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Nawet 5,5 mln złotych kary mogą 
kosztować firmę Strabag opóźnienia 
w przebudowie drogi krajowej w 
Łęcznej.

Kierowcy z Łęcznej są oburzeni. 
Od kilku miesięcy główna droga przez 
miasto to istny tor przeszkód. Nie trudno 
tu o uszkodzenie koła czy zawieszenia 
samochodu. Do tego wieczorami panują 
tam przysłowiowe egipskie ciemności.

Na remont drogi Łęczna czekała po-

nad 30 lat. Wszyscy w napięciu śledzili 
medialne doniesienia i oczekiwali na 
podpisanie potrzebnych dokumentów. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w postępowaniu przetargo-

wym wybrała firmę Strabag jako wy-

konawcę inwestycji. To dobra i spraw-

dzona firma – można było przeczytać 
w artykułach o przebudowie krajowej 
drogi nr 82.

Pomimo późnej zimy wykonawca 
nie dotrzymał ustalonego w umowie 
terminu. Od pierwszego grudnia 2010 
w mieście miały być dwa nowe ronda 
oraz przebudowana droga z dwiema 
jezdniami, kanalizacją oświetleniem i 

chodnikami. Strabag opóźnienia tłu-

maczy złą pogodą. GDDKiA nalicza 
im jednak za każdy dzień zwłoki 30 
tysięcy złotych kary umownej.

Miasto, które partycypuje w kosz-

tach kanalizacji deszczowej oraz 
płaci za oświetlenie uliczne także ma 
opóźniania.

- Wykonawca oświetlenia został 

w przetargu wyłoniony jeszcze w roku 

ubiegłym, ale ze względu na niezreali-

zowanie prac przez 

głównego wykonawcę 

nie mógł przystąpić do 

swoich robót – mówi 
Dariusz Kowalski 
zastępca burmistrza 
Łęcznej. Informuje 
również o tym, że 
przedłużający się re-

mont to zniszczone 
chodniki i miejskie 
drogi ponieważ znacz-

na część ruchu kiero-

wana jest objazdami 
przez miasto. 

Ratusz wystąpił 

do GDDKiA o to by w ramach rekom-

pensaty wyremontowała mieszkańcom 
Łęcznej dalszy odcinek drogi od bu-

dowanego ronda przy Wameksie aż po 
światła na ulicy Staszica. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
tłumaczy, że dalszy odcinek drób nie 
był przewidziany do remontu. 

Jak sprawa się zakończy? Jeszcze 
nie wiadomo. Być może w jej rozwią-

zaniu pomoże Marszałek Województwa 
Lubelskiego, który za kilka dni przyjeż-

dża do Łęcznej.
Grzegorz Kuczyński

Będzie kara za opóźnienia?

W najbliższy poniedziałek do Łęcz-

nej przyjedzie Marszałek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Hetman wraz z 
posłem RP Marianem Starownikiem.

Spotkanie będzie miało charakter 
otwarty podczas, którego poruszone 
zostaną m.in. tematy rozwoju gospo-

darczego czy służby zdrowia.
Marszałek wypowie się na temat 

inwestycji przechodzących przez pod-

legły mu urząd, infrastruktury drogowej, 
środków unijnych i szerokopasmowego 
internetu. Marszałek ma mówić także o 
budowie elektrowni oraz projektach zło-

żonych przez miasto Łęczna w tym wnio-

sku o unijne dofinansowanie rewitalizacji 
najstarszego osiedla Stare Miasto.

Spotkanie odbędzie się w ponie-

działek 4 kwietnia o godzinie 16.30 w 
gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w 
Łęcznej przy ul. Piłsudskiego 12.  Arek

Porozmawiaj 
z posłem 
i marszałkiem

Rok temu na staż z urzędu 
pracy poszło prawie 700 osób, w 
tym pójdzie tylko 200. Dlaczego 
tak mało?

Planowanie tegorocznych wy-

datków Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łęcznej nie było łatwe. – Kiedy 

są pieniądze, to wszystko idzie jak 

z płatka, ale w takiej sytuacji mu-

sieliśmy długo zastanawiać się co 

wyrzucić a co zostawić – o spotkaniu 
z dyrekcją urzędu pracy opowiada 
zastępca burmistrza Łęcznej Dariusz 
Kowalski.

Cięcia już dały się we znaki łęcz-

nianom. - Zacząłem studia podyplo-

mowe licząc na dofinansowanie, a tu 

klapa – skarży się młody mieszkaniec 
Łęcznej. – A przecież jeszcze niedawno 

urząd dopłacał się do studiów. Dlaczego 

się z tego wycofał?

Powodem jest brak pieniędzy 
wynikający z cięć rządowych. Mini-
sterstwo pracy i polityki społecznej 
szuka oszczędności, dlatego w tym 
roku znacznie zmniejszyło dotację dla 
urzędów pracy w całej Polsce. 

Mniej kasy w urzędach pracy
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Rodzimy gang Olsena
3 marca do prokuratury zostali do-

prowadzeni trzej sprawcy, którzy wła-

mali się do kilku domków letniskowych 
oraz sklepu spożywczo-przemysłowego 
na terenie gminy Ludwin. 

W połowie lutego na terenie gminy 
Ludwin doszło do kilku włamań do 
domków letniskowych oraz włamania 
do sklepu spożywczo-przemysłowe-

go. Sprawcy brali co popadło. Łupem 
padły butle gazowe, lampy ogrodowe, 
kosa spalinowa, telewizor oraz inne 
przedmioty wyposażenia gospodarstwa 
domowego, a także różne artykuły z 
okradzionego sklepu. Łączną wartość 
skradzionego mienia określono na 
ponad 4 tys. zł.

Łęczyńscy kryminalni zajmujący 
się tymi włamaniami na początku 
marca zatrzymali trzech podejrzewa-

nych mężczyzn. Okazali się nimi dwaj 
bracia w wieku 20 i 23 lat - mieszkańcy 
gm. Ludwin oraz ich 20 – letni kolega 
z gm. Łęczna. Policjanci odzyskali 
część skradzionego mienia. Zgodnie z 
obowiązującym prawem za kradzież z 
włamaniem grozi kara do 10 lat pozba-

wienia wolności.
Chcieli rozebrać transformator

Na początku marca policjanci 
otrzymali informację, że nieznani 
sprawcy włamali się do stacji transfor-
matorowej należącej do Urzędu Gminy 
w Puchaczowie skąd ukradli blachy 
aluminiowe. Straty zostały oszacowane 
na kwotę 20 tys. zł. 

Łęczyńscy policjanci zajmujący się 
tym włamaniem szybko ustalili dwóch 
sprawców. Jeden z nich 26–letni miesz-

kaniec gminy Puchaczów trafił w ręce 
policjantów już 9 marca. Już następnego 
dnia  rano stróże prawa zapukali do 
mieszkania jego 40–letniego kompana, 
również mieszkańca gm. Puchaczów. 
Okazało się, że mężczyźni skradzione 
łupy przewieźli samochodem do pobli-
skiego lasu a następnie chcieli je sprze-

dać w punkcie skupu złomu. Policjanci 
odzyskali część skradzionych elemen-

tów transformatorowych i przekazali 
właścicielowi. Im też teoretycznie grozi  
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Pechowy trzynasty

13 marca o godz. 19 Powiatowe 

Stanowisko Kierowania przyjęło zgło-

szenie o pożarze budynku mieszkalnego 
w miejscowości Jaszczów w gminie 
Milejów. W trwających 2 godziny  
działaniach gaśniczych brało udział 
18 ratowników z zastępu ratowniczo-
gaśniczego z JRG Łęczna oraz OSP 
Milejów i OSP Łańcuchów. Szczęście 
w nieszczęściu polegało na tym, że nie 
było ofiar w ludziach. Trwa ustalanie 
przyczyn pożaru. 

Zaczyna się natomiast inna plaga 
pożarów wynikająca z nieostrożności 
i zwykłej głupoty – tylko pomiędzy 
11 a 17 marca w powiecie łęczyńskim 
strażacy jeździli gasić 3 pożary śmieci w 
kontenerach i 4 pożary suchej trawy.   
Na podwójnym gazie

Policjanci zatrzymali dwóch wyjąt-
kowo nieodpowiedzialnych kierowców. 
Pierwszy z nich 30-latek kierował 
polonezem bez dokumentów, ale za 
to z 3 promilami alkoholu w organi-
zmie. Kolejny zatrzymany to 45-latek, 
który kierując bmw wjechał do rowu 
i dachował. Jak się okazało, on także 
jechał „po kieliszku”. Ponadto, poli-
cjanci przypuszczają, że mężczyzna 
mógł także uszkodzić zaparkowanego 
na ulicy forda.

20 marca po godzinie 18.00 łęczyń-

scy policjanci patrolujący teren miasta 
zauważyli na ul. Braci Wójcickich 
poloneza, którego kierowca prowadził 
auto wyjątkowo niezbornie. Kierujący 
nie reagował na polecenia munduro-

wych do zatrzymania. Po chwili stróże 
prawa udaremnili mu dalszą jazdę. Za 
kierownicą pojazdu siedział 30-letni 
mężczyzna bez stałego miejsca zamel-
dowania. Po sprawdzeniu jego stanu 
trzeźwości okazało się, że miał ponad 
3 promile alkoholu w organizmie. 
Ponadto 30-latek nie posiadał dowodu 
rejestracyjnego pojazdu, ubezpieczenia 
OC oraz prawa jazdy.

Niecałe cztery godziny później 
policjanci otrzymali informację, że 
w miejscowości Turowola w gminie 
Puchaczów w rowie leży bmw. Kiedy 
pojechali na miejsce, ustalili, że kie-

rujący jadąc od Łęcznej w kierunku 
Puchaczowa stracił panowanie nad 
pojazdem zjechał do rowu a następnie 
dachował. Policjanci sprawdzili stan 

trzeźwości 45-letniego mieszkańca 
powiatu Tarnogórskiego. Okazało się, 
że mężczyzna miał ponad 1,5 promila 
alkoholu w organizmie. On też nie 
posiadał dokumentów wymaganych 
do prowadzenia pojazdów. W trakcie 
zdarzenia kierujący doznał ogólnych 
potłuczeń ciała i został przewieziony 
do szpitala w Łęcznej. Policjanci spraw-

dzają też czy ten sam kierujący był 
sprawcą uszkodzenia zaparkowanego 
na jednej z ulic forda focusa. 
Wysoka cena markowych ubrań 

23 marca do Komendy Powiatowej 
Policji w Łęcznej zgłosiła się mieszkan-

ka gminy Ludwin ze skargą, że ktoś w 
nocy z poniedziałku na wtorek ukradł z 
jej posesji markową odzież należącą do 
jej syna, którą rozwiesiła po praniu na 
sznurze. Straty oszacowała na 560 zł. 

Łęczyńscy policjanci zajmujący się 
tą kradzieżą ustalili sprawcę. Okazał 
się nim 31-letni mieszkaniec gm. Lu-

dwin. Kiedy został zatrzymany, miał 
ponad promil alkoholu w organizmie 
oraz skradzione spodnie. Stróże prawa 
znaleźli w jego mieszkaniu część skra-

dzionej odzieży m. in. kurtkę i bluzy 
sportowe. Odzyskana część odzieży 
została przekazana właścicielowi. Po 
wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał 
zarzut kradzieży. Grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności a to wysoka 
cena nawet jak za markowe ubrania. Nie 
lepiej było poszukać w ciuchlandzie?
Wybuchowy kibic

23 marca policjanci zatrzymali 22-
letniego mieszkańca Łęcznej. Usłyszał 
zarzut z Ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych. Grozi mu kara 
grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2 oraz 
zakaz wstępu na imprezy masowe.

Do zdarzenia doszło na początku 
marca. Podczas trwającego meczu GKS 
Bogdanka – Górnik Polkowice ktoś 
rzucił odpaloną petardę ponad głowami 
innych osób, które przebywały w sek-

torze kibiców, powodując zagrożenie 
życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób 
przebywających na stadionie. Na szczę-

ście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. 
Istniejące natomiast na stadionie środki 
bezpieczeństwa pozwoliły policjantom 
ustalić stadionowego chuligana. Bo 
prawdziwe kibicowanie, przynajmniej 
w najwyższych klasach rozgrywkowych 
to ma już z głowy.                   opr. nor

Policjanci zatrzymali 18-letniego 
mieszkańca Chełma, który z siekierą 
zaatakował sąsiada swoich dziadków. 
Przyszedł po pieniądze i złoto, uwa-

żając zapewne iż 57-letni mieszkaniec 
gminy Cyców musi je posiadać. Nie 
spodziewał się oporu i doszło do walki 
w wyniku której gospodarz domu z 
licznymi obrażeniami trafił do szpitala. 
Napastnik zbiegł. 

Do zdarzenia doszło w sobotę 
wieczorem. Około godz. 21.00 do 
domu 57 – letniego mieszkańca gm. 
Cyców zapukał młodzieniec. Gospodarz 
widząc, że to wnuk sąsiadów, wpuścił 
go do środka. Jakie jednak było jego 
zdziwienie, gdy okazało się, że znany 
mu młodzieniec nie przyszedł z jakąś 
drobną prośbą, ale zaczął mu grozić 
i używając siekiery jako argumentu 
zażądał pieniędzy i złota. Między 
mężczyznami doszło do szarpaniny, 

podczas której gospodarz po prostu 
zabrał siekierę młodemu napastnikowi 
i wypchnął go z domu.

Taki nieoczekiwany przebieg wy-

darzeń dodatkowo rozjuszył napastnika, 
który z podwórza  zaczął wybijać szyby 
w oknie mieszkańca gminy Cyców. 
Z domu wybiegł do niego właściciel 
posesji i doszło do kolejnej szarpaniny. 
Tu 57-latek miał już mniej szczęścia 
bo został poraniony kawałkiem szkła. 
Z ranami ciętymi brzucha i ramienia 
trafił do szpitala w Łęcznej. 

Policjanci oczywiście zatrzymali 
napastnika, którego poszkodowany w 
bójce dokładnie wskazał i osadzili w 
policyjnym areszcie. Na razie nie są 
nam znane przyczyny tak głupiego 
działania 18-latka, ale wiadomo, że 
za ten czyn grozi mu kara nawet do 
12 lat więzienia. 

                                                  (r)

Siekierezada po chełmsku

Na mocy decyzji z dnia 21.03.2011 wydanej przez burmistrza Łęcznej, miała 
miejsce w dniach 25 i 26 marca tego roku „Świąteczna Zbiórka Żywności”. Była 
przeprowadzona na terenie sklepów STOKROTKA przy ul. Wierzbowej i ul. Jana 
Pawła II w Łęcznej. Akcja odbyła się pod patronatem Kościółka Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej, Zboru w Łęcznej ul. Piłsudskiego 4. Łącznie zebraliśmy 435 kg 
żywności, która będzie rozprowadzona dla rodzin szczególnie potrzebujących.

Jako Kościół, w związku z tą akcją ponieśliśmy koszt 300 zł na: wydruk plakatów 
i ulotek, opłatę za wydanie zezwolenia przez Burmistrza Łęcznej oraz koszt paliwa.

Informujemy, że w tym roku zaplanowaliśmy w dniach 2 i 3 września oraz 2 
i 3 grudnia dwie podobne akcje i prosimy państwa o włączenie się w nie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

składamy najlepsze życzenia.

KChWE – Zbór w Łęcznej



3

Martwa natura, owoce, kwiaty – to 
tematy obrazów Sławomira Tkaczyka. 
Można je obejrzeć w Osiedlowym 
Domu Kultury w Łęcznej. Na wernisażu 
wystawy autora przedstawiła Maria Zu-

zańska, lider stowarzyszenia „Plama”, 
zrzeszającego łęczyńskich artystów. 

- Sławomir Tkaczyk maluje farbami 

akrylowymi, bardzo odważnie używa ko-

lorów, które mocno ze sobą kontrastują. 

W jego procesie twórczym ujawnia się 

wnętrze artysty – mówiła Zuzańska. 
Sławomir Tkaczyk na co dzień mieszka 
w Krasnymstawie, w swojej twórczości 
malarskiej najbardziej skupia się na 
kolorze i nastroju obrazów. W grudniu 
jury warszawskiego konkursu „Zadra” 
wyróżniło obraz Tkaczyka zatytułowa-

ny „Jesienne róże”. 
kk 

Wnętrze 
artysty Kilkanaście blaszanych garaży 

straszyło na osiedlu Niepodległości 
od ubiegłego roku. Teraz dostawio-
no do nich kilkadziesiąt kolejnych. 
Nie spodobało się to władzom mia-
sta i znacznej części mieszkańców 
Łęcznej.

- Teraz z okna mieszkania widzę 

szpecące miasto budy – mówi 24-letni 
Michał z osiedla Niepodległości. Odpo-

wiedzialni za taki stan rzeczy powinni 

ponieść konsekwencje. Wtóruje mu 
30-letnia Magda - Przecież to są jakieś 

żarty. Blaszane garaże w takim miejscu? 

– pyta retorycznie kobieta.
Garaże postawione zostały na 

prywatnej działce przy ulicy Kardynała 
Wyszyńskiego, która zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego prze-

znaczona jest pod budowę budynku wie-

lorodzinnego oraz parkingu dla 
jego przyszłych mieszkańców. 
Dzikiemu garażowisku wojnę 
wypowiedział już w ubiegłym 
roku burmistrz Teodor Kosiar-
ski. W odpowiedzi na pismo 
włodarza miasta, powiatowy 
inspektorat nadzoru budow-

lanego wydał nakaz rozbiórki 
samowoli budowlanej.

Garaże zostaną więc prze-

niesione, ale niedaleko, na są-

Już nie 104 a 100 funkcjonariuszy 
będzie strzegło bezpieczeństwa miesz-

kańców powiatu Łęczyńskiego i to pod 
warunkiem, że wcześniej ogłoszony 
zostanie konkurs na zapełnienie 8 wa-

katów nowymi pracownikami.
O ilości policjantów mówił w 

trakcie sesji Rady Powiatu zastępca Ko-

mendanta Powiatowego Policji podinsp. 
Mariusz Siegieda. 

- Obecnie w 

naszej jednostce 

pracuje tylko 94 

funkcjonariuszy. 

Mamy 12 waka-

tów i nie wiemy 

kiedy zostaną one 

uzupełnione. Do-

datkowo niedawno 

dowiedzieliśmy się, 

że będziemy mogli 

przeszkolić i przy-

jąć tylko 8 osób. 

Taka decyzja zapadła na wyższych 

szczeblach – odpowiadał do dodatkowe 
pytania Mariusz Siegieda. - Być może 

ma to związek z oszczędnościami.

Najwyraźniej Komenda Woje-

wódzka uważa nasz powiat za bezpiecz-

ny skoro decyduje się na zmniejszenie 
liczby policjantów. Przynajmniej będą 
mieli nową komendę, której budowa 
postępuje.                                      GK

Będzie mniej policjantów

siednią działkę. Okazuje się bowiem, 
że na pobliskich gruntach garaże mogą 
być umieszczane bez przeszkód. Zgodę 
na to wydał już wydział budownictwa 
starostwa powiatowego.

Garażowiska powstały przez to, 
że na osiedlach brakuje miejsc parkin-

gowych, a samochodów przybywa z 
każdym rokiem. Spółdzielnie powin-

ny pomyśleć o zapewnieniu swoim 
mieszkańcom parkingów, których nie 
budują już od kilku lat. Jest też drugie 
wyjście, postawienie prawdziwych 
garaży zamiast baraków. Nie możemy 
doprowadzać do sytuacji w której wokół 
nas będą wyrastały dzikie garażowiska 
stawiane jak się chce, byle gdzie i z byle 
czego. „Puszki” stoją także na osiedlu 
Samsonowicza, tyle, że zlokalizowane 
są na skraju osiedla.                     Arek

Garażowa brzydota zostaje
Znikły ulgi na bilety jednorazowe 

u największych przewoźników na 
trasie Łęczna – Lublin. Oznacza to 
kolejne już podwyżki cen.

Z początkiem marca ceny biletów 
ulgowych zostały zrównane z biletami 
normalnymi. Jeszcze rok temu koszto-

wały ona na trasie Łęczna-Lublin 2,5 
zł teraz w wyniku dwukrotnych zmian 
cen już 3,5zł.

- Nasza firma nie podniosła cen 

w styczniu gdy stawki VAT zostały 

zmienione. Postanowiliśmy najpierw 

sprawdzić czy damy radę udźwignąć ta-

kie obciążenie. Niestety do tych kosztów 

doszły kolejne jak paliwo – tłumaczy 
firma Łęcz-Trans.

Przewoźnik tłumaczy także, że 
chcąc zrobić ukłon w kierunku tych, 
którzy nie mogli do tej pory liczyć na 
ulgi pozostawia ceny biletów normal-
nych na dotychczasowym poziomie.

- Zmiana cen biletów ulgowych 

jednorazowych weszła z dniem pierw-

Nagroda Burmistrza Łęcznej za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury „Łęczyński 
Odyniec Kultury” w tym roku nie 
zostanie przyznana.

Żaden ze złożonych wniosków 
nie uzyskał wymaganej większości 3/4 
głosów członków Kapituły obecnych 
na posiedzeniu.

Kapitułę tworzą Komisja Kultury, 
Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży 
Rady Miejskiej, dyrektorzy Centrum 
Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz laureaci nagrody z lat 
ubiegłych.

O nagrodę dla pani Marii Kieres-
Kramek wnioskowała „Plama” Łęczyń-

skie Stowarzyszenie Twórców Kultury i 
Sztuki. Drugim wnioskiem był złożony 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łęczyńskiej o przyznanie nagrody 
właśnie TPZŁ.

W związku z brakiem wskazania 
kandydata wyróżniającego się znaczący-

mi osiągnięciami Burmistrz Łęcznej od-

stąpił od przyznania Nagrody Łęczyński 
Odyniec Kultury za rok 2010.          GK

Czy w powiecie jest bezpiecznie? 
Gdzie i jakie przestępstwa dokonywane 
są najczęściej?Ilu sprawców udaje się 
wykryć? Na te i podobne pytania starał 
się odpowiedzieć Mariusz Siegieda 
zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Łęcznej podczas corocznego 
sprawozdania.

W roku 2010 na terenie powiatu do-

szło do 1001 zgłoszonych przestępstw. 
Było to o ponad 330 mniej niż rok wcze-

śniej. Największą ich grupę stanowiły 
te o charakterze kryminalnym których 
ogółem odnotowano 669.

W minionym roku nie doszło do 
żadnego zabójstwa, były za to cztery 
zgwałcenia. Zmalała również ilość 
bójek i pobić z 23 przestępstw w roku 
2009 do 19 w roku ubiegłym.

Cały czas duży problem w po-

wiecie stanowią narkotyki. Prym ze 
względu na wielkość wiedzie Łęczna 
gdzie takich przestępstw ujawniono 56, 
daleko za nią uplasował się Puchaczów 
z 9 zdarzeniami oraz mniejsza ilością 
pozostałe gminy. Żadnego zagrożenia 
tą przestępczością nie ujawniono w 
gminie Spiczyn.

Policjanci z ogniwa patrolowo-
interwencyjnego i dzielnicowi na 
terenie powiatu ujawnili ogółem 1439 

wykroczeń (nie wliczając tych z ruchu 
drogowego). Jest to wzrost w stosunku 
do roku 2009 o 144 wykroczenia. Na-

łożono 860 mandatów karnych.
Komendant w rocznym sprawozda-

niu przedstawił także ilość interwencji 
z podziałem na osiedla najwięcej było 
ich na osiedlu Samsonowicza i Stare 
Miasto nieco mniej na osiedlu Niepod-

ległości, na końcu znalazło się osiedle 
Bobrowniki.

Warte odnotowania są też dane 
obrazujące wiek sprawców wypadków. 
Kierowcy w wieku 19-29 popełniali ich 
w ubiegłym roku najwięcej, bo aż 23, o 
połowę mniejszy wynik mieli kierowcy 
w wieku 41-51 lat.

Wszystkich wypadków w 2010 
roku było 54. Zginęło w nich 12 osób, 
a 46 zostało rannych. Najczęściej zda-

rzały się w gminie Cyców i Ludwin. 
Ich przyczynami było niedostosowanie 
prędkości do panujących warunków na 
drodze, nieudzielanie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie 
oraz wejście pieszego pod koła pojazdu. 
Pijanych kierowców zatrzymano 253. 
Fotoradar zrobił zdjęcia blisko 1200 kie-

rowcom. Zarekwirowano 343 dowody 
rejestracyjne i 58 praw jazdy.

Grzegorz Kuczyński

Bezpieczeństwo w statystykach

Bez odyńca
kultury

szym marca. Czy będzie wystarczająca 

do wyrównania strat ponoszonych przez 

firmę wątpliwe, ale na pewno zniesie 

uciążliwe sprawdzanie legitymacji tak 

przez wielu nielubianą – dodaje naj-
większy na trasie przewoźnik.

W krok za największym graczem, 
poszedł też jego konkurent Piątek-Bus, 
także znosząc bilety ulgowe ze swojej 
oferty. Firma jednak nie ustosunkowała 
się do przesłanych przez naszą redakcję 
pytań.

Przewoźnicy zachęcają do korzy-

stania z biletów miesięcznych. Ich cena 
pozostała niezmienna po średnio 20 
złotowych podwyżkach z czerwca 2010. 
Jednak związuje klienta z konkretnym 
przewoźnikiem.

Coraz więcej osób jeżdżących do 
Lublina w umawia się na jazdę do pracy 
lub szkoły swoimi samochodami. Wte-

dy koszty są mniejsze niż przy jeżdżeniu 
autobusem.

GK

Kolejne podwyżki cen biletów

W poprzednim numerze Pojezie-

rza opisywaliśmy walkę o odszkodo-

wanie przez rodziców dzieci, które 
zostały ciężko ranne w wypadku sa-

mochodowym w Zofiówce w czerwcu 
2007 roku. Dosłownie w chwili zamy-

kania tego wydania gazety dowiedzie-

liśmy się, że wreszcie zapadł wyrok 
przed Sądem Okręgowym w Lublinie. 
Lubelscy sędziowie przyznali, jak na 
polskie warunki, wyjątkowo wysokie 
zadośćuczynienia.

Ubezpieczyciel, u którego sprawca 
wypadku miał wykupione OC, wypłacił 

każdemu z trójki dzieci po 20 tys. zł. Ro-

dzice domagali się w sądzie dodatkowo 
około 600 tys. zł. Ostatecznie Sąd przy-

znał dziewczynkom 124 i 115 tys. zł, a 
chłopcu 74 tys. zł zadośćuczynienia. Za-

sądzono też renty: po 390 zł miesięcznie 
dla dziewczynek i 240 zł dla chłopca. 
Mają one pokrywać koszty rehabilitacji 
i być wypłacane przynajmniej do ukoń-

czenia przez dzieci 21 lat. 
Wyrok nie jest prawomocny, a 

ubezpieczyciel ewentualne odwołanie 
od tej decyzji podejmie po otrzymaniu 
pisemnego uzasadnienia wyroku. (r)

Dostali odszkodowanie
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Ogłoszone oficjalnie kilka dni 
temu wyniki jakie osiągnął w 2010 
roku Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. przekroczyły wszelkie prognozy i 
okazały się najlepsze w historii spółki. 
Zysk netto Grupy Kapitałowej LW 
BOGDANKA wyniósł w ubiegłym 
roku 230,12 mln zł i był o prawie 21 
proc. większy niż rok wcześniej. Zysk 
operacyjny na poziomie niemal 276,5 
mln zł był o niemal 22 proc. wyższy niż 
w 2009 roku. Wyższe niż rok wcześniej 
i to o ponad 10 proc. były też przychody 
ze sprzedaży i wynosząc ponad 1,23 mld 
zł dowiodły, że węgiel to całkiem dobry 
towar handlowy. 

Jak naprawdę dobre są te wyniki 
spółki z Bogdanki ocenić jednak dopie-

ro można, kiedy się je skojarzy z ogólną 
sytuacją na polskim rynku węglowym. 
Wszystkie te wzrosty osiągnięto przy 

prawie 6 proc. spadku cen uzyskanych 
przez całą branżę węglową oraz przy 
mniejszej niż rok wcześniej sprzedaży 
na rynek krajowy.

Będące państwową własnością 
śląskie górnictwo w 2010 roku wy-

dobyło 70,1 tys. ton węgla, czyli o 
2,6 proc. mniej niż rok wcześniej, 
przy czym spadek wydobycia węgla 
energetycznego, który jest podstawą 
produkcji w Bogdance, był jeszcze 
wyższy i wyniósł prawie 8 proc. Jed-

nocześnie śląskie górnictwo każdą 
tonę węgla wydobywało spod ziemi 
drożej niż przed rokiem i to prawie 
o 3 proc. Średni jednostkowy koszt 

wydobycia „czarnego złota” w 2010 r. 
w górnictwie węgla kamiennego wy-

niósł 270,04 zł za tonę. Sprzedawano 
go natomiast przeciętnie za 253, 33 zł 
za tonę. To, że w ubiegłym roku śląski 

przemysł węglowy jeszcze nie upadł 
zawdzięczać chyba należy temu, że w 
sporej mierze pozbywano się zapasów 
leżących na hałdach. Na dłuższą metę 
tak gospodarować się jednak po prostu 
nie da. 

W tym samym czasie w Bogdance 
wydobycie węgla handlowego wzrosło 
o prawie 11 proc. i wyniosło 5,8 mln 
ton, przy 5,2 mln ton rok wcześniej. 
Nie tylko go wydobyto, ale i sprzedano 
więcej niż w 2009 roku. Sprzedano z 
zyskiem! 

Jak możliwe jest w Bogdance 
to, co nie udaje się na Śląsku? Od-

powiedź tkwi w umiejętności gospo-

darowania, w wyższej wydajności 
pracy. W Lubelskim Węglu ogólna 
wydajność jest 2,6 raza wyższa niż 
średnia krajowa w branży węgla ka-

miennego, a dołowa jeszcze lepsza, 
bo prawie 2,9 raza.

Składa się na to wiele czynni-
ków i gwoli sprawiedliwości należy 
powiedzieć, że na Lubelszczyźnie są 
lepsze warunki wydobywania węgla 
(niskie koszty rekultywacji, regularna 
budowa geologiczna złoża oraz brak 
zagrożeń tąpaniami i niski stopień 
zagrożenia wybuchem metanu) ale 
to nie tłumaczy tak wysokich różnic 
w efektywności pracy w Bogdance i 
na Śląsku. Po prostu od czasu rządów 
prezesa Stachowicza (z krótkim na 
szczęście, odstępstwem od tej zasady) 
kopalnią rządzą fachowcy, nie tylko 
dobrze rozumiejący generalne zasady 
ekonomii rynkowej ale i znający się 
na tym jak węgiel wydobywać naj-
taniej, za pomocą najkorzystniejszej 
technologii. Mający świadomość, że 
tylko stały postęp i poprawianie wła-

snych wyników, są podstawą trwałego 
sukcesu. Dlatego Bogdanka podawana 
jest dzisiaj innym za wzór, a szefowie 
kopalni honorowani nagrodami nie-

zależnych ekspertów, czego wyrazem 
są chociażby ostatnie indywidualne 
wyróżnienia dla prezesa Mirosława 
Tarasa i Zbigniewa Stopy.

Od samych świetnych ubiegło-

rocznych wyników ważniejsze jest 
jednak to, że wszystko wskazuje na 
utrzymanie tego trendu. Od chociaż-

by taki szczegółowy, ale wymowny 
przykład. Dobre wyniki ekonomiczne 
uzyskanie dzięki zakupowi  kompleksu 
strugowego Bucyrusa owocują decyzją, 
że do Bogdanki trafi niebawem kolejny 
strug. Zarząd ma jasny, sprecyzowany 
na lata plan działania. I mówi o nim w 
oficjalnym podsumowaniu wyników 
roku 2010.

Celem strategicznym rozwoju 

LW BOGDANKA S.A. jest budowanie 

oraz wzrost wartości Spółki dla akcjo-

nariuszy poprzez: uzyskanie dostępu 

do nowych zasobów oraz zwiększenie 

poziomu wydobycia węgla w oparciu o 

rozbudowę Pola Stefanów, utrzymanie 

stabilnej pozycji głównego dostawcy 

Wyniki najlepsze w historii węgla, w szczególności dla energetyki 

zawodowej, na obszarze wschodniej 

Polski, wzmocnienie pozycji konku-

rencyjnej w wyniku obniżania kosztów 

jednostkowych wydobycia i produkcji.

Cele mają być osiągnięte poprzez 
podwojenie poziomu wydobycia surow-

ca, a tym samym dwukrotne zwiększenie 
udziału w rynku 
producentów wę-

gla kamiennego 
w Polsce oraz 
dalszą popra-

wę efektywno-

ści wydobycia i 
produkcji węgla 
kamiennego. Co 
więcej Bogdanka 
chce zapewnić 
sobie samowy-

starczalność w 
zakresie kupowa-

nej obecnie ener-
gii elektrycznej 
poprzez rozwój 

działalności w zakresie jej produkcji.
Dane wskazują, że powinno się to 

udać. O ile łączne nakłady inwestycyjne 
w 2010 roku wyniosły 672,9 mln zł, 
to w roku bieżącym na te cele planuje 
się wydać już 788,4 mln zł. Generalnie 
w najbliższych latach, tj. 2011 – 2014 
Spółka zamierza przeznaczyć na cele 
rozwojowe ok. 1,2 mld zł. Jeśli do 
tego dodać, że tylko obecnie posiadana 
koncesja zapewnia kopalni żywotność 
do 2034 roku, to mieszkańcy regionu 
powinni spać spokojnie, że ten tak po-

ważny pracodawca nie zniknie z mapy 
gospodarczej Lubelszczyzny, tak jak to 
miało miejsce z wieloma innymi.

Z dokładną treścią raportu o wy-

nikach LW Bogdanka S.A. za 2010 r 
można się zapoznać na stronie interne-

towej spółki.
Ryszard Nowosadzki
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Wieści z Puchaczowa W drugiej połowie marca rozpoczął się cykl spotkań plastyczno- warszta-

towych, podczas których wykonywane będą ozdoby świąteczne stroiki, bukiety 
i palmy.  Mają one na celu prezentację zasad dekoracji oraz symboliki świąt 
Wielkanocnych. Zaktywizowane i zintegrowane środowiska mieszkańców Gminy 
Puchaczów. Przypomnienie starszym i przekazanie młodemu pokoleniu tradycji, 
symboli Świąt Wielkanocnych. 

Organizacja warsztatów możliwa jest dzięki współpracy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Puchaczowie z Kołami Gospodyń Wiejskich i sołtysami z terenu gminy, a 
podsumowaniem tych działań będzie „Kiermasz Wielkanocny”, który zaplanowano 
na 10 kwietnia 2011r. przy Kościele Parafialnym NMP w Puchaczowie. 

W gminie Puchaczów wybrano nowych 
sołtysów. Od 2011 r są nimi:
Albertów – Józef Mroczek
Bogdanka – Anna Walczuk
Brzeziny – Iwona Kałużna
Ciechanki – Grzegorz Olender
Kolonia Ciechanki – Barbara Ciepie-
lewska
Jasieniec – Dariusz Chapuła
Nadrybie Dwór – Barbara Zaborek
Nadrybie Ukazowe – Edward Szurek
Nadrybie Wieś – Henryka Środek
Ostrówek – Kazimierz Zabłotny
Puchaczów – Agnieszka Choduń
Stara Wieś – Krystyna Tomczak
Szpica – Katarzyna Pełczyńska
Turowola – Andrzej Szurek
Turowola Kolonia – Jadwiga Gulan
Wesołówka – Danuta Brygała
Zawadów – Krzysztof Duda
      Wszystkim serdecznie gratulujemy 
oraz życzymy satysfakcji z wykony-

wanej pracy.                                           

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na 
celu popularyzowanie wśród dzieci i mło-

dzieży przepisów prawnych z zakresu ochro-

ny przeciwpożarowej, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, utrwalanie bezpiecznych 
zachowań w sytuacjach zagrożenia, znajo-

mości tradycji i historii ruchu pożarniczego. 
W bieżącym roku realizowana jest już jego 
XXXIV edycja, prowadzona na pięciu pozio-

mach i w trzech grupach wiekowych.
W eliminacjach gminnych organi-

zatorem i fundatorem nagród jest Gmina 
Puchaczów. W eliminacjach na szczeblu 
szkół uczestniczyło ogółem 56 uczniów, z 
tego w SP w Ostrówku 12, w Puchaczowie 
24, a w Nadrybiu 20. Do kolejnego etapu 
eliminacji zakwalifikowało się po sześciu 
uczestników z każdej szkoły.

Eliminacje gminne odbyły się 22 
marca i zostały przeprowadzone w dwóch 
etapach: pisemnym i ustnym. Do elimina-

cji ustnych przeszli: Łukasz Wiechnik i 
Kasper Kuna z SP w Puchaczowie, Dawid 
Marcińczak z SP w Nadrybiu, Kacper 
Nabłotny z SP w Ostrówku,  Aleksandra 

Dzień Kobiet jest przede wszystkim 
dniem podziękowania kobietom za sam 
fakt ich istnienia, za ich obecność…

Tak też było 5.03.2011 w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Puchaczowie. 
Rozpoczęło się od koncertu Zespołu 
IKEJA, po czym wszystkie Panie z tej 
okazji otrzymały od wójta gminy oraz 
starosty powiatu łęczyńskiego najlepsze 
życzenia oraz podziękowania za swoją 
działalność. Każda z Pań otrzymała też 
symboliczny upominek. 

My ze swojej strony również skła-

damy wszystkim Paniom najserdecz-

niejsze życzenia. 
GOK Puchaczów

Kultywowanie tradycji podtrzy-

mują też panie zrzeszone w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, 
ktore zorganizowały warsztaty wicia 
palm wielkanocnych oraz ozdób zwią-

zanych z tradycją świętowania Świąt 
Wielkiej Nocy.

Panie z KGW Brzeziny wykonały 
wiele pięknych palm wielkanocnych 
oraz  ozdób świątecznych : koszycz-

ki, zajączki, kogutki. Na warsztatach 
wprowadzono tradycję wicia palm 
bogatszych w różne ozdoby – szcze-

gólnie kwiaty i zioła, nie zabrakło też 
pięknych palm wykonanych tylko z 
trzciny i trawy.

Tak ogólnie wicie palm jest ła-

twe i nie pochłania zbyt wiele czasu. 
Więcej zajmują 
jednak przygoto-

wania. O palmach 
trzeba myśleć cały 
rok. Już w marcu 
siane są ozdobne 
trawy i kwiaty : 
zatrwian, sucho-

łuski, gipsofilia, 
kaszka. Latem pa-

nie zbierają polne 
trawy, krwawnik, 
liście kukurydzy, 
kłosy zbóż, dzi-

Świąteczne klimaty – tradycje wielkanocne

Niewęgłowska z SP w Nadrybiu, Michał 
Wronowski z SP w Puchaczowie. Osta-

teczna walka o pierszeństwo rozegrała 
się w dogrywce pomiędzy Aleksandrą 
Niewęgłowską i Michałem Wronowskim. 
Ostatecznie eliminacje na szczeblu gminy 
wygrał Michał Wronowski.

Jako nagrody finaliści otrzymali sprzęt 
sportowy i turystyczny zaś wszystkim uczest-
nikom przekazano gadżety promocyjne Gmi-
ny Puchaczów. Organizatorzy dziękują na-

uczycielom, którzy organizowali rozgrywki 
na poziomie środowiskowym i przygotowali 
uczniów do kolejnych etapów eliminacji. W 
SP w Ostrówku zadanie to wykonała Lucyna 
Kucharska, a w szkołach w Puchaczowie       
i Nadrybiu - Maria Skoczylas. 

Wykaz sołtysów 
Gminy Puchaczów  

kiego prosa, nawłoci. Niezbędnymi 
składnikami są również tradycyjne 
bazie oraz bukszpan.

Jest to piękny wyraz pielęgnacji 
oraz hołdowania tradycji ludowej, która 
pobudza lokalnych przedstawicieli do 
wzajemnej pokoleniowej  integracji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucha-
czowie przystępuje do realizacji projektu syste-

mowego pt.: „Spektrum możliwości” współfi-

nansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
jest skierowany do 8 osób bezrobotnych, w tym 
1 osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim 
lub umiarkowanym, w wieku produkcyjnym, 
będących mieszkańcami gminy Puchaczów i 
klientami pomocy społecznej, w większości bez 
kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami 
niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy. 

Celem głównym projektu jest akty-

wizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i 
zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. 

Cele szczegółowe projektu to m.in. pod-

niesienie i wzrost kwalifikacji zawodowych, 

pomoc w ocenie posiadanych predyspozycji, 
możliwości zawodowych, wyborze kierunku i 
form szkolenia, zwiększenie poziomu motywa-

cji do poszukiwania zatrudnienia. Rekrutacja 
uczestników do projektu jest prowadzona od 
lutego 2011r. Zakończy się w chwili utworze-

nia podstawowej listy osób wraz z listą rezer-
wowych. Rekrutację prowadzi koordynator 
projektu wraz z pracownikami socjalnymi. 
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie 
się 31 marca 2011r. o godz. 11.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Puchaczowie. 

Informacje szczegółowe w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Tysiąclecia 8, 
21-013 Puchaczów, tel./fax 81 75 75 068, 
0669 147 219, e-mail:opspuchaczow@
op.pl Informacje o naborze do projektu 
umieszczone będą na tablicy ogłoszeniowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Puchaczowie-

:www.puchaczow.pl

Dla bezpieczeństwa

Kwiaty dla Pań
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Przegląd dróg powiatowych

Potrzeba remontu dróg, w tym powiatowych nie budzi 
niczyjej wątpliwości, tym bardziej iż zima dobiega końca, 
a mrozy oraz sól drogowa w sposób znaczący zdewasto-
wały stan naszych dróg. Z tego stanu rzeczy doskonale 
zdają sobie sprawę radni Powiatu Łęczyńskiego . Wiado-
mo, że zza biurka jest ciężko decydować które prace są 
najpilniejsze w związku z tym Starosta Adam Niwiński, 
Wicestarosta Kazimierz Budka, Radni Arkadiusz Biegaj, 
Szymon Czech, Bogusław Janociński, Beata Niewiadoma oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 
Łęcznej Krzysztof Tajer w celu kontroli stanu nawierzchni dróg bitumicznych i gruntowych we wtorek 
ruszyli w 250 km objazd, aby na własne oczy przekonać się, które prace drogowe są najpilniejsze.  
Rewizji dokonano na odcinkach o najbardziej zdegradowanej nawierzchni na terenie całego powiatu łęczyń-
skiego. Dyrektor Tajer dokładnie recenzował, jakie prace należy wykonać, aby poprawić bezpieczeństwo w 
komunikacji. Niektóre drogi miały olbrzymie spękania oraz więcej łat niż starych nawierzchni, w związku z 
tym stopień degradacji tych odcinków nie kwalifikuje ich do remontu, lecz nadaje się jedynie do przebudowy.  
Po dokonanym objeździe Zarząd Powiatu sporządzi plan remontów i przebudów dróg powiatowych. 

Już po raz czwarty majówka historyczna w Zawieprzycach - Zapraszamy!

Średniowieczni wojowie oraz XVII wieczni rycerze. Dwa światy w jednym 
miejscu - Zawieprzycach. W majowy weekend (7-8 maja) już po raz czwarty 
będziemy mieli szansę na przeżycie niezapomnianej przygody, podróży do epoki 
życia grodowego, obrzędów i kultu dawnych Słowian. 

Scenki rodzajowe z życia Słowian, pokazy walk i artylerii stały się elementem 
wyróżniającym Majówkę w Zawieprzycach. Również w tym roku nie zabraknie 
prezentacji przygotowanych przez grupy rekonstrukcji historycznej, którzy 
pierwszego dnia Majówki zaprezentują m.in. musztrę dragońską, zmierzą 
się w turnieju rycerskim, przedstawią legendę zawieprzycką a na koniec 
będą walczyć na zawieprzyckich błoniach. Średniowieczną atmosferę dodatkowo podkreśli muzyka 
z „mrocznej epoki”, której dźwięki będą rozbrzmiewały w każdym zakątku magicznych ruin zamku. 
Po wstrząsającej bitwie będą już na nas czekać Polscy Gregorianie, zgromadzeni w zespole MISTIC.  
Drugi dzień Majówki Historycznej rozpocznie orszak powitalny Słowian. Zespół pałacowo-parkowy 
w Zawieprzycach zamieni się w wioskę słowiańską, w której zgromadzone będą charakterystyczne 
przedmioty takie jak: tarcze strzelnicze i łuki, dyby, koła garncarskie, przyrządy do wykonania przed-
miotów z drewna metodami wczesnośredniowiecznymi. Uczestnicy imprezy będą mogli spróbować 
swych sił w tkactwie, garncarstwie, pisaniu gęsim piórem, szyfrowaniu i utajnianiu poczty czy tez 
strzelaniu z łuku. Tak najlepiej uczy się historii! Widowisko plenerowe przypomni nam o kulcie 
młodej brzozy i przyrodotwórczych siłach natury. Doskonałym dopełnieniem Majówki Historycznej 
w Zawieprzycach będzie Koncert zespołu Percival nawiązujący do dawnych słowiańskich wierzeń.  
Majówkę uświetniać będą pokazy walk, tańców i degustacja tradycyjnych potraw.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną poświęconą Majówce w Zawieprzycach www.majowka.info.pl

Stefan Darda w Łęcznej

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury grozy na autorskie  spotkanie z pisarzem Stefanem Dardą, 
autorem trzech powieści utrzymanych w klimacie prozy Stephena Kinga. Akcja  powieści rozgrywa się 
wśród krajobrazów Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego i Roztocza. Autor umiejętnie buduję nastrój 
grozy. Sensacyjne wątki pełne zaskakujących zwrotów akcji trzymają w napięciu do ostatniego zdania. 

Kolejna okazja do spotkania z autorem „Domu na wyrębach” i „Słonecznej Doliny” nadarzy się 
nieprędko, więc tym bardziej warto przybyć na spotkanie z autorem  i zdobyć dedykację we własnym 
egzemplarzu książki. 

Spotkanie odbędzie się w PBP w Łęcznej w kwietniu. Więcej informacji na stronie www.powiatle-
czynski.pl i www.stefandarda.pl 

Bezpłatny kurs samoobrony 

dla mieszkanek powiatu łęczyńskiego

„BĄDŹ BEZPIECZNA - BROŃ 
SIĘ SAMA” kurs obejmuje 
szkolenie z zakresu izrael-
skich systemów samoobrony 
i walki wręcz KRAV MAGA i 
KAPAP. Zajęcia przeznaczone 
są dla wszystkich chętnych 
Pań bez ograniczeń wieko-
wych. Izraelskie systemy 
charakteryzują się wyjątkową skutecznością i prostotą technik. Rozwi-
jają wytrzymałość i ogólną sprawność fizyczną trenujących. Program 
kursu „BĄDŹ BEZPIECZNA - BROŃ SIĘ SAMA” obejmuje zajęcia w 
trakcie których kursantki sprawdzają skuteczność nauczanych technik 
ćwicząc na zabezpieczonych ochroniaczami pozorantach. Realizowane 
są scenariusze maksymalnie zblizone do realnych zagrożeń ulicznych. 
Czas trwania kursu 6 kwietnia 2011 r. - 25 maja 2011 r. Zaję-
cia:  środy 20:00 -  21:15.  Zajęcia na małej  sal i  g im-
nastycznej w Zespole Szkół na ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej. 
Zapisy od 6 kwietnia 2011 r. na zajęciach. 

Zajęcia poprowadzi Dyrektor okręgu Lubelskiego Central Europe 
Kapap & Krav Maga Associa4on Chief Instructor Robert Jarszak 3 Dan 
Black Belt

Kwalifikacja wojskowa na terenie 

powiatu łęczyńskiego w 2011 roku

Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji 
Wojskowej – zostanie przeprowadzona na terenie powiatu łęczyńskiego 
w terminie od 4 do 22 kwietnia 2011 r. w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej, 
ul. Krasnystawska 52 (II p.).

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej przed-
stawia się następująco:
04-08.04.2011 r.  miasto Łęczna
11.04.2011 r. miasto Łęczna 
12-13.04.2011 r. gmina Milejów 
14-15.04.2011 r. gmina Cyców 
18.04.2011 r. gmina Puchaczów  
19.04.2011 r. gmina Puchaczów i gmina Spiczyn 
20.04.2011 r. gmina Spiczyn i gmina Ludwin 
21.04.2011 r. gmina Ludwin 
22.04.2011 r. kobiety z terenu powiatu łęczyńskiego

Rodzino…, zaprzyjaźnij się z dzieckiem!

Przed nami okres świąt Wielkanocnych; czas pokoju i wzajemnej życzliwości. 
Symptomem zbliżających się świąt w placówce opiekuńczo - wychowawczej  bywa 
również duża liczba telefonów od osób chcących spędzić te święta z dziećmi z 
domu dziecka. To wspaniały i wzruszający gest.

Ale…. dziecko to nie dodatek do suto zastawionego świątecznego stołu. 
Jednorazowe zabranie wychowanka domu dziecka do siebie na święta nie 
jest możliwe. Teraz dziecko może zabrać do siebie na święta tylko tzw. rodzina 
zaprzyjaźniona. 

Z czym wiąże się takie zobowiązanie? JJakie należy spełnić wymagania 
aby zostać rodziną zaprzyjaźnioną?

Kiedy dziecko nie ma możliwości kontaktów z rodziną naturalną lub nie może 
korzystać z urlopowania do domu - wówczas placówka opiekuńczo-wychowawcza 
poszukuje dla niego rodziny zaprzyjaźnionej.

Rodzina zaprzyjaźniona to rodzina obca, której członkowie systematycznie 
odwiedzają dziecko przebywające w placówce opiekuńczo- wychowawczej, 
zapraszają je do swojego domu, spędzają z nimi czas wolny w miarę swoich 
i dziecka możliwości. Rodzina zaprzyjaźniona dopiero po jakimś czasie może 
zaprosić dziecko do domu lub zorganizować wspólne wakacje. 

Rodziny zaprzyjaźnione utrzymują z dzieckiem regularny kontakt i z czasem stają 
się dla niego  osobami znaczącymi. Są zaakceptowani przez dziecko i sami dziecko 
akceptują. Mimo, że taka rodzina nie ma wobec dziecka żadnych zobowiązań praw-
nych, to ponosi odpowiedzialność o charakterze socjalno – bytowym  oraz  nawią-
zuje  więź emocjonalną. Daje dziecku wsparcie psychiczne i dostarcza prawidłowych 
wzorców rodziny. 

Od czego zacząć???  
Kandydaci na rodziny zaprzyjaźnione powinni zgłosić się do placówki opie-

kuńczo-wychowawczej. Na terenie powiatu Łęczyńskiego placówka tego typu 
znajduje się w Kijanach. Najpierw kandydaci odbywają rozmowę z dyrektorem 
placówki. Dyrektor kieruje te osoby do właściwego ośrodka adopcyjno-opie-
kuńczego, gdyż rodzina zaprzyjaźniona, musi uzyskać pozytywną opinię ośrodka 
adopcyjno-opiekuńczego. Kandydaci mogą także, skierować się bezpośrednio do 
ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. 

Przed pierwszą wizytą u rodziny zaprzyjaźnionej jest wymagany kontakt z 
dzieckiem na terenie placówki pod opieką pracownika pedagogicznego placówki. 
Aby zabrać dziecko do domu na weekend, na święta czy na wakacje potrzebna 
jest zgoda sądu rodzinnego. 

Rodzina zaprzyjaźniona może być formą wstępną do rodziny zastępczej, w 
przypadku dzieci starszych wiekowo (pozbawionych władzy rodzicielskiej rodziców 
naturalnych) może także poprzedzać wszczęcie procedury przysposobienia.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w/w wsparciem do kontaktu z 
Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach.  Adres: Kijany 
19b (na terenie ZSR Kijany), 21-077 Spiczyn; tel/fax 81 75 77 133.
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Nasze zdrowie warunkowane 
jest przez wiele czynników, w tym, 
od najwyższego szczebla zaczynając 

– politykę zdrowotną, dalej środowi-

sko, z którym pozostajemy w nie-

ustannej symbiozie, w końcu nasze 

zdolności indywidualne do działań 

pro lub antyzdrowotnych. O ile 

pierwszy  czynnik nadal pozostawia 

wiele do życzenia, przyprawiając 

niejednokrotnie o ból głowy, o tyle 

odpowiedzialnością za ten ostatni 

nie możemy już nikogo obarczyć. 

Trzeba sobie jasno powiedzieć; w 50 

proc. to my kształtujemy nasze zdro-

wie, w tym zdrowie psychiczne. A to 

z pewnością nie jest łatwe w sytuacji 

konieczności sprawowania ciągłej 

opieki nad osobą przewlekle chorą, 

niepełnosprawną. Każda rodzina do-

tknięta takim problemem w pewnym 

momencie staje przed dylematem – 

jak zapewnić bezpieczeństwo osobie 

z Parkinsonem, Alzhaimerem i nadal 

pełnić dotychczasowe role spo-

łeczne? Specyfice opieki nad tymi 

osobami będą poświęcone kolejne 

publikacje, dziś zwrócimy uwagę 

na jeden aspekt tego zagadnienia. 

Mianowicie jakiej pomocy rzeczo-

wej, finansowej może oczekiwać 

chory i jego rodzina od państwa w 

sytuacji przewlekłej niewydolności 

fizycznej?

Zacznijmy od możliwości uzy-

skania dofinansowania na likwida-

cję barier architektonicznych np. w 

domu. Ile osób na wózkach inwa-

lidzkich, niepełnosprawnych ma 

znacznie ograniczone możliwości 

poruszania się we własnym miejscu 

zamieszkania właśnie przez różnego 

rodzaju przeszkody: progi, wąskie 

drzwi, niedostosowane łazienki itd. 

W tej sytuacji kroki warto skiero-

wać do instytucji zwanej PFRON 

(Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych). Tu 

można się ubiegać o dofinanso-

wanie wysokości 80 proc. warto-

ści realizowanego zadania. Przy 

kwalifikacji chorego do takowego 

dofinansowania uwzględniane są 

oczywiście warunki, standard życia, 

przychody wnioskującego. Wyma-

gane dokumenty to: orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności z po-

twierdzeniem konieczności likwi-

dacji takowych barier, dokument 

potwierdzający zameldowanie w 

miejscu gdzie ubiegamy się o do-

finansowanie. Jeżeli właścicielem 

lokalu jest osoba postronna, należy 

przedłożyć także zgodę właściciela 

na dokonanie przebudowy. 

O dofinansowanie na środki za-

opatrzenia ortopedycznego można się 

ubiegać w NFZ (Narodowym Fundu-

szu Zdrowia). Tu należy spełnić kilka 

warunków. Na wstępie potrzebne jest 

skierowanie od lekarza rodzinnego 

lub lekarza określonej specjalności 

na dany środek ortopedyczny. Z tym 

skierowaniem, dowodem osobistym i 

dowodem ubezpieczenia należy udać 

się do oddziału Funduszu w danym 

rejonie, by tam uzyskać potwierdze-

nia dofinansowania. Podbite przez 

fundusz skierowanie upoważnia nas 

do odbioru danego środka w sklepie 

ortopedycznym, który wydaje towar 

za cenę pomniejszoną o kwotę dofi-

nansowania. 

W sytuacji gdy kwota towaru 

przewyższa wartość dofinansowa-

nia, a my nie jesteśmy w stanie tej 

Chory w domu – gdzie uzyskać wsparcie finansowe?
Statystyki biją na alarm. Nasze społeczeństwo się starzeje. Młodzi staja przed koniecznością zapewnie-

nie opieki chorym, niepełnosprawnym. Kto może nam w tym pomóc?

różnicy pokryć, z pomocą może 

nam przyjść PCPR (Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie) lub 

MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej). Tu należy dysponować 

zaświadczeniem o niepełnospraw-

ności, a także pobrać z punktu or-

topedycznego proform (kosztorys) 

danego środka. 

Przy planowaniu opieki nad cho-

rym warto uwzględniać powyższe 

placówki, bowiem to bariera finan-

sowa często jest najtrudniejsza do 

pokonania. A sklepie ortopedycznym 

czeka wiele środków podnoszących 

jakość życia zarówno chorego jak i 

jego rodziny. Wśród nich warto wyli-

czyć środki umożliwiające transport 

i przemieszczanie ze znacznym od-

ciążeniem kręgosłupa, zapobiegające 

rozwojowi odleżyn, ułatwiające ko-

rzystanie z toalety i wiele innych.

O możliwościach zastosowa-

nia poszczególnych produktów w 

kolejnych artykułach, a już dziś 

zapraszamy do Sklepu ortope-

dycznego Orto-wrzos w Łęcznej 

przy ulicy krasnostawskiej 52 

(szpital powiatowy), Tel. 81-752 

62 21, gdzie służymy informacją 

i pomocą. 

S.Grzesiak

kinie KGW w Kopinie w przeddzień 
imprezy, przeprowadziły warsztaty 
kulinarne z zakresu kuchni tradycyjnej 
pod hasłem: „kusak po staropolsku”. 
Przygotowane w ramach warsztatów 
potrawy stały się poczęstunkiem w cza-

sie wspomnianego spotkania. Warsztaty 
i poczęstunek są pierwszym etapem 
kolejnej edycji konkursu kulinarnego 
„Palce Lizać”, przeprowadzanego pod 
patronatem Gminy Cyców już od 2005 
roku i finansowanego z jej środków. 
Na kolejny etap uczestniczące we 

wspomnianym konkursie organizacje 
zapraszają już w maju bieżącego roku. 

Jak karnawał - to karnawał!... Tak 
też jednym z elementów tegorocznego 
spotkania była zabawa integracyjna 
uczestników. Wszyscy byli zaangażo-

wani w przygotowanie strojów, scenek 
i rozwiązywanie rebusów z tradycja 
w tle... Śmiechu i dobrej zabawy było 
naprawdę bardzo dużo, a wspólny 
taniec stał się namiastką balów karna-

wałowych, niegdyś organizowanych w 
czasie staropolskiego karnawału... 

Wszystkim organizatorom i uczest-
nikom ślicznie dziękujemy i zapraszamy  
do kolejnych wspólnych działań.   

Małgorzata Leszczyńska

Dzień Patrona 
23 marca 1921 roku to niezwykle ważna data w dziejach 7 Pułku Ułanów 

Lubelskich – Patrona Zespołu Szkół w Cycowie. W tym dniu Marszałek 
Józef Piłsudski udekorował sztandar 7 Pułku Ułanów Lubelskich orderem 
Virtuti Militari V klasy.

Dla upamiętnienia tak ważnego i uroczystego momentu dzień 23 marca 
stał się Świętem Pułku, a w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
w Cycowie obchodzony jest jako Dzień Patrona.

Przygotowania do tegorocznych obchodów Dnia Patrona rozpoczęły się 
już w lutym. Ogłoszono kilka różnych konkursów, w których udział mogli 
brać wszyscy uczniowie, zdobywając w ten sposób punkty dla swojej klasy. 
Łączna suma wszystkich uzyskanych punktów zadecydowała, która klasa 
zwyciężyła w kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Uczniowie zmagali się w  konkursach m.in. historycznym – test wie-

dzy o Patronie, literackim ph. „Śladami Ułanów…”, plastycznym „7 Pułk 
Ułanów – dawniej i dziś”, muzycznym – wykonanie piosenki żołniersko-
patriotycznej, turnieju sportowym „Sprawni jak żołnierze”.

23 marca o godz. 9.30 
cała społeczność szkolna 
zebrała się w hali sporto-

wej, by podsumować kon-

kursy i wyłonić zwycięskie 
klasy. Nad prawidłowym 
przebiegiem finału czuwała 
komisja konkursowa z p. 
Dyrektorem Zbigniewem 
Rutkowskim jako Przewod-

niczącym Jury. Po odczyta-

niu protokołów z poszczególnych konkursów na tablicy zapisywano wyniki 
i przyznaną punktację, a publiczność mogła cały czas śledzić, które klasy 
wysuwają się na prowadzenie.

Taka forma obchodów Dnia Patrona staje się już tradycją Zespołu Szkół 
w Cycowie. Udział w konkursach mobilizuje młodzież do poszerzenia swojej 
wiedzy nt. 7 Pułku, daje możliwość wykazania się indywidualnie i zespołowo 
w różnych dyscyplinach, a przede wszystkim integruje zespoły klasowe.

Radni debatują
IV Sesja Rady Gminy Cyców miała bardzo 

bogaty, liczący wiele punktów program. Oprócz 
części informacyjnej podczas której radni do-

wiedzieli m.in. o działalności Gminnego Domu 
Kultury w 2010 roku, o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli czy też realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

działania Narkomanii w ubiegłym roku, radni 
podejmowali ważne dla gminy decyzje.

Debatowano nad uchwałą w sprawie w spra-

wie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-

szaru poszerzenia terenu górniczego Puchaczów 
IV KWK Bogdanka (O.G. Puchaczów V) w części 
znajdującej się w granicach administracyjnych 
gminy Cyców z ustaleniami studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Cyców, co miało znaczenie nie tylko 
dla gminy ale i samej kopalni.

Porządek obrad obejmował też uchwalenie 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Cyców 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-

mi wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2011 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cyców 
na 2011 rok.

Na sesji przesądzano też nad przystąpieniem 
gminy do pilotażowego programu usuwania 
azbestu. Program pilotowany przez Urząd Mar-
szałkowski ma co prawda bardzo skomplikowaną 
nazwę „Pilotażowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitorin-

giem ilości oraz kontroli ich usuwania i uniesz-

kodliwiania”, ale jego uczestnikom przynosi 
bardzo wymierne korzyści, zapewnia bowiem 
jego uczestnikom refundację kosztów związa-

nych z demontażem, odbiorem (załadunkiem, 
transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem 
odpadów zawierających azbest. Ten bardzo atrak-

cyjny program możliwy jest dzięki pieniądzom ze 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dzień Kobiet
W dniu ósmym marca 2011 r. 

uczestniczyliśmy w bardzo miłym 

spotkaniu, przygotowanym z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. W 
roku bieżącym podobnie do ubiegłych 
lat impreza miała charakter o zasięgu 
gminnym. Na wspomniane spotkanie do 
świetlicy wiejskiej w Kopinie, która w 
tym roku była „gospodarzem imprezy”,  
przybyły Panie reprezentujące różne 
zawody i funkcje społeczne. Panowie 
jak zawsze stanęli na wysokości zadania 
poprzez przygotowanie właściwej opra-

wy artystycznej tego święta jak również 
nie zapomnieli o symbolu szacunku i 
podziękowania Paniom za ich pracę 
czyli o pięknych kwiatach. 

Z racji, iż tegoroczne święto przy-

padło w ostatni dzień karnawału, człon-
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Jedenasta edycja Powiatowej Ligi 

Siatkówki powoli dobiega końca. Po 

siedmiu kolejkach na pierwsze miejsce 

wskoczył niepokonany zespół Stado Pę-

dzących Kowadeł, który do tej pory od-

dał rywalom tylko jednego seta. Ostatnią 

pozycję zajmuje zespół MIG, który nie 

odniósł jeszcze zwycięstwa, wygrywając 

przy tym zaledwie jedną partię.

Do niespodzianek siódmej kolejki 

można zaliczyć porażkę dotychczaso-

wego lidera Vicenzy z niżej notowanym 

BPS Mix, w stosunku 1:2 (25:9)(24:26)

(13:15). Na uwagę zasługuje również 

porażka faworyzowanego Spiczyna z 

drużyną Dziadki 0:2 w setach.

Do zakończenia fazy zasadniczej po-

zostały dwie serie spotkań. W półfinałach 

rozgrywek sześć pierwszych zespołów 

rozegra mecze: pierwszy z szóstym, drugi 

z piątym, trzeci z czwartym. Zwycięzcy 

tych spotkań grać będą ze sobą w fina-

łach o miejsca 1-3, natomiast przegrani 

o miejsca od 4 do 6. Lokaty pozostałych 

drużyn będą wynikać z miejsca w tabeli 

jakie zajmą na koniec pierwszej fazy 

rozgrywek.          Łukasz Olszewski

Pojezierze: Pański zespół zdo-

był siedem punktów na dziewięć 

możliwych w trzech meczach rundy 

wiosennej. Zawodnicy są już w opty-

malnej formie? 

M. Jabłoński: Odpowiedź na to 

pytanie uzyskamy dopiero po spo-

tkaniach z rywalami prezentującymi 

piłkę na wysokim poziomie, takimi jak 

choćby ŁKS Łódź. 

P: Jakie elementy gry musicie 

jeszcze poprawić?

M.J.: Pełny obraz mankamentów 

w naszej grze przedstawią nam me-

cze z takimi drużynami jak choćby 

wymieniony przeze mnie wcześniej 

ŁKS. Mimo to ciągle pracujemy nad 

taktyką. Zwracamy również uwagę 

na utrzymywanie się przy piłce na 

połowie przeciwnika i grę skrzydła-

mi. Często rozmawiamy z piłkarzami 

o tym, czego od nich oczekujemy. 

Myślę, że na tą chwilę realizujemy 

nasze założenia w sześćdziesięciu, 

maksymalnie siedemdziesięciu pro-

centach. 

P: Do GKS w przerwie zimowej 

dołączyli nowi zawodnicy. Z którego z 

nich jest Pan najbardziej zadowolony, 

a który jeszcze nie wkomponował się 

w zespół?

M.J.: Nie będę odnosić się do 

konkretnych nazwisk, natomiast  

mogę powiedzieć, że żaden z nowych 

graczy mnie nie zawiódł. Przed rundą 

wiosenną uzupełniliśmy skład o kilku 

zawodników po to by uzupełnić braki 

na kilku pozycjach ale i zwiększyć ry-

walizację wewnątrz drużyny. Póki co 

nie ma zawodników, którzy zawodzą 

nasze oczekiwania.

P: Do tej pory w rundzie wio-

sennej nie robił Pan wielu zmian w 

składzie. Możemy spodziewać się 

większej rotacji?

M.J.: Rotacja z pewnością będzie 

większa, ponieważ dysponujemy wy-

równaną kadrą. Nie oznacza to jednak, 

że wymienię z meczu na mecz połowę 

drużyny. Będą to raczej zmiany kosme-

tyczne wynikające z problemów z kontu-

zjami, czy też zawieszeniem za kartki.

P: Czy planuje Pan w najbliż-

szym czasie dołączyć do składu kogoś 

z drużyny rezerw?

M.J.: W drugiej drużynie jest 

kilku bardzo utalentowanych młodych 

graczy, jednak aktualnie żaden z nich 

nie wyróżnia się na tyle by go dołą-

czyć do pierwszego zespołu. Niemniej 

z trenerem Mirosławem Kosowskim 

wspólnie obserwujemy zawodników 

rezerw. Być może za jakiś czas któryś 

z młodych piłkarzy otrzyma szansę na 

grę w pierwszym składzie.

P: Napastnik Nildo strzelił w 

rundzie rewanżowej już dwie bram-

ki, jednak ciągle ma spory problem 

ze skutecznością. Dobrze pokazał to 

mecz wyjazdowy w Niecieczy, gdzie 

nie wykorzystał kilku stuprocento-

wych sytuacji. Jaka Pana zdaniem 

jest tego przyczyna?

M.J.: Nie ma na świecie za-

wodnika, który wykorzystałby swoje 

wszystkie sytuacje. Nawet Lionelowi 

Messiemu zdarzało się pudłować 

w świetnych sytuacjach. Najważ-

niejsze by Nildo był  maksymalnie 

skoncentrowany na swojej grze w 

polu karnym przeciwnika. Wtedy z 

pewnością będzie częściej trafiał do 

siatki bramkarza rywali. Ma ku temu 

odpowiednie umiejętności.

P: Jak wygląda sytuacja ze sta-

nem zdrowia Adriana Paluchow-

skiego?

M.J.: Adrian wznowił treningi po 

zabiegu artroskopii kolana. Zostanie 

dołączony do składu kiedy nadrobi 

zaległości.

P: Od pewnego czasu trwa kon-

flikt pomiędzy kibicami a klubem 

wynikający ze zmiany nazwy Górnik 

Łęczna na GKS Bogdanka. Jak Pan 

to skomentuje?

M.J.: Protest kibiców nie uła-

twia nam gry, ponieważ brakuje nam 

ich dopingu. Wtedy piłkarzom gra 

się zdecydowanie lepiej. Presja ze 

strony kibiców jest  nam potrzebna, 

bo dodatkowo mobilizuje drużynę. 

Mimo zaistniałej sytuacji zachęcam 

kibiców do przyjścia na stadion. 

Nasza gra stoi na wyższym poziomie 

niż jesienią. Jest więcej szybszych, 

składnych akcji w wykonaniu na-

szych zawodników. Na pewno dadzą 

z siebie wszystko.

Rozmawiał Łukasz Olszewski

Rozmowa z Mirosławem Jabłońskim, trenerem 

pierwszoligowego zespołu GKS Bogdanka

Dadzą z siebie wszystko

Za nami kolejny bieg górniczy. W 
tym roku wzięła w nim  udział rekordowa 
liczba uczestników. Biegło ponad 100 
osób. Wszyscy ukończyli bieg w dosko-

nałych nastrojach.
Z Lubelskiego Węgla „Bogdan-

ka” S.A udział wzięli: Kot Leszek, 
Wrocławski  Stanis ław,  Podl ipny 
M a r e k ,  B i s e k  M a r e k ,  K o ś c i a r z 
Jan, Iwanicki Władysław, Dudziak 
Andrzej,  Sikorski Stanisław, To-

Sześciu piłkarzy GKS Bogdan-

ka wraz z przedstawicielem zarządu 

klubu, Joanną Matejak odwiedziło na 

zaproszenie Mariusza Łagodzińskiego 

oraz dyrektora szkoły Wojciecha Zgoliń-

skiego Szkołę Podstawową im. Kornela 

Makuszyńskiego w Łańcuchowie. 

Na początek Radosława Bartoszewi-

cza, Sergiusza Prusaka, Veljko Nikitovicia, 

Dawida Sołdeckiego, Jakuba Giertla, Ad-

riana Paluchowskiego, kierownika druży-

ny Mirosława Budkę oraz Joannę Matejak 

przywitały gromkie brawa zebranych 

dzieci. Następnie przedstawiciele klubu 

wręczyli maluchom nagrody za udział 

w konkursie wiedzy o naszym klubie. 

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach 

wiekowych - klasy I-III (1 miejsce Mateusz 

Rudnicki, 2. Martyna Stadnik, 3. Jan Kura) 

oraz IV-VI (1. Jakub Klepacki, 2. Albin 

Klepacki, 3. Katarzyna Olender). 

Potem był czas na zadawanie pytań, 

na które nasi zawodnicy odpowiadali 

długo i wyczerpująco. Na koniec dzieci 

przygotowały gościom miłą niespo-

dziankę pięknie odśpiewując klubowy 

hymn. Ostatnie chwile przed dzwonkiem 

upłynęły im na zbieraniu autografów. 

Zapewne nie była to ostatnia wizyta 

naszych piłkarzy w Łańcuchowie, gdyż 

trwają przygotowania do założenia tam 

klubu młodego kibica.                   redil

Dolny rząd od lewej: trener Mirosław Staniec, Julija So-

kolova, Anna Sznyrowska, Ana Alekperova, Katarzyna 
Podsiadła, Magdalena Dudek, Olha Zubchyk, Raymonda 
Kudyte, Paulina Kawalec
Górny rząd od lewej: Agata Siczek, Mariola Lisowska (ka-

pitan drużyny), Edyta Smolak, Agata Guściora, Katarzyna 
Kiedrzynek, Katarzyna Derbich, Joanna Rura, Maryna 
Huzarewicz, Anna Grudzińska, Paulina Pakuła.

Alekperova Anna, Gru-

dzińska Anna, Huza-

rewicz Maryna, Der-

bich Katarzyna, Dudek 
Magdalena, Kiedrzynek 
Katarzyna, Kwietniew-

ska Dominika, Kudyte 
Raymonda, Lisowska 
Mariola, Mitrus Dorota, 
Naklicka Justyna, Pa-

kuła Paulina, Podsiadła 
Katarzyna, Rukasz Anna, 
Sokolova Julija, Stęp-

niewska Justyna, Siczek 
Agata, Smolak Edyta, 
Zubchyk Olha, Rura Jo-

anna, Sznyrowska Anna, 
Kawalec Paulina, Gu-

ściora Agata.

Kadra I drużyny piłki nożnej kobiet GKS 

Górnik Łęczna – runda wiosenna 2010/2011

Zmiana lidera

Piłkarze w Łańcuchowie

- Rok 2010 zaczynaliśmy mając ponad 

5 mln zł budżetowej dotacji i 2 mln zł z 

projektu unijnego. Teraz mamy tylko trochę 

ponad 1 mln 800 tys. zł plus niecały milion 

z Europejskiego Funduszu Społecznego - 

tłumaczy Janina Brońska, dyrektor Powia-

towego Urzędu Pracy w Łęcznej.
Co rządowe cięcia oznaczają dla 

mieszkańców powiatu? – Nie więcej 

niż 200 osób dostanie 4-miesięczny 

staż, a rok temu mieliśmy aż 663 sta-

żystów, którzy praktykowali od 6 do 12 

miesięcy – tłumaczy Brońska. I dodaje 
-  Zmniejszyliśmy także maksymalną 

kwotę dofinansowania na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej z 20 na ok. 12 

tys. zł. Takie środki finansowe otrzyma 

co najwyżej 40 osób, a w roku ubiegłym 

skorzystało z nich 70 początkujących 

biznesmenów. Rezygnujemy ponadto z 

dofinansowania studiów podyplomo-

wych i w znacznym stopniu ograniczymy 

szkolenia grupowe. 

W tym roku urząd pracy skupia się 
na najważniejszych celach: wspieraniu 
długotrwałych bezrobotnych, osób nie-

pełnosprawnych czy bezrobotnych po 
50-tce. - Wszystkie działania będą teraz 

efektywne, np. wybieramy takie staże, po 

których jest większa szansa na znalezie-

nie pracy – tłumaczy Brońska. 
Kamil Kulig

Mniej kasy w urzędach pracy
dok. ze str. 1

Sekcja Motorowa GKS Bogdanka 

S.A. jest organizatorem pierwszych 

dwóch eliminacji  Mistrzostw Polski 

oraz Pucharu Polski w Cross Country 

w ramach oficjalnych imprez PZM, 

które odbędą się 9 i 10 kwietnia 2011r 

(początek o godzinie 10). Są to elimi-

nacje rozpoczynające  sezon 2011 w tej 

dyscyplinie. Zawody odbędą się pod 

patronatem Perła Browary Lubelskie 

S.A., Kopalni Lubelski Węgiel „Bog-

danka” S.A. 

Zawodnicy Sekcji Motorowej będą 
mieli okazję pokazać swoje umiejętności 
i powalczyć o pierwsze punkty w sezo-

nie rozpoczynając tym samym wyścig 
do zdobycia  tytułów indywidualnych 
mistrzów Polski. Zawody będą zorgani-
zowane w bardzo atrakcyjnym i niety-

powym miejscu na terenie Lubelskiego 
Węgla „Bogdanka” S.A. Tor przejazdu 
będzie usytuowany na hałdzie kopalni 
nazywanej przez zawodników „księży-

cowym krajobrazem”.
Warto przypomnieć, że w sezonie 

2010 Sekcja Motorowa GKS Bogdanka 
S.A. zdobyła tytuł Klubowego Mistrza 
Polski a zawodnicy sekcji zdobyli tytuły 

indywidualnych mistrzów (Karol Kę-

dzierski – Mistrz Polski w klasie E1, Ka-

mil Walczak – Mistrz Polski w klasie E2/
E3, Wiktor Więckowski – Mistrz Polski 
w klasie Junior 85, Maciej Więckowski 
– I Vicemistrz Polski w klasie Junior 85, 
Filip Więckowski – II Vicemistrz Polski 
w klasie Junior ). Chcielibyśmy również 
zaznaczyć, że ubiegłoroczne mistrzostwa 
w Cross Country, których sekcja była 
organizatorem zostały ocenione przez 
sędziów PZM jako najlepiej zorganizo-

wane i najbardziej atrakcyjne mistrzostwa 
w Polsce.

Dodatkową atrakcją podczas tego-

rocznych mistrzostw będzie możliwość 
śledzenia zmagań zawodników bez ko-

nieczności wchodzenia na hałdę, na tele-

bimie usytuowanym przy torze przejazdu 
zawodników przy strefie startu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia zawodów na żywo i dopin-

gowania naszych zawodników w zdoby-

waniu pierwszych punktów w sezonie, a 
w trosce o tych, którzy nie będą mogli 
przyjechać przygotowana będzie  relacja 
na antenie  TVP Lublin,TVP Sport oraz 
TVN Turbo.

Zapraszamy na Cross Country

maszewski Leon. Wszyscy dobiegli 
do mety. 

Kolejnym startem naszych był XXXI 
Półmaraton w Wiązownej. W tym roku 
ukończyło bieg 1326 biegaczy amatorów. 
Z LW „Bogdanka” udział wzięło 12 osób. 
Poldipny Marek, który pobiegł najlepiej i 
był 41, a następnie: Stelmach Zbigniew, 
Bisek Marek, Gruca Krzysztof, Wrocław-

ski Stanisław, Kot Leszek, Frankowski 
Łukasz, Górski Stefan, Szczypek Jan, 
Iwanicki Władysław, Tomaszewski Leon, 
Dudziak Andrzej.                           redil

Górnicy biegają

Kilkanaście dni temu odbyła się 

I Gala MMA w Łęcznej. Było to naj-

bardziej oczekiwane przez miłośników 

mieszanych sztuk walki, wydarzenie w 

naszym regionie.

Halę przy ulicy Jaśminowej w Łęcznej 
szczelnie wypełnili kibice. Impreza rozpoczę-

ła się chwilę po godzinie osiemnastej, poka-

zową walką w technice MMA. Już na samym 
początku mogliśmy przekonać się, że mamy 
do czynienia z prawdziwymi wojownikami - 
polała się krew z rozbitych łuków brwiowych. 
Zawodnicy walczyli w klatce, dodatkowo 
widowisko było nagrywane przy pomocy 
kamery zamontowanej na wysokim wysię-

gniku. Obraz przekazywany był na ledowy 
telebim.

Podczas całego wieczoru mieliśmy oka-

zję zobaczyć 8 walk. Niestety nasi rodzimi 
„fighterzy” musieli ustąpić miejsca gościom.  
Największe emocje wzbudziła, nie jak 
można było się spodziewać walka wie-

czoru, lecz poprzedzający ją pojedynek w 
którym wystąpił reprezentant CSW Hercu-

les - Norbert Piskorski i Bartosz Różycki.  
Pomimo bardzo dobrego startu, niesamo-

wicie głośnego dopingu i efektownego 
rzutu, również tym razem nie mogliśmy się 
cieszyć wygraną zawodnika z Łęcznej.

Jak na pierwsze tego typu wyda-

rzenie, wypadło całkiem nieźle. 
Oczekujemy zatem na kolejne 
imprezy z tego cyklu. 

Wyniki poszczególnych walk: 

Dawid Drobina pok. Grze-

gorza Lipskiego przez pod-

danie (skrętówka), runda 1 

Open: Bartosz Różycki pok. Nor-
berta Piskorskiego przez TKO 
(uderzenia w parterze), runda 1 

90 kg.: Remigiusz Gros pok.. Marcina 

Freitaga przez KO (lewy sierpowy), runda 1 

84 kg.: Łukasz Dobrowolski pok. Konrada Pła-

zę przez TKO (uderzenia w parterze), runda 1 

77 kg.: Dominik Wiewióra pok. Dawid 
Kiper przez poddanie (balacha), runda 1 

77 kg.: Tomasz Nebeling pok. Szymona Boniec-

kiego przez TKO (uderzenia w parterze), runda 1 

70 kg.: Kamil Korycki pok. Patryka Mitułę przez 
poddanie TKO (uderzenia w parterze ), runda 1 

66 kg.: Michał Lelek pok. Emila Białczaka 
przez poddanie (kimura), runda 2       

                                                         Arek

Mieszane sztuki walki w Łęcznej
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Ogłoszenia drobne

Pod patronatem wójta gminy Ludwin 
Andrzeja Chabrosa, Stowarzyszenie 
Kobiet Powiatu Łęczyńskiego w ramach 
zadania Gminy Ludwin z dziedziny 
„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury”, 
zorganizowało  cykliczną imprezę Tłusty 
Czwartek – „Ludwińskie smaczki” ma-
jącą na celu zaktywizowanie i integrację 
mieszkańców gminy oraz promocję trady-
cyjnych produktów lokalnych. 

Tłusty czwartek w Ludwinie odbywa 
się już od 10 lat a więc to już tradycja. Nie 
dziwi więc ogromna frekwencja, w sali 
brakowało miejsca. Na imprezie pojawili 
się także zaproszeni goście na czele ze 
starostą Adamem Niwińskim. Podczas 
spotkania można było obejrzeć występ 
świetnego kabaretu ”Szara Eminencja” 
oraz wystawę prac  lokalnych twórców i 
rękodzieła. Wielką niespodzianką był wy-
stęp Klubu Seniorów z Ludwina. Okazało 
się, że śpiewająco przygotowani seniorzy 
zachwycili publiczność i niestety ich wy-
stęp był zdecydowanie za krótki. 

Odbyły się również dwudniowe 
warsztaty kuchni tradycyjnej w których 

uczestniczyły chętne mieszkanki gminy. 
Podsumowaniem był konkurs kulinarny, na 
który zgłoszono 56 potraw. Komisja oceni-
ła przygotowane produkty według kategorii 
i kryteriów oceny zawartych w regulaminie 
konkursu i przyznała nagrody. 

W kategorii potraw regionalnych 
pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i 
mieszanego pierwsze miejsce zdobyła 
„Indyczka nadziewana, pieczona” Wie-

sławy Wójcik z Zezulina 
Pierwszego, drugie „Schab 
z pieczarkami” Doroty Woż-
niak z Ludwina, a trzecie 
„Pasztet z selera” Amelii 
Barabasz z Dratowa.

W kategorii „Pierogi, 
ciasta i chleby” najwyżej oce-
niono „Saszetki z farszem” 
Elżbiety Czarneckiej z Drato-
wa, drugie miejsce przyznano 
„Pączkom z Ludwina” Urszu-
li Lipskiej z Dratowa, a trze-
cie „Pierogom z soczewicy” 
Wandy Olędzkiej z Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ludwinie.
W kategorii „Napoje, nalewki i prze-

twory” jurorom najbardziej przypadła do 
gustu „Nalewka z kwiatu czarnego bzu” 
Anny Czarneckiej z Grądów, następnie 
„Nalewka na węgierkach” Zofi i Trębickiej 
z Kaniwoli, a trzecie miejsce przyznano 
„Sałatce z pomidorów” Marii Żak z Ze-
zulina Niższego.

Wyszukane  i wyróżnione dania 
w konkursie będą wizytówką naszego 
regionu i być może znajdą się na Liście 
Produktów Tradycyjnych. Impreza za-
kończyła się degustacją potraw kuchni 
tradycyjnej i zabawą w rytmach utworów 
zespołu „Player”.

Ludwińskie Smaczki

zdjęcia A. Pasieczny

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. Tel: 
607-974-094.
Sprzedam mieszkanie 75,5m2 (akt notarialny), 
4 pokoje, widna kuchnia, łazienka, oddzielne 
WC, duży balkon, piwnica2/2, w cenie rów-
nież działka 5 ar w ogródkach działkowych 
niedaleko mieszkania. Cena do uzgodnienia. 
Tel: 506-154-563 (Wierzbica Osiedle)
Sprzedam mieszkanie w Milejowie, 
wspólnota mieszkaniowa, I piętro, 46m2, 2 
pokoje, cena 140tys./ do uzgodnienia. Tel: 
81 75 72 096; 505-049-035, po 15-tej.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1ha 
30ar Łęczna-Trębaczów, Cena do uzgod-
nienia. Tel: 530-503-280.
Sprzedam działkę 17ar, położoną w Łęcz-
nej przy ul. Ogrodowej nr działki 2464/7. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 513-156-747.
Sprzedam Wartburga 1,3, 91r.; beznzyna+gaz. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 663-499-056.
Wynajmę kiosk lub sprzedam (za Wame-
xem); wynajęcie 400zł./mc; sprzedaż 12 
tys. Tel: 603-965-902

Do wynajęcia lokal 50m2 w centrum 
Łęcznej (za Wamexem) cena 40zł./m2 + 
media na każdą działalność gospodarczą 
lub biuro.Tel 603-965-902.
Opiekunka do dzieci z wieloletnim do-
świadczeniem (praca w przedszkolu), tylko 
na terenie Łęcznej. Tel: 698-084-737.
Sprzedam dom piętrowy 300m2 z ogrodem ( 10 
ar) ,wynajmę lub sprzedam. Cena do uzgodnie-
nia. Łęczna.  Tel: 81 75 20 196; 794 983 352.
Sprzedam działki budowlane w Starej Wsi 2,5 
km od Łęcznej, 20 i 32 ar, narożne przy drodze 
asfaltowej, pełna dokumentacja, szer. 39m, 
cena do uzgodnienia. Tel: 602-598-557.
Sprzedam mieszkanie w Łęcznej 36m2, 
ul.Skarbka ,I piętro ,150tys./do uzgodnie-
nia. Tel: 510-539-736.
Poszukuję opiekunki do chorej kobiety, 
najchętniej całodobowo w Łęcznej. Tel: 
667-809-917.
Sprzedam kiosk typu RUCH , ok. 20m2 w 
Łęcznej cena 2 tys./ do uzgodnienia. Tel: 
785-865-777.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 80ar 
w Szpicy, na trasie Łęczna-Siedliszcze          

(10 km od Łęcznej) szer. 22m, cena 11 tys., 
wszystkie media. Tel: 81 752 17 02.
Sprzedam przyczepę wywrotkę D 732 
na niskich kołach, maszyny stolarskie, 
pługi 5 podorywkowe fabryczne. Tel: 
667-190-188.
Wynajmę niezależny pokój dla mężczyzny 
w domku jednorodzinnych w Łęcznej. Tel: 
669-891-232.
Sprzedam działkę budowlaną Kol. Łuszczów, 
20ar, Cena do uzgodnienia. Tel: 81 750 12 79.
Sprzedam rozrzutnik obornika w dobrym sta-
nie. Cena do uzgodnienia. Tel: 81 750 12 79.
Sprzedam mieszkanie M5, 83m2; 4 po-
kojowe, I piętro, Oś. Bobrowniki Łęczna 
lub zamienię na mniejsze M2 lub M3 Tel: 
663-485-066.
Profesjonalne wypełnianie pitów. Tanio, 
szybko i rzetelnie. Tel: 726 375 742. Cena 
30zł./pit.
Sprzedam Wolkswagen POLO CLASSIC 
1,4 kat. B, 99r.; 86 000 km. Cena do uzgod-
nienia. Tel: 696 682 011.
S p r z e d a m  l o d ó w k ę  E l e k t r o l u x , 
wys.150cm. Cena 400 zł. ( do uzgodnie-
nia). Tel: 692-882-704.
Sprzedam działkę budowlaną 0,26h w 
Starej Wsi/ k Łęcznej. Cena 70 tys./ do 
uzgodnienia (komplet dokumentów). 
Tel: 723-139-051.
Sprzedam Renault Scenic Grand ( 7 os.) 
2008r; 40 tys. km, srebrny metalik, 1,9DCi, 
130KM. Cena 37900zł./ do negocjacji. Tel: 
603-683-900.
Sprzedam Renault Modus (nowy model) 
2008r., 30tys. km, beż metalik, 1,5DCi. 
Cena 27900zł. Tel: 603-683-900.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. 
Tel: 81 752 09 37.


