Rok XVII Nr 03 (240)

Krasnystawska zakorkowana
Ruch wahadłowy sparaliżował przejazd ulicą Krasnystawską. Kierowcom czekającym na przejazd przez światła
puszczają nerwy.
Niektórym brakuje cierpliwości – pisze w liście do redakcji zaniei starają się wyprzedzać na trzeciego. pokojony kierowca z Łęcznej. - Przy
Inni kombinują i starają się wyminąć ograniczeniu do 30 km/h niektórzy
kolejkę oczekujących aut wjeżdża- kierowcy jadą dwukrotnie, a może
jąc jednym, a wyjeżdżając drugim trzykrotnie szybciej. Biorąc pod

wjazdem ze szpitala powiatowego.
Na remontowanym odcinku doszło
już do kilku kolizji.
Są też inne przejawy bezmyślności. Jednym z nich dzieli
się nasz czytelnik.
Zachowanie kierowców na
drodze 829 czyli remontowanym
odcinku Łęczna - Biskupice jest
niedopuszczalne i zagraża zarówno
drogowcom jak i kierowcom naruszającym dopuszczalną prędkość

uwagę stan nawierzchni oraz rozjeżdżone lub podkopane pobocze,
musimy stosować się do ograniczeń
i sygnałów dawanych przez sygnalizatory lub osoby wyznaczone.
Zagrożenie jest duże i będzie trwało
kilka miesięcy. Musimy uzbroić się
w cierpliwość lub wybierać inne
trasy, o ile to możliwe.
Remont potrwa do końca
roku.
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6 nowych tras i 2 nowych przewoźników w sezonie letnim
Portu Lotniczego Lublin

Okno na świat

Sezon letni w Porcie Lotniczym Lublin przyniesie znaczne
rozszerzenie siatki połączeń. W rozkładzie pojawi się sześć nowych
tras. Lublin zyska bezpośrednie połączenie do: Monachium, Tel
Awiwu, Kijowa, Barcelony, Liverpoolu oraz Heraklionu.
Pojawią się także dwie nowe linie lotnicze: PLL LOT oraz BMI
Regional. W szczycie sezonu oznaczać to będzie 42 rotacje tygodniowo i ofertę na poziomie ponad 355 500 miejsc.
- Rozkład lotów w sezonie letnim prezentuje się bardzo atrakcyjnie. W naszej siatce pojawiły się kluczowe połączenia, na którymi
od dawna pracowaliśmy. Dzięki temu pasażerowie będą mieli dostęp
do szerokiej oferty nowych, różnorodnych destynacji – powiedział
Krzysztof Wójtowicz, prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin
SA. – Cieszy mnie fakt, że na naszym lotnisku pojawiają się nowi
przewoźnicy. To potwierdza, że linie lotnicze dostrzegają potencjał
miasta i regionu – dodał Wojtowicz.
Od 27 marca z Lublina operować będą linie lotnicze BMI Regional. Dzięki temu Lublin zyska połączenie z Monachium, dużym
portem przesiadkowym sojuszu Star Alliance, dając możliwość
dotarcia z Lublina praktycznie do każdego zakątka Europy i wielu
miejsc na świecie. Loty realizowane będą codziennie.
Linie Small Planet będą oferowały loty do słonecznej Barcelony, Heraklionu i Burgas. Do Barcelony samoloty zaczną
latać od 1 maja. Połączenia do Heraklionu i Burgas wystartują
odpowiednio 14 i 19 czerwca.
dok. na str. 3

Z Łęcznej ponownie wyruszy ekstremalna droga krzyżowa

Droga przełomu

II Edycja Łęczyńskiej EDK odbędzie się już 7 kwietnia! Tym
razem przygotowane zostały cztery piesze trasy o długości od 29
do 56 kilometrów.

Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności. ekstremalna droga
krzyżowa to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się wycieńczenia.
Szacuje się, że w tegorocznej Drodze weźmie udział nawet 100 tys.
osób z 30 państw!
W tym roku tematem przewodnim rozważań będzie „Droga przełomu”. – Myśl nie została wybrana przypadkowo. To raczej odkrycie
tego, jak działa EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA. Coraz
więcej osób dzieli się swoim doświadczeniem fundamentalnej zmiany
życiowej, która wyrosła w czasie nocnej wędrówki. Nie dziwię się
temu. Skupienie, determinacja, przełamywanie barier, to prowadzi do
istotnego momentu i spotkania z Bogiem – wyjaśnia ks. Stryczek.
dok. na str. 3

Nowy skwer w Łęcznej

Na terenie przy cmentarzu
parafialnym zostanie odnowiony zielony skwer. Pojawią
się nowe nasadzenia, chodniki,
oświetlenie, ławki i kosze na
śmieci. Teren zostanie gruntownie zmodernizowany.

Plac nabierze nowego kształtu i charakteru. Kostka zastąpi
także zniszczoną nawierzchnię

drogi - przedłużenia ulicy Polnej,
przy której stoi kapliczka. Wzdłuż
drogi zostaną wybudowane obustronne zatoki parkingowe.
To jednak nie koniec. W kolejnym etapie rewitalizacji, zaplanowanym na przyszłe lata, zagospodarowany zostanie parking, a także
dalsza zielona część skweru.
BB
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Niebezpieczne zabawy
12 marca łęczyńscy policjanci dwukrotnie interweniowali
w Zakrzowie, gdzie ktoś na środku drogi rozrzucił powyrywane
znaki drogowe i gałęzie stwarzając tym samym zagrożenie dla
bezpieczeństwa poruszających
się tą drogą pojazdów.
Pierwsze zgłoszenie o takiej sytuacji funkcjonariusze
z Łęcznej otrzymali w niedzielę
w nocy. Wysłany patrol usunął
z drogi niebezpieczne przedmioty,
a następnie policjanci rozpoczęli
poszukiwania sprawcy. Nie
minęła godzina a do dyżurnego
policji w Łęcznej dotarło kolejne zgłoszenie, że na wysokości
remizy strażackiej na środku
jezdni znajdują się przedmioty
utrudniające bezpieczną jazdę.
Przebywający wciąż w tamtym
rejonie patrol policji zauważył
mężczyznę, który widząc mundurowych próbował uciekać przed
nimi na rowerze. Jak się okazało,
to on właśnie odpowiadał za
rozłożenie przeszkód na drodze.
Zatrzymany 19-letni mieszkaniec
gm. Łęczna oświadczył, że chciał
utworzyć przeszkodę na jezdni jedynie „dla zabawy”. Rowerzysta
był nietrzeźwy, przeprowadzone
badanie wykazało 1 promil alkoholu w jego organizmie. W dodatku poruszał się bez wymaganego
przepisami oświetlenia.
19-latek może teraz liczyć
się z konsekwencjami swojego
nieodpowiedzialnego zachowania. Osoby, których bezpieczeństwo w ruchu drogowym zostało
w ten sposób zagrożone, proszone
są o kontakt z dyżurnym KPP
w Łęcznej.
Obywatelskie zatrzymanie
12 marca po godz. 20:00 dyżurny łęczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o ujęciu przez
obywatela nietrzeźwego kierującego. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Jak się
okazało mieszkaniec Puchaczowa
zauważył jadący środkiem drogi
na trasie Stara Wieś – Łęczna
samochód marki VW, którego
kierujący bez wyraźnego powodu
co chwilę hamował i przyspieszał.
Niepewny kierowca zaparkował
auto w Łęcznej i próbował uciekać. Został ujęty przez kierowcę
z Puchaczowa.
Kierującym okazał się 62–
letni mieszkaniec Łukowa. Jak się
okazało mężczyzna miał ponad
1,3 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali
i osadzili nieodpowiedzialnego
kierowcę w policyjnym areszcie.
Wkrótce mężczyzna za swoje
postępowanie odpowie przed Sądem. Zgodnie z obowiązującym
prawem grozi mu kara do 2 lat
pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet
na okres 15 lat.
Wypadek w Łuszczowie
W Łuszczowie Kolonii
9 marca ok. godz. 16 doszło do
czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych na DK 82.
Kierujący oplem jadąc od strony
Łęcznej w kierunku Lublina z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na
przeciwległy pas ruchu i zderzył
się z kią. Oba pojazdy znalazły
się w przydrożnych rowach. Do
szpitala trafiły trzy osoby, w tym
kierowcy. Ich życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo, ale w najpo-

ZDARZEŃ
ważniejszym stanie jest kobieta,
która kierowała kią. Doznała
znacznych obrażeń ciała.
Przejazd DK 82 został zablokowany w obu kierunkach.
Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała
prawie 2 godziny, wzięły w niej
udział 3 zastępy straży pożarnej
(10 ratowników), 3 karetki pogotowia ratunkowego, 2 patrole
policji.
Marihuaną eliminował wilgoć!
Kryminalni z Łęcznej opierając się na własnych informacjach
ustalili, że 23-letni mieszkaniec
gm. Milejów w miejscu swojego
zamieszkania może posiadać
środki odurzające. Kiedy policjanci pojechali na miejsce,
ich informacje potwierdziły się.
W pokoju mężczyzny znaleźli 90
gramów suszu roślinnego zapakowanego w worek foliowy ukryty
w kolumnie głośnikowej. Mężczyzna wmawiał policjantom, że
znalazł połamany krzak konopi
indyjskich, z którego zabrał kwiatostan i liście, a następnie schował
w kolumnę głośnikową aby susz
wyciągnął wilgoć z kolumny.
Właściciel narkotyków został zatrzymany i przewieziony do
komendy, zaś narkotyki w postaci
360 działek zostały zabezpieczone. Za popełnione przestępstwo
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt,
iż mężczyzna był już karany za
przestępstwo narkotykowe, grozi
mu tym samym surowsza kara.
Wandal miał pecha
Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali mężczyznę,
który wybił szyby w windzie
w wieżowcu w Łęcznej.
1 marca po południu policjanci z Łęcznej zostali wezwani
do jednego z mieszkań w Łęcznej,
gdzie zgłaszająca oświadczyła,
że jej wnuk stosuje przemoc
fizyczną, psychiczną oraz niszczy mienie w domu. Miał to
robić wielokrotnie. Na miejscu
policjanci zobaczyli porozrzucane ubrania oraz uszkodzenia
na drzwiach. Kiedy mundurowi
byli w trakcie przeprowadzania
czynności służbowych, usłyszeli
hałas zbitego szkła oraz krzyki
dobiegające z piętra poniżej.
Natychmiast pobiegli w kierunku skąd dochodził hałas, gdzie
zastali 38-letniego mieszkańca
Łęcznej, który wcześniej zdewastował mieszkanie babci. Mężczyzna uderzał pięściami w szybę
windy powodując samookaleczenie na nadgarstkach. Na widok
zbliżających się policjantów zaczął uciekać. Po krótkim pościgu
podejrzany został obezwładniony
i zatrzymany. Od wandala wyczuwalna była silna woń alkoholu, zachowywał się agresywnie
w stosunku do interweniujących
policjantów. Funkcjonariusze
stwierdzili uszkodzenia szyb
w drzwiach windy na czterech piętrach. Wstępnie oszacowano straty
w wysokości 1000 złotych.
Pobili, teraz posiedzą
Policjanci z I Komisariatu
Policji wspólnie z kryminalnymi
z KMP w Lublinie ustalili i zatrzymali dwóch sprawców rozboju na
24-latku. Do zdarzenia doszło 26
lutego, wczesnym rankiem na ul.
Wyszyńskiego w Lublinie. Napastnicy bili pokrzywdzonego po
całym ciele doprowadzając go do
stanu bezbronności. Następnie za-

brali mu zegarek i zniszczyli okulary. 24-latek w wyniku pobicia
doznał obrażeń ciała. Już 13 marca policjanci ustalili i zatrzymali
sprawców tego rozboju. Okazali
się nimi dwaj mieszkańcy Lublina
w wieku 20 i 21-lat. U jednego
z nich policjanci znaleźli zegarek
należący do poszkodowanego. Mężczyźni zostali osadzeni
w policyjnym areszcie. 14 marca
usłyszeli w prokuraturze zarzuty
dokonania rozboju. Czyn ten zagrożony jest karą nawet do 12 lat
pozbawienia wolności.
Zatęsknił za więzieniem?
Zaledwie kilka godzin cieszył się wolnością 28-letni mieszkaniec Lublina. Policjanci z KMP
w Lublinie zatrzymali go 6 marca
na gorącym uczynku uszkodzenia
dwóch taksówek na ul. Pogodnej
w Lublinie. Okazało się, że mężczyzna tego samego dnia rano
wyszedł z zakładu karnego, gdzie
odbywał karę ponad 4 lat pozbawienia wolności. Poszkodowani
oszacowali straty na prawie 4 tys.
zł. 28-latek w chwili zatrzymania
był nietrzeźwy, miał 2 promile
alkoholu w organizmie. Za niszczenie mienia grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
Na gościnnych występach
Na gorącym uczynku zatrzymali sprawców rozboju policyjni
wywiadowcy z KMP w Lublinie.
Do zdarzenia doszło 6 marca
o godzinie 21.00 przy przejściu
dla pieszych na skrzyżowaniu al.
Unii Lubelskiej i al. Tysiąclecia.
Sprawcy zaczepili 60-letniego
mężczyznę. Kobieta zażądała
od niego papierosów oraz pieniędzy. Kiedy ten się nie zgodził
do akcji wkroczyli jej koledzy.
Obaj zaczęli bić 60-latka, który
próbował się bronić. Szarpiącą się
grupę osób zauważyli policyjni
wywiadowcy. Natychmiast zareagowali i zatrzymali sprawców.
Napastnikami okazali się dwaj
mężczyźni w wieku 29 i 33-lat.
Obaj nie mają stałego miejsca
zamieszkania. Jeden z nich pochodzi z Inowrocławia, drugi
z Rzeszowa. Obaj w przeszłości
byli karani za różne przestępstwa. Młodszy z nich ma na
swoim koncie kradzież z włamaniem oraz rozbój, drugi kradzież
i paserstwo. Wobec 24-latki prokurator zastosował dozór policji,
natomiast jej wspólnicy zostali
doprowadzeni do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.
Nietypowy złodziej sklepowy
Policjanci z VI komisariatu
poszukują mężczyzny, który
w jednym z marketów budowlanych ukradł pieniądze. Do
zdarzenia doszło 8 lutego w
markecie budowlanym przy ul.
Mełgiewskiej w Lublinie. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że stojący przy kasie mężczyzna poprosił kasjerkę o wymianę pieniędzy
z nominałów niższych na wyższe.
Następnie wykorzystując jej nieuwagę ukradł gotówkę. Łupem
sprawcy padło ponad 800 złotych. Mężczyzna ma około 40 lat
i 170 cm wzrostu, jest szczupłej
budowy ciała. Ma ciemne włosy
i siwiejącą brodę. Ubrany był tego
dnia w czarną czapkę z daszkiem,
ciemną kurtkę, bluzę, ciemne
markowe spodnie dresowe i białoniebieskie buty sportowe.

Przypadkowy podwójny sukces
Pod koniec lutego świdniccy
policjanci powiadomieni zostali o
kradzieży telefonu, zegarka i port-

fela wraz z kartą bankomatową.
Pokrzywdzonym był mieszkaniec
Świdnika. Nieustalony sprawca wykorzystał jego nieuwagę
w trakcie jazdy autobusem,
a później przy pomocy skradzionej karty wydał blisko 200 zł płacąc za zakupy na stacjach paliw
i za kurs taksówką. Straty 28-latek
oszacował na 700 złotych.
Świdniccy kryminalni o dokonanie kradzieży podejrzewali
20-letniego mieszkańca Lublina.
W marcu udali się do jego miejsca
zamieszkania i go zatrzymali.
Nie podejrzewali natomiast, że
podczas przeszukania mieszkania
w ich ręce wpadnie także jego ojciec. 45-letni mężczyzna schował
się w szafie, gdyż poszukiwany
był listem gończym do 3 letniej
„odsiadki” za rozbój i niezapłacone alimenty.
Czarny poniedziałek kierowców
Czterech kierowców pożegnało się 20 marca z prawami
jazdy. Dwaj z nich przyłapani
zostali na jeździe pod wpływem
alkoholu, a dwóm innym policjanci zatrzymali uprawnienia za
przekroczenie prędkości o ponad
50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymany na ul. Lotniczej
w Świdniku, 47-letni kierowca
renault miał 0,9 promila alkoholu
i stanie przed sądem. Zatrzymany
w tym samym miejscu 62-letni
kierowca opla miał 0,4 promila.
To wykroczenie zagrożone karą
aresztu albo grzywny.
Tego samego dnia w Krępcu
świdnicka drogówka namierzyła
36-latka jadącego busem marki
Iveco, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość
o 60 km/h. Wieczorem w tej samej
miejscowości zatrzymano kolejnego amatora brawurowej jazdy,
który w obszarze zabudowanym
jechał z prędkością 123 km/h,
a więc o 73 km/h więcej niż było
to dozwolone. 36-letni kierowca
audi również stracił uprawnienia
i ukarany został wysokim mandatem i punktami karnymi.
Papierosy gorsze, ale tańsze
Ponad cztery tysiące paczek
papierosów bez akcyzy znaleźli
świdniccy policjanci podczas
patrolowania miejscowości Dorohucza. Trefny towar przewoził
samochodem marki Toyota 32letni mieszkaniec woj. wielkopolskiego. Uszczuplenie na
szkodę Skarbu Państwa szacuje
się wstępnie na ponad 65 tys.
zł. Zgodnie z kodeksem karni
skarbowym za popełnione przestępstwo grozi wysoka grzywna
i przepadek towarów.
Pięciu na jednego
Dwoje dorosłych i trzech
nieletnich odpowie za pobicie
6 marca 27-letniego mieszkańca
Świdnika. Tego dnia wieczorem
dyżurny świdnickiej Policji
został powiadomiony o pobiciu.
Grupa nieustalonych osób bez
wyraźnego powodu zaczepiła
mężczyznę pod klatką schodową
jego bloku i zaczęła bić pięściami po głowie, na skutek czego
poszkodowany doznał złamania
żuchwy. Napastnicy zbiegli z
miejsca zdarzenia. Już po dwóch
dniach świdniccy kryminalni
dokonali pierwszych zatrzymań
w tej sprawie. Sprawcami okazali
się mieszkańcy Świdnika, dwoje
dorosłych w wieku 29 i 21-lat
oraz trzech 16-latków. Pełnoletnim sprawcom grozi teraz
do 3 lat pozbawienia wolności,
a nastolatkami zajmie się Sąd
Rodzinny.

Śmierć w rzece Wieprz

Mirosław O. 26 lutego powiedział znajomym, że wybiera się na
ryby i rano tego dnia wyjechał autem z domu w miejscowości Niemce.
57-latek zabrał ze sobą wędki i kalosze. Od tego czasu nikt już go nie
widział. Nie dawał żadnego znaku życia. Rodzina zgłosiła zaginięcie,
a poszukiwania rozpoczęli policjanci z komisariatu w Niemcach.
Przełom w poszukiwaniach nastąpił, kiedy osoby pomagające
rodzinie w poszukiwaniach zaginionego poinformowały policję
o śladach samochodu na brzegu rzeki Wieprz w okolicach Jawidza
w gminie Spiczyn. O pomoc w prowadzonych przez policję poszukiwaniach zwrócono się 12 marca około godz. 12,30 do strażaków
w Łęcznej. Stanowisko Kierowania KP PSP skierowało do akcji
trzy zastępy straży pożarnej z KP PSP w Łęcznej oraz trzy zastępy
OSP – ze Spiczyna, Jawidza oraz Januszówki. Przybyła też specjalistyczna grupa wodno–nurkowa z JRG 4 z Komendy Miejskiej PSP
w Lublinie.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zwodowali płaskodenną łódź z silnikiem, by pomóc płetwonurkom w poszukiwaniach.
I właśnie ta strażacka łódka ok. godz. 15 natknęła się na zatopionego
w rzece peugeota przepływając nad nim. Podjęto decyzję o wydobyciu
auta na brzeg. Nurek zaczepił linę od wyciągarki samochodowej do
zatopionego pojazdu i poprzez zblocze podciągnięto auto do brzegu.
W samochodzie znajdowały się zwłoki mężczyzny.
Dalsze działania strażaków polegały na wyciągnięciu samochodu
wraz z ciałem na brzeg i przekazaniu go policji. Ciało mężczyzny –
poszukiwanego Mirosława O. – znajdowało się wewnątrz pojazdu
na miejscu kierowcy z zapiętymi pasami. Policjanci odnaleźli przy
mężczyźnie dokumenty osobiste, pieniądze i telefon komórkowy.
W trakcie prowadzonych czynności pod nadzorem prokuratura wykluczono udział osób trzecich.
Jak informuje przedstawiciel KP PSP w Łęcznej akcja poszukiwawcza oraz wydobycia samochodu trwała ponad 14 godz., wzięło
w niej udział 32 ratowników, 3 patrole policji, prokurator oraz biegły
sądowy.
R. Nowosadzki

Łańcuchów

Komu przeszkadza
proboszcz?

Rok temu doszło do bójki pomiędzy Tomaszem Konstanciukiem proboszczem z Łańcuchowa, a trzema mężczyznami, którzy
wcześniej wykrzykiwali obraźliwe słowa w kierunku duchownego.
Teraz wandale złość wyładowali na samochodach zaparkowanych
w pobliżu kościoła.
O zdarzeniu sprzed roku tym jednak nie poprzestali i uszkopisaliśmy w tej wiadomości. dzili również samochody postronSprawa budziła powszechne nych osób uczestniczących akurat
zainteresowanie i podzieliła w mszy świętej. Na masce księdza
mieszkańców. Jedni bronili du- miał pojawić się znak „Zorro”.
chownego, a inni wskazywali Wszystkie samochody wymagają
jego winę w całym zajściu.
kosztowych napraw.
Policja potwierdza zdarzenie
Rok później, nieznani jeszcze
sprawcy, ostrym narzędziem po- i prowadzi czynności wyjaśniająrysowali powierzchnię lakierniczą ce w sprawie.
w samochodzie proboszcza. Na
BB
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Przypominamy! Redakcja przeniesiona na ul. Targową 23
Egzotyczne zwyczaje

Święta Wielkanocne
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Polakom kojarzy się przede wszystkim z poranną rezurekcją
(resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie)
a po powrocie do domu z uroczystym śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym, które
rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem
się święconką z koszyczka.
Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Mówiąc o symbolach
tych świąt większość wymieniłaby jeszcze malowanie pisanek, śmigusa-dyngusa w drugi dzień
świąt i oczywiście wcześniejsze świecenie potraw
w kościołach czyli tzw. święconkę.
To co oczywiste dla Polaka może być zupełnie
nieznane w innych, zwłaszcza odległych od nas
krajach. Chociaż stanowimy jedną wielką chrześcijańską rodzinę, właściwie każdy kraj ma swoje
specyficzne zwyczaje związane z obchodzeniem
tych świąt. Przyjrzyjmy się więc kilku z nich, dla
nas być może kontrowersyjnych.
Filipiny. Europejczyków najbardziej mogą
szokować obrzędy towarzyszące Świętom Wielkanocnym na Filipinach. Tam wierni przywiązują
ogromną wagę do pokuty i oczyszczenia duszy
przed Wielkanocą. Chcąc przeprosić Boga za popełnione grzechy Filipińczycy pokutują w kontrowersyjny sposób, od którego odcina się Kościół.
Najczęstszym aktem wyznania win jest biczowanie się w Wielki Piątek. Mężczyźni nawet przez
kilka godzin chodzą po ulicach z naciętymi (np.
żyletkami) plecami, uderzają w nie specjalnymi
bambusowymi biczami i opryskują krwią każdego,
kto się do nich zbliży.
Innym dosyć częstym zwyczajem jest niesienie
krzyża lub czołganie się po ulicy. Trwa to nierzadko
kilka godzin. Męczennik otoczony jest grupą osób,
które utrudniają mu drogę bijąc go drewnianymi
pałkami i biczami. Nie może się podnieść ani
zawrócić.
Ostatnią grupę stanowią śmiałkowie, którzy
pozwalają się ukrzyżować na znak jedności z Panem. Rokrocznie kilkanaście osób daje się przybić
się do krzyża na kilka minut. Pierwsi wykonują
to w formie prawdziwego przedstawienia. Mają
mikrofon, otoczeni są wiankiem modlących się
kobiet, niczym prawdziwy Jezus a towarzyszą im
rzymscy żołnierze, jęki i pieśni.
Oczywiście praktykom tym poddaje się stosunkowo nieliczna grupa Filipińczyków. Cierpiętnicy
mają własne powody aby wziąć udział w tych ceremoniach, może to być chęć zadośćuczynienia za
popełnione grzechy albo wdzięczność za otrzymane
łaski. Co ciekawe dookoła stoją kolorowe stragany,
budki z jedzeniem, pije się alkohol a wszystkiemu
towarzyszy świąteczna atmosfera.

Droga przełomu
dok. ze str. 1
ĆWICZENIE DUCHOWE
- Na początku jest normalnie,
po prostu idę, co jakiś czas stacja,
krótka modlitwa – tekst rozważań
czytany w świetle czołówki – opowiada o swoich doświadczeniach
jeden z uczestników EDK. – Zmaganie może zacząć się na 18, 30,
albo jeszcze innym kilometrze.
I raczej zostanie do końca. Zmęczenia doświadcza się różnie – przekonują uczestnicy. Bolące stopy,
brak sił, zimny deszcz na twarzy.
Ze zmęczenia plącze się język.
Boli każdy krok. – Paradoksalnie,
właśnie wtedy, gdy nie mam już
sił i chęci, zaczyna się prawdziwe
ćwiczenie duchowe. Takie zmaganie
pomaga otworzyć się na medytację
i modlitwę. Bo właśnie o to chodzi
w ekstremalnej drodze krzyżowej.
Celem jest spotkanie z Bogiem –
podsumowuje uczestnik EDK.
EDK w Łęcznej. Start
7 kwietnia po Mszy Świętej w
kościele św. Józefa Opiekuna
Rodzin w Łęcznej o godzinie 18.
• Trasa Czarna – św. Marii
Magdaleny – 29 km. Przebieg:
Łęczna, Wólka Łańcuchowska,
Górne, Kolonia Krzesimów,

Irlandia. W Wielką Sobotę w miastach tego
ultrakatolickiego narodu odbywają się pochody,
podczas których ludzie manifestują swoje zmęczenie długim postem i chęć rozpoczęcia świętowania.
Paradzie przewodzi lokalny rzeźnik, który ... niesie
zawieszonego na kiju śledzia! Mieszkańcy biją rybę
– będącą symbolem postu – kijami, pałkami i czym
kto ma. Tak zmaltretowany śledź zostaje w końcu
wrzucony do rzeki. Wtedy rzeźnik nakłada na ten
sam kij udekorowany kwiatami barani udziec, który
ma zwiastować czas ucztowania.
Hiszpania. Mieszkańcy Hiszpanii przez ostatni tydzień nie chodzą do pracy. Dlatego charakterystycznym elementem przez cały Wielki Tydzień
są długie, ciągnące się w nieskończoność procesje
pokutników, którzy w specjalnych strojach pokutnych z kapturami, krzyżami, świecami, często boso,
idą ulicami miast i pokutują za swoje grzechy.
Na południu Hiszpanii w Wielkim Tygodniu
odbywają się procesje pasyjne, organizowane przez
katolickie bractwa. Zaczynają się one już w Niedzielę Palmową. Pierwsza procesja idzie z wielkim,
ważącym kilka ton ołtarzem. Pod nim, ukryci za specjalnymi zasłonami idą ci, którzy go niosą. Oblicza
się, że ciężar, który przypada na każdą osobę wynosi
nawet 50 kg. Do tego nie widzą dokąd idą i dlatego
muszą być prowadzeni przez przewodnika, dyktującego im ile kroków i w którą stronę mają zrobić.
Hiszpanie przechodzą z tymi ołtarzami przez całe
miasto, modląc się i śpiewając pieśni – co ciekawe
połączone z muzyką flamenco.
Australia. W Australii miesza się wiele kultur, co widać także po obchodach Wielkanocy.
W Niedzielę Palmową, wierni tak jak w Europie
udają się do kościołów z palemkami, tyle że często są one wykonane z prawdziwych liści palmy.
Z palmowych liści wykonuje się też krzyże. Później
zarówno palemki jak i wykonane z nich krzyże
zostają spalone. Popiół jest przechowywany aż do
Środy Popielcowej i to właśnie nim posypywane
są głowy wiernych na znak pokuty.
Australijczycy zdecydowanie częściej niż europejczycy nie obchodzą świąt w domu, co nie znaczy,
że nie obchodzą ich w gronie rodziny i przyjaciół.
Zazwyczaj nie zasiadają jednak przy świątecznym
stole a przy … grillu, gdzie królują mięsa, warzywa,
a często także dynia. Specyficznym świątecznym
daniem są słodkie bułeczki ozdobione symbolem
krzyża. Ponadto do Australii dotarł z Europy zwyczaj ukrywania w ogrodzie czekoladowych jajek dla
dzieci. Wielkanocny konkurs wygrywa to dziecko,
które znajdzie najwięcej jajek.
Bez względu jednak na te specyficzne zwyczaje, których tutaj zostały przedstawione tylko
przykłady, dla wszystkich Wielkanoc (Pascha)
pozostaje najstarszym i najważniejszym świętem
chrześcijańskim (obok Bożego Narodzenia),
upamiętniającym śmierć oraz zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa.
oprac. Ryszard Nowosadzki

Trzeszkowice, Józefów, Kolonia
Łuszczów, Kolonia Trębaczów,
Łęczna
• Trasa Biała – św. Jana Pawła
II – 41 km. Łęczna, Wólka
Łańcuchowska, Górne, Kolonia Krzesimów, Trzeszkowice,
Józefów, Kolonia Łuszczów,
Nowiny, Świdnik Duży, Zadębie, Lublin
• Trasa Czerwona – św. Faustyny – 42 km. Łęczna, Wólka
Łańcuchowska, Górne, Kolonia Krzesimów, Trzeszkowice,
Józefów, Kolonia Łuszczów,
Ludwików, Kijany, Ziółków,
Karolin, Łęczna
• Trasa Zielona – św. Piotra – 56
km. Łęczna, Dratów, Dąbrowa,
Kocia Góra, Radzic Nowy,

Zawieprzyce, Swoboda, Pliszczyn, Ponikwoda, Lublin
Przed wyruszeniem konieczne jest wcześniejsze zapisanie się
drogą elektroniczną. Zapisanie się
jest równoznaczne z otrzymaniem
materiałów. Ofiara na pokrycie
kosztów przygotowań (zakupu materiałów, promocji i przygotowań
tras) wynosi 10 zł. Można ją złożyć
podczas odbioru materiałów.
Warto zabrać ze sobą 2
pary skarpet na zmianę, sztuczne
oświetlenie (najlepiej tzw. czołówkę z żarówkami typu LED
i tradycyjną latarkę) oraz zapasowe
baterie, przenośną ładowarkę do
telefonu, elementy odblaskowe.
BB

Akcja „Uśmiechnięte Wakacje”

dla podopiecznych Domu Dziecka w Kijanach.

I ty także możesz pomóc!

10 czerwca 2017 r. Komitet Społeczny „Wolność Endorfinom” organizuje I Zlot sympatyków
oraz Przyjaciół Ruchu. Spotkanie odbędzie się
w Wólce Rokickiej na stanicy kajakowej nad piękną
rzeką Wieprz. Podczas Zlotu, który odbędzie się
pod hasłem „Uśmiechnięte Wakacje”, będą zbierane pieniądze na wsparcie podopiecznych Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach istnieje od 2005 r. Dotychczas objęła opieką
ponad 200 dzieci z naszego regionu. Obecnie jest
domem dla 30 dzieci w wieku od 6 do 19 lat, które
z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoją
rodziną biologiczną. Placówka funkcjonuje podobnie jak każdy dom. Dzieci i młodzież mieszkają tu,
a uczą się w okolicznych szkołach. Podopieczni Placówki to dzieci, które doświadczyły w swoim życiu
wielu trudnych sytuacji. Borykają się z problemami
rodzinnymi, emocjonalnymi. Bardzo istotne jest
przywracanie im radości życia, ciekawości świata.
Temu służy urozmaicanie ich czasu wolnego, poszukiwanie w nich pasji i zainteresowań.
Akcja „Uśmiechnięte wakacje” pozwoli na „oderwanie” dzieciaków od codziennych zmartwień. I tu
organizatorzy liczą na zrozumienie i ogromne serca
naszych czytelników. Sami kiedyś byliśmy dziećmi
i wiemy jak niewiele potrzeba dać, by sprawić by inni
byli szczęśliwi. Nawet jedna złotówka może sprawić,
by na buzi każdego dziecka z placówki pojawił się
uśmiech, a nie ma chyba nic bardziej cennego niż
widok uśmiechniętego i szczęśliwego dziecka. To Wy,

Okno na świat

dok. ze str. 1
Na mapie połączeń pojawi
się także Liverpool, dokąd podróżni będą mogli polecieć na pokładach linii Wizz Air (dwa razy
w tygodniu) od 21 maja. Z Izraelem Lublin połączą Polskie Linie
Lotnicze LOT, które od 18 czerw-

to My razem możemy sprawić, by te wakacje, ale też
każde kolejne były uśmiechnięte.
Organizatorzy już teraz zapraszają i liczą na
udział w Zlocie ludzi o wielkich i gorących sercach,
którzy sprawią, że zbiórka przyniesie wymierne
efekty. Apelują również do firm jak i osób prywatnych o wsparcie finansowe, bądź rzeczowe, które
pozwoli na organizację wakacyjnych atrakcji dla
podopiecznych Placówki. W planach akcji jest
sfinansowanie wakacyjnych wyjść do kina, wyjazdu do Aqua parku czy krótkich, jednodniowych
wyjazdów w naszej okolicy. Źródłem finansowania
„Uśmiechniętych wakacji” będą środki pozyskane
od uczestników Zlotu biorących udział w organizowanych aktywnościach fizycznych (spływ kajakowy,
rajd nordic walking, maraton zumby, bieg terenowy)
i imprezach towarzyszących oraz środki finansowe
pozyskane od sponsorów.
W zamian za pomoc organizatorzy mogą
zaoferować:
• informację w mediach i na plakatach informujących o Zlocie i celach akcji
• możliwość wykorzystania własnych materiałów
promocyjnych w trakcie trwania imprezy (kolportaż wśród uczestników, punkt promocyjny)
• podziękowanie wygłoszone podczas imprezy,
Zainteresowanych wsparciem naszej tej prosimy o kontakt z organizatorem zlotu, p. Andrzejem
Foltynem - tel: 667080904.
Zbiórka publiczna została zarejestrowana pod
nr: 2017/726/KS

ca zabiorą pasażerów do Tel Awiwu (dwa razy w tygodniu). Od 25
sierpnia, dzięki liniom Wizz Air,
Lublin zyska też połączenie ze
stolicą Ukrainy – Kijowem (dwa
razy w tygodniu).
W sezonie letnim, Ryanair przywróci połączenie z
Dublinem, które realizowane
będzie w formule sezonowej

dwa razy w tygodniu. Przewoźnik częściej, bo cztery razy
w tygodniu, zabierze też pasażerów do Lodnynu (Stansted).
Z kolei Wizz Air na trasie do
Oslo (Trop) i Doncaster (Shieffield) zwiększy liczbę rejsów
z dwóch do trzech operacji tygodniowo w szczycie sezonu.
BB
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Kontrowersyjne
szczelinowanie

W USA prezydent Donald Trump już zapowiedział, że chce zintensyﬁkować wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania. W Niemczech jest ona od
11.02.2017 praktycznie zabroniona.
Niemiecka minister środowiska Barbara Hendricks
zawsze reprezentowała jasne
stanowisko: „jest przeciwna
wydobyciu gazu łupkowego
metodą szczelinowania (Frackingu). Zwłaszcza w tak gęsto
zaludnionym kraju, jakim są
Niemcy. Metoda ta nie odegra
w Niemczech żadnej istotnej
roli. Zdołaliśmy przeforsować
daleko idące zakazy, całkowicie w duchu naszych obywateli.
Ochrona wody pitnej i środowiska jest zdecydowanie ważniejsza od interesów gospodarczych
– argumentuje minister”.

Szczelinowanie praktycznie zakazane

Amerykańskie koncerny węglowe zabiegają o państwowe środki ﬁnansowe
dla przemysłowego stosowania technologii CCS

Będzie dotowanie węgla?
Szefowie dużych amerykańskich koncernów węglowych (Arch Coal, Cloud Peak
Energy, Peabody Energy, itp.)
rozumieją skutki swojej działalności dla klimatu i oﬁcjalnie
opowiadają się za koniecznością ochrony klimatu. Jednakże
z uwagi na dotychczasową politykę rządu, sprowadzającą się
do spadku rentowności kopalń
i elektrowni węglowych (gros
przedsiębiorstw zgłosiło upadłość), zabiegają o środki z budżetu państwa na sﬁnansowanie
kosztów przemysłowego stosowania technologii CCS (Carbon
Capture and Storage).
Ostatnio w dyskusjach gremium rządowego i wśród kongresmenów rozważano proble-

matykę społecznych kosztów
nadmiernej emisji CO2. Wskazywano przy tym, czy rzeczywiście działalność człowieka
jest główną przyczyną zmian
klimatycznych, czy bardziej jest
to spowodowane naturalnymi
wahaniami aury.
Z końcem lutego br. wiodący reprezentanci największych
amerykańskich koncernów węglowych wypracowali swoje
stanowisko w kwestii zmian klimatycznych.
- Rozpoznajemy nie tylko zmiany klimatu, lecz naszą
winę, w jego zmianach. Nie możemy cofnąć się do przeszłości,
musimy zaakceptować troskę
o zmniejszenie emisji CO2, aby
niweczyć jego negatywny wpływ

Technologia CCS w USA, w kombinacji z kopalnią węgla

na klimat. Jest to polityczna
rzeczywistość, jest również
egzystencjalna rzeczywistość,
o którą także musimy się troszczyć – napisali między innymi
w stanowisku.
Szefowie
największych
koncernów węglowych – w wywiadzie dla New York Times
– wykazali swoje zainteresowanie globalną poprawą klimatu
i podkreślali, że chcą wnieść
swój mierzalny wkład poprzez
niską emisyjność stosowanych
technologii. W związku z tym
widzą konieczność konkretnych
działań i rozpoczynają „nowe
przyszłościowe przedsięwzięcia
w ochronę klimatu”.
W związku z tym opowiadają się za powszechnym
przemysłowym zastosowaniem
technologii
CCS
(Carbon Capture
and Storage),
czyli sekwestracji dwutlenku węgla,
co polega na
oddzielaniu
i wychwytywaniu ze spalin dwutlenku
węgla, w celu
ograniczenia
jego emisji
do atmosfery,
a także dalszym wykorzystaniu go

w przemyśle spożywczym i chemicznym. W większości ma on
być jednak po prostu składowany. W ten sposób istnieje szansa dla koncernów węglowych
w zakresie perspektywicznego
rozwoju wydobycia i wykorzystywania węgla, a także ochrony setek tysięcy miejsc pracy.
Aby proces ten urzeczywistnić
niezbędne są jednak „subwencje państwowe”.
Prezydent USA, Donald
Trump musi to jednak przeforsować w Kongresie, przy zatwierdzeniu planu budżetu na
2018 rok.
Warto dodać, że technologia
CCS wiąże się z dużym ryzykiem oraz wysokimi kosztami.
Dotychczas tylko kilka przedsiębiorstw zdecydowało się ją
zastosować, w USA i Kanadzie.
W tym roku pojawią się nowe
projekty zastosowania CCS.
Przesłanie amerykańskich
koncernów węglowych brzmi:
„kopalne, organiczne źródła
energii będą jeszcze dziesiątki lat wykorzystywane i dominować będą w zaopatrzeniu
w energię. Natomiast przy pomocy technologii CCS świat
może przyczynić się do zminimalizowania emisji CO2, a do
tego niezbędne są subwencje
państwa”. Innymi słowy tylko
subwencjonowanie CCS pozwoli przeżyć amerykańskiemu
przemysłowi węglowemu.
Źródło: Klimaretter.info; marzec 2017r.
Oprac: Bronisław Jaworski

Od 11 lutego 2017 regulują
to także przepisy: udostępnianie
złóż gazów niekonwencjonalnych, do jakich zaliczany jest
gaz łupkowy, jest całkowicie
zabronione. Wyjątkiem są tylko wiercenia próbne na cele
badawcze, ale nie więcej niż
cztery rocznie. Przypuszczalnie
nawet tych nie będzie – jak podało „Osnabruecker Zeitung”.
Sondaż przeprowadzony w
niemieckich krajach związkowych wykazał, że żaden z nich
nie zgadza się na wiercenia na
swoim terenie. Tylko władze
Meklemburgii-Pomorza Przedniego ewentualnie dopuściłyby

wiercenia próbne, ale właściwie
też są wobec nich sceptyczne.
Nadal dozwolona zostaje
natomiast w Niemczech eksploatacja gazu ze złóż konwencjonalnych, ale także tutaj obowiązują ściśle wyznaczone reguły.
Kontrowersyjne jest jednak
przede wszystkim tzw. szczelinowanie hydrauliczne, skomplikowany proces technologiczny,
który polega na wtłaczaniu pod
wysokim ciśnieniem do odwiertu mieszaniny wody, piasku i
dodatków chemicznych. Proces
ten pozwala na utworzenie lub
powiększenie szczelin w skałach i pozyskiwanie z nich gazu
lub ropy naftowej. Szczelinowanie wymaga bardzo dużo wody
i powierzchni i także w USA,
gdzie metoda ta od lat przeżywa
boom, wywołuje ostre protesty
ekologów, ale nie tylko ich.

Obawy przed skutkami
dla środowiska
Ekolodzy i mieszkańcy
terenów objętych szczelinowa-

niem hydraulicznym obawiają
się przede wszystkim zanieczyszczenia wód gruntowych i
powierzchniowych. Po boomie
Frackingu w Stanach Zjednoczonych, także w Niemczech
rozpętała się dyskusja rozważająca pozytywne i negatywne
strony tej metody. Eksploatacja
złóż gazu łupkowego w USA
wpłynęła na obniżenie cen
ropy naftowej na świecie. Eksperci przypuszczają, że także
w Niemczech szczelinowanie
hydrauliczne byłoby opłacalne.
Jednak po długich debatach w
Bundestagu i w krajach związkowych większość polityków
doszła do jednego wniosku: ryzyko tej metody jest zbyt duże.
Mimo zakazów i obaw
dozwolone jest tzw. tight gas,
słowami fachowców „wydobycie gazu uwięzionego w izolowanych porach skalnych”
choć także tu wydobycie obwarowane jest ścisłymi rygorami.

Uchylanie drzwi do
Frackingu
Zdaniem niemieckich ekologów nawet najbardziej rygorystyczne przepisy nie wystarczą.
Aby osiągnąć cele klimatyczne
ustalone w Paryżu (grudzień
2015), potrzeba jasnego zakazu
wszelkiego rodzaju wydobycia
gazu i ropy naftowej metodą

szczelinowania. Zamiast nadal
stawiać na metody z minionej
epoki i eksploatować kopalne
nośniki energii, rząd federalny
musi spełnić złożone obietnice
i przyspieszyć zwrot energetyczny – powiedział szef Niemieckiego Związku Ochrony
Przyrody (DNR) Kai Niebert.
Wielu specjalistów ochrony
środowiska tak czy owak uważa podział złóż na „konwencjonalne” i „niekonwencjonalne”
na sztuczny, i domaga się bezwzględnego zakazu stosowania
metody szczelinowania.
Przynajmniej eksploatacja
niekonwencjonalnych złóż jest
teraz w Niemczech ustawowo zakazana. Inaczej w USA:
prezydent Trump zatwierdził
właśnie budowę rurociągu, którym ropa pozyskiwana metodą
szczelinowania hydraulicznego
ma popłynąć z Dakoty do Illinois.
Źródło: Deutsche Welle; EcoWatch; luty 2017r.
Opracował:
Bronisław Jaworski
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MILEJOWIE

Szko³y dla m³odzie¿y

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Klasa wojskowa - dodatkowy przedmiot
przysposobienie wojskowe - NOWOŒÆ!!!
Klasa dziennikarska - mo¿liwoœæ rozszerzeñ przedmiotów
humanistycznych i jêzyków obcych
Klasa ogólna - mo¿liwoœæ rozszerzeñ przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych i jêzyków obcych
Technikum
technik informatyk
technik ekonomista
technik handlowiec

Szko³a Bran¿owa I Stopnia
Klasa mechaniczno - elektryczna - zawody: œlusarz, elektryk
Klasa wielozawodowa - zawody: kierowca-mechanik, lakiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,
kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz
W zawodzie kucharz- mo¿liwoœæ kszta³cenia w oddziale integracyjnym

Szko³y dla doros³ych
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Szko³a Policealna dla Doros³ych
technik rachunkowoœci
technik administracji
technik turystyki wiejskiej
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
kwalifikacja M.20 - œlusarz
kwalifikacja E.07 - elektryk
kwalifikacja E.08 - elektryk
kwalifikacja A.18 - sprzedawca
kwalifikacja E.12 - technik informatyk
kwalifikacja A.36 - technik rachunkowoœci
Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
telefon: 81 7572021
zsmilejow@wp.pl
www.zs2milejow.edu.pl
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Kury mogą wyjść
Biznes na zbiórkach
z zamknięcia ale...
dla łęczyńskiego szpitala! Blady strach padł na właścicieli kur. Przez ptasią grypę
UWAGA! Nie daj się nabrać!

Prywatna firma Spełniamy Marzenia z Katowic o nazwie zbliżonej do znanej fundacji próbuje zbierać pieniądze na pomoc dla
szpitala wśród łęczyńskich przedsiębiorców. Takie sygnały dotarły
do władz SP ZOZ w Łęcznej, które apelują do właścicieli firm, aby
z bardzo dużą ostrożnością traktowały takie prośby i zbiórki.
Spółka Spełniamy Marzenia że pieniądze będą odbierane przez
zwróciła się do SP ZOZ w Łęcz- kuriera. Takie informacje dotarły do
nej z deklaracją pomocy. Nie dyrekcji szpitala.
- Uważamy takie działania
informując dyrekcji, katowicka
firma już na początku marca prze- za nieetyczne i dlatego prezenty,
kazała dary o wartości ok. 300 zł które otrzymaliśmy od spółki zobezpośrednio na Oddział Oparzeń staną jej zwrócone. Informuję też
naszych przedsiębiorców, że szpidla Dzieci.
Były to gry planszowe, ręczni- tal nie wyrażał zgody na zbiórkę
ki, poduszki. Jak się okazało nie był pieniędzy i nic o takim procederze
to jednak koniec tej sprawy. Teraz nie wiedział – stwierdził dyr. SP
spółka powołując się na współpra- ZOZ Krzysztof Bojarski.
O sprawie poinformowana
cę ze szpitalem próbuje pozyskać
fundusze od przedsiębiorców. została policja.
BB
Robi to telefonicznie i zapowiada,

Gmina Ludwin uratowana (cz. 2)

W poprzednim wydaniu gazety opisaliśmy drogę jaką przebyła gmina Ludwin od zachwytu ze znalezienia inwestora gotowego
wybudować nowoczesny i funkcjonalny ośrodek wypoczynkowy
nad jeziorem Piaseczno do kłótni z jego następcą prawnym, zakończonej groźbą sądowego procesu.

I tak się stało. Spółka Solo
Investmen, która za śmieszne
pieniądze (262 tys. plus VAT)
odkupiła od Antara prawa i zobowiązania pierwotnego inwestora,
wystąpiła 13 stycznia 2012 roku
do Sądu Okręgowego w Lublinie
z pozwem o zasądzenie na jej
rzecz od gminy Ludwin prawie
13,9 mln zł z odsetkami od 17
listopada 2011 roku. Generalnie chodziło o to, że gmina nie
chce sprzedać działki, a do tego
nie poinformowała inwestora
o toczącym się sporze prawnym
w stosunku do kawałka dzierżawionego terenu.
Gmina z kolei domagała się
odrzucenia pozwu w całości bo
Solo Investmen Sp. z o. o. nie
zachowała terminów wypowiedzenia umowy, nie została też
wprowadzona w błąd, a ponadto
według gminy nie zainwestowała
w Resort Piaseczno tak dużej
kwoty, jakiej teraz domaga się
od gminy.

Proces trwał długo, wyrok zapadł dopiero 29 grudnia 2015 roku
i był druzgocący dla gminy. Sędzia
zasądziła od pozwanej gminy
Ludwin na rzecz Solo Investmen
kwotę ponad 11,2 mln złotych
z odsetkami od 3 grudnia 2011
roku i dodatkowo nakazała zwrócić spółce prawie 22 tys. zł tytułem
częściowego zwrotu kosztów procesu. Przed gminą stanęło widmo
bankructwa, zarząd komisaryczny
i zero inwestycji przez wiele lat.
Z tego powodu, ale również z uwagi na głębokie poczucie niezgody
na takie rozstrzygnięcie, gmina
odwołała się do wyższej instancji.
1 lutego 2017 roku Sąd Apelacyjny
w Lublinie obalił orzeczenie Sądu
Okręgowego.
Czym kierował się Sąd Okręgowy i jakie były przyczyny
odmiennej decyzji wyższej instancji napiszemy w następnym
wydaniu Gazety Regionalnej
„Pojezierze”.
R. Nowosadzki

Pod koniec marca rozpocznie się druga edycja cyklu
imprez hip-hopowych pod szyldem ToJestTo. Zacznie się od
koncertu rapera Palucha.
Muzyk w ramach trasy OKO
on tour promuje swój najnowszy
album „Ostatni Krzyk Osiedla” Jest to jego druga wizyta
w naszym mieście. Pierwszy
koncert cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców

Łęcznej, o czym świadczyła wyprzedaż biletów na długo przed
planowanym wydarzeniem.
Koncert w Łęcznej odbędzie
się 31 marca w PUB 30-stka.
Start zaplanowany jest na godzinę
18.00 Na scenie przed Paluchem
swoją twórczość zaprezentują
Emcef, Partyhard oraz grupa Abstrakcja. Całą imprezę zza gramofonów poprowadzi Dj Urlich.
BB

Koncert Palucha w Łęcznej

Plac nabiera kształtu

Rewitalizacja pl. Litewskiego w Lublinie
idzie pełną parą. Nawet w sobotę, 25 marca
trwały tam prace. Robotnicy wypełniali ziemią
kasetony otaczające posadzone drzewa.
Postęp prac wykonywanych na pl. Litewskim
powoduje, że coraz bardziej zbliżamy się do jego
ostatecznego kształtu. Parę tygodni temu dowiedzieliśmy się wreszcie, co stanie w miejscu umierającej
120-letniej topoli (tzw. baobabu). Nie będzie masztu
flagowego, nie będzie pomnika drzewa z brązu –
będzie normalne żywe drzewo. Ratusz zdecydował,
że w tym samym miejscu zostanie posadzony dąb
szypułkowy. Ma to być kilkudziesięcioletni okaz,
specjalnie przygotowywany do przesadzenia, którego
pień na wysokości 1,3 m nad ziemią będzie mieć co
najmniej 70 cm obwodu. Aktualnie trwają poszukiwania takiego podrośniętego dębu w szkółkach na

musieli oni zamykać ptaki bez dostępu do wybiegu. Był to
wynik grudniowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Przeprowadzane kontrole i nakładane kary
dodatkowo przestraszyły rolników.

Teraz wykładnia przepisów została zinterpretowana przez Głównego Lekarza Weterynarii w taki sposób, że po spełnieniu warunków
kury nioski oraz brojlery utrzymywane w wolnowybiegowym systemie chowu mogą być wypuszczane
na zewnątrz - takie informacje
podała wczoraj Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.
Drób musi przebywać w wolierach lub miejscach zadaszonych
z ogrodzeniem sięgającym do krawędzi dachu. Po zmianach nie tylko kury, ale kolejne gatunki ptaków
będą mogły przebywać poza kurnikami.
BB

Strażacy apelują!

Nie wypalaj traw i nieużytków
Jak co roku, wczesną wiosną, strażacy apelują o niewypalanie
traw i nieużytków. Mimo wielu apeli i akcji edukacyjnych nadal
trwa bezmyślny proceder podpalania łąk, przydrożnych rowów,
wypalania zarośli, trzcinowisk, uschniętych chwastów i resztek
słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach.
To złe przyzwyczajenia, wypalania może doprowadzić do
z którymi należy walczyć uświa- zmniejszenia tego zjawiska.
damiając i informując społeczeńTrzeba pamiętać, że po zimie
stwo o ich negatywnych skutkach. trawy są wysuszone i palą się barPrzypominamy: każdy pożar po- dzo szybko. W rozprzestrzenianiu
ognia pomagają także powiewy
wiatru. W przypadku gwałtownej
zmiany jego kierunku, pożary
bardzo często wymykają się spod
kontroli i przenoszą na pobliskie
lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich
woduje zniszczenia w środowisku pożarach ludzie tracą dobytek
naturalnym i straty materialne.
całego życia. Występuje rówDo ugaszenia każdego po- nież bezpośrednie zagrożenie
żaru zaangażowane są środki, dla zdrowia i życia ludzi oraz
zarówno finansowe jak również mienia o znacznej wartości.
ludzkie i sprzętowe. Sytuacji Nie możemy też zapominać
w tym zakresie nie zmienią zaka- o niszczeniu całych ekosystezy administracyjne, jedynie świa- mów i uśmiercaniu zwierząt.
domość ludzi o bezsensowności
BB

Nipper przebił szklany sufit

Milion z pierogów

Minął rok od debiutu zespołu Nipper z Łęcznej. Chociaż
w ocenie krytyków piosenka „pierogi” była parodią muzyki, utwór
właśnie świętuje ponad milion wyświetleń na youtube.
W marcu 2016 roku wspól- Zespół nabrał doświadczenia,
nie zastanawialiśmy się czy „pie- pojawiły się nowe klipy, koncerty
rogi z Łęcznej zawojują disco w klubach i na dużych scenach.
polo?” Czy Nipper udowodni, Ireneuszowi Kamińskienu oraz
że można śpiewać o wszystkim Krystianowi Świecy z zespołu
i osiągnie sukces?
Nipper życzymy dalszych sukZ perspektywy roku milion cesów i wielu koncertów.
wyświetleń to niezły wynik.
BB

terenie kraju, możliwe jednak, że drzewo sprowadzimy
z Czech.
28 lutego do Lublina dostarczono nowe ławki,
których aż 161 sztuk ma być rozstawione na przebudowywanym placu Litewskim. Ich konstrukcje wykonane
są z metalu, natomiast same siedziska z egzotycznego
drewna. Z drewna ma też być kilkanaście nowych latarń.
Ich słupy zaczęto stawiać 23 marca. Te ustawione wzdłuż
frontonu hotelu Europa mają już zamontowane oświetlenie, te usytuowane na początku ul. Kapucyńskiej (do
Domu Towarowego SEZAM – dawny pedet) czekają
jeszcze na montaż lamp.
R. Nowosadzki

Zrób bezpłatną
mammografię

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku
wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne
i bez skierowania.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo
wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez
kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne
zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża
niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami kobiety rezygnują
z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie
boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie,
przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.
- Pomimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki
raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu
badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż
jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.

Bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusach odbędą się:
Ludwin – 4 kwietnia przy Hali Sportowej;
Cyców – 4 kwietnia przy Urzędzie Gminy, ul. Chełmska 42
Chętni na badania proszeni są o wcześniejszą rejestrację pod
nr tel. 58 666-24-44 lub na www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
BB

Uwaga na kleszcze.
Jak się chronić?
Koniec zimy oznacza powrót kleszczy, których w ocenie
specjalistów będzie jeszcze więcej niż zwykle. Są wygłodniałe,
żądne krwi. Jak się przed nimi
ustrzec podczas spaceru po
łąkach lub lesie?
Kleszcz – mały krwiopijca,
jest groźny z powodu przenoszenia różnych chorób wirusowych
i bakteryjnych. Żyjące w Polsce
kleszcze przenoszą kleszczowe
zapalenie mózgu, boreliozę, anaplazmozę, babeszjozę, riketsjozę.
Eksperci szacują, że na terenie
kraju ok. 10-15 proc. kleszczy
może być zarażonych chorobotwórczymi zarazkami, zwłaszcza
w województwach podlaskim
i warmińsko-mazurskim oraz
w niektórych częściach mazowieckiego, opolskiego i dolnośląskiego. Coraz częściej kleszcze
występują również w miastach!
Najgroźniejszą chorobą jest
kleszczowe zapalenie mózgu.
Można się przeciwko niemu
zaszczepić, ale dawki przypominające trzeba przyjmować co
trzy lata. Niebezpieczna jest też
bolerioza. Zdiagnozowanie chorób odkleszczowych jest niestety
dość trudne.
Pierwsza faza to zazwyczaj
dolegliwości, które są podobne
do grypy – utrata wagi ciała,
zapalenie stawów, gorączka.
Zdarza się, że może dojść do
paraliżu. Bardzo charakterystycznym objawem boleriozy jest
bardzo często czerwony rumień
w pobliżu miejsca ugryzienia.
Zazwyczaj pojawia się na skórze
od dwóch tygodni po ugryzieniu przez zarażonego kleszcza.
Szybko zastosowana interwencja
farmaceutyczna czyli podanie
silnych antybiotyków daje szansę
na wyleczenie choroby.
Jeśli natomiast na swoim
ciele zauważyliśmy kleszcza to
po kilku dniach możemy udać

się do lekarza, aby skierował nas
na badania w kierunku wykrycia
zakażenia, np. test Elisa. Należy
bowiem wiedzieć, że nie każde
ugryzienie musi prowadzić do
choroby, ponieważ nie wszystkie
kleszcze są nosicielami. Niestety
tych groźnych jest coraz więcej.
Jeśli wybieramy się do lasu na
spacer, zawsze warto mieć na sobie
nakrycie głowy, ubrać się w jasne
kolory, które ułatwią dostrzeżenie
kleszcza po powrocie. Ubierajmy
się tak, aby jak najmniej miejsc
na naszym ciele było odkrytych.
Przed wyjściem spryskajmy się
również środkami chemicznymi.
Po powrocie do domu należy
ubrania porządnie wytrzepać nad
wanną. Odzież również można
spryskać 0,25-0,5 proc. permetryną
(np. preparat Muszka), która jest
zabójcza dla kleszczy. Ubranie po
spryskaniu a przed założeniem, należy koniecznie wysuszyć. Permetryna pozostaje na ubraniu jeszcze
przynajmniej dwa prania wodne.
Należy pamiętać, że substancji nie
stosuje się bezpośrednio na skórę.
Środki i preparaty chemiczne
zmniejszają ryzyko ugryzienia,
ale go całkowicie nie wykluczają.
Gorący strumień powietrza suszarki zabija kleszcze zaplątane
we włókna ubrania. Natomiast
musimy pamiętać, że podczas
prania mogą one przeżyć spotkanie z wodą w bębnie pralki.
Jeśli kleszcz jednak się do
nas przyczepi, nie należy stosować metod takich jak smarowanie masłem czy przypalanie.
Najlepiej uchwycić go plastikową pęsetką i wyciągnąć, nie
wykręcać! Sztywne metalowe
pęsety mogą kleszcza przeciąć.
Dobrą metodą jest też odessanie
kleszcza dostępnym w aptekach
specjalnym przyrządem. Najpewniejszą metodą jest po prostu
pójście do lekarza.
BB
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Nadchodzą mecze prawdy

Za nami sześć meczów Lotto Ekstraklasy w tym roku. Na pewno z dorobku punktowego nie są zadowoleni kibice, piłkarze, sztab szkoleniowy czy władze łęczyńskiego
Górnika. Choć szczyptę optymizmu przyniósł zremisowany mecz z Lechem Poznań,
w którym górnicy zaprezentowali naprawdę solidną grę.

Wcześniej, niejako na dzień dobry, jedyny
przedstawiciel Lubelszczyzny w najwyższej klasie
rozgrywkowej w drugim o punkty meczu w tym
roku (pierwszy został przełożony ze względu na
zły stan boiska) został rozgromiony w Białymstoku
przez miejscową Jagiellonię. Porażka nie dziwi, bo
przeciwnik to czołowy zespół ligi, ale jej rozmiary
5:0 oraz koszmarne błędy a właściwie prezenty przy
strzelanych przez rywala kolejnych bramkach nie
dawały optymizmu na kolejne mecze. Kuriozum jest,
że mimo puszczonych pięciu bramek najlepszym piłkarzem gości był bramkarz Sergiusz Prusak. Gdyby
nie jego kapitalne interwencje, meczy zakończyłby
się prawdziwym pogromem. Kolejna batalia o ligowe
punkty zapewne zaskoczyła wielu kibiców. Po takim
występie wydawało się, że górnicy znów nie zdobędą
trzech punktów. W meczu na „własnym boisku” na
Arenie Lublin z Piastem Gliwice, bardzo długo się
to potwierdzało, w zasadzie do samego końca, gdyż
utrzymywał się bezbramkowy remis. Na szczęście
rzutem na taśmę w samej końcówce spotkania po
bramce Piotra Grzelczaka, trzy punkty po zwycięstwie
1:0 zdobył nasz zespół.
Niestety zielono-czarni w kolejnych dwóch meczach nie zdobyli choćby punktu. Najpierw przegrali
w Kielcach 2:1 z miejscową Koroną. Większy jednak
zawód sprawili swoim kibicom w zaległym meczu
z pierwszej tegorocznej kolejki. Mimo, że od szóstej
minuty przegrywali z miedziowymi z Lubina 1:0
i mieli mnóstwo czasu do końca meczu, nie potrafili
strzelić choćby bramki, która dałaby punkt. Niewątpliwie z tym rywalem górnicy mogli się pokusić
o trzy punkty, bo był w ich zasięgu. Kilka dni później
Górnik znów zagrał mecz w roli gospodarza. Tym
razem rywalem była szczecińska Pogoń. Dwa razy
prowadziła Pogoń, ale na szczęście nie udało jej
się utrzymać prowadzenia do końcowego gwizdka
sędziego. Bowiem Górnik za sprawą Grzegorza Bonina i Bartosza Śpiączki dwa razy wyrównywał stan
meczu. Niestety nie udało się wyjść na prowadzenie
zespołowi z Łęcznej i mecz zakończył się remisem
2:2. W sytuacji, w której jest Górnik, jednego punktu
w dwóch meczach nie należy odbierać w kategorii
zysku, a raczej straty pięciu punktów.
W dwudziestej szóstej kolejce zielono-czarni
zmierzyli się w Poznaniu z miejscowym Lechem.
Trudno było się spodziewać korzystnego rezultatu,
bowiem poznańska lokomotywa jest mocno rozpędzona. W pięciu poprzedzających mecz spotkaniach
lechici odnieśli cztery zwycięstwa i raz zremisowali.
Wydawało się, że Górnik w jaskini lwa jest skazany
na pożarcie. Tym bardziej, że popularnego kolejorza
niosło do boju ponad czterdzieści tysięcy widzów, co
jest ewenementem jak na polskie realia. Piękność piłki polega jednak na tym, że jest nieprzewidywalna.
Tak też było tym razem, bowiem w Poznaniu można
śmiało powiedzieć, że doszło do sensacji. W takich
kategoriach należy kwalifikować bezbramkowy
remis Górnika z poznańskim Lechem.
Pięć zdobytych punktów w sześciu meczach to

zdobycz zupełnie nie satysfakcjonująca nikogo związanego z łęczyńskim klubem. Szczególnie brakuje
punktów ze zwycięstw na własnym boisku z Zagłębiem
i Pogonią. Brakuje również skutecznego napastnika.
Najlepszy strzelec Górnika Bartosz Śpiączka ma cztery
trafienia. Warto zwrócić uwagę na innego piłkarza,
który w poprzednim sezonie grał na Lubelszczyźnie,
a mianowicie Jarosława Niezgodę, byłego napastnika
Wisły Puławy. Wiadomą sprawą jest, że Górnik nie
miał szans na jego pozyskanie, gdy ofertę złożyła
Legia Warszawa. Czy jednak nie było szans na jego
wypożyczenie, jak to zrobił chorzowski Ruch? Młody
napastnik w pierwszym swoim sezonie w ekstraklasie
zdążył już strzelić aż dziesięć bramek, a jeszcze przed
nim jedenaście meczy.
Przed naszą drużyną mecze prawdy. Najpierw
po przerwie reprezentacyjnej Górnika czeka kolejny,
drugi pod rząd, wyjazd do Arki Gdynia. Następnie
w trzech ostatnich meczach rundy rewanżowej górnicy
zmierzą się kolejno z Wisłą Płock na własnym boisku,
Śląskiem Wrocław w gościach i na koniec tej części
rozgrywek podejmą na Arenie Lublin inną Wisłę, tę
z Krakowa. Po tym meczach będzie podział na grupę
mistrzowską i spadkową oraz podział punktów na
pół, co przy zachowaniu obecnej sytuacji Górnika
w tabeli jest na jego korzyść, bowiem zmniejszy się
różnica punktowa do drużyn, które są w tabeli przed
łęcznianami. Każdy z wyżej wymienionych meczów
będzie przysłowiową walką o życie. Bowiem zielono-czarni są po dwudziestej szóstej kolejce czerwoną
latarnią ligi. Z dorobkiem dwudziestu trzech punktów
zamykają szesnasto-drużynową tabelę. Do dwunastego
Ruchu Chorzów tracą sześć punktów. Jest to i dużo
i mało, wszystko bowiem zależy od tego, ile punktów
Górnik zdobędzie w czterech kwietniowych meczach
kończących rundę rewanżową.
Dwudziestego dziewiątego kwietnia rozpocznie się siedem dodatkowych meczów w grupach
mistrzowskiej i spadkowej. Trudno sobie wyobrazić
po dotychczasowych wynikach, żeby Górnik znalazł
się w tej pierwszej, raczej to należy rozpatrywać
w kategorii cudu. Pozostaje więc skoncentrować się
na boju o pozostanie w piłkarskiej ekstraklasie. Kibice chcieliby, aby drużyna się utrzymała i wreszcie
wróciła na stadion w Łęcznej, bowiem frekwencja
na Arenie Lublin delikatnie mówiąc jest bardzo
niska, a stadion w Łęcznej wygląda jakby na nim
zamarło życie. Podczas wyjazdowego meczu Górnika kibice Lecha wywiesili napis „Górnik tylko w
Łęcznej”. Stanowisko w tej sprawie zajął również
prezes PZPN Zbigniew Boniek, który również jest
zdania, że Górnik powinien rozgrywać swoje mecze
w Łęcznej. Może czas więc, panie prezesie Górnika
Łęczna S.A., obudzić się z zimowego snu, skoro
nadeszła wiosna i sprawić, by od nowego sezonu
Górnik grał w Łęcznej. I cieszylibyśmy się, gdyby
to jeszcze były rozgrywki ekstraklasowe.
Kolejny mecz górnicy rozegrają na wyjeździe.
1 kwietnia zmierzą się z Arką Gdynia.
Mariusz Łagodziński

Trzy medale naszych
W drugi weekend marca we
Włodawie w ramach Pucharu
Polski rywalizowali zapaśnicy
kadeci, styl wolny. Zawody były
jednocześnie eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W zmaganiach na macie uczestniczyło pięciu zapaśników Iskry
Spiczyn na dwustu osiemdziesięciu startujących w zawodach.
Spisali się znakomicie, bowiem
trzech z nich wywalczyło medale. Najdalej doszedł w kategorii
wagowej do 50 kg Klaudiusz
Pachuta. Nasz wolniak dotarł do
finału wymienionej kategorii.
W nim co prawda musiał uznać
wyższość przeciwnika, jednak
srebrny medal jest wielkim sukcesem i nie umniejsza w żadnym

wypadku znakomitego występu
reprezentanta Iskry we Włodawie. Medalem zakończył się
również start w pucharze Konrada Wójcika i Jakuba Chmielewskiego. Reprezentujący Iskrę
zawodnicy w kategorii wagowej
63 kg wywalczyli po brązowym
medalu.
Turniejowa drabinka tak się
ułożyła, że nie było wewnątrzklubowej walki. Ósme miejsce
w kategorii wagowej 54 kg zajął
Olgierd Gąsior, zaś dwudzieste
drugie Paweł Bawolski (kategoria wagowa 58 kg) na dwudziestu
dziewięciu walczących w tej
kategorii zapaśników. Znakomity
występ naszych zawodników
zaowocował czwartym miejscem

Iskry w klasyfikacji drużynowej
na sześćdziesiąt trzy zespoły biorący udział w zawodach Pucharu
Polski. Medaliści zapewnili sobie
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Kolejne medale zapaśników ze Spiczyna pokazują, że
w tak małej miejscowości, jak
Spiczyn może być również sport
przez duże S. Niewątpliwie to
zasługa trenera Iskry Spiczyn
Tomasza Żurawia, pasjonata tej
dyscypliny sportu, oddanego
jej całym sercem, dzięki czemu
efektem są całe pokolenia osób,
które w swojej przygodzie lub
też karierze sportowej zdobywały liczne medale w różnego
szczebla zawodach krajowych
i zagranicznych.
redil
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Milejów najlepszy wśród Oldboyów
Przez dwa miesiące cztery drużyny składające się z oldboyów grały o miano
najlepszej. Ze względu na to, że jest to nowa inicjatywa, bowiem takie rozgrywki
odbyły się po raz pierwszy, liga przybrała formę czterech turniejów, rozgrywanych
w rożnych miejscowościach powiatu. Grano więc w Łańcuchowie, Puchaczowie,
Ludwinie i na koniec w Łęcznej. Według regulaminu w składzie drużyn mogło grać
dwóch 35-latków, dwóch 40-latków i jeden 50-latek, starsi mogli grać w drużynie bez
ograniczeń. Warunkiem było, żeby zawodnicy byli amatorami. Celem ligi była dobra
zabawa poprzez sport oraz spędzanie czasu w zdrowy sposób.
W ostatnim turnieju, który odbył się w Łęcznej
padły następujące wyniki: Łęczna - Milejów 0:1,
Ludwin - Ostrów Lubelski 1:1, Łęczna - Ostrów Lubelski 4:1, Milejów – Ludwin 2:1, Łęczna – Ludwin
3:1, Milejów - Ostrów Lubelski 0:0. Po czterech
turniejach najwięcej punktów, bo aż czterdzieści
pięć, zdobyła drużyna z Milejowa zwyciężając w
pierwszej edycji Ligi Halowej Oldboyów. Drugie
miejsce zajął zespół z Łęcznej, zaś kolejne drużyny
z Ostrowa Lubelskiego i Ludwina. Najlepszym
zawodnikiem ligi został wybrany Artur Wilkowicz
(Łęczna). Tytuł Króla strzelców zdobył Tomasz Roczon (Milejów), który dwanaście razy pokonywał
bramkarzy przeciwników. Najlepszym bramkarzem
natomiast okazał się Tomasz Kalinowski (Milejów).

Najlepszą drużyną w kategorii Fair play został
Ostrów Lubelski.
Organizatorem Ligi Halowej Oldbojów był
UKS „Banita” Milejów, patronat nad ligą objęli
Powiat Łęczyński i Gminy Łęczna. Na zakończeniu ligi Starosta Łęczyński Roman Cholewa
i zastępca Burmistrza Łęcznej Leszek Włodarski
wyróżnionym drużynom i zawodnikom wręczyli
dyplomy i nagrody. Jak powiedział nam Prezes
UKS „Banita” Milejów, Ryszard Kurzępa, liga
okazała się dobrym pomysłem, gdyż propaguje
zdrowy sposób spędzania czasu. Liczy również, że
w przyszłym roku do drugiej jej edycji zgłosi się
więcej drużyn, przez co niewątpliwie jej rozgrywki
staną się atrakcyjniejsze.
redil

Składy drużyn:
Milejów: Tomasz Kalinowski, Tomasz Roczon, Jarosław Szostak Zbigniew Kociuba, Jan Onyszko, Mateusz Grudzień, Marcin Nowacki, Tomasz Krasny, Mirosław Skrzypczak;
Łęczna: Zbigniew Kocowski, Artur Wilkowicz, Tadeusz Gmurkowski, Sławomir Stasikowski, Miłosz Zieliński,
Stanisław Paszkiewicz, Rafał Mazurkiewicz, Paweł Mitosza, Grzegorz Mazurkiewicz, Stanisław Bosak;
Ostrów Lubelski: Kamil Maleszyk, Adam Duklewski, Adam Korol, Albert Kozłowski, Marcin Jacak,
Jacek Kamiński, Adam Tusiński, Dariusz Woźniak;
Ludwin: Sławomir Szelepusta, Artur Tkaczyk, Kazimierz Brzozowiec, Ryszard Białek, Krzysztof Ludwikowski,
Henryk Pietrzała, Grzegorz Różycki, Grzegorz Ogórek, Wiesław Bodzak, Dariusz Smyk, Piotr Sawicki.

Piłkarski raport
Górnik Łęczna (drużyna żeńska) – Wicemistrzynie Polski mają za sobą dwa mecze w tym
roku w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski.
W drugą sobotę marca pokonały 4:2 na wyjeździe
Olimpię Szczecin (bramki Ewelina Kamczyk 2,
Wiktoria Marszewska, Kasandra Parczewska).
Jeszcze lepiej niż pierwszy wiosenny mecz o punkty
poszedł pierwszy mecz przed własną publicznością.
W nim to górniczki wygrały 4:0 z GOSiR Piaseczno
(Anna Sznyrowska 2, Ewelina Kamczyk, Emilia
Zdunek). Po szesnastu kolejkach nasza drużyna
zajmowała w tabeli drugie miejsce. Tracąc do lidera
cztery punkty. Właśnie między liderem Medykiem
Konin, a naszym Górnikiem rozegra się walka
o Mistrzostwo Polski. Bowiem trzeci w tabeli zespół
Czarnych Sosnowiec do Górnika traci piętnaście
punktów, zaś do lidera dziewiętnaście więc na tytuł
mistrza ma tylko czysto matematyczne szanse.
Górnik II Łęczna – Za rezerwami dwa mecze
rundy wiosennej. Dwa udane, bowiem zwycięskie w stosunku 2:0. Najpierw górnicy pokonali
na własnym boisku Unię Hrubieszów następnie
w gościach Tomasovię Tomaszów Lubelski. Po
dziewiętnastu kolejkach Górnik II zajmował
w tabeli trzecie miejsce, tracąc do drugiego w tabeli Hetmana Zamość jeden punkt i pięć do lidera

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Artur
Pikul (dział reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy),
Katarzyna Gileta, Grzesiek Kuczyński.

Chełmianki Chełm. Lider ma jednak jeden mecz
rozegrany mniej. Należy nadmienić, że zespół ma
głośny doping swoich kibiców. Bo odkąd pierwsza
drużyna gra na Arenie Lublin grupa kibiców, potocznie określana szalikowcami, podąża za drugą
drużyną.
Tur Milejów – Zespół rozegrał jeden mecz
w ramach rundy wiosennej o mistrzostwo Klasy
okręgowej grupa Lublin. Zremisował na wyjeździe
1:1 z sąsiadem w ligowej tabeli Granitem Bychawa. Po szesnastej kolejce milejowianie zajmowali
w tabeli ósme miejsce na szesnaście drużyn.
Błękit Cyców – W ostatnią niedzielę marca
Błękit w ramach pierwszej kolejki rundy rewanżowej Klasy A grupa Lublin III zmierzy się na własnym boisku z Victorią Rybczewice. W kolejnym
meczu pierwszego lub drugiego kwietnia zagra
na wyjeździe z Tajfunem Ostrów Lubelski. Przed
pierwszym meczem o punkty w tym roku cycowianie zajmowali w tabeli szóste miejsce.
Ludwiniak Ludwin – Ludwinianie dwudziestego szóstego marca zagrają po raz pierwszy
o punkty w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A grupa Lublin III. Zmierzą się na wyjeździe z Kadetem
Lisów. W następnym meczu podejmą na własnym
boisku Huragan Siostrzytów. Po rundzie jesiennej
zespół zajmował w tabeli trzecie miejsce.
Mariusz Łagodziński

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej. Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej,
al. Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Zawodniczka z Łęcznej najlepsza w Polsce Czy Górnik wróci do Łęcznej?

Według rankingu Polskiego Związku Sumo Magda
Skrajnowska, zawodniczka
Klubu Sportowego „ONI”
Lublin, została po raz drugi
z rzędu najlepszą zawodniczką
sumo w Polsce.
Do punktacji były brane
pod uwagę wyniki z Mistrzostw
Świata i Europy, Turniejów Międzynarodowych Grand Prix, Mistrzostw oraz Pucharów Polski.
Wychowanka trenera Aleksandra
Sztanuchina zdeklasowała rywalki zdobywając 615 punktów, druga w punktacji zawodniczka zdobyła „zaledwie” 462, natomiast
trzeci wynik to 442 punkty.
Uczennica III klasy Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Zamoyskiego w Łęcznej w 2016
roku wywalczyła tytuł Wicemistrzyni Świata Juniorek (Ułan Bator, Mongolia), zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Europy Seniorek oraz nie miała sobie równych
w Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy (Krotoszyn, Polska).
W roku 2015 dla Magdy, jako
jedynej z Reprezentacji Polski,
był odegrany Mazurek Dąbrowskiego po wywalczeniu tytułów
Mistrzyni Świata Juniorek (Osaka, Japonia) i Mistrzyni Europy
Seniorek (Szawle, Litwa). red

dzisiaj ujawnić nie możemy, to
są to osoby wpływowe. Czy na
tyle, żeby uporządkować sytuację
w klubie i sprowadzić zespół do
Łęcznej jeszcze nie wiadomo.
Pewnym jest natomiast, że gdzie
drwa rąbią tam wióry lecą i ktoś
z klubu za całe zamieszanie
z przenoszeniem drużyny będzie
musiał zapłacić stanowiskiem.
O komentarz w sprawie Górnika pokusił się sam Zbigniew
Boniek prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Odniósł się on na
twitterze do frekwencji i atmosfery
w trakcie meczu Górnika Łęczna z
Piastem Gliwice pisząc „Ale Łęczna w Lublinie to smutek i samobój,
zero przyszłości, szkoda.” Podczas
spotkania na stadionie w Lublinie
pojawiło się 1401 kibiców. To
bardzo kiepski wynik.
O ewentualnym powrocie Górnika do Łęcznej będzie
można myśleć po zakończeniu
rozgrywek, chociaż są optymiści
przypuszczający, że mogłoby
się to stać w czasie rywalizacji
w grupie spadkowej.
BB

W miniony weekend, 18-19 marca, w Krakowie odbyły się
międzynarodowe mistrzostwa Polski w taekwondo, organizowane przez Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo.

tradycyjne
Zuzanna Guz - brąz układy
tradycyjne
Bartosz Sadowski - złoto touchcontact, złoto techniki specjalne,
srebro tempówki, brąz układy
tradycyjne
Kadeci:
Daniel Cur - brąz układy tradycyjne, brąz układy dowolne
Natalia Oleszek - złoto układy
tradycyjne
BB

Sukces na mistrzostwach Polski w taekwondo

Przetarg nadziei

MON ogłosił przetarg na zakup 16 maszyn – 8 dla wojsk
specjalnych i 8 dla marynarki. Do przetargu zostały zaproszone
konsorcja: PZL Mielec i Sikorsky Aircraft Corporations, WSK
PZL-Świdnik oraz Airbus Helicopters i Heli Invest. Firmy miały
złożyć oferty do 13 marca. Tego dnia MON zdecydował jednak
o wydłużeniu tego terminu o dwa tygodnie, bo firmy nie były
stanie przygotować oferty przetargowej.
Nie jest do końca pewne ja- dające łącznie 66 maszyn w siłach
kie maszyny zgłosi do przetargu Królewskiej Marynarki Wojennej
firma ze Świdnika, ale wyraźną (Royal Navy) oraz Królewskich
wskazówką jest pierwsza w Pol- Sił Lotniczych (RAF). Przy czym
sce prezentacja przez Leonardo docelowo wszystkie wymienione
Helicopters swojej maszyny AW maszyny mają trafić do marynarki.
101 – jednego z największych Drugim użytkownikiem AW101
i najnowocześniejszych śmigłow- na świecie są Włosi. Marynarka
ców w swojej klasie. Do Świdnika wojenna (Marina Militare) posiaprzyleciał co prawda model do da 21 maszyn, a siły powietrzne
realizacji misji odzyskiwania per- (Aeronautica Militare) docelowo
sonelu i akcji wojsk specjalnych, będzie posiadać 12 sztuk.
jak również zadań poszukiwaw- AW101 to obecnie moim
czo-ratowniczych (SAR), w tym zdaniem najlepszy na świecie śmina polu walki (CSAR) oraz ewa- głowiec morski, wyposażony w
kuacji medycznej (MEDEVAC), urządzenia awioniczne umożliale nie różni się on zewnętrznie od wiające maszynie wykonywanie
potrzebnej nam wersji morskiej.
misji w najtrudniejszych warunkach
Morska wersja AW 101 jest pogodowych – uważa Jerzy Gruszprawdziwym hitem wśród europej- czyński, ekspert militarny i redaktor
skich konstrukcji. Największym naczelny pisma „Lotnictwo. Aviaużytkownikiem śmigłowca są siły tion International”. Podobne opinie
lotnicze Wielkiej Brytanii posia- głoszą inni eksperci. Dlaczego?

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię pracownika na cały
lub pół etatu w gospodarstwie hodowlanym i pracach polowych.
Tel. 513-981-795
Sprzedam działki budowlane,
Kolonia Trębaczów Osiedle,
uzbrojone we wszystkie media.
Tel. 513-98-17-95
Sprzedam działkę budowlaną,
36 arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona, doprowadzona woda
i prąd. Cena do uzgodnienia, tel.
697 154 093.
Sprzedam mieszkanie M2, na
parterze, w Łęcznej, ul. Gwarków
2. Cena do uzgodnienia. Tel.
814629652
Sprzedam działkę budowlaną 28
ar, wszystkie media, Łuszczów
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna cena! Tel. 693 374 582.
Sprzedam działki budowlane
w Ciechankach Krzesimowskich.

Po eksperymencie jakim było przeniesienie rozgrywek Lotto
Ekstraklasy z Łęcznej do Lublina przychodzi smutna refleksja po co to wszystko było?
Dla pieniędzy? Podob- pów pierwszej drużyny Górnika
no są one większe niż były Łęczna na „obczyźnie”
Co będzie dalej? Nad szuw Łęcznej, ale co z tego skoro
zespół cały czas gra „mecze na rającym po dnie tabeli zespołem
wyjeździe”. Mieszkańcy Łęcznej roztacza się smutna wizja spadku
bojkotują Lublin podobne jak z Ekstraklasy. Wiele osób przerobi to większość mieszkańców widuje, że wtedy GKS wróci do
Lublina, która nie utożsamia się Łęcznej z podkulonym ogonem
z zielono-czarnymi koszulami. prosząc kibiców o drugą, a nawet
Na nowoczesnym, wygodnym trzecią szansę.
Drogami formalnymi i tymi
i dużym stadionie w Lublinie
frekwencja jest mniejsza niż na mniej oficjalnymi płyną także
sygnały o tym, że władze klubu
obiekcie w Łęcznej.
Od zespołu, a właściwie jego rozważają powrót do Łęcznej. Są
zarządu odwrócili się najwier- to sygnały ukryte, póki co „mięniejsi kibice. Oni nadal kochają dzy wierszami” różnych pism,
swój klub, chcą dla niego oddać ale klub daje do zrozumienia, że
serce i zdzierać gardła, ale nie rozważa taką możliwość, ale pomają zamiaru jeździć na mecze trzebuje do jej realizacji nowych
do Lublina. Czują się oszukani sponsorów. I chociaż wszystkim
i zdradzeni. Nie ma im się co dzi- dobrze znane przysłowie mówi,
wić skoro zaproszono ich na roz- że jedna jaskółka wiosny nie
mowy w tej materii w momencie, czyni, coś na rzeczy jest.
O powrót Górnika zabiega
kiedy decyzja była już przesądzana. W klubowej kawiarni padło też kilka znanych w środowisku
wtedy wiele gorzkich słów, a ich politycznym i sportowym osób.
konsekwencją jest bojkot wystę- I chociaż ich nazwisk jeszcze

Tel. 661 057 426
Sprzedam dom w Jaszczowie.
Działka 7,80a. Powierzchnia
mieszkania 80 m2. Ogrzewanie
gazowe z możliwością podłączenia pieca na paliwa stałe. Nowy
dach z możliwością zabudowy
poddasza. Budynek gospodarczy
z garażem, tel. 605 492 672
Sprzedam działkę budowlaną
23ar w Wesołówce, przy drodze
krajowej. Cena 2 500zł/ar. Tel.
663 777 200.
Kupię garaż, najchętniej dwupoziomowy w Łęcznej na ul. Wojska
Polskiego. Tel. 602 811 876
Ogłoszenia firmowe
Sprzedam lub wynajmę lokal
usługowo-handlowy, 44m2 +
piwnica (pomieszczenie magazynowe - 38m2). Łęczna,
ul. Wrzosowa 1. Cena do uzgodnienia. Tel. 606-146-795

AW101 napędzany jest aż
trzema silnikami, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo
użytkowania, tak istotne w przypadku maszyny mającej latać nad
morzem. Daje też bardzo dobre
osiągi – zasięg, prędkość, stabilność w zmaganiach z porywami
wiatru. Jeśli potwierdziłaby się
również opinia posła Sobonia,
który na konferencji prasowej
stwierdził, że „Cena większego
i nowocześniejszego AW 101
w najdroższej wersji morskiej,
nie przekroczy kwoty 296 mln
złotych. Tyle miał kosztować
średnio jeden Caracal”, to włoska maszyna byłaby głównym
faworytem w tym kolejnym przetargu. Przynajmniej jeśli chodzi
o morski komponent przyszłego
zamówienia.
R. Nowosadzki

W szranki stanęło 620 sportowców z 28 klubów z Polski,
Litwy i Austrii. Wśród startujących
znaleźli się także zawodnicy łęczyńskiej sekcji Lubelskiego Klubu
Sportów Walki Dan, którzy wrócili z Krakowa z bogatym łupem
medalowym i wraz z klubowymi
kolegami z sekcji w Świdniku
zajęli drugie miejsce w klasyfikacji
generalnej zawodów.
Najlepszy wynik zapisał na
koncie młodzik Bartosz Sadowski, który zdobył złota w walkach
touch-contact i technikach specjalnych, srebro w kopnięciach
szybkościowych i brąz w układach tradycyjnych.
Łęczyńskich taekwondoków prowadzi instruktor Dawid Szewczyk, przygotowania
wspierali także szkoleniowcy

Piotr Bernat i Jacek Cur.
Pełne wyniki zawodników
LKSW Dan z sekcji w Łęcznej:
Dzieci młodsze:
Leon Steć - srebro wielobój
sprawnościowy
Dzieci:
Paweł Bielecki - złoto techniki
specjalne, srebro soft-stick, brąz
tempówki
Igor Głowienka - złoto soft-stick,
srebro techniki specjalne
Kacper Głowienka - srebro softstick, srebro układy tradycyjne
Olaf Steć - brąz soft-stick
Leon Steć - srebro soft-stick,
srebro tempówki, srebro techniki
specjalne
Jakub Wojciechowski - srebro
techniki specjalne, brąz soft-stick
Młodzicy:
Nikodem Dejko - srebro układy

