wszystkie inne wynikają. Jednak
w codziennej pracy mamy do
czynienia z wieloma sytuacjami,
kiedy nie wiemy jak powinniśmy się zachować.
Dlatego powstał
i obowiązuje
w Lubelskim Węglu „Bogdanka”
S.A. kodeks etyki,
który to otrzymali
(i otrzymują nowo
przyjęci) pracownicy, zapoznają się
z nim, postępują według niego,
i unikają konﬂiktu
interesów ujętego w „Raporcie o
konﬂikcie interesów”.
Niniejszy kodeks etyki zawiera takie wartości,
jak przestrzeganie prawa, uczciwość, godność,
wystrzeganie się
dyskryminacji,
tolerancyjność,
profesjonalizm,
p o u f n o ś ć , b e zkonfliktowość,
apolityczność,
lojalność wobec spółki (kopalni) oraz ochronę informacji
poufnych i interesów spółki,
dobro spółki, unikanie konﬂiktu interesów, zakaz korupcji,
łapownictwa, itp.

Głównym zadaniem obowiązującego kodeksu etyki jest
wskazanie takich zachowań, które
są pożądane w naszej kopalni
i tych, które nie będą akceptowane.
Nie jest oczywiście możliwe przygotowanie przewodnika po etycznych standardach postępowania
wyczerpującego sposoby działania
we wszystkich sytuacjach, życie jak
zawsze okaże się bogatsze niż najśmielsze przewidywania. Dlatego
w kontekście etycznym, kopalni
zależy na wrażliwości moralnej
każdego pracownika. Ważne jest,
by okazywać sobie nawzajem
zaufanie, ale też wspólnie kształtować mechanizmy premiujące
innowacyjność, aktywność, solidarność stwarzając podstawy
dla dalszego wzrostu wartości
i image naszej innowacyjnej kopalni.
Prezes Zarządu lubelskiej kopalni w słowie wstępnym do obowiązującego kodeksu etyki zaapelował do wszystkich o wrażliwość na
problemy etyczne oraz aktywność
w zakresie permanentnej poprawy relacji na styku przełożony
– podwładny, czy też pomiędzy
współpracownikami. Nadmienił,
że w przypadku trudnych dylematów moralnych istotną rolę
mentorską oprócz Rzecznika ds.
Etyki powinna odgrywać kadra
kierownicza, stanowiąc przede
wszystkim wzorzec godny do
naśladowania. Ważnym jest, aby
na bieżąco uświadamiać pracownikom o wartościach etycznych. W
związku z tym Rzecznik ds. Etyki
monitoruje praktyczne stosowanie
postanowień kodeksu etyki, dba o
przestrzeganie norm zawartych w
obowiązującym kodeksie etyki. Popularyzuje zasady i normy etyczne
w spółce poprzez tablice, plakaty,
prezentacje na monitorach, komu-

nikaty, szkolenia, itp., aby zwiększyć u pracowników świadomość
i wrażliwość etyczną. Prowadzi działania zapobiegające naruszeniu zasad kodeksu etyki,
a także rozwiązuje występujące
konﬂikty.
Takie wartości, jak uczciwość w postępowaniu w różnych
sferach działalności, zgłaszanie
i rozstrzyganie sytuacji wątpliwych, wysoka świadomość moralna pracowników, itp. to standardy, które eliminują wszelkie
przejawy nadużyć, konﬂiktu interesów, itp. oraz budują wysoki
image spółki, kulturę i wzajemny
szacunek, tak we wzajemnych
relacjach, jaki i do pracy.
Spółka Lubelski Węgiel
„Bogdanka” opracowała i zamieściła na swojej stronie internetowej również „Kodeks
postępowania dla dostawców
LW Bogdanka”, czyli dostawców towarów i usługodawców
(usługi górnicze, mechaniczne,
elektryczne, naukowo-badawcze,
eksperckie, serwisowe i transportowe), a tym samym oczekując
od nich dotrzymania takich samych standardów i zobowiązań.
Kodeks określa podstawowe
wymogi pozwalające spełnić
standardy i wymagania kopalni.
Szczególnie oczekuje się od
dostawców dotrzymania zasad
poszanowania praw człowieka,
bhp, ochrony środowiska, zwalczania korupcji, wiarygodności
przekazywanych wyników prac
badawczych, ekspertyz, opinii prawnych, itp., w procesie
przed/i w takcie transakcji sprzedaż – zakup oraz dokonywanej
usługi na rzecz kopalni/spółki.
Bronisław Jaworski
Rzecznik Zarządu ds. Etyki
LW Bogdanka S.A.
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Uratowali samobójcę
dok. ze str. 1
Młody mężczyzna stał przy
krawędzi dachu, wielokrotnie się
wychylał z zamiarem skoku. Nie
chciał rozmawiać z funkcjonariuszami. W końcu wyraził chęć zapalenia papierosa. Wykorzystali to
policjanci, którzy pod pretekstem
podania mu zapalniczki pochwycili mężczyznę i uniemożliwili mu
skok z dachu. Uratowany 33-letni
świdniczanin traﬁł do szpitala.
Codziennie w Polsce odbiera
sobie życie 16 osób, czyli samobójców jest w kraju więcej niż oﬁar
wypadków komunikacyjnych!
Nagły wzrost liczby samobójstw
nastąpił w 2013 roku – wtedy na
swoje życie targnęło się 8,5 tysiąca
osób. Zginęło ponad 6 tysięcy.
W 2014 r. skuteczne samobójstwo
popełniło już 6165 osób. To rekordowy wynik od 1999 r., czyli od
momentu, gdy te dane są publikowane. Wówczas było ich 4695.
Nie ma grupy społecznej,
której ten problem by nie dotyczył. Nieporozumienia rodzinne,
choroba, zawód miłosny, bieda
i nagłe problemy ekonomiczne. To
główne powody, dla których ludzie
popełniają samobójstwa. Tracą życie
głównie mężczyźni, którzy już wcześniej coś stracili. Na przykład pracę,
pozycję, pieniądze, związek. Nie
zawsze można jednak ustalić jasną
przyczynę samobójstwa - tak było
w 4097 zdarzeniach w 2014 roku.
W wielu europejskich krajach
samobójstwa to już najpowszechniej występująca choroba. Mówi
się o niej: dżuma tego wieku. Do
tego są nerwice, lęki. Z danych,
które Komisja Europejska opublikowała w 2013 roku wynika,
że na różnego rodzaju zaburzenia
psychiczne cierpieć może nawet
23 procent Polaków. To więcej, niż
np. w Holandii (18 proc.), ale mniej
więcej tyle samo, co w Wielkiej
Brytanii czy Portugalii.
To, co Polskę zdecydowanie
wyróżnia spośród innych krajów,
to wyjątkowo wysoki wskaźnik
samobójstw mężczyzn. W 2014
roku miało miejsce w sumie 10207
zamachów samobójczych, z których 6165 zakończyło się zgonem.
Z ogólnej liczby dokonanych
zamachów samobójczych 8150
przypadków dotyczyło mężczyzn,
przy czym z tej liczby zgonami
zakończyło się 5237 zamachów.
Samobójczą śmiercią zginęło 928
kobiet.

Najwięcej zamachów na swoje życie dokonują ludzie młodzi
w wieku 20-39 lat. Trzydziestoletni,
długo żyjący przy mamusi, nie potraﬁący stanąć na własnych nogach
i odnaleźć się na trudnym rynku
pracy w Polsce. Z drugiej strony ci
aktywni, którzy postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce, założyli własny biznes i polegli … w starciu
z bezlitosnym rynkiem czy też jego
polską specyﬁką: brakiem czytelnych i jednoznacznych przepisów
(w tym skarbowych), działalnością
parabanków oraz dosyć powszechną
nieuczciwością, na pewno większą
niż ma to miejsce w starych krajach
UE. Zagrożeni są też ci, którym na
pozór wszystko świetnie się układa, ci wszyscy wykonujący wolne
zawody: artyści, lekarze, dziennikarze, prawnicy. Mając wolny zawód,
mogą pracować, ile chcą. Co na
ogół oznacza, że się przepracowują.
I nagle pękają.
Niepokojący trend występuje
też w grupie wiekowej 55–64 lata.
Według informacji z KGP w 2002 r.
liczba zgonów z powodu samobójstwa wyniosła w niej 681. Dziesięć
lat później już 1091, a w 2014 r.
– zamachów samobójczych odnotowano ok. 1300. Wzrost ten pokrywa się z rosnącym bezrobociem
w tej grupie. I choć ekonomiczne
powody samobójstw – według statystyk policyjnych – od lat plasują
się na czwartym miejscu przyczyn,
to mogą częściej dotyczyć osób
w wieku przedemerytalnym. Nie
jest chyba przypadkiem, że osoby
w wieku 55 plus w 2003 r. w grupie
bezrobotnych stanowiły tylko 3
proc., a w 2014 r. już 15 proc.
Trend ten potwierdzają badania Eurostatu. Polska znalazła
się wśród sześciu unijnych państw
z najwyższym odsetkiem samobójstw w grupie 55 plus. Podobna
sytuacja jest w Belgii, Finlandii, na
Łotwie, Litwie i Węgrzech. Średnia
europejska wynosiła 18 targnięć
na życie na 100 tys. mieszkańców.
W Polsce w tej grupie – według
danych Eurostatu – 29.
Mimo tak dużej liczby oﬁar,
zaburzenia psychiczne, nawet tak
powszechne jak depresja (na świecie na depresje choruje już 350 mln
osób) to w Polsce wciąż temat tabu.
Osoby chore boją się wykluczenia.
Ostatecznie w akcie desperacji
wchodzą na takie miejsca jak dach
budynku.
Ryszard Nowosadzki

Rocznica powstania styczniowego
Przy mogile powstańczej
w Klarowie (gm.Milejów) odbyła
się patriotyczno-religijna uroczystość upamiętnienia 153 rocznicy
wybuchu powstania styczniowego.
Organizatorem obchodów było
Towarzystwo Przyjaciół Milejowa
oraz paraﬁa pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Milejowie przy współpracy ze Starostwem powiatu łęczyńskiego.
Jak co roku, od 16 lat, na bogaty program uroczystości złożyły
się: wystawienie warty honorowej,
odśpiewanie hymnu państwowego, złożenie wieńców i zapalenie
zniczy. Odbyła się uroczysta msza
święta z okolicznościową homilią
w intencji Ojczyzny i poległych
w Powstaniu Styczniowym. Po

mszy odbył się apel poległych.
W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Milejów,
powiatu łęczyńskiego, Niemiec,
Siedliszcza, Michowa i Lublina,
poczty sztandarowe, młodzież oraz
przedstawiciele władz gminnych
(bez wójta Milejowa), powiatowych i wojewódzkich. Uroczystość uświetniła rekonstrukcja
historyczna obozu powstańczego
„Ćwieków” Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im gen. Karola
Ziemskiego z Nasutowa, część
artystyczna Słowiańskiego Grodu
z Wólki Bieleckiej oraz koncert
pieśni patriotycznych Milejowskiej
Orkiestry Dętej. Były też ogniska
i poczęstunek.
(artpik)

Pomoc dla rodzin
dok. ze str. 1
- Zwolnienie, które przewiduje
uchwała, dotyczy nieruchomości, w
których zamieszkują duże rodziny.
Wcześniej od maja 2014 roku
obowiązywała uchwała określająca dopłaty do śmieci dla rodzin
wielodzietnych, ale utraciła moc
obowiązującą w 2015 roku ze
względu na zmiany ustawowe. Od 1
stycznia tego roku weszły przepisy,
które umożliwiają wprowadzenie
zwolnień dla rodzin wielodzietnych
oraz takich, w których dochód nie

przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej – wyjaśnia Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej.
Radni nie mieli wątpliwości,
że dużym rodzinom należy pomóc.
Uchwałę poparli wszyscy obecni
na sesji. Po roku obowiązywania
nowych przepisów radni chcą je
podsumować. Sprawdzą ile rodzin
skorzystało z ulgi i w zależności
od wyników zastanowią się nad
zmianą jej wysokości.
BB

Bobry uszkodziły most
Jeden z filarów sędziwego,
drewnianego mostu na Wieprzu,
pomiędzy Klarowem i Milejowem,
podgryzły bobry. Uszkodzenia nie
są na szczęście tak znaczne by most
należało natychmiast zamykać – co
stwierdzili saperzy z Dęblina. Tym
bardziej, że wiosną powstanie tam
nowa przeprawa.
Most wybudowano wiele lat
temu. W 2000 roku jego drewniana
konstrukcja została uszkodzona
przez powódź. Dlatego w 2002
roku przeprowadzono generalny
remont. Teraz przyszedł czas na

inne rozwiązanie. Gmina Milejów
kupiła już kompletny stalowy,
wojskowy most z Agencji Rezerw
Materiałowych. Konstrukcję ustawią znów saperzy z Dęblina.
Nowy most na Wieprzu będzie
postawiony obok dotychczasowego. Będzie kosztować gminę około
600 tysięcy złotych, ale to i tak ok.
10 razy mniej niż budowa nowego
mostu betonowego. Saperzy zabiorą się za ustawianie stalowej
konstrukcji, jak tylko pozwolą na
to warunki pogodowe.
(nor)
Więcej na str. www.e-pojezierze.pl

Pożar na Wierzbowej
W sobotę 23 grudnia doszło
do groźnie wyglądającego pożaru
w bloku przy ulicy Wierzbowej 15
w Łęcznej. Jego przyczyny są badane przez biegłych, ale wszystko
wskazuje na to, że pożar był wynikiem chuligańskiego wybryku.
Podpalone opony doprowadziły
do rozprzestrzenienia się ognia na
piwnice. W całym bloku pojawił
się śmierdzący dym. Mieszkańcy
zostali ewakuowani.
Po kilku godzinach można
było wrócić do mieszkań. Jednak

na skutek pożaru spłonęła i wyłączona została część instalacji
energetycznej, gazowej, a nawet
wodociągowej. Dlatego część osób
zdecydowało się spędzić kilka
nocy u rodzin i znajomych. Akcja
ratunkowa na ulicy Wierzbowej
stała się też testem dla służb. Koordynacja działań wyglądała na
przeprowadzoną prawidłowo, co
chwalili mieszkańcy Wierzbowej
15 poszkodowani w wyniku pożaru
i zadymienia.
BB

Ogłoszenia drobne

w Łęcznej, tel. 508 35 39 24
Sprzedam mieszkanie M-4,
61m2 (I piętro), ul. Górniczej, po
remoncie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 512 315 158
ogłoszenia ﬁrmowe

Sprzedam dom o pow. użytkowej
170 m2, podpiwniczony, kuchnia,
6 pokoi, 2 łazienki, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie; w Milejowie, na działce 10 ar. Przedszkole
20 m od domu. Cena do negocjacji.
Tel. 81 75 72 191
Sprzedam lub zamienię M-6,
83,5m2, IIIp., os. Bobrowniki, ul.
Wiosenna na M-3, I lub II p. Tel.
606 31 41 29
Sprzedam działkę budowlaną 8 ar

Zatrudnię pracownika
techniczno-dozorującego.
Miejsce pracy Bioelektrownia
w Uhninie.
Preferowane wykształcenie wyższe techniczne. Informacje pod
numerem telefonu 691 700 294.

Od 1.02 zastępcą burmistrza Łęcznej będzie Leszek Włodarski,
wieloletni nauczyciel, wicedyrektor, a ostatnio dyrektor SP nr 2 im.
Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
Czytaj www.e-pojezierze.pl

Powalczą o utrzymanie
Po piętnastu kolejkach
spotkań siatkarze Avii Świdnik
zajmują siódme miejsce w tabeli II ligi grupy VI. Do tej pory
żółto-niebiescy zgromadzili na
swoim koncie 12 punktów.
12 grudnia, świdniczanie
gościli lidera tabeli – TSV Sanok. Przyjezdni bez problemu
ograli gospodarzy 3:0 (do 18,
12 i 20). Tydzień później siatkarze
kar Avii Świdnik rozegrali
u siebie bardzo dobre spotkanie
z zespołem z Bochni. Mimo przegranej, świdniczanie zaprezentowali się naprawdę nieźle. Rywale
potrzebowali aż czterech setów,

aby pokonać zawodników Piotra
Maja i Krzysztofa Lemieszka.
W pierwszym spotkaniu po
świątecznej przerwie siatkarze Avii
przegrali przed własną publicznością 0:3 z Błękitnymi Ropczyce.
Natomiast w sobotę 15 stycznia,
siatkarze Avii Świdnik pokonali po
pięciosetowym pojedynku Karpaty
Krosno. W meczu XV kolejki siatkarze Avii pokonali na wyjeździe
Wisłok Strzyżów. Świdniczanie
przegrali pierwszego seta do 17.
Jednak w trzech kolejnych odsłonach żółto-niebiescy zwyciężyli do
20, 14 i 18.
KGK

Goście górą

Szczygłowice, drugie miejsce zajął
zespół Lokomotiva Baranowicze,
trzecie ZZ Górników KWK Makoszowy, a czwarte Wołyń Łuck.
Nagrody indywidualne: najlepszy bramkarz Sergiej Koczanow, najlepszy strzelec Łukasz
Spórna, najlepszy zawodnik Rafał
Hajok. Puchar Fair-Play zdobył
Wołyń Łuck. Przedstawiciele gospodarzy, bieżącej edycji imprezy
na pewno nie zaliczą do udanych,
bowiem żaden z miejscowych
zespołów grających w turnieju nie
zajął nawet żadnego z czterech
czołowych miejsc. Organizatorem
turnieju były związki zawodowe
działające przy L.W. „Bogdanka”
S.A. i Górnik Łęczna S.A.
M. Łagodziński

W pierwszą niedzielę stycznia
w hali sportowej w Łęcznej odbył
się VI Barbórkowy Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Prezesa L.W.
„Bogdanka” S.A. .W turnieju wzięło udział 10 drużyn, które zostały
podzielone na dwie grupy. Grupa
A: ZZ Górników LW „Bogdanka”, Lokomotiva Baranowicze,
Związkowcy
Enea Kozienice,
Zwi
ZZ Górników KWK Makoszowy,
Perła - Browary Lubelskie. Grupa
B: ZZ NSZZ Solidarność LW
„Bogdanka”, Wołyń Łuck, ZZ Kadra LW „Bogdanka”, ZZ Górników
Knurów-Szczygłowice, Kibice
Górnika Łęczna. Turniej wygrała
drużyna ZZ Górników Knurów-

Gminne granie rozpoczęte
W Ludwinie ruszyły rozgrywki w Gminnej Lidze Halowej w piłkę
nożną. Do pierwszej ligi zostało zakwaliﬁkowanych 9 zespołów, a do
drugiej 7 zespołów. Nowością rozgrywek jest w tym roku liga oldboyów
w której uczestniczą 3 zespoły. Warunek w drużynie mogą grać zawodnicy
powyżej 35 lat. Zespoły biorące udział w lidze oldbojów to: Oldboye
Ludwin,
Oldboye Łęczna, Oleszek Auto Express.
(łag)
Lud

Rondo nauczycieli
R
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Łęcznej, 12 grudnia 2015 r. w mieście
miała miejsce uroczystość nadania imienia Nauczycieli Tajnego
Nauczania rondu u zbiegu ulic:
Polnej i Suﬀczyńskich. Jednocześnie była to okazja do uczczenia
110. rocznicy powstania Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Najpierw na rondzie została
odczytana uchwała Rady Miejskiej
w Łęcznej, następnie burmistrz
Łęcznej Teodor Kosiarski wraz
z przewodniczącą Rady Miejskiej
Krystyną Borkowską dokonali
symbolicznego odsłonięcia tablicy,
a ks. proboszcz parafii p.w. św.
Barbary w Łęcznej Andrzej Lupa
odmówił modlitwę w intencji
zmarłych nauczycieli TON.
Druga odsłona uroczystości
miała miejsce w Centrum Kultury,
gdzie zebrali się m.in. przedstawi-

ciele władz samorządowych i ZNP.
Obecni wysłuchali referatu Niny
Korby, przybliżającego sylwetki
łęczyńskich nauczycieli, działających w czasie II wojny światowej
w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Grupa teatralna „Liberum
Veto”, działająca w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej w krótkiej
inscenizacji przedstawiła historię
powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Prezes Okręgu Lubelskiego
ZNP Adam Sosnowski i prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
ZNP w Łęcznej Bogumiła Błaziak
wręczyli odznaki za 50-lecie przynależności do ZNP Zoﬁi Bil, Ninie
Korbie, Elżbiecie Makowskiej i Annie Matys oraz legitymacje związkowe nowym członkom ZNP. Uroczystość zakończył recital uczniów
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.
R. Brzozowski

