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Wymuszone zmiany w radzie miejskiej

Kotuła za Matyska
Skład Rady Miejskiej w Łęcznej
ulegnie zmianie. W jej historii takie
przypadki już występowały. Wakaty
pojawiały się w przeszłości po śmierci
radnych, ale także po ich rezygnacji z pełnienia funkcji. Nigdy jednak
z powodów lustracyjnych.
Wiceprzewodniczący rady Janusz
Matysek złożył mandat kilka dni po tym,
jak został publicznie – podczas sesji rady
– oskarżony o świadomą współpracę
z PRL-owskimi Służbami Bezpieczeństwa. Informacji tej nie wykazał w składanym oświadczeniu lustracyjnym. Nie
wiadomo czy były już radny skorzysta

z prawa i postara się przed sądem oczyścić z postanowionych mu zarzutów. Podczas sesji nawet nie próbował się bronić
i komentować informacji uzyskanych
w IPN przez radnego Grzegorza Pelicę.
W związku z wakatem, 19 maja
Rada Miejska w Łęcznej obradując na
nadzwyczajnej sesji podjęła uchwałę
w sprawie stwierdzenia zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Łęcznej. Otwiera to drogę do złożenia ślubowania przez Antoniego Kotułę sołtysa
wsi Stara Wieś, który zgodnie z ordynacją
wyborczą zastąpi w radzie miejskiej Janusza Matyska.
BB

Finał zbiórki darów dla Ukrainy
Fundacja „Dajmy szansę” z Milejowa we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Łęcznej, Redakcją Pojezierza oraz RCH
WAMEX od marca do końca
maja 2014 przeprowadziła
na terenie powiatu łęczyńskiego zbiórkę publiczną z
przeznaczeniem na pomoc
osobom, które ucierpiały w
wyniku kryzysu społecznego
na Ukrainie.
Zbiórka darów rzeczowych
prowadzona była na terenie
sklepów w całym powiecie łęczyńskim.
Dzięki oﬁarności mieszkańców powiatu
udało się zebrać żywność trwałą typu:
mąka, kasze, cukier, ryż, oleje, konserwy,
a także środki czystości oraz ubrania.

Pierwsza partia darów za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Lubelskiej tra-

ﬁła już w drugiej połowie marca do osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym
rodzin osób poszkodowanych na Majdanie. Ich nazwiska ustalono we współpracy
z ukraińskim Caritas. Rozprowadzeniem
darów przesłanych na Ukrainę pocztą zajęła się paraﬁa pw. św. Stanisława Kostki
w Kołodziejach (rejon tarnopolski) i
ośrodek duszpasterski błogosławionego
Jana Pawła II we Lwowie.
Druga partia darów już wkrótce zostanie zawieziona do Caritas w Lublinie
i przekazana potrzebującym na Ukrainie.
Serdecznie dziękujemy osobom, które
zechciały wesprzeć naszą akcję, a także
właścicielom sklepów za włączenie się
w organizację zbiórki.
(nor)
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Tragiczne wypadki w Stawku i Łęcznej
Do tragicznego w skutki wypadku doszło we wtorek 27 maja w Stawku, na przewoził prawidłową liczbę pasażedrodze z Kijan do Łuszczowa. Bus wiozący pasażerów z Lublina do Ostrowa Lu- rów.
Wojewoda lubelski Wojciech Wilk
belskiego czołowo zderzył się z samochodem dostawczym. Na miejscu zginęły cztery
osoby, w tym obaj kierowcy (w wieku 50 i 58 lat) i dwie pasażerki busa w wieku 56 w środę zwrócił się do kancelarii premiera
o przyznanie ﬁnansowej pomocy
i 72 lat, a 22 zostały ranne. W szpitalu zmarły dwie kolejne – w tym 77-letnia kobieta.
dla rodzin osób, które zginęły w wyDwa dni później ok. godz. 15.40 na ul. Chełmskiej w Łęcznej zderzyły się peugeot padku w Stawku, określanego jako kataz daewoo lanos. Na miejscu zginęły dwie osoby – małżeństwo z gm. Cyców (63 i 55 lat),
strofa lądowa - po około 12 700 złotych
które jechało lanosem. Kierowca peugeota (mieszkaniec Łęcznej), który zjechał ze
brutto.
(nor)
swojego pasa, został przewieziony z obrażeniami głowy do szpitala.
W obu przypadkach do wypadków
w tej sprawie. Chodzi o kiedoszło na prostych odcinkach drogi, na
rowcę innego samochodu doskutek zjechania jednego z samochodów
stawczego, który mógł widzieć
na przeciwległy pas ruchu. Trwa ustalawypadek. Auto o nieustalonej
nie przyczyn.
marce i kolorze jechało w stronę
Na razie w przypadku kierowcy
Łuszczowa.
auta dostawczego, wykluczono po sekProkuratura bierze pod
cji tylko możliwość by doznał on ataku
uwagę różne scenariusze,
serca. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
w sprawie ewentualnej awarii
Do czwartku nie zgłosił się na posamochodu wypowie się bielicję ani do prokuratury kierowca, który
gły. Bus dostawczy nie był nadPo wypadku w Stawku - fot. KPSP Łęczna
miernie przeciążony, a osobowy
może okazać się kluczowym świadkiem

Czyste powietrze i trawa zielona
Przyjechali z Oświęcimia i chcą
nam mówić jak mamy żyć, gdzie pracować i jak chronić przyrodę. Tak można
by streścić cykl spotkań członków Towarzystwa na Rzecz Ziemi z Oświęcimia, które tamtejsi ekolodzy zorganizowali z mieszkańcami naszego regionu.
W Spiczynie, Lublinie i Łęcznej ekolodzy przekonywali o szkodliwym wpływie na ludzi i środowisko elektrowni
węglowej, która ma zostać wybudowana w Starej Wsi koło Łęcznej.
O planowanej inwestycji pisaliśmy
w Pojezierzu już parokrotnie. Elektrownię
chce wybudować francuski koncern GDF
Suez, który jest piątym co do wielkości
wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.
Firma jest właścicielem elektrowni w Połańcu o mocy 1800 MW, która produkuje
rocznie około 7 TWh energii elektrycznej.
Jest jednocześnie jednym z największych
producentów energii odnawialnej dzięki
instalacji współspalania biomasy z węglem kamiennym. Elektrownia w Starej
Wsi koło Łęcznej ma mieć moc 500 megawatów i być opalana węglem pochodzącym z Bogdanki. Budowa ma kosztować ponad 3 miliardy złotych, a pierwszy
prąd miałby w założeniach popłynąć do
sieci w 2020 roku, a sama inwestycja rozpocząć się w 2016 roku.
Dla naszego regionu to olbrzymia
gospodarcza szansa. Podatki dla samorządów, ale przede wszystkim nowe miejsca

pracy. Dzięki energetycznej ﬁrmie powinno powstać co najmniej 200 nowych
miejsc pracy. Do tego przy budowie, która
potrwa 50-56 miesięcy, pracować by mogło stale około 500 osób, a w okresie największego natężenia prac nawet 1500.
Te argumenty nie przekonują jednak
ekologów z Oświęcimia. Przede wszystkim ich zdaniem badania zamieszczone
w raporcie środowiskowym na temat oddziaływania elektrowni zostały przeprowadzone nierzetelnie. Będzie ona o wiele
bardziej szkodliwa, niż to przedstawiono
w raporcie. Do tego ekolodzy uważają,
że Lubelszczyzna jest „środowiskową
perłą” i dlatego powinniśmy pozostawić przyszłym pokoleniom czyste powietrze i trawę zieloną. Namawiali więc
do samodzielnego wytwarzania energii
elektrycznej, twierdząc, że obywatelski
sektor wytwarzania energii da więcej
miejsc pracy.
Rzeczywistość jest jednak zupełnie
inna. Według danych na 31 marca 2013
roku w całym województwie lubelskim
są zaledwie cztery przemysłowe instalacje wytwarzające odnawialną energię –
dwie biogazowe, jedna spalająca biomasę
i jedna współspalająca biomasę. Dlaczego? Bo mieszkańcy oprotestowują
biogazownie, nie chcą też, z uwagi na
rozrzuconą w terenie zabudowę, farm
wiatrowych. Mieszkańcy z okolic Starej Wsi – inspirowani nota bene przez

importowanych ekologów – też początkowo protestowali przeciw elektrowni
węglowej. Kiedy jednak pojechali do
Połańca i zobaczyli jak dzisiaj pracuje
nowoczesna elektrownia przestali mieć
zastrzeżenia!
Do tego „obywatelska” produkcja
energii w naszym stosunkowo biednym
społeczeństwie „Polski B” może się
właściwie ograniczać do przydomowych
wiatraków i ogniw fotowoltaicznych.
Tylko, że takie „solary” instalowane na
budynkach mogą dawać od 10 do kilkudziesięciu kW energii. Aby osiągnąć
moc 500 MW elektrowni węglowej, panele musiałoby zainstalować około 17-20
tysięcy gospodarstw domowych naszego
powiatu. Czyli właściwie każda rodzina.
To wszystko w powiecie w którym odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji i gazu przewodowego,
w każdym z tych cywilizacyjnych udogodnień, nie przekracza 10 proc.
Nie jestem przeciwnikiem odnawialnej energii, przeciwnie chciałbym aby
w Polsce coraz więcej jej wytwarzano
w oparciu o wodę, wiatr, odpady z gospodarstw rolnych czy słońce. Samym chciejstwem jednak jeszcze niczego nie wybudowano. Produkcja takiej energii jest w Polsce
nadal mało opłacalna, nie można też emisji
CO2 o ciągle do końca nieudokumentowanej szkodliwości, zastępować uciążliwym,
dok. na str. 3

WP3 – przestrzeń wspólnych działań
Nowoczesna sieć klasy operatorskiej WP3 to ponad 300 km połączeń radiowych w paśmie licencjonowanym, 7 km światłowodu, nowoczesna serwerownia,
dodatkowo: hotspoty, telecentra, telefonia IP, system biblioteczny, elektroniczna
skrzynka podawcza. Na wybudowanej infrastrukturze skorzystają wszyscy:
mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy, uczniowie.
- Efekty budowy Regionalnej sieci szerokopasmowej są już widoczne – zapewnia Adam Niwiński, starosta łęczyński – nowoczesne Centrum Zarządzania Siecią,
zaawansowana technologicznie serwerownia, stacje bazowe – to pozwoli na „bycie”
w sieci mieszkańcom powiatów łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodawskiego.
dok. na str. 4
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KRONIKA
Ucierpiał pijany rowerzysta
W miejscowości Zoﬁówka 39–letni
mieszkaniec gm. Łęczna został potrącony
przez samochód ciężarowy marki Scania
w wyniku czego doznał złamania ręki i
traﬁł do szpitala w Łęcznej. Kierujący
scanią 46–letni mieszkaniec Włodawy był
trzeźwy. Rowerzysta miał z kolei ponad 2
promile alkoholu, nieoświetlony rower i
podwójny zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych i rowerów obowiązujący
zgodnie z wyrokiem sądu do 2014 roku i
2016 roku. Do zdarzenia doszło 28 maja
przed godz. 22.00 na drodze K-82 w miejscowości Zoﬁówka.
Zderzenie dwóch aut
Do zderzenia dwóch samochodów
osobowych doszło 22 maja ok. godz. 15
w Witaniowie gm. Łęczna. W wyniku
wypadku jeden z pojazdów wylądował w
przydrożnym rowie, drugi stał na jezdni i
blokował pas ruchu. Jedna osoba została
poszkodowana, pomocy udzielił jej Zespół Ratownictwa Medycznego. W akcji
ratowniczej trwającej 41 minut, wzięło
udział czterech ratowników straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.
Kradli w Łęcznej i Lubartowie
Policjanci z Lubartowa i Łęcznej
przedstawili 22 zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem czterem mężczyznom w wieku od 18 do 21 lat. Od października ubiegłego roku w różnym składzie osobowym dokonywali kradzieży
oleju napędowego, pojemników plastikowych na paliwo, urządzeń elektrycznych, sprzętu do połowu ryb oraz części
do maszyn rolniczych. Grupa działała na
terenie powiatu lubartowskiego i łęczyńskiego. Spowodowali straty na blisko 28
tys. zł. Wobec dwóch zatrzymanych sąd
zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W powiecie lubartowskim do zdarzeń dochodziło od października ubiegłego roku. Z kolei na terenie powiatu
łęczyńskiego pierwsze zgłoszenia o kradzieżach policjanci otrzymali w lutym.
Sprawcy kradli głównie olej napędowy
z zaparkowanych koparek, spychaczy,
ciągników rolniczych i pomieszczeń
gospodarczych. Sprawą zajęli się lubartowscy i łęczyńscy policjanci. Przez
cały czas trwania postępowania, kryminalni na bieżąco analizowali zebrane w
prowadzonych sprawach informacje. Na
podstawie swoich ustaleń wytypowali
sprawców. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy gm. Ostrów Lubelski w wieku
20 i 21 lat, mieszkaniec gm. Serniki w
wieku 19 lat, a także 19 – letni mieszkaniec gm. Ludwin.
W środę 21 maja wobec 20–letniego
mieszkańca gm. Ostrów Lubelski sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Następnego dnia decyzją sądu do aresztu
traﬁł jego 21–letni wspólnik również z
gm. Ostrów Lubelski.
Policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi im
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Wypadek w Zezulinie
13 maja około godz. 19 do wypadku
drogowego na drodze wojewódzkiej w
Zezulinie (gm. Ludwin) wyjechały aż
trzy zastępy straży pożarnej: zastęp z KP
PSP w Łęcznej oraz OSP Ludwin i OSP
Zezulin. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym Scania. Samochód ciężarowy
blokował na drodze jeden pas ruchu, a
osobowy znajdował się poza jezdnią na
poboczu. Utkwiła w nim jedna osoba
poszkodowana, którą wydobyli ratownicy i przetransportowali do karetki
pogotowia. Akcja ratownicza trwała 2
godziny 21 minut, wzięło w niej udział
13 ratowników, pogotowie ratunkowe
oraz policja.

ZDARZEŃ
Obywatelskie zatrzymanie
Obywatelskim ujęciem zakończyła
się podróż dla nietrzeźwego kierowcy.
45–letni mężczyzna kierujący pojazdem
marki Daewoo Tico został zatrzymany
przez dwóch mieszkańców Chełma. Do
zdarzenia doszło 8 maja około godziny
16.20 w miejscowości Stawek gm. Cyców. Mężczyźni widząc jakie manewry
wykonuje kierowca tico zatrzymali go,
zabrali kluczyki, po czym przekazali w
ręce policjantów z łęczyńskiej drogówki.
Mieszkaniec gm. Cyców prowadził auto
bez uprawnień, mając do tego ponad
2, 60 promila alkoholu w organizmie.
Wkrótce za swój czyn odpowie przed
sądem. Zgodnie z obowiązującym prawem kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat
pozbawienia wolności.
Zderzenie dwóch aut
09 maja br. po godz. 15 Stanowisko
Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
przyjęło zgłoszenie o wypadku drogowym w Zoﬁówce gm. Łęczna. Do wypadku skierowano dwa zastępy straży
pożarnej z KP PSP w Łęcznej. Na miejscu okazało się, że na skrzyżowaniu dróg
doszło do zderzenia dwóch samochodów
osobowych. Jeden pojazd znajdował się
na jezdni a drugi na skutek uderzenia
wpadł do rowu. Pas drogi krajowej w
jednym kierunku był zablokowany. Strażacy udzielili pomocy trzem osobom poszkodowanym (matce z dwójką dzieci z
jednego z pojazdów). W trakcie działań
kierujący drugim pojazdem zaczął uskarżać się na dolegliwości bólowe – wszystkie cztery osoby pogotowie ratunkowe
odwiozło do szpitala.
W akcji ratowniczej trwającej 2 godziny 11 minut, wzięły udział 2 zastępy
straży pożarnej - 7 ratowników, 2 karetki
pogotowia ratunkowego oraz policja.
Znaleźli narkotyki
6 maja do Prokuratury Rejonowej w
Lublinie został doprowadzony 23–letni
mieszkaniec Łęcznej. Funkcjonariusze
podczas kontroli jego pojazdu marki
Ford Mondeo ujawnili ponad 30 gram
marihuany.
Do zdarzenia doszło w niedzielę
przed północą. Łęczyńscy policjanci podczas patrolu osiedla Bobrowniki skontrolowali zaparkowany na parkingu pojazd
marki Ford Mondeo. W pojeździe przebywało trzech mężczyzn w wieku od
22, 23 i 26 lat oraz 18–latka. Wszyscy
to mieszkańcy Łęcznej. Jak się okazało
właścicielem pojazdu jest 23–latek. W
trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili przy nim ,,skręta” z zawartością suszu roślinnego. Ponadto w pojeździe policjanci znaleźli kolejnego ,,skręta” oraz
woreczek foliowy z zawartością suszu.
Po przeprowadzonym badaniu narkotesterem okazało się, że jest to marihuana.
Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad
30 gram marihuany. Mieszkańcy Łęcznej
zostali zatrzymani.
W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że marihuana należy do 23–letniego właściciela forda.
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania
znacznej ilości środków odurzających.
Ponadto kryminalni ustalili, że udzielał on narkotyki swoim kolegom. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania
znacznej ilości środków odurzających.
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Pożar w Milejowie
Do pożaru ocieplenia przewodu
kominowego budynku mieszkalnego
doszło 3 maja w Milejowie. Zgłoszenie pożaru dotarło do strażaków o godz.
16,30. Pożar ugaszono, a następnie dokonano częściowej rozbiórki ocieplenia
i podbitki dachowej. Poddasze budynku

zostało dokładnie sprawdzone, przewietrzono wszystkie pomieszczenia w budynku i dokonano pomiaru na obecność
trujących gazów pożarowych. Akcja
ratowniczo-gaśnicza trwała 1 godzinę
i 13 minut, wzięły w niej udział 4 zastępy straży pożarnej liczące razem 21
ratowników.
Zboczyli z jezdni
3 maja we wczesnych godzinach rannych około godz. 5 doszło w Łęcznej do
wypadku drogowego na Alei Jana Pawła
II. Samochód osobowy uderzył w barierę
energochłonną. Pojazdem podróżowały
dwie osoby, które na szczęście nie odniosły
obrażeń wymagających hospitalizacji.
Pożar w Spiczynie
1 maja br. po godz. 7 Stanowisko
Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
przyjęło zgłoszenie o pożarze drewnianego budynku gospodarczego w Spiczynie. Do działań zadysponowano w sumie
5 zastępów straży pożarnej: zastęp z KP
PSP w Łęcznej oraz 4 jednostki OSP:
Spiczyn, Ludwin, Jawidz i Zawieprzyce.
Działania ratowniczo–gaśnicze straży
pożarnej polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia odłączeniu dopływu
prądu do obiektu oraz podaniu dwóch
prądów wody: jednego bezpośrednio
na pożar oraz drugiego w obronie stojącego w pobliżu ciągnika rolniczego.
Po zlokalizowaniu pożaru rozebrano i
ugaszono tlące się elementy budynku.
Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała 1,5
godziny, wzięło w niej udział 23 ratowników oraz policja.
opr. nor

Śmiertelne pobicie w Łęcznej
Libacja alkoholowa w jednym z
bloków w Łęcznej miała tragiczny ﬁnał. Zginął 36 letni mężczyzna.
Do zdarzenia doszło na ulicy Orląt Lwowskich 3, prawdopodobnie w
czwartek 22 maja. Pod nieobecność
właściciela mieszkania jego kolega
zrobił tam imprezę na której pobił się
ze swoim kompanem od butelki. Ciosy
okazały się śmiertelne.
Po pewnym czasie właściciel wrócił do swojego mieszkania znajdując w
nim zwłoki 36-latka oraz pijanego kolegę Tomasza K. Wszyscy opisywani
mężczyźni byli znani z nadużywania
alkoholu. Tym razem ﬁnał alkoholowej
libacji okazał się tragiczny.
GK

Motoserce po raz drugi
Rynek I Starego Miasta stał się
godnym miejscem zlotu motocyklistów
nie tylko z całej Lubelszczyzny, ale
także kraju. 26 kwietnia to właśnie do
Łęcznej przyjechało ich ponad 150.
Na skórach widniały nazwy wielu
grup i klubów zrzeszających właścicieli
jednośladów. Rynek wypełnił się rockowym brzmieniem płynącym z rozstawionej przy Urzędzie Stanu Cywilnego sceny.
Motocykliści chcąc zaznaczyć swoją
obecność ruszyli w paradę ulicami miasta. Przechodnie z zaciekawieniem obserwowali kilkuminutowy przejazd. Po
paradzie powrócono do piknikowego klimatu jaki unosił się nad Rynkiem I. Były
rozmowy o nowinkach technicznych,

zawody na najgłośniejszy moto-wydech,
nie zabrakło tradycyjnego grilla.
Motoserce było doskonałą okazją do
spotkań i rozmów ze starymi znajomymi, ale
wszystkich łączył jeszcze jeden cel, którym
była zbiórka krwi. Ostra selekcja pozwalała
na oddanie tego bezcennego płynu tylko wybranym osobom. Mimo to udało się pozyskać 16 litrów tak potrzebnej krwi.
Motoserce odbywało się w Łęcznej
drugi raz. Wcześniej akcja prowadzona
była w Lublinie, ale zmotoryzowani nie
byli zadowoleni ze współpracy z władzami miasta wojewódzkiego. W Łęcznej klimat sprzyja motocyklistom, którzy
czują się tu dobrze. Do tego stopnia, że
już zapowiedzieli kontynuację imprezy
w grodzie dzika.
GK

Zakopał żywe szczeniaki
Ta historia nie ma happy endu. Najpierw dzięki czujności 30-letniej mieszkanki Łęcznej oraz jej dzieci udało się
uratować małe szczenięta zakopane żywcem w ziemi. Kobieta spacerując ulicą
Topolową w Milejowie usłyszała pisk
szczeniaka. Okazało się, że ktoś w ziemi
zakopał 5 małych psów.
Do zdarzenia doszło pod koniec
kwietnia. Dzieci kobiety szybko rozkopały ziemię, gdzie odnalazły małe szczenięta. Psy były zmęczone i wychłodzone.
Na miejsce bardzo szybko przybył patrol
policji oraz lekarz weterynarii, który zaopiekował się małymi psami.
Policjanci z Łęcznej rozpoczęli dochodzenie. Kilkanaście godzin później
zatrzymano 88-letniego mieszkańca
Milejowa podejrzanego o zakopanie

zwierząt. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności. W międzyczasie
dotarła smutna informacja. Uratowane
szczeniaki zostały uśpione. Zdecydował
o tym weterynarz, który wraz z pracownikiem gminy przyjechał na miejsce zdarzenia i zabrał zwierzęta.
GK
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Czerwona kartka dla polityków

Remis ze wskazaniem na PO
Niewiele wyższa niż 23 proc. frekwencja w wyborach do europarlamentu to swoista czerwona kartka
dla polskich polityków wszelkich
maści.
Wszyscy obiecują i obietnic nie
dotrzymują, nie ma na kogo głosować
– mówiło w słoneczną niedzielę bardzo wielu Polaków pytanych o uczestnictwo w głosowaniu. I wybrali słońce
oraz wypoczynek. Ich zdaniem wybrali
racjonalnie.
Racjonalnie zachowali się też tego
dnia mieszkańcy Krakowa, którzy przy
okazji eurowyborów odpowiadali na
pytania w referendum dotyczącym
organizacji olimpiady zimowej pod
Tatrami. Siedemdziesiąt proc. z nich
powiedziało „nie” pomysłowi kosztownych igrzysk organizowanych ku
chwale i dla zaspokojenia ambicji lokalnych władz i sportowych działaczy.
Powiedzieli natomiast „tak” dla budowy metra w Krakowie, rozwijaniu
sieci monitoringu i budowie ścieżek
rowerowych w mieście. Krakowianie
pokazali co dla współczesnego Polaka
jest naprawdę ważne.
Nie igrzyska i dęcie w hurra patriotyczne nuty, ale dobre drogi i szybkie koleje. Nie chcemy już słuchać
połajanek i wzajemnych wyzwisk religijnych i antyreligijnych talibów,
wolelibyśmy się dowiedzieć w jaki
sposób naprawdę zbudować te obiecywane trzy miliony mieszkań albo
stworzyć ten mityczny milion nowych
miejsc pracy. Same obietnice już nam
nie wystarczą. Przeciętnego Polaka
nie interesuje też co politycy myślą o
in vitro, antykoncepcji itp. itd. - o tym

chcą po prostu sami decydować. Mają
dość nakazów i zakazów – takiego
swoistego państwa policyjnego. Starsi
doświadczyli go już wystarczająco za
czasów komuny, młodsi nie rozumieją
dlaczego ma się im zabraniać czegoś
co jest normalne w innych cywilizowanych krajach.
Niska frekwencja w tych, a i poprzednich wyborach, to wyraz obojętności obywateli wobec takiego własnego państwa. To dowód, że społeczeństwo poszło naprzód, a politycy
zostali w tyle i chcą rządzić jak w XIX
wieku. Społeczeństwo do komunikowania się używa lakonicznego języka
internetu, politycy wygłaszają na mównicach gładko i ładnie brzmiące puste
hasła. I krytykują oponentów dowodząc
jak to w Polsce byłoby dobrze gdyby
oni rządzili (jeśli są w opozycji), albo
jak to im się przeszkadza w rządzeniu
(jeśli właśnie rządzą).
Wybory minimalnie wygrała Platforma Obywatelska. Wygrała jednak nie
dzięki własnym zasługom, ale obawie
dużej liczby Polaków przed powrotem
rządów PiS. Na PO głosowała głównie
zachodnia Polska w której ludzie osiągnęli już wyraźny postęp cywilizacyjny
i gdzie o pracę dużo łatwiej. Bali się, że
przy rządach PiS stracą i ten niewielki
dobrobyt. Polska wschodnia, gdzie pensje są dużo niższe a zdobycie pełnoetatowej pracy graniczy z cudem; gdzie ludzie
mają niewiele do stracenia, częściej opowiadają się za PiS. Bo PiS dużo obiecuje
i wielu liczy, że może jednak coś z tych
obietnic zrealizuje. Na to, że zrobi to PO
po siedmiu latach u władzy, po wschodniej stronie Wisły mało kto wierzy.

Moim zdaniem dzisiaj, gdyby
jakimś cudem rozpadł się PiS i zniknęły lęki związane z ewentualnymi
rządami tej partii, to na PO głosowałoby mniej niż 10 proc. wyborców.
Podwyższenie wieku emerytalnego
dla mężczyzn do 67 lat, w sytuacji
gdy dzisiaj w wieku 55-64 lata pracuje zawodowo zaledwie 32 proc.
Polaków to jedna z głównych przyczyn spadku autentycznego poparcia
dla PO (Niemcy 23 maja br. uchwalili właśnie prawo umożliwiające
przejście na pełnopłatną emeryturę
w wieku 63 lat!). Platforma traci też
poparcie wśród drobnych przedsiębiorców za brak reformy finansów
publicznych i niechęć do upraszczania różnych przepisów, w tym podatkowych. O trafności takiej opinii
świadczy chociażby sukces KorwinaMikke, który na krytyce wszechogarniającej biurokracji i jego chęci likwidacji wszystkiego co ogranicza swobody obywatelskie, wszedł wreszcie
do parlamentu. W poprzednich wyborach tak awansował Palikot. Zamiast
jednak walki o gospodarkę zajął się
walką z krzyżem i o legalizację „marychy”. I dzisiaj przepadł.
Jednak politycy dwóch naszych
głównych partii cieszą się ze swoich wyników wyborczych. Nie wiem
z czego, bo skoro na każde z tych partii głosował mniej więcej co 14 uprawniony, a poparcie dla każdej z nich wynosi raptem po ok. 7,38 proc. ogółu wyborców, to jest to raczej marny mandat
dla demokratycznego rządzenia. A te
prawie 80 proc. ludzi, którzy na wybory
nie poszli, dzisiaj naszym wszystkim
politykom pokazało czerwoną kartkę.
Jutro mogą realnie wyrzucić z politycznego boiska!
MALKONTENT

Z obniżki wyszła podwyżka
Wojewoda lubelski zakwestionował tzw. uchwałę ustalającą diety dla
radnych w Łęcznej i w rozstrzygnięciu nadzorczym, pismem z 30 kwietnia w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt
1 i § 9 stwierdził jej nieważność. Poza
poważnymi błędami legislacyjnymi,
wojewoda wykazał, że obniżka dotknęła tylko przewodniczących komisji stałych i doraźnych oraz radnych
niepełniących żadnych funkcji. Natomiast dieta przewodniczącej oraz jej
zastępców wzrosła.
O zmianę sposobu naliczania diet
radnym wystąpił Leszek Kubiak, były
wiceprzewodniczący Rady poprzedniej
kadencji. Pod wnioskiem podpisało się
ponad stu mieszkańców. Projekt tej
uchwały (był jeszcze drugi projekt) został przegłosowany łącznie z tym drugim i - jak informuje portal Leczna24
- projekt obywatelski poparli: Teresa
Wnuk, Krzysztof Mężyński, Piotr Nowak, Roman Misiewicz, Marzena Florek, Janusz Matysek, Bogusław Góral,
Katarzyna Warszawska, Krzysztof Matczuk, Krystyna Borkowska. Niestety zaproponowany sposób wyliczania diety
radnym okazał się tak skomplikowany,
a do tego z błędami, że zamiast obniżki
wyszła... podwyżka części diet.
O ile 1 stycznia 2014 r. dieta przewodniczącej Krystyny Borkowskiej
wynosiła 1987,26 zł, to uchwała „obywatelska” podniosła ją o ok. 265 zł do
2252,23 zł. A ta kwota znacznie przekracza prawnie dopuszczalne widełki i dlatego przewodnicząca do czasu zmiany
uchwały prawdopodobnie diety nie dostanie wcale. Jej zastępcy otrzymywali
1764 zł, a według nowych zasad ich
dieta wzrosła o ok. 91 zł do 1854,78 zł.
W przypadku szefów komisji ﬁnansów

Czyste powietrze...
dok. ze str. 1
trudnym do wytrzymania hałasem wiatraków przemysłowych. Dlatego uważam, że prawdziwi ekolodzy powinni zająć się raczej przekonywaniem ludzi do zgody
na budowę w ich okolicy np. bardzo dobrych biogazowni (dostępny na miejscu surowiec) niż tylko oprotestowywać elektrownie węglowe. Tym bardziej, że
w Polsce, jeśli szybko (do 2030 roku) nie wybudujemy
nowych elektrowni o łącznej mocy ponad 20 tys. MW to
w kraju zabraknie prądu. Energię elektryczną będziemy
musieli importować.

oraz rewizyjnej: było 1596 zł, a jest...
1722,29 zł (wzrost o 126 zł). Symboliczne „obniżki” dotknęły tylko radnych nie pełniących żadnych funkcji w radzie: z 1260 zł do 1192,36 zł
(o 67 zł) oraz szefów komisji stałych
i doraźnych: z 1344 zł do 1324,84 zł
(o 19 zł).
Wojewoda miał także wiele innych
zastrzeżeń do uchwały. Wskazał, że
uchwała została wprowadzona w marcu,
ale z mocą od lutego. Tym samym złamano Konstytucję RP, bo zasada „lex
retro non agit” (prawo nie działa wstecz)
jest „jednym z głównych gwarantów
demokratycznego państwa prawnego”.
Rada Miejska w związku z decyzją
wojewody wysłała pismo wyjaśniające
w którym podkreśla się, że „określenie
diety maksymalnej” dotyczy innych stawek, niż to przyjął wojewoda.
Ten zaś podkreślił, że nie są
ważne intencje ale konkretny zapis
ustawy. Wskazał także, że „uchwały
rady gminy, powinny być klarowne
i jednoznaczne, aby uniemożliwić stosowanie niedopuszczalnego
luzu interpretacyjnego”. Na koniec
w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda przypomniał radnym o „zasadzie
przyzwoitej legislacji, która jest jednym
z fundamentów demokratycznego państwa prawa”.
Większość radnych uważa jednak,
że to wojewoda nie ma racji i 28 maja
podczas posiedzenia XLII sesji Rady
Miejskiej w Łęcznej dali temu wyraz, podejmując decyzję o wniesieniu
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody. O dalszych losach uchwały
o „obniżce diet radnych” będziemy informować Czytelników.
(jt)

No cóż, prawdziwy ekolog powinien umieć
egzystować bez elektryczności, jednak przeciętny
Polak raczej nie wyobraża sobie życia bez komputera, telefonu komórkowego, telewizora o lodówce,
pralce czy innych cywilizacyjnych gadżetach nie
mówiąc. Kiedy krzyczymy, że nie chcemy węgla,
że nie chcemy atomu, warto pomyśleć o zwykłej
codzienności, w której współczesny człowiek bez
elektryczności nie potraﬁ się już obejść.
Ryszard Nowosadzki
ps. Inwazja ekologów na Lubelszczyznę związana była z kończącymi się 30 maja konsultacjami
społecznymi na temat budowy elektrowni węglowej w Starej Wsi.

XXVIII Lubelski Rajd Pojazdów Zabytkowych

Stare ale jare

Tylu motoryzacyjnych perełek
w Łęcznej jeszcze nie było. Cenne
i leciwe auta wjechały do grodu dzika
w ramach XXVIII Lubelskiego Rajdu
Pojazdów Zabytkowych, który odbywał
się w dniach 22-25 maja. Tegoroczna
trasa ułożona przez organizatora rajdu
Automobilklub Lubelski poprowadzona
została przez pojezierze ŁęczyńskoWłodawskie.
W sobotę 24 maja auta pojawiły
się przy Rynku I w Łęcznej. Tam kilkadziesiąt osób oglądało prezentację
wielu ciekawych i rzadkich samochodów. Można było porozmawiać z ich
właścicielami, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Później auta odjechały w kierunku
kopani Bogdana gdzie na uczestników czekał zjazd na dół, a następnie
nad jezioro Piaseczno, tam odbywały
się próby sportowe. W rajdzie uczestniczyli kierowcy pojazdów zabytkowych wyprodukowanych co najmniej
25 lat temu, których produkcja seryjna (danego typu) ustała 15 lat temu,
o wysokim stopniu oryginalności, posiadających bieżące dopuszczenie do
ruchu drogowego oraz ubezpieczenie
pojazdu.
GK
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WP3 – przestrzeń wspólnych działań

dok. ze str. 1
Obszarów, na których brakowało
infrastruktury telekomunikacyjnej, a dodatkowo nie ma wiarygodnych planów
jej budowy jest tu najwięcej - ponad 61
proc. miejscowości. Zamieszkuje je około
45 tys. osób. Również ze względów technicznych 32 proc. mieszkańców ma bardzo niskie łącze do 2 Mb/s. Ponad 75 proc.
mieszkańców nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej bądź połączenie jest, ale na
niewystarczającym poziomie.
To z tego powodu powstał projekt
„Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie.
Etap III”. Otrzymał on ponad 25 mln zł doﬁnansowania z Unii Europejskiej. Dzięki
temu możliwa była budowa regionalnej
sieci szerokopasmowej.
Sieć będzie udostępniana w celach komercyjnych – odpłatnie za pośrednictwem
operatorów lokalnych. Wyjątek stanowi
250 miejsc publicznych, gdzie z Internetu
będzie można skorzystać za darmo.
Komercyjny Internet. Jak i dla kogo?
Tylko operatorzy będą mogli podłączyć klientów końcowych do sieci WP3.
Wybudowana infrastruktura pozwoli
na zwiększenie dostępu do sieci przede
wszystkim w miejscach, gdzie do tej pory
było to niemożliwe.
- Jako operator działający na terenie
miasta Włodawy i okolic mam nadzieję,
że projekt ten przyczyni się do wsparcia
lokalnych dostawców Internetu w możliwości oferowania nowoczesnych usług
naszym klientom. Nie znamy jeszcze
szczegółów, na jakich zasadach funkcjonować będzie powstająca infrastruktura,
lecz mamy nadzieję, że pozwoli nam na
dalszy rozwój funkcjonowania ﬁrmy na
lokalnym rynku telekomunikacyjnym –
mówi Krzysztof Pałka, właściciel ﬁrmy
ELEKTROBIT.

- Siecią WP3 będzie zarządzała
spółka komunalna utworzona przez partnerskie samorządy realizujące projekt.
Spółka będzie współpracowała z operatorami działającymi na obszarze objętym
projektem – mówi Mirosław Król, starosta świdnicki.
- Z każdym zainteresowanym operatorem zostanie podpisana umowa o współpracy. Uspakajamy operatorów – podjęcie
współpracy nie będzie wymagało przeprowadzania przetargów, konkursów, czy innych tego typu skomplikowanych procedur
– informuje Małgorzata Kolary-Woźniak,
Kierownik Projektu.
- Sieć WP3 będzie dostępna m.in. na
obszarach wiejskich o rozproszonej budowie. W takich miejscach operatorom
nie opłaca się inwestować, użytkowników
jest zbyt mało, by zwróciły się koszty budowy sieci – dodaje Wiesław Holaczuk,
starosta włodawski. – Tutaj pojawia się
szansa dla operatorów telekomunikacyjnych. Będą oni mogli współpracować ze
spółką i dostarczać usługi bezpośrednio
do klientów.
Dostęp do sieci. W jaki sposób?
- Mieszkańcy są zainteresowani Internetem z projektu. Wybudowałem dom
w Cycowie, co zrobić żeby skorzystać
z WP3? – pyta pan Marian z Cycowa.
Na etapie budowy warto przeciągnąć
kabel Ethernetowy z wysoko położonego
miejsca w budynku (np. z dachu, komina)
do miejsca wewnątrz, gdzie chcemy odbierać sygnał. Jeśli jesteśmy przed wykonaniem tynków kable będą niewidoczne.
W przypadku istniejących budowli prace
związane z położeniem odpowiedniej instalacji będzie mógł wykonać np. operator.
Pan Marian z Cycowa, jak również
inni mieszkańcy powiatów łęczyńskiego,
świdnickiego i włodawskiego otrzymają dostęp do sieci szerokopasmowej

za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego.
WP3. Przestrzeń dla każdego
- Nasi kontrahenci to nie tylko ﬁrmy
z Polski, współpracujemy również z ﬁrmami z różnych regionów świata, w tym z
krajów europejskich, takich jak: Niemcy,
Francja, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja, Ukraina, Mołdawia czy Albania.
Naszymi partnerami są również przedsiębiorcy z Chin oraz Stanów Zjednoczonych.
W dzisiejszych czasach możliwy i konieczny
jest codzienny kontakt np. poprzez komunikatory, a właśnie takie możliwości stwarza
nam Internet – mówi Paweł Baryła, Dyrektor handlowy w Herbar Sp. z o.o. z Milejowa. – Bardzo istotny jest szybki transfer
informacji, dlatego stabilny i stały dostęp

do sieci bezprzewodowej to podstawa. Na
dzień dzisiejszy w naszym regionie z dostępem do Internetu bywa różnie, miejmy nadzieje, że projekt WP3 zmieni to na lepsze,
zdecydowanie skorzystają na tym również
inne ﬁrmy – dodaje Paweł Baryła.
Internet dla wielu ﬁrm to jeden z podstawowych narzędzi codziennego prowadzenia działalności gospodarczej. Bez Internetu nowoczesne ﬁrmy nie są w stanie
zarządzać procesem produkcji, dostaw
i współpracować z klientami.
- Ze względu na automatyzację i wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania w naszej działalności konieczne
jest posiadanie stabilnego łącza o dużej

przepustowości. Bez tego nie jesteśmy
w stanie pracować – mówi Rafał Stachura,
Zastępca Prezesa Zarządu Spółki Agromarina z Kulczyna (gm. Hańsk) – Dziennie
produkujemy ok. 24 tys. mleka. Do obsłużenia ok. 1400 szt. bydła zatrudniamy 40
pracowników. Moja codzienna praca opiera
się często na Internecie. Sprawdzanie prognozy pogody – ta informacja jest niezwykle ważna dla mnie i dla każdego rolnika.
Sprawdzam ceny produktów rolniczych na
krajowym i światowych rynkach. Takich
informacji, których poszukuję w Internecie jest wiele, mimo pozorów są niezwykle
ważne, aby rozpocząć dzień w ﬁrmie.
Darmowy Internet. Gdzie i dla kogo?
W ramach projektu powstało również 250 miejsc gdzie za darmo można
skorzystać z Internetu. Należy jednak pamiętać, że z darmowej sieci nie skorzystamy w domu.
- Korzystanie z bezpłatnego Internetu będzie proste – przekonuje Rafał
Kloc, koordynator techniczny projektu ze
Starostwa Powiatowego w Łęcznej – We
wskazanym miejscu publicznym informacja o dostępnej sieci WP3 pojawi się na
urządzeniu użytkownika. Po kliknięciu w
sieć, automatycznie przejdziemy do strony
i tam system nada login i hasło potrzebne
do zalogowania.
Można będzie również skorzystać
z tzw. telecentrów, będzie ich dokładnie 107. Miejsca te zostały wyposażone
w komputery i drukarkę, więc nie ma konieczności posiadania własnego urządzenia. Lokalizacje, gdzie bezpłatnie skorzystamy z Internetu te można sprawdzić na
stronie www.wirtualnepowiaty.pl.
WP3 – nowy wymiar administracji –
łatwiej mieszkańcom
WP3 to także korzyść dla jednostek publicznych. W ramach projektu do
Urzędu Gminy Spiczyn został zakupiony
nowoczesny sprzęt, są to m.in. komputery,
drukarki, skanery. - W dobie dzisiejszych
czasów praca urzędnika bez odpowiednich narzędzi jest niemożliwa. Zakupiony
sprzęt pozwala na efektywniejszą pracę
i szybką obsługę – przekonuje Mirosław
Krzysiak, wójt gminy Spiczyn - ponadto
wybudowana sieć umożliwi niezawodną

łączność z Internetem, a to z kolei pozwoli
korzystać z wielu usług takich jak telefonia VoIP, elektroniczna skrzynka podawcza, system biblioteczny.
EBiblioteki skorzystają z budowy sieci
WP3
- Liczba czytelników spada z roku
na rok. Mamy nadzieję, że system biblioteczny to zmieni. Będzie można zobaczyć,
jakie książki są dostępne w bibliotece i zarezerwować je online. Młodzi są przyzwyczajeni do załatwiania spraw przez Internet, nie lubią szukać książek na półkach,
bo się gubią – stwierdza Mariola Kot z
biblioteki w Milejowie.
System biblioteczny nie tylko ułatwi poszukiwanie ulubionych książek,
ale także zapewni bezpieczną komunikację pomiędzy bibliotekami powiatu łęczyńskiego.
WP3 – przestrzeń współpracy
Sieć WP3 to ogromna szansa dla naszej gminy – mówi Romuald Pryll, sekretarz gminy Hańsk. – Bezprzewodowa sieć
szerokopasmowa zapewni mieszkańcom
naszej gminy dostęp do szybkiego Internetu, który stanowi podstawę rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i daje szansę
na polepszenie jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich, przyciągnięcie turystów i nowych inwestorów.
Mamy wszystkie niezbędne narzędzia
do zarządzania siecią. Serwerownia centralna – gdzie znajdują się główne urządzenia i systemy jest najbardziej zaawansowana technologicznie na terenie województwa lubelskiego. Mamy się czym pochwalić – podsumowuje Adam Niwiński,
starosta łęczyński – Bez współpracy 19 samorządów nie byłoby możliwe wdrożenie
sieci WP3 na tak dużym terenie.

Projekt współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Biuro Projektu:
Centrum Zarządzania Siecią
al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna,
tel. 81 752-64-23 www.wirtualnepowiaty.pl
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Przegląd Cycowa
Światowy Dzień Inwalidy
Do tradycji w gminie Cyców należy organizowanie przez wójta spotkań z członkami Związku Inwalidów,
Emerytów, Rencistów oraz Kombatantów z okazji Światowego Dnia
Inwalidy.
Impreza oprócz oficjalnego wymiaru jest okazją do spotkania się oraz
porozmawiania o sprawach nurtujących
środowisko.
W dniu 10 maja br. w hali sportowej Zespołu Szkół im 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie spotkały
się osoby zrzeszone w związku oraz
kombatanci. Z tej okazji wiele osób
otrzymało stosowne odznaczenia, dyplomy oraz upominki. Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali inscenizację
z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym dniu do naszej gminy przybyli goście z Białorusi a konkretnie
z miasta Lachowicze w obwodzie
brzeskim.
Delegacja została powitana tradycyjnie chlebem i solą przez starostę Adama
Niwińskiego, wójta gminy Jana Baczyńskiego vel Mróz i zastępcę Wiesława Pikułę. Na czele delegacji gości stał Wiaczesław Selmanowicz. Goście zaprezentowali zebranym pieśni i piosenki w wykonaniu amatorskiego zespołu „Ekspres”.
Po części oﬁcjalnej i występach
dyskutowano o podjęciu współpracy
gminy Cyców z miastem Lachowicze
w dziedzinie kultury, sportu i szeroko
pojętego biznesu.
Więcej informacji na stronie www.
zs-cycow.pl.
foto: Paweł Enskajt

Rośnie czytelnictwo
W niedzielę 25 maja w Ludwinowie odbyło się
uroczyste otwarcie tutejszej ﬁli Gminnej Biblioteki
Publicznej w Cycowie. Uroczystość zbiegła się z
jubileuszem 65-lecia gminnej biblioteki. Ceremonialne przecięcie wstęgi w nowej ﬁlii GBP poprzedziła msza święta celebrowana w świetlicy wiejskiej
w Ludwinowie. Po części oﬁcjalnej wystąpiły zespoły dziecięce ze szkół w Cycowie i Stawku.
Filia swoje nowe lokum znalazła w odremontowanej właśnie świetlicy wiejskiej, która nawiasem
mówiąc jest jednym z ostatnich obiektów jakie wybudowano w czynie społecznym – powstała bowiem
na przełomie lat 80. i 90. To ważna placówka, bowiem
co ciekawe w gminie Cyców wcale nie widać kryzysu
czytelnictwa. W tej gminie co czwarty mieszkaniec
(potraﬁący już czytać) jest czytelnikiem biblioteki lub
jednej z dwóch ﬁlii, a liczba wypożyczanych książek
w ﬁlii w Malinówce w porównaniu z latami ubiegłymi
wzrosła ponad 2 razy.
Księgozbiór biblioteki to 13301 woluminów z
czego 9666 znajduję się w bibliotece głównej w Cycowie, 1009 w ﬁlii w Malinówce i 2626 w ﬁlii w Ludwinowie. Główną grupę czytelników GBP w Cycowie
stanowią dzieci i uczniowie - 895, następną znaczącą
grupą czytelników są osoby niezatrudnione, emeryci i
renciści – 224, kolejną grupą są pracownicy umysłowi
129 – głównie nauczyciele i pracownicy administracji
oraz studenci – 108. W GBP w Cycowie oraz jej ﬁliach
w 2013r. zarejestrowano łącznie 1396 czytelników.
Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie powołana została 16. 01. 1949 r. jako Biblioteka Gminna
gminy Wiszniewice. Pierwszym bibliotekarzem była
Pani Krystyna Piech. W 1954 r. przyjęła nazwę Gromadzkiej Biblioteki w Cycowie, następnie w 1974 r.
przyjęła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna gminy
Cyców z siedzibą w Cycowie.
Długą tradycję ma też jej ﬁlia w Ludwinowie – powstała w 1955r. jako Gromadzka Biblioteka w Ludwinowie, następnie w 1974 r. , jako ﬁlia GBP w Cycowie
z siedzibą w Ludwinowie. Początkowo mieściła się w
prywatnym budynku, a w ostatnich latach w Szkole
Podstawowej w Stawku. 25 maja znalazła swoją siedzibę w odremontowanym budynku świetlicy wiejskiej, co pozwoli jej na rozwinięcie o wiele szerszej
działalności.
foto: R. Nowosadzki
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Ceny wody nie rosną już trzeci rok!

Bobrowniki do remontu
Do 4 czerwca można składać
oferty przetargowe na remont ulic
Wiosennej, Jaśminowej i terenu
wokół przychodni. Dwie ważne
ulice osiedla Bobrowniki zyskają
nową
asfaltową
nawierzchnię
i odwodnienie. Pojawią się nowe
miejsca parkingowe. Teren wokół

przychodni zostanie wybrukowany,
wykonane
zostaną
miejsca
postojowe. Na ulicy Wiosennej
rozbudowane zostanie oświetlenie
drogowe.
Dzisiejszy stan dróg preentuje
poniższe zdjęcie.
Bogusław Góral

Dotychczasowe taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, które weszły w życie w 2012 roku
i miały obowiązywać do lipca 2013
roku, na wniosek PGKiM i burmistrza,
Rada Miejska w 2013 roku przedłużyła
o kolejny rok.
Od początku 2014 roku trwały
uzgodnienia dotyczące dalszych losów
tych taryf. Rozmowy grupy radnych
z burmistrzem i władzami spółki nie były
łatwe. Z jednej strony zrozumiałe oczekiwania płacowe pracowników PGKiM
i niezależne od spółki koszty niezbędne
do utrzymania ciągłości usług. Z drugiej strony chęć stabilizacji poziomu
cen. Udało się nam jednak wypracować
porozumienie i wspólnie z burmistrzem
przekonać władze spółki do przedłużenia
obowiązywania taryf na trzeci już rok.
W tej sytuacji dość kuriozalnie zabrzmiał głos niektórych tzw. opozycyjnych radnych, którzy na początku maja
przypomnieli sobie o cenach wody i ścieków i złożyli interpelację wzywającą

burmistrza do działań dla utrzymania
albo obniżenia tych cen. Pomijając fakt,
że była to przysłowiowa „musztarda po
obiedzie”, to w samej interpelacji zawarto
szereg nieprawdziwych stwierdzeń. Sugerowanie, że ceny w Łęcznej horrendalnie wzrosły i należą do najwyższych, jest
wprowadzaniem mieszkańców w błąd.
Z publikowanych statystyk na - 792
miejscowości - Łęczna znajduje się na 336
miejscu ze swoimi cenami, które są przy tym
niższe od średniej ceny o blisko złotówkę –
średnia cena 10,65 zł (w Łęcznej 9,99 zł).
Mówienie o horrendalnym wzroście cen również jest grubą przesadą. Jak
wspomniano od 2012 roku ceny są zamrożone, a taryfa która weszła w życie w 2012
roku powodowała wzrost cen o około 4%.
Wcześniejsza podwyżka z 2011 roku związana była z koniecznymi inwestycjami na
oczyszczalni ścieków. Brak tych inwestycji skutkowałby nałożeniem olbrzymich
kar, które ﬁnalnie obciążyłyby niestety i
tak mieszkańców. W tym samym czasie
wzrost diet radnych był grubo dwukrotnie

Bartole lub inne trolle

Rodziny wielodzietne zapłacą mniej za śmieci
Po blisko roku funkcjonowania
tzw. ustawy śmieciowej przyszedł
czas na pierwsze wnioski.
Koalicyjni radni chcąc obniżyć
koszty jej funkcjonowania dla rodzin
wielodzietnych zasugerowali burmistrzowi wprowadzenie ulg. Teraz na

każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie będzie przyznawana dopłata
w wysokości 9 złotych pod warunkiem
zadeklarowania selektywnej zbiórki
odpadów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2014 roku.
K. Matczuk

Bartol jest jeden, ale w trzech odsłonach. Bartol – tato i jego dwaj mali synowie, w dodatku radni rady miejskiej. Reﬂeksja ta nasunęła mi się patrząc na radosną twórczość tych panów w Internecie.
Kierunek tej twórczości jest jeden, totalna
negacja wszystkiego, co dzieje się w Łęcznej i odliczanie dni do końca kadencji
obecnego burmistrza oraz przewodniczącej Rady Miejskiej. Wszystkie inwestycje,
jakie zrealizowano w ostatnim 10-leciu
w Łęcznej są – według nich – wynikiem
działalności nie władz samorządowych,
lecz jakichś kosmicznych istot.
Nie dziwię się Bartolowi – tacie, bo
siedząc w Warszawie, trudno na bieżąco
zauważyć zmiany zachodzące chociażby
w infrastrukturze drogowej. Okazuje się

jednak, że dwaj mali synowie mają również problemy ze wzrokiem i logicznym
tokiem rozumowania. Wraz z zakończeniem kadencji obecnego burmistrza kończy się również kadencja obecnej Rady
Miejskiej, a więc i dwóch synków. Ich
tegoroczne występy skończyły się totalnymi porażkami. Przypomnę, że jeden
przegrał z kretesem batalię o fotel prezesa
spółdzielni mieszkaniowej „Wspólnota”,
jak również prawny spór o termoizolację
bloku przy ulicy Szkolnej 2. Drugi poniósł
porażkę w wyborach do rady nadzorczej
SM im. „Batorego”, mimo silnego wsparcia rodziny i „przyjaciół królika”. Kreował
się również na rzecznika praw mieszkańców osiedla Bobrowniki, ale ostatecznie
nie przyszedł na zebranie wyborcze rady

wyższy. To akurat tym samym radnym jakoś dziwnie nie przeszkadza.
Równie kuriozalne opinie publikuje także radny M. Fijałkowski, któremu chyba przeszkadza remont parkingu
przed siedzibą PGKiM i zamiary ocieplenia budynku. Jego zdaniem to są jedne z
przyczyn uniemożliwiających obniżenie
cen wody i ścieków. Poza ujawnieniem
swojej ignorancji w zakresie sposobu
tworzenia taryf (tego typu inwestycje
są związane z funkcjonowaniem spółki
jako całości, a ich oddziaływanie na taryfę jest nieznaczące), wskazuje to na
jego stosunek do gminnej spółki. Trudno
komentować jego opinię, z której można
wysnuć wniosek, że parę betonowych
płyt ułożonych na klepisku to właściwy
standard parkingu dla klientów spółki
i rolników odwiedzających Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto także na marginesie dodać,
że ocieplenie budynku sﬁnansowane zostanie w znacznej części ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
D. Kowalski
osiedla. W swojej naiwności pewnie liczył, że mieszkańcy nie przyjdą na spotkanie z burmistrzem i nie wybiorą nowej
rady, a tu niespodzianka. Skład wybranej
rady napawa optymizmem na przyszłość
i dobrą współpracę z władzami samorządowymi miasta w kierunku realizacji kolejnych inwestycji w obrębie osiedla, bez
zbędnego nadymania się i wywoływania
konﬂiktów. Tchórzostwo wobec mieszkańców i brak argumentów do rzeczowej
dyskusji tłumaczy bohaterów bartolowej
strony. Jest w tym promyk optymistyczny
- nadzieja na kolejną porażkę synka.
Rada Miejska bez bartolowego potomstwa powinna o wiele sprawniej pracować na rzecz naszej małej ojczyzny
i naszego społeczeństwa. Czego sobie i Państwu życzę
W. Drozd

Materiały przygotowane i opłacone z prywatnych funduszy radnych

Poćwiczymy na dworze
Baza sportowa przy ulicy Marszałka Piłsudskiego znacznie się powiększy.
W ubiegłym roku powstało tam
wielofunkcyjne boisko wykorzystywane
przez młodzież od świtu do zmroku, teraz powstanie bieżnia lekkoatletyczna
o długości 80 metrów oraz skocznia w
dal. Oprócz tego znajdzie się tam miejsce dla największej w Łęcznej siłowni
na świeżym powietrzu wyposażonej w 16 urządzeń
ﬁtness takich jak: biegacz,
orbitrek, wyciąg górny, wyciąg dolny, prasa nożna, wioślarz, wahadło, podciąg nóg,
twister pojedynczy i koła
tai chi. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń zostaną zamontowane na bezpiecznej
nawierzchni zapobiegającej
znacznej części kontuzji.
To nie wszystkie tegoroczne inwestycje sportowe.
W Łęcznej zamontowano

i uruchomiono 4 inne miejskie siłownie pod chmurką. Ćwiczyć można przy
miasteczku ruchu drogowego, nieopodal amﬁteatru, na placu zabaw na „Słoneczku” i przy przedszkolu nr 4. Podobna siłownia od roku z powodzeniem
funkcjonuje na Rynku III w Łęcznej.
To po jej sukcesie postanowiono postawić takie także w innych lokalizacjach
miasta.
GK

Bobrowniki wybrały przedstawicieli
Po zmobilizowaniu mieszkańców osiedla Bobrowniki i nagłośnieniu tematu wyborów m.in. w „Pojezierzu” udało się zebrać wystarczającą ilość uprawnionych aby przeprowadzić głosowanie.
8 maja wybrano nową Radę Osiedla Bobrowniki.
W jej skład weszło piętnaście
osób. Bogusław Góral - przewodniczący zarządu, Makara Krzysztof
- członek zarządu, Dudek Urszula
- członek zarządu, Mazurkiewicz
Halina - członek zarządu, Korszla
Elżbieta - członek zarządu, Makara

Małgorzata, Górczyński Sławomir,
Pastuszak Tomasz, Dymel-Mikiciuk
Agata, Kamińska Joanna, Kusyk
Barbara, Okoń Renata, Jagiełło Waldemar, Fiedeń Agnieszka, Szewczyk
Joanna.
Rada Osiedla to organ pomocniczy
gminy. Jej członkowie nie pobierają za
swoją pracę diet. Rada ma wpływ na
planowane na osiedlu inwestycje i to
jej wnioski do budżetu uwzględniane
są w pierwszej kolejności. Osiedlowi
radni mają też wpływ na nadawanie
nazw placom i ulicom.
BB
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Ekstraklasa wraca do Łęcznej
Piłkarze Górnika Łęczna po siedmiu latach nieobecności wracają do
Ekstraklasy. Awans zielono – czarni
zapewnili sobie na dwie kolejki przed
końcem sezonu.
Przed startem rundy wiosennej
zespół z Łęcznej otwierał ligową tabelę, stając się tym samym głównym
pretendentem do wygrania pierwszoligowych rozgrywek. Jednak porażka
na własnym boisku z GKS Bełchatów
oraz brak punktów w meczu wyjazdowym przeciwko Arce Gdynia sprawiły,
że bełchatowianie odrobili stratę do zespołu z Łęcznej.
Idealnym momentem do rehabilitacji dla górników miało być spotkanie
z broniącym się przed spadkiem Energetykiem ROW Rybnik. Niestety kibice zielono – czarnych po raz kolejny
przeżyli rozczarowanie. Podopieczni
Jurija Szatałowa mieli inicjatywę
od początku pojedynku, co przyniosło skutek pod koniec pierwszej połowy, kiedy piłkę w bramce zespołu
gości umieścił Kozacuks. Natomiast
po przerwie Górnik zagrał fatalnie.
Cztery minuty po wznowieniu gry nieporadność łęczyńskiej defensywy wykorzystał Idrissa Cisse. Gospodarze
rzucili się do huraganowych ataków,
ale w żaden sposób nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza
z Rybnika. Zielono – czarnym nie pomogło nawet wyrzucenie z boiska Huberta Otręby, który po sześćdziesięciu
minutach gry opuścił boisko za dwie
żółte kartki. Na domiar złego Górnik

nie zdobył z outsiderem ani jednego
punktu. W końcówce spotkania zwycięskiego gola dla gości zdobył Płonka
po dobrym rozegraniu rzutu rożnego.
Sposób w jaki zaprezentowali się tego
dnia piłkarze Górnika znacznie oddalał perspektywę awansu do Ekstraklasy, zwłaszcza że w kolejnym meczu mierzyli się na wyjeździe z osiągającym w tym czasie bardzo dobre
wyniki Dolcanem Ząbki.
Po kompromitującej porażce
z Energetykiem ROW Rybnik Jurij
Szatałow dokonał korekt w ustawieniu,
co przyniosło skutek już w dwunastej
minucie, kiedy to po dośrodkowaniu
Mraza do bramki gości piłkę skierował głową Maciej Szmatiuk. Radość
łęcznian trwała jednak bardzo krótko,
gdyż dwie minuty później wyrównał Grzegorz Piesio. Mecz toczył się
w szybkim tempie, oba zespoły miały
po kilka okazji strzeleckich, ale to Zjawiński tuż przed końcem pierwszej części dał prowadzenie Dolcanowi Ząbki.
Tym razem błyskawiczną ripostą popisali się piłkarze Górnika. Jeszcze przed
przerwą Nowak podał do Grzegorza
Bonina, a ten bardzo ładnym strzałem doprowadził do kolejnego remisu.
W drugiej odsłonie oba zespoły miały
po kilka szans, jednak żadna z nich nie
została wykorzystana i mecz zakończył
się remisem 2:2.
Złą passę czterech spotkań bez
zwycięstwa Górnik Łęczna zakończył
w kolejnym pojedynku. Na stadion
do Łęcznej zawitał Kolejarz Stróże.

Gospodarze wygrali 2:0 po bramkach
Grzegorza Bonina oraz Arkadiusza
Woźniaka. Dzięki pokonaniu Kolejarza
podopieczni Jurija Szatałowa utrzymali
się na drugiej pozycji, dającej awans do
Ekstraklasy, jednak do końca wciąż pozostawało pięć kolejek.
Prawdziwy horror sprezentowali
swoim kibicom piłkarze Górnika w
Niepołomicach, gdzie walczyli z zespołem Puszczy. Łęcznianie już od
35 minuty zaczęli grać w przewadze,
kiedy to w kuriozalny sposób swój zespół osłabił Uwakwe, który w przeciągu kilkudziesięciu sekund obejrzał
dwie żółte kartki. Prowadzenie Górnikowi w drugiej połowie dał znajdujący się w dobrej formie strzeleckiej
Grzegorz Bonin, który strzałem głową
pokonał bramkarza gospodarzy. Kilkanaście minut później zawodnicy Puszczy doprowadzili do remisu za sprawą
pięknego strzału Łukasza Nowaka.
Stojący między słupkami bramki Górnika Sergiusz Prusak nie miał szans.
Trzy punkty dla górników wywalczył
w ostatniej minucie doliczonego czasu
gry Arkadiusz Woźniak w zamieszaniu podbramkowym strzelił zwycięską bramkę.
W kolejnym spotkaniu w Łęcznej
podopieczni Szatałowa ograli Chojniczankę Chojnice 2:0. Po raz kolejny
błysnął Grzegorz Bonin. Były zawodnik
m.in. takich klubów jak Korona Kielce,
czy Górnik Zabrze świetnie dośrodkował na głowę Arkadiusza Woźniaka,
który z bliska pokonał bramkarza gości Rafała Misztala. W drugiej części
meczu Bonin do asysty dołożył gola,
którego zdobył po ładnej indywidualnej

akcji. W tym momencie łęcznianom do
upragnionego awansu brakowało już
tylko czterech „oczek”. Duża w tym
zasługa kiepskiej formy piłkarzy GKS
Bełchatów, którzy przegrali kolejno
z: Energetykiem ROW Rybnik, Wisłą
Płock oraz Dolcanem Ząbki.
Pewny awans do Ekstraklasy Górnik Łęczna zapewnił sobie w wyjazdowym spotkaniu z Olimpią Grudziądz.
Łęcznianie bardzo dobrze bronili się
przez cały mecz przez całą pierwsza
połowę. Natomiast kilka minut po rozpoczęciu drugiej odsłony kolejną asysta
popisał się Patrik Mraz. Były zawodnik
Śląska Wrocław dorzucił piłkę z rzutu
wolnego, a niefortunną interwencję
zaliczył Adrian Bielawski, który wpakował piłkę do własnej siatki. Należy
dodać, iż duży udział przy całym zdarzeniu miał Maciej Szmatiuk. Górnicy
do końca spotkania nie dali wbić sobie
wyrównującej bramki i z dużą uwagą
oczekiwali na wynik meczu Kolejarza
Stróże z Dolcanem Ząbki. Zawodnicy
z Ząbek przegrali 2:1, pieczętując tym
samym awans Górnika Łęczna do Ekstraklasy.
Na dwie kolejki przed końcem sezonu Górnik Łęczna zebrał 60 pkt, drugi
w tabeli Bełchatów ma 57 pkt, a trzecia
Arka Gdynia 53 pkt. Ostatnie dwa mecze rozstrzygną już tylko o kolejności
w tabeli I ligi. Do ekstraklasy awansuje
na pewno Górnik Łęczna. Teoretyczne
szanse na awans oprócz Bełchatowa ma
jeszcze Arka. Z gry o T-Mobile Ekstraklasę wypadł natomiast Dolcan Ząbki,
który ma gorszy bilans bezpośrednich
spotkań z PGE GKS Bełchatów.
Ł. Olszewski

MMA w Łęcznej

Coraz bliżej wicemistrzostwa

Piękne dziewczyny, świetni zawodnicy, dobre przygotowanie imprezy i dopingująca naszych widownia sprawiły,
że gala mieszanych sztuk walki MMA
Thunderstrike Fight League 4 była bardzo efektowna.
Kosztowna, ale jakże widowiskowa
impreza zorganizowana została w Łęcznej
ponieważ to właśnie z grodu dzika pochodzi znaczna część czołowych zawodników
MMA z Lubelszczyzny. Są tu także kluby
posiadające i wystawiające swoich zawodników w wielu tego typu zawodach. Docenić należy także zaangażowanie menadżera, ale także zawodnika Konrada Płazy
bez którego TFL 4 w Łęcznej odbyć się
nie mogło, a to właśnie na jego barkach
spoczywała ogromna część przygotowań
do imprezy w Łęcznej.
Gala MMA od początku do końca
przygotowana była profesjonalnie. Ten kto
kupił bilet przeżył kilkugodzinny spektakl.
W jego ramach odbyły się walki, ale także
zapowiedzi i prezentacje zawodników.
Wyniki niestety nie były najlepsze dla
reprezentantów Łęcznej. Tylko dwóch z
nich wygrało swoje pojedynki. Byli nimi
Konrad Płaza i Łukasz Bieniek. Nie obyło
się także bez kontuzji. Rajmund Flejmer

Po 16 kolejkach piłkarki Górnika
Łęczna zajmują drugie miejsce w tabeli Ekstraligi z dorobkiem trzydziestu jeden punktów. Do lidera, czyli
Medyka Konin brakuje im siedemnastu oczek.
Z Medykiem podopieczne trenera
Mirosława Stańca zmierzyły się na wyjeździe 26 kwietnia. Mecz zakończył
się wysoką wygraną 7:1 zawodniczek
z Konina.
– W grze ofensywnej, do jakiej
skłania się nasza drużyna, z uwagi na
predyspozycje piłkarek spoza formacji
obrony, co chwila nadziewaliśmy się na
kontrataki, które zwiększały przewagę
Medyka – powiedział po meczu Mirosław Staniec.
W meczu trzynastej kolejki, który
rozegrano 4 maja, zielono-czarne podjęły
na własnym boisku Mitech Żywiec. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym
remisem. Wynik doskonale odzwierciedla, to co działo się na murawie.
Kolejnym rywalem Górniczek
był zespół AZS Wrocław. Mecz odbył
się 11 maja w stolicy Dolnego Śląska.
Niemal do końca na tablicy świecił się
wynik 0:0, jednak w 90. minucie Anna
Żelazko zapewniła zwycięstwo naszym
piłkarkom. Dzięki temu, Górniczki wróciły do domu z cennym łupem trzech
punktów.

traﬁł po swojej walce do szpitala. Przez
nieuwagę sędzia nieco za późno przerwał
jego rywalizację.
Oto wyniki wszystkich walk:
90 kg: Jan Kwiatoń pok. Michała Oleksiejczuka przez poddanie (duszenie trójkątne
nogami), runda 1, (1:53)
84 kg: Jacek Czubak pok. Rajmunda Flejmera przez poddanie (duszenie trójkątne
rękami), runda 2, (4:26)
80 kg: Konrad Płaza pok. Dawida Wolnego przez poddanie (gilotyna), runda
2, (1:30)
73 kg: Grzegorz Szulakowski pok. Tomasza Nebelinga przez jednogłośną decyzję
(30-28; 29-28; 29-28)
72 kg: Marcin Bartosik pok. Hovannesa
Chilingaryana przez jednogłośną decyzję
(30-26; 30-27, 30-25)
70 kg: Łukasz Bieniek pok. Łukasza Bilskiego przez jednogłośną decyzję (30-27;
30-28; 30-28)
67 kg: Marcin Sasiński pok. Patryka Mitułę przez poddanie (balacha), runda 1,
(3:52)
67 kg: Adam Gustab pok. Damiana Błaszczuka przez poddanie (duszenie zza pleców), runda 2, (4:43)
Grzegorz Kuczyński

Czwórbój lekkoatletyczny
Zawody powiatowe w czwórboju
lekkoatletycznym szkół podstawowych
na szczeblu powiatowym odbyły się 13
maja na obiektach sportowych Szkoły
Podstawowej im. Hansa Christiana
Andersena w Jawidzu. Wzięło w nich
udział 5 drużyn dziewcząt i 6 drużyn
chłopców.
Wśród zespołów dziewcząt pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno reprezentacje szkół z Cycowa, Milejowa
i Jawidza. Indywidualnie najwięcej
punktów zdobyły Aneta Szymbor (SP
Jawidz), Nikola Czarnota (SP Cyców),
Laura Kubić (SP Milejów).

W klasyﬁkacji chłopców najlepsza
okazała się drużyna z Cycowa, kolejne
miejsca zajęła reprezentacja SP nr 2 Łęczna
i SP Jawidz. Indywidualnie najwięcej punktów zdobył Konrad Nieradko z SP Cyców
oraz Szymon Kociuba z SP Łysołaje i Dariusz Skóra z SP Cyców.
Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, a ich zawodnicy medale ufundowane
przez łęczyńskiego starostę. Pozostałe zespoły oraz uczniowie najlepsi indywidualnie wyróżnieni zostali dyplomami. Po dwie
najlepsze w każdej kategorii drużyny awansowały do zawodów rejonowych.
J.Bartosiewicz

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)
tel.: 784 338 707, dział reklamy: 602 811 876, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl
Wydawca: REGIONALNE FORUM GOSPODARCZE

17 maja podopieczne Mirosława
Stańca spotkały się z Golem Częstochowa. Zielono-czarne zdominowały
rywalki i strzeliły im aż siedem goli.
Worek z bramkami rozwiązał się w 6.
minucie za sprawą Anny Ciupińskiej.
Po zmianie stron do siatki rywalek traﬁały Anna Żelazko (59’, 86’ i 88’), Anna
Ciupińska (77’) oraz Anna Sznyrowska
(60’, 89’).
W ramach 16 kolejki Ekstraligi,
nasze piłkarki zmierzyły się z gospodyniami – Zagłębiem Lubin i pewnie
wygrały 1:3. Mecz od początku ułożył
się znakomicie. Już w 3 min. padł samobójczy gol piłkarki Lubina. Kolejny
gol w 29. minucie to potężne uderzenie
z około trzydziestu metrów Dominiki
Kwietniewskiej. Idąc „za ciosem” minutę później na 3:0 podwyższyła Anna
Żelazko. Honorowego gola gospodynie
strzeliły w 62 minucie meczu.
Na dwie kolejki przed końcem sezonu nasza drużyna ma 4 pkt przewagi
nad trzecim AZS Wrocław i 5 pkt nad
Mitechem, który jednak ma jeszcze
jeden zaległy mecz. Z kolei Górnik
otrzyma 3 pkt walkowerem z wycofaną
Unią Racibórz.
Ostatnie spotkanie ligowej wiosny
„zielono-czarne” zagrają 7 czerwca na
wyjeździe z KKP Bydgoszcz.
Katarzyna Gileta-Klępka
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Charytatywne
turnieje
Dobrą inicjatywą, łączącą przyjemne z pożytecznym są charytatywne imprezy sportowe.
Pierwszego maja w lubelskiej hali
Globus, odbył się mecz piłki nożnej halowej, gwiazd krajowej piłki (w składzie
m. in. Piotr Świerczewski, Jerzy Brzęczek, Tomasz Jasina, Mirosław Budka)
z reprezentacją księży. Duchowni są aktualnym Mistrzem Europy wśród księży.
Dochód ze sprzedaży biletów został
przeznaczony na cel charytatywny.
Ostatecznie, po twardej męskiej walce
bez taryfy ulgowej, wygrali byli zawodowi piłkarze w stosunku 6:3. Mecz
obejrzało blisko 2 tysiące kibiców.
Mniejszej rangi, ale też charytatywne granie, odbyło się w hali Zespołu
Szkół im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie, gdzie rozegrano II turniej
charytatywny piłki nożnej halowej o
puchar wójta gminy Puchaczów. Podczas niego zbierana była trwała żywność, która została przekazana, potrzebującym z terenu gminy Puchaczów.
Inicjatorem turnieju był Mariusz Łagodziński, zaś organizatorami Urząd
Gminy w Puchaczowie i Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Organizatorzy zaprosili Lubelskie
Media (na parkiecie zobaczyliśmy znanych dziennikarzy „Dziennika Wschodniego”, między innymi Michała Beczka,
Tomasza Maciuszczaka), Urząd Marszałkowski w Lublinie (drużyna składająca się z pracowników urzędu, brązowy
medalista tegorocznych Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich) oraz
drużynę kobiet Górnika II Łęczna. Zaproszenie do turnieju przyjęli również
miejscowi samorządowcy. W piłkarskie
szranki stanęły bowiem drużyny gminy
Puchaczów i powiatu łęczyńskiego.
W turnieju zagrała również Telewizja
Lublin, najbardziej rozpoznawalną ich
twarzą, był redaktor Grzegorz Kuna.
Drużyna powiatu łęczyńskiego, w
pierwszym meczu turnieju starła się z
drużyną samorządu wojewódzkiego. Po
wyrównanym i zaciętym meczu wygrali
goście z Lublina, w stosunku 2:1 (przepiękną bramkę dla drużyny powiatu
łęczyńskiego strzelił z rzutu wolnego
Łukasz Sawicki). W drugim pojedynku
grupowym powiat łęczyński wygrał 4:0
z dziennikarzami. Po zajęciu drugiego
miejsca w grupie, zagrał z Telewizją Lublin o trzecie miejsce (popularne „telewizorki” zajęły drugie miejsce w drugiej
grupie). Wygraną 3:2 drużyna powiatu
zrewanżowała się przeciwnikowi za porażkę w takich samych rozmiarach podczas grudniowego turnieju.
W meczu ﬁnałowym Urząd Marszałkowski wygrał z gminą Puchaczów
1:0 i zdobył puchar. Wiele emocji było
w meczu o 5 miejsce, w którym zmierzyły się Lubelskie Media z piłkarkami
Górnika II Łęczna. Drużyny stworzyły
fantastyczne widowisko zakończone
remisem 2:2. Zwycięstwo, w rzutach
karnych odnieśli dziennikarze. Sędzią
turnieju był Rafał Kalinowski.
redil

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach paliw.
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Pomóż dzieciom z Zezulina
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie bierze udział
w konkursie „Kolorowe Boiska”, każdy z Was może wesprzeć starania szkoły o
wygranie nagrody głównej jaką jest wielofunkcyjne boisko. Wystarczy wejść na
stronę internetową: www.koloroweboiska.pl dokonać rejestracji i oddać głos na
szkołę. Każdy uczestnik zabawy może głosować jeden raz dziennie. Głosowanie
trwa do 22 czerwca 2014r.
To już ósma edycja programu społecznego „Kolorowe boiska… czyli Szkolna
Pierwsza Liga”. Celem kampanii jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest wielofunkcyjne boisko. Do tej pory organizator kampanii – Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka
SA, ufundował budowę aż siedmiu takich boisk. Powstały one w Turznie (2007
r.), Bobrówku (2008 r.), Ogardach (2009 r.), Kaznowie (2010 r.), Górze (2011 r.),
Juchnowcu Górnym (2012 r.) oraz w Perłach (2013 r.).
Zachęcamy wszystkich do zabawy i pomocy szkole, a tak naprawdę dzieciom
z Zezulina. Ewentualna wygrana pozwoli im uprawiać sport w dobrych warunkach
i być może wykształcić nowego Lewandowskiego czy Gortata.

Ogłoszenia drobne
Zatrudnię do pracy w biurze rachunkowym księgową z doświadczeniem. CV na
e-mail: biurobm@interia.pl
Sprzedam dom w Ludwin Kolonia,
150m2, murowany, wszystkie media, na
działce o pow. do uzgodnienia, cena 450
tys. zł. Tel. 609617415
Sprzedam mieszkanie, 64m2, parter, ul. Sikorskiego 6, cena 220 tys. zł. Tel. 606 194 026
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym przy hodowli krów mlecznych, na
stałe, Trębaczów. Tel. 513 98 17 95
Sprzedam działkę budowlaną 30 ar.,
wszystkie media obok działki, os. Kolonia
Trębaczów. Tel. 81 752 20 08
Sprzedam działkę budowlaną w Witaniowie, o pow. 30 ar. Dojazd z drogi głównej Łęczna-Zezulin, wszystkie media. W

sąsiedztwie zabudowy jednorodzinne.
Cena 3tys. zł/ar. Tel. 503 712 244
Poszukuję pracy w charakterze opiekunki do dziecka lub opieki nad starszą
osobą. Tel. 881 251 865
Sprzedam działkę budowlaną 43ar,
wszystkie media. Ciechanki Krzesimowskie. Tel. 695 340 702.
Sprzedam mieszkanie M4, 61,3 m2, ul.
Górnicza, 1 piętro. Cena do negocjacji.
Tel. 512 315 158.
Sprzedam lokal użytkowy, 34 m2, ul. 11ego listopada (Stara Łęczna). Cena do negocjacji. Tel. 512 315 158.
Sprzedam mieszkanie M-4, 59,5 m2, ul.
Obrońców Pokoju, cena do uzgodnienia.
Tel: 791 956 009
Pilnie sprzedam mieszkanie, M-3, 36m2,
zadbane, glazura, terakota, Ip., os. Bobrowniki, lub zamienię na większe (do 50m2).

Zainaugurowali sezon
Prawie 80 mieszkańców powiatu
łęczyńskiego wzięło udział 18 maja
w niedzielnej rodzinnej paradzie rowerowej.
Z Łęcznej przejechali do Lublina,
aby razem z grupami z Nałęczowa, Lubartowa i Lublina oﬁcjalnie otworzyć sezon
rowerowy na Lubelszczyźnie. Łącznie
w paradzie wzięło udział ok. 800 osób.
Łęczyńscy rowerzyści wyruszyli
w trasę o godz. 8.30 spod budynku dawnej szkoły na Podzamczu. Najpierw pojechali do Zawieprzyc, gdzie zapoznali
się z muzealnymi zbiorami oraz historią zamkowego wzgórza, a członkowie
Chorągwi Zamku w Zawieprzycach
ugościli ich kawą i herbatą. Następnie
przez Charlęż, Bystrzycę i Sobianowice
dojechali do Pliszczyna. Tam dzięki
uprzejmości Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego zwiedzili zabytkowy dwór Kołaczkowskich
z XIX w. Na metę rajdu na Placu Łokietka w Lublinie dotarli o godz. 12.30.
Na Placu Łokietka czekał na nich
posiłek oraz liczne atrakcje: konkursy,

pokazy, a na Starym Mieście Targi
Turystyczne Polski Wschodniej. Łęczyńska grupa pokonała
najdłuższy 43. km odcinek trasy, wytyczony w
oparciu o malowniczy
szlak rowerowy Lublin
– Wola Uhruska.
O godzinie 14.00
prawie 800 osób wzięło
udział w 13. km paradzie
rowerowej po Lublinie.
Organizatorem rajdu
z Łęcznej do Lublina

Cena do uzgodnienia. Tel.661 763 985
Sprzedam mieszkanie 32m, ul. Żabickiego 2(8 piętro). Cena do uzgodnienia.
Tel: 665 324 745.
Sprzedam działkę budowlaną 53 ar. Przy
drodze asfaltowej, wszystkie media, nad
Wieprzem, Karolin k/Łęcznej. Cena do
uzgodnienia. Tel: 694 367 894.
Kurs anglo-amerykański. Pomoc przed
lekarska, naukowa ,BHP. Kontakt osobisty. Krzesimów 124 Adam Bochniarz.
Sprzedam działkę budowlaną 25ar w Uciekajce gm.Ludwin, ogrodzona, prąd, woda. Cena
60 000 zł. Tel 609 090 584, 782 271 090.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 30ar
w Nowogrodzie (ok 300m od drogi Lublin-Łęczna) Tel. 600378236.
Sprzedam mieszkanie M-5, 72 m2
w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza. Tel:
602 682 322

było Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Kolejny rajd rowerowy planowany
jest na 22 czerwca.
(nor)

Oferujemy
gruz ceramiczny
po atrakcyjnych cenach
Dział Sprzedaży Ceramiki Budowlanej
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
tel . +48 81 462 54 38, fax. +48 81 462 54 37

DO LATA ... czyli jak zgubić zbędne kilogramy do wakacji
Do lata pozostał już tylko miesiąc, coraz częściej myślimy o ciepłych dniach wakacji i zaczynamy planować: gdzie i kiedy
spędzimy najbliższy urlop. Warto zastanowić się jak będziemy prezentować się w
stroju plażowym podczas wypoczynku.
Nie licz na kolejną cudowną dietę, magiczne suplementy, czy inne modne metody
odchudzania. Warto bazować na sprawdzonych i profesjonalnych kuracjach odchudzających. Poradnia dietetyczna w Łęcznej ma wieloletnie doświadczenie w szybkim i skutecznym odchudzaniu. Wykwaliﬁkowany personel pomoże Ci odnaleźć siłę do walki o lepsze samopoczucie, zdrowie i szczupłe ciało.
Odpowiednia motywacja, indywidualnie dobrany plan dietetyczny i aktywność ﬁzyczna
są gwarancją sukcesu i szczupłej sylwetki.
Zainspirowani potrzebami naszych klientów rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowy,
skuteczny miesięczny program odchudzający. Pakiet MINI powstał z myślą o wakacjach i szybkiej redukcji masy ciała. Jest

jeszcze szansa na smukłą sylwetkę i idealnie leżący na Tobie strój plażowy. Tylko
musisz zacząć już TERAZ - podejmij
wyzwanie a my Ci w tym pomożemy.
Specjalnie dla czytelników Pojezierza przygotowaliśmy niesamowitą ofertę cenową
Pakietu MINI.
Więcej informacji pod numerem telefonu 695-003-046 lub na stronie www.
dieta-vitalia.pl.

