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Upominajmy się o parkingi
Nie więcej niż sto miejsc parkingowych powstanie w tym roku w
Łęcznej. To kropla w morzu potrzeb – mówią mieszkańcy. Jak rozwiązać
ich problem z parkowaniem?
- Według stanu bazy centralnej
ewidencji pojazdów liczba pojazdów w
Łęcznej wynosi 12 tys. 570 pojazdów
– informuje Małgorzata Woźniak, rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych
i administracji.
Przypomnijmy, że Łęczna ma 22,5
tys. mieszkańców, więc samochód posiada
tutaj prawie co druga osoba. Dodajmy do
tego bardzo gęstą zabudowę wielorodzinną w mieście i przestaje dziwić fakt, że
długie poszukiwania wolnego miejsca postojowego to dla łęcznian codzienność.
Jak rozwiązać problem z parkowaniem w mieście? Spytaliśmy o to
prezesów łęczyńskich spółdzielni.
Roman Jarentowski, prezes spółdzielni Wspólnota: W tym roku w planie
finansowym nie przewidzieliśmy budowy

parkingów. Liczymy na to, że miasto
rozwiąże ten problem. My nie mamy
działek. Kiedy podpowiadamy, że do
Wspólnoty należy przecież duży teren
zielony między ulicami Wierzbową i
Wiosenną – doskonałe miejsce na parking, to słyszymy, że: To prawda, ale
pobliskie bloki należą do spółdzielni
Batory, więc budowa parkingu w tym
miejscu nie jest w interesie mieszkańców
Wspólnoty. Kiedy pada kolejna sugestia,
że może dobrym pomysłem byłoby
przekazanie działki Batoremu, jakaś
zamiana, to odpowiedź jest krótka: Nie
było takiej rozmowy…
Renata Wasilewicz-Deska, prezes
spółdzielni Batory: Przekazywanie działek
to dobry pomysł, ale na razie nie mamy

dok. na str. 3

Majówka historyczna
Już dzisiaj warto zarezerwować
sobie czas w dniach 7-8 maja aby odwiedzić Zawieprzyce, gdzie odbędzie
IV Majówka Historyczna.
Scenki rodzajowe z życia Słowian,
pokazy walk i artylerii, prezentacje przygotowane przez grupy rekonstrukcji historycznej, które pierwszego dnia Majówki
zaprezentują m.in. musztrę dragońską,
zmierzą się w turnieju rycerskim, przedstawią legendę zawieprzycką a na koniec
będą walczyć na zawieprzyckich błoniach
to tylko część atrakcji jakie czekają w
drugi weekend maja na wszystkich zainteresowanych naszą historią.
Drugi dzień Majówki Historycznej
rozpocznie orszak powitalny Słowian. Ze-

spół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach
zamieni się w wioskę słowiańską, w której
oglądać będzie można tarcze strzelnicze
i łuki, dyby, koła garncarskie, przyrządy
do wykonania przedmiotów z drewna
metodami wczesnośredniowiecznymi.
Uczestnicy imprezy będą mogli spróbować
swych sił w tkactwie, garncarstwie, pisaniu
gęsim piórem, szyfrowaniu i utajnianiu
poczty czy też strzelaniu z łuku.
Dopełnieniem, ciekawie zapowiadającej się Majówki Historycznej w
Zawieprzycach będzie Koncert zespołu
Percival nawiązujący do dawnych słowiańskich wierzeń.
Więcej informacji na str. 5 „Pojezierza”.
(nor)
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Handlowała własnym dzieckiem
38-letnia mieszkanka Milejowa,
która próbowała sprzedać swoje dziecko i została aresztowana 25 marca, pod
koniec ub.m. wyszła z aresztu. Prokurator Rejonowy Lublin-Północ podjął
decyzję o uchyleniu aresztu, z uwagi na
jej szczególną sytuację rodzinną i fakt,
że jego zdaniem w śledztwie wykonano
wszystkie niezbędne czynności z jej
udziałem.
Mieszkanka gminy Milejów zaraz
po wyjściu ze szpitala w Świdniku
oddała swoją nowo narodzoną córkę
dwóm kobietom, które przyjechały z
Danii. Prokuratura zarzuciła im, że kupiły kilkudniową dziewczynkę, żeby ją
wywieźć za granicę. Sprawa się wydała,
bo kobiety chciały, żeby noworodka
obejrzała pielęgniarka środowiskowa. Ta
przeprowadzając wywiad, zorientowała
się, że 23-letnia Dunka, która podawała
się za matkę dziecka, nie mogła urodzić
kilka dni wcześniej.
Jednocześnie sąd rodzinny zarządził
umieszczenie dzieci w pogotowiu opiekuńczym po sygnale otrzymanym ze szkoły, do której uczęszczają. Sprawie miał
najpierw przyjrzeć się kurator sądowy.
– Przeprowadził już wizję lokalną i
przekazał informacje sądowi, jednak nie
podjęto jeszcze decyzji. Pięcioro dzieci
nadal przebywa z ojcem – wyjaśnia Artur
Ozimek, rzecznik Sądu Okręgowego w
Lublinie.
Dziewczynka, która miała być
sprzedana jest w rodzinie zastępczej.
Pożar stodoły
28 marca br. o godz. 11 do Powiatowego Stanowiska Kierowanie zgłoszono, że w miejscowości Kijany gm.
Spiczyn pali się stodoła. Do zdarzenia
zadysponowano jeden zastęp z JRG
KP PSP w Łęcznej oraz cztery zastępy
OSP (Spiczyn, Ludwin, Januszówka,
Jawidz). W momencie przybycia na
miejsce zdarzenia zastępu z JRG Łęczna działania ratowniczo – gaśnicze
prowadziły już dwie jednostki OSP
ze Spiczyna i Januszówki. Pożarem
objęty był częściowo dach budynku,
poddasze, konstrukcja ścian oraz słoma
i siano składowane na poddaszu. Pożar
zlokalizowano i dogaszono, z budynku
uratowano dwie maciory z prosiętami.
Całość palącej się słomy i siana przerzucono i przelano wodą. Działania
ratowniczo – gaśnicze trwały niespełna
3 godziny i wzięło w nich udział 19
ratowników.
Fałszywe talony
Dwóch mężczyzn i żona jednego
z nich odpowiedzą za posługiwanie się
podrobionymi talonami, którymi płacili
w sklepach w Łęcznej. Wcześniej obaj
mężczyźni sami wydrukowali talony na
żywność.
28 marca do jednego ze sklepów
w Łęcznej przyszła 25-letnia kobieta.
Zrobiła zakupy, za które chciała zapłacić
talonami. Ekspedientka nabrała jednak
podejrzeń, czy talony są prawdziwe. Powiadomiła policję. Okazało się, że były
to podróbki. Tego samego dnia policjanci
zatrzymali 28-letniego męża kobiety oraz
jego kolegę, 23-letniego mieszkańca gm.
Łęczna. Okazało się, że 28-latek podrobił
talony żywnościowe na komputerze i
wydrukował u kolegi. Następnie za ich
pomocą robił zakupy. Część talonów
przekazał swojej żonie. Wstępna wartość
artykułów, za które płacili podrobionymi
talonami to ok. 200 zł.
Zgodnie z obowiązującym prawem
za oszustwo za pomocą sfałszowanych
talonów grozi kara do 8 lat pozbawienia
wolności.
Przemyt papierosów
Ponad 6,5 tys. paczek papierosów
znaleźli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG działający wspólnie z
policją w samochodzie, którym podróżowało dwóch mieszkańców Konina.

Zostali oni zatrzymani pod Łęczną do
rutynowej kontroli drogowej. Wtedy
okazało się, że ich volkswagen passat
wypakowany jest papierosami bez znaków akcyzy. Jak twierdzą doświadczeni
pogranicznicy, właśnie ten typ samochodu ze względu na wolne przestrzenie
konstrukcyjne, najchętniej używany jest
to przewożenia kontrabandy. Wartość
przejętych papierosów oszacowano na
około 65 tys. zł.
Posiadali narkotyki
8 kwietnia po godz. 23.00 policjanci w miejscowości Cyców zauważyli
pojazd marki VW Golf, który wykonywał ,,dziwne” manewry. Policjanci
postanowili zatrzymać golfa do kontroli. Za kierownicą siedział 18 – letni
mieszkaniec gm. Cyców. Mundurowi
sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało
się, że młody mężczyzna miał blisko
0,8 promila alkoholu w organizmie.
18 – latek podczas wykonywanych z
nim czynności zachowywał się bardzo
nerwowo. Okazało się, że w kieszeni
spodni posiada w woreczku foliowym
susz roślinny. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest to marihuana.
Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie
za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za
posiadanie środków odurzających wbrew
przepisom ustawy.
Następnego dnia po godz. 20.00 policjanci patrolując osiedle Stare Miasto
ujawnili przy 23 – letnim mieszkańcu
Łęcznej działkę marihuany. Stróże prawa udali się do jego mieszkania. Tam
podczas przeszukania w kamionkowym
czajniku policjanci odnaleźli woreczek
foliowy z zawartością marihuany.
Teraz mężczyźni za swoje czyny
odpowiedzą przed sądem. Za posiadanie
środków odurzających grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności. Z kolei za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

kodeks karny przewiduje karę do 2 lat
pozbawienia wolności.
Pod rządami nowej, uchwalanej
właśnie ustawy, zamiast do 3 lat więzienia, groziłby im prawdopodobnie
odwyk.
Dziecko napadło dziecko
11 kwietnia łęczyńscy policjanci
zatrzymali 14 – latkę, która dokonała
rozboju na o rok młodszej dziewczynie.
Mieszkanka Lublina najpierw ją pobiła
a później ukradła małoletniej telefon
komórkowy.
Do zdarzenia doszło w Łęcznej
ok. godz. 15.30. Policjanci otrzymali
informację, że na osiedlu Niepodległości
młoda dziewczyna dokonała rozboju na
małoletniej. Szybko ustalili, że mieszkanki Lublina, dwie siostry w wieku
15 i 9 lat oraz ich 14 – letnia znajoma
przyjechały w odwiedziny do krewnych.
Dziewczyny chciały spotkać się ze swoją
koleżanką. W tym celu jedna z sióstr
zadzwoniła do małoletniej aby ta wyszła
z domu na spotkanie. Podczas spaceru 14
– letnia mieszkanka Lublina zaatakowała
13 – letnią mieszkankę Łęcznej. Uderzała ją pięściami i kolanem po twarzy
po czym ją przewróciła i dalej zadawała
ciosy. Następnie zabrała pokrzywdzonej
telefon komórkowy marki Samsung o
wartości 300 zł i uciekła.
Policjanci z pokrzywdzoną udali
się w poszukiwania za sprawczynią. Po
kilku minutach kryminalni ustalili, że
14-latka wsiadła do busa relacji Łęczna
– Lublin. Busa zatrzymano w Zofiówce i
zatrzymano siedzącą w nim 14-latkę. Pod
fotelem, na którym siedziała sprawczyni,
policjanci odnaleźli telefon komórkowy
należący do pokrzywdzonej. 14 – latka
przyznała się do popełnienia tego czynu.
Teraz młodą rozbójniczką zajmie się sąd
rodzinny i nieletnich.
opr. nor
(Większość materiałów opracowana na podstawie informacji z KPP i KP PSP w Łęcznej)
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Hołd ofiarom katastrofy
10 kwietnia br w 1 rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem społeczność
Zespołu Szkół w Cycowie oraz samorządowcy złożyli hołd wszystkim, którzy zginęli w tej strasznej katastrofie.
Złożono kwiaty i zapalono znicze
pod pomnikiem w centrum Cycowa.
Społeczność Zespołu Szkół w Cycowie
uczciła pamięć generała broni Tadeusza
Buka składając wieniec i zapalając
symboliczny znicz pod tablicą upamiętniającą generała na terenie kompleksu
boisk „Orlik 2012”.

Wójt Gminy i dyrektor Zespołu
Szkół w tym dniu uczestniczyli w
uroczystościach na cmentarzu w Spale
gdzie znajduje się grób generała, wojewoda łódzki i dowódca 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie
Lubelskim odsłonili tablicę o nadaniu
imienia gen. Tadeusza Buka mostowi
na Pilicy.
Generał Buk był bardzo zaangażowany w sprawę nadania imienia 7 Pułku
Ułanów Lubelskich Zespołowi Szkół w
Cycowie w 1992 roku.

Na terenie kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. odbyły się 9-10
kwietnia dwie eliminacje rozpoczynające
tegoroczną rywalizację w Cross Country
w ramach oficjalnych imprez organizowanych przez PZM. Siedmiokilometrowy tor, podobnie jak w roku ubiegłym,
zbudowany został na hałdzie kopalni.
Tor był zmieniony w stosunku do tego z
poprzednich zawodów i bardzo ciekawy:
z wieloma zjazdami i stromymi podjazdami, co przypadło do gustu wszystkim
zawodnikom.
W zawodach wystartowało 240
zawodników. Nie zabrakło kobiet, które
dzielnie radziły sobie wśród męskiego
towarzystwa. Zawodnicy sekcji SM GKS

Bogdanka jak zwykle nie zawiedli i stanęli na najwyższych stopniach podium.
Bracia Kędzierscy rozpoczęli sezon w
fantastycznej formie zajmując pierwsze
miejsca w swoich klasach (Senior 1
i 2) podczas dwóch dni zawodów. W
klasie Quad OPEN trzecie miejsce zajął
Mariusz Właszczyk. W klasie Junior
na najwyższym podium stanął Filip
Więckowski, a trzeci był Jakub Piątek.
Sekcja Motorowa GKS Bogdanka w
klasyfikacji klubowej będzie broniła
po raz trzeci tytułu Mistrza Polski. Na
rozpoczęcie sezonu sekcja zdobyła 315
punktów zdobywając przewagę 183
punktów nad klubami z Kwidzynia i Ki
elc.
(nor)

Udany początek sezonu

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• OPÙACENIE 1 ROKU NAUKI W WYBRANEJ SZKOLE
DLA DOROSÙYCH
• INDYWIDUALNE I GRUPOWE
DORADZTWO ZAWODOWE
• WYÝYWIENIE W CZASIE SPOTKAÑ Z DORADCÀ
DO UDZIAÙU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:
W WIEKU 18 - 64 LAT
• ZAMIESZKAÙE NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO
• CHCÀCE Z WÙASNEJ INICJATYWY PODJÀÃ KSZTAÙCENIE
W FORMACH SZKOLNYCH
• BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO ORAZ PRACUJÀCE
•

Artykuł promocyjny

Nowa era koloryzacji

Kiedyś niedostępne, dziś wyrastające jak grzyby po deszcz. Istniejące na
każdym osiedlu, otwierane w bardzo różnych lokalizacjach - zakłady fryzjerskie.
Jedne przyciągają tanimi usługami,
inne oblegane są przez stałych klientów,
a jeszcze inne łączą w sobie wszystkie pozytywne cechy bliskie klientowi.
Takim miejscem jest salon fryzjerski Ultra
mieszczący się na łęczyńskim deptaku. Przestrony, schludny i czysty, a do tego mogący obsługiwać nawet do siedmiu osób jednocześnie,
co pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania
na wykonanie zamówionej usługi.
Salon oprócz wykwalifikowanej kadry z wieloletnim doświadczeniem przyciąga innowacjami.
Jedną z nich jest nowoczesna technologia trwałej koloryzacji 3d.
Farby te oparte są na olejkach eterycznych,
mikrpigmentach oraz polimerach 3d, które
okrywają włókno włosa ekranem, którego

trójwymiarowa
struktura odbija
światło w wielu
kierunkach zapewnijając blask i intensywność koloru.
Farby 3d są pozbawione w 100% amoniaku
co zmniejsza problemy skóry głowy oraz
układu oddechowego. Przyjemny zapach
daje poczucie łagodności i gwarantuje
znaczne podwyższenie jakości usług w
salonie.
Salon Ultra oferuje szeroki wachlarz usług, od strzyżenia włosów poprzez ich koloryzację, upięcia ślubne,
komunijne oraz inne fryzjerskie usługi.
Jako jedyny w mieście dysponuje farbami 3d i otwarty jest do godziny 20,
co niewątpliwie dla osób pracujących
do popołudniowych godzin jest atutem.
Zapraszamy do salonu. Tel. 81 752 07 07.
Salon Ultra mieści się przy
Al. Jana Pawła II 88, otwarty jest
w pon - pt: 8-20, sob: 8-16.

Upominajmy się o parkingi
dok. ze str.1

pieniędzy na parkingi. W tym roku dużo
środków finansowych pochłonie remont
dachów bloków przy ulicy Staszica 7, Staszica 6, które przeciekają.
Jak zatem rozwiązać problem z parkowaniem?
Wasilewicz-Deska: Na pewno nic
nie da się zrobić w pojedynkę. Potrzebna jest współpraca między spółdzielnią i miastem, jak w przypadku ulicy
Gwarów, gdzie miasto pokryło koszty
kostki brukowej, a spółdzielnia dała
teren. Potrzebna jest też współpraca
między spółdzielniami. Przykładem jest
nasz pas zieleni przy ulicy Skarbka,
gdzie mogłoby powstać ok. 20 miejsc
parkingowych, ale tylko wtedy, gdyby
część kosztów pokryła spółdzielnia
Skarbek, bo parking powstałby obok
ich bloków.

Grażyna Bondyra, prezes spółdzielni
Skarbek: Jestem za, jeśli na współpracę z
Batorym zgodzi się też zarząd i mieszkańcy, to miejsca postojowe powstaną przy
okazji remontu ulicy Skarbek (w tym roku
budżet miasta nie przewiduje renowacji
tej ulicy – przyp. kk). W porozumieniu
z miastem moglibyśmy też wybudować
parkingi przy ulicy Armii Krajowej. Sami
nic nie zrobimy, bo nie mamy odpowiednio
położonego terenu: parkingi nie zachowałyby 10 m od okien, a tego wymaga
litera prawa.
O problemach z parkowaniem rozmawialiśmy także z zastępcą burmistrza
Łęcznej, Dariuszem Kowalskim.
- Miasto ma w swoich zasobach
pasy drogowe, więc kiedy je remontujemy,
budujemy nowe miejsca postojowe przy
ulicy. Czasem jednak wystarczy porozumieć się ze spółdzielnią, która udostępnia

85 lat szkoły w Łęcznej

W bieżącym roku szkolnym przypada 85 rocznica nadania imienia
Króla Bolesława Chrobrego szkole
zwanej popularnie „jedynką”. Imię
tego historycznego patrona nie wiąże
się tylko z obecną siedzibą Gimnazjum nr 1 przy ul. Piłsudskiego 12,
ale również z wcześniejszą historią
szkolnictwa w Łęcznej.

Oficjalne uroczystości jubileuszowe odbędą się 1 czerwca bieżącego roku. W planie obchodów znajdą
się: korowód uczniów i nauczycieli
ulicami miasta oraz uroczysta gala w

budynku szkoły. 29 maja zostanie odprawiona msza święta w kościele p.w.
Św. Marii Magdaleny w Łęcznej w
intencji dawnych i obecnych uczniów,
nauczycieli oraz pracowników szkoły.
Na uroczystości zaproszono dawnych
nauczycieli i absolwentów, władze
wojewódzkie, powiatowe, miejskie a
także oświatowe.
Początki oświaty w
Łęcznej sięgają 1811 r.,
ale pierwszy budynek
szkolny z prawdziwego
zdarzenia został oddany do użytku w
roku 1864. W
roku 1925 oddano do użytku
nowy budynek
7-klasowej Szkoły Powszechnej
przy placu Kościuszki, której w
tym samym roku nadano imię
Króla Bolesława Chrobrego.
Po II wojnie światowej, w
roku 1962, przekazano uczniom

teren za krawężnikami, my dajemy materiał budowlany i w ten sposób powstają
kolejne miejsca postojowe – mówi Dariusz
Kowalski. I dodaje: Mieszkańcy powinni
głośno upominać się o to, by spółdzielnie
wybudowały im parkingi. Dziwię się na
przykład, dlaczego mieszkańcy Wspólnoty
nie walczą o budowę parkingu na terenie
zielonym między Wiosenną i Wierzbową –
mogliby tam wydzielić parking tylko dla
mieszkańców Wspólnoty i przejść się te
100 metrów z bloków Spacerowej 2 i 4,
Jaśminowej 1, 3.
Gdzie w tym roku powstaną parkingi?
Około 10 miejsc postojowych wzdłuż
bloku Staszica 13 wybuduje spółdzielnia
Skarbek. Miasto utwardzi teren między
PKO BP a przedszkolem na osiedlu Samsonowicza, gdzie będzie można zaparkować dodatkowe 20 aut. Płatny parking na
50-60 samochodów będzie od maja przy
garażach u wylotu ulicy Wiosennej.
Kamil Kulig

nowy budynek szkoły „tysiąclatki” przy
ulicy Chełmskiej 12 (obecnie Piłsudskiego 12). Obecnie mieszczące się w
tym budynku Gimnazjum nr 1 również
nosi imię Króla Bolesława Chrobrego
jako spuściznę po dawnej Szkole Podstawowej nr 1.
Mimo upływających lat i reorganizacji struktury szkolnictwa związek
szkoły z Królem Bolesławem Chrobrym
trwa nieprzerwanie do dzisiaj.
Rafał Brzozowski
Zdjęcia ze zbiorów Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej oraz ze
zbiorów i Kroniki Szkolnej obecnego
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

Zmiana na stanowisku komendanta policji
1 kwietnia w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łęcznej
odbyła się uroczystość przekazania władzy nad łęczyńską policją. Oficjalnego
wprowadzenia nowego komendanta
mł. insp. Sławomira Zagojskiego na
stanowisko dokonał lubelski komendant wojewódzki policji - insp. Dariusz
Działo. Nowego komendanta powitali
policjanci i cywilni pracownicy łęczyńskiej komendy oraz zaproszeni
goście – przedstawiciele władz samorządowych.
Mł. insp. Sławomira Zagojski
służy w policji od 17 lat. Rozpoczynał
w służbie kryminalnej w Lubartowie.
Później był m.in. komendantem w
Kocku, w latach 1999 – 2004 zastępcą
komendanta powiatowego w Lubartowie, a od grudnia 2004 r. do czerwca
2006 zastępcą komendanta miejskiego
w Lublinie, później od 01 listopada
2006 roku pełnił funkcję komendanta
powiatowego w Parczewie.
Nowy łęczyński komendant jest
absolwentem Wydziału Mechanicznego

Politechniki Lubelskiej oraz Studium
Zarządzania Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie o profilu ,,Zarządzanie
w jednostkach Policji”. Żonaty, ma
dwie córki oraz syna. Czynnie uprawia
szybownictwo, bardzo lubi pływanie i
jazdę rowerem.

Dotychczasowy łęczyński komendant insp. Jacek Kucharczyk objął Komendę Miejską Policji w Lublinie.
R. Nowosadzki
Na zdj. od lewej: insp. Jacek Kucharczyk,
insp. Dariusz Działo, mł. insp. Sławomir
Zagojski. Fot. KPP w Łęcznej.
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Czy węgiel ma przyszłość?
W epoce Gierka węgiel nazywano
czarnym złotem. Nawet jednak kiedy
górnictwo przestało już być pieszczochem władzy, zawsze mówiło się w
Polsce, że węgiel to strategiczny surowiec dający nam chociaż namiastkę
energetycznej niezależności. I nie
ma w tym przesady, jeśli się weźmie
pod uwagę, że Polska ciągle 88 proc.
swojej energii elektrycznej pozyskuje
z węgla kamiennego i brunatnego.
Gaz i ropa mają w wytwarzaniu
energii elektrycznej znikomy udział,
tak jak i źródła odnawialne dające
u nas około 6 proc. energii. Nawet
prognoza na 2030 rok zakłada, że z
węgla wytwarzać się będzie w Polsce
57 proc. energii elektrycznej.
Na świecie węgiel, jako surowiec
energetyczny, stał się jednak „politycznie niepoprawny” od czasu gdy
naukowcy i ekolodzy wygrali bitwę
o „dziurę ozonową” (wprowadzając
do urządzeń chłodniczych, w miejsce
freonu, ekologiczny wynalazek jednego
z koncernów) i zajęli się globalnym
ociepleniem. Co prawda ciągle nie ma
całkowicie pewnych naukowych dowodów, że ocieplanie się klimatu jest
wynikiem działania człowieka i zwiększonej emisji CO2 a nie cyklem jakiemu
podlega klimat na naszej planecie (np.
naukowcy z Politechniki Federalnej w
Lozannie udowodnili, że nasi przodkowie wycinając lasy i powiększając
obszary rolne przez stulecia uwolnili
niewiele mniej dwutlenku węgla niż
cywilizacja przemysłowa w latach pomiędzy 1850 a 2000r) to politycy naciskani przez lobby ekologów i przemysł
ekologiczny spalaniu paliw kopalnych
a zwłaszcza węgla postanowili wydać

wojnę. Niestety Unia Europejska, której
jesteśmy członkiem, chociaż nie jest
największym producentem dwutlenku
węgla, postanowiła dać przykład innym
i być świętszą od papieża. To, że Chiny
czy Stany Zjednoczone a nawet Indonezja (z powodu wypalania lasów pod
tereny rolne i … o ironio na biopaliwa)
produkują go więcej, nie ma dla naiwnych Europejczyków żadnego znaczenia. Tymczasem można się zastanawiać,
czy założenie redukcji emisji CO2 przez
UE o 20 proc. do 2020 roku ma sens?
Łącznie 27 krajów Wspólnoty odpowiada za 14 procent światowej emisji
CO2. Ograniczenie przez UE emisji o
20 proc. przełoży się w skali światowej
na ograniczenie ich o 3 procent.
Jednak z uwagi na to, że dzisiaj
szanse na zmianę stanowiska UE są
niewielkie, warto się zastanowić, czy
węgiel jako surowiec, w tym energetyczny, ma perspektywę, co dla nas,
mieszkańców regionu gdzie funkcjonuje i rozwija się „Bogdanka” - najlepsza
kopalnia węgla kamiennego w Polsce,
ma szczególnie istotne znaczenie.
Moim zdaniem ma dalej przyszłość
i to z wielu prozaicznych powodów.
Węgiel, szczególnie w energetyce, jest
po prostu podstawowym paliwem w
tak wielu gospodarkach, że szybko tego
się nie zmieni. Jak twierdzi Johannes
Lambertz, prezes RWE Power: Węgiel
jest niezastąpionym paliwem energetycznym w skali światowej i jego zużycie
będzie rosło. Około 70 procent obecnie
budowanych nowych elektrowni to elektrownie węglowe. Udział tego paliwa
w wytwarzaniu energii elektrycznej w
2003 roku wynosił dla Europy – 30,8
proc., USA - 51,4, Chin - 79,4 a całego

świata – 43,89 proc. W skali globalnej
następne w tym rankingu paliwo - gaz
ziemny - miało w produkcji udział 21,2
proc., zaś trzecie miejsce zajmowało
paliwo rozszczepialne (17,3 proc.).
Jeśli nawet procentowy udział węgla z
czasem będzie spadał, to jednocześnie
nie będzie maleć jego zużycie, bo zapotrzebowanie na energię będzie rosło.
Badania międzynarodowe przewidują w
skali całej UE wzrost popytu na energię
elektryczną w roku 2020 o 21 proc.
w stosunku do roku 2005. Te badania
pokazują także, że źródła odnawialne
będą w stanie zaspokoić ten wzrost
na poziomie 700 TWh. Dlatego udział
energii konwencjonalnej w energii
wytwarzanej łącznie będzie spadał,
choć będzie jej generowane tyle samo
w ujęciu bezwzględnym.
Z energetycznego węgla nikt też
nie zrezygnuje bo światowe zasoby
węgla są wyższe od innych paliw
kopalnych. Wynoszą one 462 mld
ton. Ważne jest także rozmieszczenie
węgla na świecie, otóż jego zasoby
są rozmieszczone równomiernie,
występują w wielu krajach. W Europie występują duże zasoby zarówno
węgla brunatnego jak i kamiennego.
Największe złoża węgla znajdują się w
Polsce, następnie w Czechach, Anglii,
Niemczech i Hiszpanii. W dwudziestu
pięciu krajach Unii Europejskiej w
roku 2006 wyprodukowano 162 mln
ton węgla kamiennego, a kolejne 235
mln ton zaimportowano. Jeśli do tego
dodać, że w 2006r UE w przemyśle
wydobywczym oraz produkcji energii z
węgla zatrudniała 330 tys osób, to staje
się jasne, że gwałtownego odejścia od
węgla nie będzie. Rozwiązanie pro-

blemu idzie w kierunku opracowania
bardziej ekologicznych technologii.
Po pierwsze przemysł będzie inwestował w najbardziej zaawansowane
technologicznie elektrownie opalane
paliwami kopalnymi. W stosunku do
starszych elektrowni zapewniają one
potencjalne ograniczenia emisji CO2 o
ok. 30 procent. Na przykład nowy blok,
którego budowę RWE planuje wspólnie z Kompanią Węglową na Śląsku,
będzie miał bardzo wysoką sprawność
na poziomie 46 procent w porównaniu
z aktualnymi 33-35 procentami osiąganymi przez polskie elektrownie.
Po drugie trwają prace nad dalszym
zwiększaniem sprawności elektrowni.
W ramach prowadzonych prac badawczo rozwojowych rozwijane są nowe
technologie, takie jak elektrownie pracujące przy temperaturze 700°C.
Po trzecie testowane są technologie
CCS (wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla). Badane jest
wychwytywanie CO2 ze spalin, pracuje
się nad możliwościami magazynowania
CO2 na przykład w złożach solankowych. Transport dwutlenku węgla nie

stanowi już technologicznie problemu
- na środkowym zachodzie USA eksploatowane jest bezproblemowo 3000
kilometrów rurociągów CO2. Na całym
świecie prowadzonych jest obecnie
ponad 100 projektów związanych z
magazynowaniem CO2 pod ziemią.
Trudno dzisiaj powiedzieć która
technologia okaże się najlepsza – dająca
największą redukcję emisji dwutlenku
węgla do atmosfery najmniejszym kosztem. Stosowane będą zapewne wszystkie
dostępne metody. Jedno jest pewne, ludzkość z węgla szybko nie zrezygnuje.
Daje to wspaniałe perspektywy dla
Lubelskiego Węgla „Bogdanka’ S.A.
Spółka ma zasoby operatywne szacowane na 247 mln ton węgla (obecnie posiadana koncesja zapewnia żywotność
kopalni do 2034 roku), które najprawdopodobniej wzrosną dzięki zastosowaniu
strugowej technologii wydobycia węgla
nawet do 330 mln ton. Jeżeli jednak
podliczymy wszelkie zasoby i rezerwy
lubelskiej firmy, otrzymamy blisko 1,57
mld ton węgla. Węgla w Bogdance
starczy na dziesiątki lat.
Ryszard Nowosadzki

fot. archiwum LW Bogdanka
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Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Do Zawieprzyc
Majówka Historyczna tuż tuż…
Scenki rodzajowe z życia Słowian i szlachty z XVII
wieku, pokazy walk i artylerii stały się elementem
wyróżniającym Majówkę w Zawieprzycach.
Już po raz czwarty będziemy mieli szansę na
przeżycie niezapomnianej przygody, podróży do
epoki życia grodowego, obrzędów i kultu dawnych
Słowian zobaczymy również musztrę dragońską,
pokazy walk i artylerii, zobaczymy zmagania
średniowiecznych wojów w turnieju rycerskim oraz
poznamy legendę zawieprzycką.
Majówka w Zawieprzycach jest jednym z
najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Pojezierzu
Łęczyńsko- Włodawskim. Organizowana jest od
2008 roku przez Powiat Łęczyński i Gminę Spiczyn
w malowniczym zespole pałacowo- parkowym
w Zawieprzycach. W tym roku do organizatorów
imprezy dołączyła Fundacja Nadwieprzańskie
Horyzonty.
Pierwszego dnia imprezy (sobota, 7 maja)
zostaną zaprezentowane zwyczaje i tradycje XVII-sto
wiecznych rycerzy, a drugiego (niedziela, 8 maja) –
Słowian z X wieku.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku
organizatorzy przygotowali: spływy kajakowe,
pokazy paralotniarskie, park linowy, przejażdżki
konne, zwiedzanie zespołu pałacowo- parkowego.
Na terenie imprezy będą również stoiska historyczne, rzemieślnicze i gastronomiczne, rękodzieła,
artyści ludowi. Przedstawiona zostanie oferta
aktywnego wypoczynku na terenie powiatu łęczyńskiego, pokazy paralotniarskie. Dla odważnych
zapewniono przejażdżki konne oraz quadami,
a dla najmłodszych konkursy, gry i zabawy oraz
historyczny plac zabaw.
W tym roku wystąpią zespoły takie jak Percival, Dre-

Program Majówki Historycznej w Zawieprzycach
Sobota, 7maja 2011, wiek XVII
12.00 – Powrót Atanazego Miączyńskiego spod Wiednia – widowisko plenerowe, przemarsz wojsk
13.00 – Prezentacja grup rekonstrukcji historycznych
13.15 – Pokaz musztry dragońskiej i strzelania z muszkietów
13.45 – Scenki rodzajowe z życia szlachty w XVII w.
14.00 – Pokazy sokolnicze i strzelania z łuków
14.45 – Pokaz artyleryjski
15.00 – Gry i zabawy plebejskie
16.00 – Turniej piłki szkockiej – historyczna gra zespołowa
16.30 – Scenki rodzajowe z życia szlachty w XVII w.
17.00 – Finał turnieju szabli polskiej
17.30 – Bitwa – widowisko plenerowe na błoniach
19.15 – rozstrzygniecie konkursu historyczno – przyrodniczego oraz triatlonu linowego
20.00 - Inscenizacja legendy zawieprzyckiej
20.30 – Koncert zespołu MISTIC
21.00 – Zabawa folkowa z kapelą DREWUTNIA

12.00 - Orszak powitalny
13.00 - Musztra i pokaz bojowy wojów
13.30 – Prezentacja wioski Słowiańskiej
14.00 – Turniej bojowy wojów
15.00 – Prezentacja wioski Słowiańskiej - występ zespołu MŁODE DJEMBE
15.30 – Pokaz walki białą bronią
16.00 - Święto młodej brzozy i przyrodotwórczych sił natury - widowisko plenerowe
17.00 - Prezentacja wioski Słowiańskiej – występ zespołu PERCIVAL w trybie obozowym
17.30- Scenki rodzajowe z życia Słowian
18.00 - Pokazy tańców słowiańskich
18.30 - Pokazy walk wojów słowiańskich
20.00 - Słowiański Mit – widowisko plenerowe z pokazami ognia i występem zespołu PERCIVAL
W pokazach weźmie udział m.in.: Bractwo Rycerskie imienia Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego,
Zamojskie Bractwo Rycerskie, Stowarzyszenie Stanica, Towarzystwo Szabli i Miecza, Nadnotecka
Drużyna Łucznicza Barcin, Gród Słowiański, Drużyna Grody Czerwieńskie, Drużyna Czarnego.
wynikających z niej przemyśleniach przy wykorzystaniu doświadczenia muzycznego. Zespół Opiera
się na dostępnych źródłach i przychylnych radach
fachowców - historyków i archeologów. Co ważne,
używa też instrumentów będących rekonstrukcją
lub repliką instrumentów, które istniały w tamtych
czasach. Opiera się także na jak najstarszych, zachowanych słowiańskich pieśniach, które często noszą
w sobie ziarno prawdy o czasach, które są przez nich
odtwarzane. Wykorzystuje poezję rodzimowierczą,
podania, legendy, bajki.

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu: Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska,
Beata Kosiarska, Agnieszka Łazuga, Natalia Golonka, Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Dominika Sacawa, Łukasz Borowiec
Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20. Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

Wieści z Puchaczowa

Pod koniec marca Liga Ochrony Przyrody działająca przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie zorganizowała happening
„Nie palmy śmieci, bo zanieczyszczamy środowisko”. Uczniowie rozdali ulotki dotyczące szkodliwości
palenia śmieci w piecach c.o., lub
w ogniskach.
Szkolny Zarząd LOP w składzie:
Łukasz Jasielski, Dawid Kot, Angelika Bogusław oraz Joanna Cyfra
zapoznali z tą tematyką wszystkich
uc z n i ó w g imn a z ju m. 47 c z ł onków LOP zostało przygotowanych
bardziej gruntownie, uczestnicząc
wcześniej w warsztatach przeprowadzonych dla nich przez Lubelską
Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego. Podczas przeprowadzonej

akcji jedna z mieszkanek Puchaczowa stwierdziła, że rzeczywiście palenie śmieci jest szkodliwe i bardzo
nieprzyjemne, o czym przekonała się,
ponieważ jej sąsiedzi systematycznie
palą pampersy.
Opiekun LOP Celina Michalska
uważa, że niektórzy nie zdają sobie
sprawy, iż w procesie spalania opakowań wytwarzane są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły i
metale ciężkie, głównie kadm, ołów
i rtęć oraz dioksyny. Systematyczne
wdychanie często niewidzialnej
chmury zanieczyszczeń uszkadza
układ nerwowy, powoduje anemię,
zaburzenia snu, agresywność, może
wywołać zmiany nowotworowe, zatrucia, a po dłuższym okresie uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Starosta Łęczyński

Rada Powiatu

Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Łęcznej

Z kolei Kapela Drewutnia od 1998 roku gra utwory
inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały
się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w jej
repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie,
rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy
Małopolski.
Zespół MŁODE DJEMBE powstał na początku 2007r.
W jego w skład wchodzą adepci sztuki bębniarskiej,
najlepsi uczniowie wyłonieni ze studentów warsztatów bębniarskich, prowadzonych od 1996 roku przez

Agnieszkę Koczewską (Muzyka, Perkusistę Orkiestry
św. Mikołaja, Animatora kultury, Animator Ruchu
Bębniarskiego w Lublinie) w cyklu „Nieustające
Warsztaty Bębniarskie”. Zespól inspiruje się muzyką
perkusyjną całego świata,przede wszystkim afrykańską, azjatycką i kubańską. W zaaranżowanych
przez siebie utworach wykorzystuje instrumenty
perkusyjne: vibra-slap, cow-bellcabasa, clavesy,
marakasy, gwizdek afrykański, a przede wszystkim
bęben afrykański DJEMBE oraz obrzędowy śpiew
afrykański.

1. Spływ kajakowy

4 – godzinny spływ kajakowy rzeką Wieprz organizowany na trasie Łęczna – Zawieprzyce (ok. 16 km).
Termin: 7-8.05.2011. Organizator: STERNIK – spływy
kajakowe. Zapisy: info@kajakisternik.pl, tel. 512 085
136. Zbiórka: godzina 13:00 (most drogowy Łęczna
– Lublin). Koszt: 25 zł /osoba – miejsce w dwuosobowym kajaku + wiosło + kamizelka, transport sprzętu.

2. Disc golf

Rekreacyjna gra plenerowa, polegająca na dojściu do
celu przy wykonaniu jak najmniejszej liczby rzutów
latającym dyskiem (frisbee) do metalowego kosza.
Termin: 7-8.05.2011, godz. 12.00 – 18.00

Termin: 07.05.2011, godz. 12.00 – 18.00, ogłoszenie wyników godz. 19.15. Karty zgłoszeniowe:
Punkt Informacyjny, Regionalna Izba Tradycji w
Zawieprzycach.

6. Spacer z przewodnikiem po zespole
pałacowo – parkowym w Zawieprzycach

Termin: 7-8.05.2011. Zbiórka przy kaplicy zamkowej
o godz. 14.00, 16.00, 18.00 lub po zebraniu się grupy
min. 10 – osobowej.

7. Zwiedzanie Regionalnej Izbie Tradycji
w Zawieprzycach

Izba mieści się w zabytkowym lamusie na terenie
zespołu parkowo – pałacowego w Zawieprzycach.
W swoich zbiorach posiada pamiątki dotyczące
3. Paintball
Gra strategiczna o charakterze militarnym, polegająca historii Gminy Spiczyn m.in. meble, przedmioty
użytku codziennego, broń, dokumenty, zdjęcia,
na wyeliminowaniu przeciwnika lub wykonaniu okreczasopisma. Termin: 7-8.05.2011, otwarte w godz.
ślonego zadania przy wykorzystaniu karabinka na żela- 12.00 – 19.00
tynowe kulki wypełnione farbą. Termin: 07.05.2011,
8. „Dzieciniec” – atrakcje dla najmłodszych
godz. 12.00 – 18.00
Wydzielony plac zabaw i gier historycznych. Ich opisy
4. Triatlon linowy
wyszukane w starych pamiętnikach podkreślają
Konkurs drużynowy (zespoły 3 – osobowe), którego dawne obyczaje i lokalny koloryt imprezy. Nawiązują
uczestnicy biorą udział w trzech konkurencjach: zjazd one do realiów życia zarówno szlachty jak i prostego
kolejką linową, przejście przez most linowy, układa- ludu. Wśród proponowanych gier zobaczymy prawie
nie wieży ze skrzynek. Termin: 07.05.2011, zapisy w zapomniane: pliszki, kardynały czy warcaby polskie
godz. 13.00 – 15.45, konkurs w godz. 16.00 -17.00, oraz bardziej znane: strojenie lalek, wiązanie trawek,
ogłoszenie wyników godz. 19.15. Karty zgłoszeniowe: wianki, ślepa babka. Zainteresowani zabawą będą
Punkt Informacyjny.
mogli uczestniczyć w grach sprawnościowych, a
5. Konkurs historyczny
także zwinnościowych tj. pojedynki, skoki, rzuty do
Test wiedzy historyczno – przyrodniczej na temat celu, strzelanie z łuku. Termin: 07.05.2011, godz.
zespołu pałacowo – parkowego w Zawieprzycach. 14.00-17.00.
Wszystkich już teraz gorąco zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Więcej informacji
na temat majówki można znaleźć na stronie internetowej www.majowka.info.pl

Profilaktyka

Ekologiczne konkursy

52 gimnazjalistki uczestniczyły w
marcu i kwietniu w projekcie „Profilaktyka nowotworu piersi”.
Uczennice z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Puchaczowie, należącego do
Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie poznały budowę i nieprawidłowości piersi, ćwiczenia ujędrniające oraz
sposoby na ich pielęgnację. Głównym
celem trzech zajęć prowadzonych przez
pielęgniarkę Annę Borucką i biologa Celinę Michalską jest zachęcenie dziewcząt
do samoobserwacji i samobadania piersi,
aby w razie nieprawidłowości wcześnie je
wykryć i wyleczyć.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Puchaczowie w roku szkolnym 2010/11
do Ligi Ochrony Przyrody zapisało się 47
uczniów. Gimnazjaliści otrzymali stosowne
legitymacje, ekologiczne zakładki i „Zielone biuletyny”. Część członków uczęszcza
co tydzień na zajęcia z wiedzy ekologicznobiologicznej, część z nich bierze aktywny
udział w konkursach szkolnych i mają już
pierwsze osiągnięcia.
W szkolnym etapie konkursu na prezentację multimedialną pt. „Chrońmy klimat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać”
wyróżnienia otrzymali: Kamil Lutruk i Piotr
Wroński z klasy 1d, 3 miejsce - Karolina
Zawrotniak z kl. 3b, 2 miejsce - Dawid Kot z
klasy 3e, a 1 miejsce - Adam Wroński z kl. 3e.
Adam zajął również 3 miejsce w powiecie.
W konkursie na hasło do tego konkursu III
miejsce zajęła Ola Kutyma z klasy 2d, II miejsce Małgorzata Kozieł z klasy 2d, a I miejsce
Angelika Górska z kl. 2d. Angelika otrzymała
również 3 miejsce w powiecie.
W konkursie na plakat pt. „Chrońmy klimat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać” III
miejsce uzyskała Małgorzata Kozieł z klasy
2d, II miejsce Aleksandra Kutyma z klasy 2d,
a I miejsce zajęła Aleksandra Szurek z kl. 2d.
Ola Szurek otrzymała również 3 miejsce w
powiecie. W konkursie fotograficznym pt.
„Ruch to zdrowie” na etapie szkolnym I miejsce zajął Andrzej Kozieł z kl. 3e, II miejsce
przyznano Małgorzacie Kozieł z klasy 2d, a
III miejsce uzyskał Piotr Pisarczyk z klasy 3e.
Wyróżnienia otrzymali: Kamil Chmiel

Zielony dzień

Nie palmy śmieci

Przewodniczący Rady Powiatu

Przewidziano znakomite dodatkowe atrakcje dla uczestników:

Niedziela, 8 maja 2011, wiek X

wutnia, zespół bębniarski Agnieszki Kołczewskiej MŁODE
DJEMBE oraz Polscy Gregorianie – zespół MISTIC.
Zespół Percival swoją muzyką, na którą składają
się utwory ludowe, a także kompozycje zespołu, przekazuje klimat i atmosferę wczesnego średniowiecza,
przenosi słuchacza w świat naszych przodków. Działalność grupy ma przede wszystkim na celu zbudowanie odpowiedniego tła dla pokazów historycznych,
warsztatów archeologii eksperymentalnej, spotkań
fascynatów. Swoją muzyką tworzą głównie w oparciu
o wiedzę o używanych wówczas instrumentach i

składamy najserdeczniejsze życzenia, wszelkiego dobra i pomyślności.
Niech ten szczególny moment w roku, kiedy symbolicznie odradza się życie,
a przyroda budzi się z zimowego uśpienia,
przyniesie także nowy początek wszystkim zamierzeniom,
doda otuchy i nadziei.
Szczęśliwych oraz rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy życzą:

21 marca w naszym przedszkolu
odbył się „Zielony dzień”. Tego dnia
wszystkie dzieci i pracownicy przyszli
ubrani na zielono. Panie kucharki na
śniadanie przygotowały zielone kanapki,
na obiad była zupa z zielonym groszkiem
i zapiekanka ze szpinakiem, na deser
zielony napój i zielone ciasto.
W każdej grupie odbyły się zielone
zajęcia: dzieci robiły zielone potrawy,
tworzyły zielone prace plastyczne, zielone
gaiki, Zieloną Marzannę, śpiewały zielone
piosenki i grały “W zielone”. Wszystkie
grupy poszły z Marzanną nad rzekę żeby
pożegnać zimę i powitać wiosnę.
Tego dnia odbyła się „wielka degustacja zielonych potraw” , podczas
której dzieci miały okazję posmakować
wszystkich zielonych dań. Zarówno przygotowywanie potraw jak i ich degustacja
dostarczyła dzieciom wiele radości i
uśmiechu. Dzieci bardzo chętnie przygotowywały potrawy, a jeszcze chętniej
ich smakowały. Głównym celem „Zielonego dnia” – było zachęcanie dzieci do
spożywania zdrowej żywności oraz do
próbowania nowych smaków.

z klasy 3e i Kinga Szydłowska z kl. 3d.
Andrzej Kozieł otrzymał także II miejsce
w powiecie.
W konkursie na prezentację multimedialną „Zagrożenia zdrowotne spowodowane
paleniem tytoniu” 1. miejsce zajął Adam
Wroński z klasy 3e, 2. Dawid Marcinek z
kl.1c, 3. Katarzyna Guzowska z kl.3c; Dawid
zajął również II m-ce w powiecie. W konkursie wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski” laureatami etapu szkolnego zostali:
Joanna Cyfra i Ola Gabryś z kl.3a, Karolina
Rzepecka z kl.3b i Łukasz Jasielski z kl.3e.
Uczniowie ci wzięli udział w kolejnym, powiatowym etapie konkursu, uzyskali w nim
pierwsze miejsce i zakwalifikowali się tym
samym do etapu wojewódzkiego.
W konkursie wiedzy o zdrowiu „Trzymaj formę ” laureatami etapu szkolnego
zostali: Łukasz Jasielski z kl.3e., Paweł
Krzyszczuk z klasy 1c, Angelika Górska z
klasy 2c, Angelika Bogusław z klasy 3d, Tomek Pierepieńko z klasy 3e i Joanna Cyfra z
klasy 3a. Opiekunem LOP i organizatorem
szkolnym wymienionych konkursów jest
Celina Michalska. Gimnazjum za działalność w Alercie ekologiczno-zdrowotnym
za rok 2009/10 otrzymało I m-ce egzekwo
na etapie powiatowym. Podsumowanie
Alertu odbyło się w grudniu 2010 roku.
Nauczyciele szczególnie zaangażowani w
działania ekologiczno- zdrowotne: Grzebała Edyta, Hołodyn Mariola, Michalska
Celina, Szurek Monika, Szymańska Teresa,
Tomasiak Joanna, Wołowik Justyna.

Kiermasz Wielkanocny
10 kwietnia przy kościele parafialnym w Puchaczowie odbył się Kiermasz
Wielkanocny, na którym wystawione do
sprzedaży były stroiki, ozdoby świąteczne oraz palmy. Prezentowane wyroby
ręcznie wykonane były bardzo oryginalne i kolorowe, charakterem nawiązywały
do symboliki świąt Wielkanocnych oraz
radosnej wiosny.

Organizatorem kiermaszu był Gminny
Ośrodek Kultury w Puchaczowie, udział
wzięli w nim również członkowie Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Bogdance oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.
Mimo niezbyt dobrej pogody kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem, za co serdecznie dziękujemy.
GOK Puchaczów
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Bezpieczna wiosna w domach i na drogach

„Pokaż mi jak traktujesz dzieci i osoby starsze a ja Ci powiem jakim jesteś
człowiekiem …”
Istotnie spośród całej populacji te dwie grupy społeczne są
najbardziej „skazane” na drugiego
człowieka: jego życzliwość, pomoc,
wiedzę. Oprócz słabości własnego
wieku dźwigają na sobie ciężar decyzji, mniej lub bardziej trafnych,
podejmowanych przez najbliższych.
To my, osoby w sile wieku, ponosimy znaczną odpowiedzialność za
jakość ich życia, zdrowia fizycznego, psychicznego.
Bezpieczna wiosna w domach
i na drogach to nie tylko skutek
wymienionych np. w porę opon
samochodowych ale też prawidłowo dobranych do możliwości psychoruchowych środków lokomocji,
transportu, i obuwia. Doprawdy
przeraża widok dziecka idącego
letnią porą w klapkach – japonkach
lub innych piankowych, z powykrzywianymi nóżkami, bo tamten
materiał się już „lekko” zużył,
wiszącymi gdzieś w powietrzu
palcami i pietami zamiatającymi
niemalże nasze ulice. Kilkanaście
lat później tymi samymi ulicami
przemierzają zaś panny, które już
niestety nie założą spódnicy mini,
bo nogi zbyt krzywe, „jakby na
beczce prostowane”. I zdziwieni
rodzice, pytający: a skąd to się
wzięło..? Nie będę już nawet wspo-

minać o dalszych konsekwencjach
tego procesu w postaci patologicznego obciążenia stawów itd.
Kochani: dobre obuwie to
podstawa. Nie to kupione na
wyprzedaży, za 9.90, ale wyprofilowane odpowiednio do stopy rozwijającego się dziecka. Zauważmy
jak ważną funkcję pełni ta część
ciała: musi udźwignąć ciężar całego człowieka, umożliwiając mu
przy tym zachowanie prawidłowej
postawy, co wcale nie jest, w przypadku naszych początkujących
pociech, rzeczą prosta. A więc:
stabilny materiał utrzymujący
pietę, wyprofilowana wkładka i
gabaryty obuwia nie ściskające
paluszków, ale pozwalające im na
odpowiednie ułożenie. Zdrowotne
buciki dostępne są już dla dzieci
stawiających pierwsze kroczki, i
dodajmy że nie mają one funkcji
leczniczej, ale właśnie profilaktyczną.
Zdarza się, że na profilaktykę
pierwotną, czyli zapobiegającą
wystąpieniu jakichkolwiek nieprawidłowości kostno – mięśniowych
jest już za późno. Wtedy trzeba już
wkroczyć z profilaktyka wtórną:
a więc zapobiegając rozwojowi
dalszych powikłań, niwelować te,
które dotychczas się rozwinęły. W

Polsce modne jest powiedzenie:
„zawsze może być gorzej”. Nie
czekajmy więc momentu, kiedy nasze dziecko zacznie mieć poważne
problemy, ale dostrzegając jakąś
nieprawidłowość, skonsultujmy
się z ortopedą, który nas dalej
pokieruje.
To samo dotyczy osób starszych. Z wiekiem, kiedy obciążony
coraz większą ilością chorób organizm nie ma już takich zdolności
regeneracyjnych, o tragedię wynikającą własne z niewłaściwego obuwia, wcale nietrudno.
Wystarczy tylko przejrzeć
statystyki wykazujące ilość
amputowanych kończyn u
cukrzyków, osób z niewydolnością krążenia, gdzie problem
zaczynał się niewinnie, od tzw.
otarcia przez buty i rany. A
potem już ten proces nie został
zahamowany. Ilu pacjentów,
będących ofiarami kontuzji
rocznie przyjmują oddziały
ortopedii?
Młody, jak się mówi, jeszcze prędzej z tego wyjdzie, a
starsi? Czy nie rodzi wyrzutu
sumienia widok nawet naszej
babci, dziadka, zalegającego
w łóżku, bo to już staw biodrowy uszkodzony, bo tak

poziom leku w nich wzrósł, że
boją się dalej poruszyć? Nie raz
słyszy się narzekanie, że z tą babcią, dziadkiem tyle problemu, nic
sobie nie zrobi…
A ja wtedy nie raz mam ochotę powiedzieć: sięgnij pamięcią
wstecz. Czy kiedy był na to czas,
zadbałeś o nich? Czy zorganizowałeś im środki do poruszania się,
rehabilitację, wsparcie psychiczne,
czy sam nawet podświadomie nie
dołożyłeś ręki do tego, że ich świat

Kronika Milejowska Być kobietą po 40.
Kobiece Święto

„Język kobiety – zrozumieją tylko
kobiety” stwierdził L. Tołstoj i może
to potwierdzić atmosfera spotkania
zorganizowanego w dniu 12 marca
br. przez FORUM KOBIET GMINY
MILEJÓW z okazji Dnia Kobiet.

Nowa świetlica wiejska

Z początkiem wiosny rozpoczęły się
prace rozbiórkowe budynku komunalnego
w miejscowości Łysołaje-Kolonia. Zakres
prac w roku bieżącym obejmuje: roboty
ziemne, fundamentowe, remont parteru,
dobudowanie jednej kondygnacji naziemnej, klatki schodowej oraz wykonanie
pokrycia dachowego. Inwestycja zakłada
ponadto modernizację istniejącego uzbrojenia i instalacji wewnętrznej tj. instalacji
wodociągowej, elektroenergetycznej i
teletechnicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projekt
zagospodarowania terenu działki będzie
natomiast obejmował wydzielenie układu
komunikacji wewnętrznej składającego się
z placu manewrowego, miejsc parkingowopostojowych oraz dojścia do budynku. Do
adaptacji i przebudowy przewiduje się
istniejące ogrodzenie usytuowane od strony
drogi gminnej. Efektem prac budowlanych
będzie murowany, piętrowy budynek świetlicy wiejskiej, przeznaczony na potrzeby

mieszkańców okolicznych wiosek tj. Łysołaje-Kolonia, Łysołaje i Cyganki oraz
pozostałych mieszkańców gminy.
Podniesienie standardów technicznych i użytkowych świetlicy wiejskiej
sprzyjać będzie zaspokajaniu potrzeb
społeczności gminy Milejów na płaszczyźnie społeczno- kulturalnej. Inwestycja
współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej (w ramach PROW na lata
2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”), na
którą gmina Milejów w 2010 roku złożyła
wniosek o przyznanie pomocy i otrzymała
dotację w kwocie 302 143,00 zł.
AK

Milejowskie FORUM KOBIET
swoją kilkuletnią działalnością, swoimi
inicjatywami uaktywnia kobiety, prowokuje m.in. do zdrowej rywalizacji w
środowisku. Można tak określić program
artystyczny zaprezentowany przez kobiety z trzech gminnych miejscowości.
Z Jaszczowa niezawodne Jaszczowianki z charakterystycznym dla siebie

brzmieniem i repertuarem kultywującym niestety zanikające nasze polskie
tradycje ludowe. Tym większy więc
szacunek i słowa podziwu dla kobiet z
Jaszczowa za tak konsekwentne kontynuowanie działalności zespołu.
Dużą niespodzianką dla zebranej widowni był występ Pani
Renaty Panas z przyjaciółmi, która zaprezentowała profesjonalny poziom i repertuar
wzbudzający zachwyt
i podziw, śpiewając
klasyczne utwory operetkowe i światowe
szlagiery. Pięknie i
rzewnie wystąpił chór
–zespół pod nazwą „40 plus”, w
skład którego wchodzą mieszkańcy
Milejowa. Tematycznie
dobrany repertuar , piosenki wspomnienia z lat
60 – tych np.”Mały książę”, rozczulające teksty
i melodia dostarczyły
wielu wzruszeń.
Jak zwykle
z lekką dozą
humoru i zróżnicowania repertuarowego
zaprezentowały
się „Zapłocianki” z Łysołaj,
tym razem w wersji „Morowe baby”. Z bezpośrednim
śpiewającym zapytaniem
„Gdzie te chłopy” – wskazały w rezultacie na dwóch
przedstawicieli płci męskiej

ograniczył się jedynie do łóżka i
jednego pokoju. O tych problemach
także mówić trzeba, głośno i często,
zwłaszcza teraz, gdy za jakiś czas
populacja osób starszych będzie
dominującą.
Jakość okresu starości jest w
dużej mierze konsekwencja jakości
całego życia. Pamiętajmy o tym.
Pomocą w doborze obuwia służy sklep ORTO-WRZOS ul. Krasnystawska 52. Telefon 817526221
S. Grzesiak

w osobach wójta gminy Milejów
Tomasza Surysia i przewodniczącego Komisji Budżetowej Mariana
Konowałka, którzy stanęli na wysokości zadania i godnie reprezentowali
męską część mieszkańców gminy
Milejów.
Tradycyjną wiązankę kwiatów
wręczoną przez wójta gminy Milejów otrzymała najstarsza członkini
FORUM (już po 90 – tce) Pani Stefania Matys, która jest we wspaniałej
kondycji i jak zwykle zawsze pełna
optymizmu.
Spotkanie okolicznościowe w sympatycznej atmosferze i miłym nastroju
zakończyło się lampką szampana i jak
zawsze poczęstunkiem.
Bo z kobietami milejowskiego
FORUM jest jak w piosence
„Być kobietą” po czterdziestce …
być kobietą po pięćdziesiątce…
na to czekam o tym marzę …
po sześćdziesiątce się rozkręcę
i dopiero wam pokażę! …

Nie są to czcze obietnice .Potwierdzeniem jest czteroletnia działalność
stowarzyszenia, w której umiejętnie
łączy się bogactwo tradycji z nowymi
formami aktywności oraz wzmacnia
osłabione przez współczesną cywilizację więzi społeczne.
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Tylko punkt w trzech meczach
Ze zmiennym szczęściem grają piłkarze pierwszoligowego GKS
Bogdanka w rozgrywkach ligowych.
Podopieczni Mirosława Jabłońskiego
w trzech ostatnich meczach pierwszej
ligi zdobyli tylko punkt na dziewięć
możliwych, ponosząc przy tym dwie
porażki i raz remisując. Z dorobkiem
trzydziestu „oczek” zajmują dziewiąte
miejsce w tabeli pierwszej ligi.
Pomimo dobrej gry w ofensywie zawodnicy z Łęcznej przegrali w Katowicach
z miejscowym GKS-em. Piłkarze Bogdanki
pomimo prowadzenia 2:1 do przerwy,
przegrali ostatecznie w stosunku 4:2.
Zawiodła skuteczność pod bramką prze-

ciwnika oraz na własnym polu karnym.
Na uwagę zasługuje dramatyczny
przebieg spotkania z ŁKS Łódź rozegranego w Łęcznej. Gospodarze prowadzili
po bramce w pierwszej połowie Dejana
Miloseskiego. Ostatecznie ponieśli porażkę
tracąc dwie bramki w ostatniej minucie.
Duży wkład w porażkę łęcznian wniósł
arbiter Jarosław Chmiel z Warszawy. Popełnił mnóstwo błędnych decyzji, w tym
kluczową przy drugiej bramce dla lidera
z Łodzi. Napastnik ŁKS-u strzelił gola
po ewidentnym zagraniu ręką. Ewidentne
błędy sędziego nie zmieniają faktu słabej
skuteczności zawodników Bogdanki.
Piłkarze trenera Mirosława Jabłońskiego

zmarnowali kilka świetnych okazji, a lider z
Łodzi niezasłużenie zgarnął trzy punkty.
Wyjazdowy mecz w Ostrowcu Św.
zakończył się bezbramkowym remisem. Piłkarze zagrożonego degradacją do drugiej ligi
KSZO nie postawili wysokich wymagań,
jednak „zielono-czarni” nie zdołali wygrać
mimo kilku dobrych okazji.
Piłkarze GKS-u powinni popracować nad skutecznością przed kolejnymi
spotkaniami. Mają szansę na zrewanżowanie się Flocie za wysoką porażkę w
Świnoujściu podczas rundy jesiennej.
Ponadto w Wielką Sobotę czeka ich ciężki mecz z Pogonią w dalekim Szczecinie.
Trzydziestego kwietnia do Łęcznej przyjedzie nieobliczany Dolcan Ząbki.
Łukasz Olszewski

Rozmowa ze Sławomirem Nazarukiem piłkarzem GKS Bogdanka

Poprawić skuteczność
Pojezierze: Zanotowaliście dobry
start w rundzie wiosennej zdobywając siedem punktów w trzech pierwszych meczach, natomiast w trzech
kolejnych nie odnieśliście zwycięstwa.
To kwestia spadku formy, czy może
braku szczęścia?
Sł. Nazaruk: Myślę, że ani jedno
ani drugie. W ostatnich spotkaniach
gra układała nam się całkiem dobrze,
ale naszą największą bolączka była
skuteczność. Zarówno w przegranym
meczu z GKS Katowice, jak i ŁKS Łódź
nie byliśmy w słabszej formie. Prawdopodobnie nasza gra wyglądała lepiej
niż w spotkaniach, które wygrywaliśmy
wcześniej. Niestety mimo dogodnych
sytuacji nie strzeliliśmy tylu bramek co
powinniśmy. Stąd te porażki.
P: Zostańmy przy meczu z ŁKS.
Rozegrałeś w swojej karierze wiele
spotkań na różnych szczeblach rozgrywkowych. Przypominasz sobie
mecz, który miał tak dramatyczny
przebieg jak ten z łodzianami? W

ciągu minuty z trzech punktów nie
zostało ani jednego.
Sł.N.: Nie przypominam sobie takiego meczu. Ta przegrana była dla nas
bardzo bolesna. Bezpośrednio po nim
mieliśmy duże pretensje do sędziego.
Na pewno dołożył swoją cegiełkę do
wygranej ŁKS-u, bo drugą bramkę
straciliśmy po ewidentnym przyjęciu
piłki ręką. Nie zmienia to faktu, że sami
jesteśmy sobie winni. Nawet gdybyśmy
grali w osłabieniu dwóch lub trzech
zawodników, to takie sytuacje nie powinny nam się przytrafiać.
P: Odnośnie nowych piłkarzy,
którzy dołączyli przed rundą wiosenną, który z nich wywarł na Tobie
najlepsze wrażenie?
Sł. N.: Myślę, że nie było jeszcze
w Łęcznej piłkarza tak panującego nad
piłką jak Ricardinho. Musimy jeszcze
popracować nad tym, by jego umiejętności w większym stopniu przekładały
się na pożytek dla drużyny, a nie na indywidualne popisy. Jeżeli tu pozostanie,

Rozmowa z Sebastianem Aftyką i Tomaszem Płazą
Stowarzyszenia Kibiców Górnika Łęczna

Nieugięci kibice

- W lutym Górnik Łęczna zmienił
nazwę na GKS Bogdanka. Nie akceptujecie jej. W jaki sposób próbowaliście przeciwdziałać zmianie?
- Już w poprzednim roku dochodziły
do nas informacje o planach zmiany
nazwy. W listopadzie wysłaliśmy list
do prezesa Mirosława Tarasa. Ponadto
dwukrotnie spotkaliśmy się ze związkami zawodowymi reprezentującymi
pracowników kopalni „Bogdanka”.
Jak się później okazało, nie przyniosły
oczekiwanych skutków.
- Próbowaliście wynegocjować
nazwę, która zadowoliłaby sponsora,
jak i kibiców?
- To nie jest tak, że my kategorycznie nie zgadzaliśmy się na jakąkolwiek
ingerencję w nazwę Górnik Łęczna.
Dziesięć lat temu nie dopuszczalibyśmy do siebie takiej myśli, natomiast
czasy się zmieniają. Trzeba liczyć się ze
sponsorem i go szanować. Od nas wyszła
propozycja by skoro jest taka konieczność zmiany, klub nazywał się Lubelski
Węgiel Górnik Łęczna. Naszym zdaniem
połączenie marki „Lubelski Węgiel” z
Górnikiem Łęczna przyniesie pozytywny
skutek. Zadowoliłaby sponsora, a nam
dałaby możliwość identyfikacji z marką
klubu istniejącego od 1979 roku.
- Jakie podjęliście działania po
oficjalnej informacji o zmianie nazwy
na GKS Bogdanka?
- Już po fakcie ruszyła cała lawina
naszych reakcji. W pierwszej kolejności
wydaliśmy oświadczenie w sprawie
zmiany nazwy. Kolejnym krokiem była

–

akcja zbierania podpisów w Łęcznej
i okolicach pod petycją z poparciem
naszego protestu oraz za pośrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie
www.tylkogornikleczna.pl . Ponadto
wysłaliśmy listy z prośbą o poparcie
do ponad czterdziestu stowarzyszeń
kibiców, a także umieszczaliśmy informacje o proteście na różnych forach
internetowych.
- Ile osób poparło Wasz protest
do tej pory?
- W Łęcznej i okolicach zebraliśmy
ponad 4 tysiące podpisów. Formularz w
Internecie podpisało ponad szesnaście
tysięcy osób. Otrzymaliśmy również
odpowiedzi od stowarzyszeń kibiców
popierających nasz protest. Ponadto
podczas wielu spotkań ligowych, nie
tylko piłkarskich (hokej na lodzie, koszykówka), kibice wywieszali transparenty wspierające naszą walkę o nazwę
klubu. Sami byliśmy nawet w Kownie z
transparentem, który dobrze widać było
w telewizyjnej transmisji.
- W przerwie spotkania z Górnikiem Polkowice opuściliście trybunę
B i przestaliście prowadzić doping
na meczach. Pojawiły się opinie,
że na proteście najbardziej cierpią
piłkarze...
- Mamy szacunek do piłkarzy, ale
najbardziej na tym cierpimy my, bo to
my jesteśmy tu zawsze. Są zawodnicy,
którzy mają ten klub w sercu, jednak
dla większości z nich jest to po prostu
kolejne miejsce pracy. Przed startem
rundy spotkaliśmy się z nimi i wyja-

to w przyszłości będzie się mówiło, że
był znaczącym transferem dla klubu.
P: W ostatnich meczach nie wychodziłeś na boisko, bądź grałeś w niewielkim
wymiarze czasu. To efekt kontuzji?
Sł.N.: Z moim zdrowiem jest
wszystko w porządku. Trener Jabłoński
nie robił ostatnio zbyt wielu zmian, ale
cały czas jestem do jego dyspozycji.
Dam z siebie wszystko, jeśli uzna że
potrzebuje mnie na boisku.
P: Od lat jesteś związany z Łęczną i tutejszym klubem. Jak postrzegasz protest kibiców związany ze
zmianą nazwy?
Sł. N.: Zmiana nazwy z pewnością
nie jest miła dla kibiców, ponieważ każdy utożsamia się z klubem znajdującym
się w jego miejscowości. Nawet kluby
mające większe tradycje od Górnika
przechodziły zawirowania związane ze
zmianą nazwy. Przykładem jest Legia
Warszawa. Tam nazwa ewoluowała do
Legia Daewoo, ale nikt nigdy nie zabrał
trzonu „Legia”. Dlatego dziwne jest, że
nazwa „Górnik” nie mogła pozostać.
Rozmawiał Łukasz Olszewski

prezesem i wiceprezesem
śniliśmy nasze stanowisko. Ktoś może
zauważyć pewną nieścisłość, bo nie
przychodzimy na mecze rozgrywane
w Łęcznej, a jeździmy na wyjazdowe.
Podczas wyjazdów reprezentujemy
markę Górnik Łęczna, a nie klub GKS
Bogdanka. Jesteśmy obojętni na wydarzenia boiskowe, wywieszamy jedynie
transparent wyrażający nasze zdanie na
temat zmiany nazwy.
- Czy bierzecie pod uwagę możliwość powrócenia na stadion w tym
sezonie?
- Na chwilę obecną nie ma takiej
możliwości. Absencja na własnym
stadionie jest tak naprawdę najwyższą
formą manifestu przeciwko tej sytuacji z
naszej strony. Proszę uwierzyć iż jest to,
największym wyrzeczeniem dla każdego
wiernego kibica Górnika. Poprzez pusty
sektor na trybunie B chcemy pokazać
osobom odpowiedzialnym za tę sytuację,
co znaczy drużyna piłkarska bez swych
oddanych i rozśpiewanych sympatyków,
którzy są na dobre i na złe z Górnikiem
Łęczna, a których nie może mieć taki
twór jak GKS Bogdanka.
Rozmawiał Łukasz Olszewski

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)tel./fax:
(81) 752-22-77, 604 258 017
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

Mamy wicemistrza Polski
W Krasnymstawie odbyły się
Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w
boksie we wszystkich kategoriach
wiekowych. Gwarek Łęczna reprezentowało 10 bokserów, z których
wszyscy powrócili z medalami!
Złote medale i tytuł Mistrzów
Okręgu Lubelskiego wywalczyli
Łukasz Skoczylas, Tomasz Smerdel, Michał Smerdel, Albert Kołodziej, Karol
Kościarz. Ze srebrnymi medalami i tytułem Vice Mistrza Okręgu Lubelskiego
do Łęcznej wrócili Jakub Finke, Przemysław Siembida, Grzegorz Kowalczuk.
Brązowe medale zawisły na szyi Jakuba
Fiedor, Mateusza Cichosza.
Wywalczone medale zapewniły
naszym zawodnikom udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Olimpiadzie
Młodzieży. Znakomitą formę na pierwszej z wyżej wymienionych imprez

potwierdził w kategorii wagowej 49
kilogramów Tomasz Smerdel, który w
walce półfinałowej Mistrzostw Polski
Juniorów w boksie, pokonał zdecydowanie bo 4:1 Macieja Jóźwika z Gwardii
Szczytno. W finale przyszło mu stawić
czoła głównemu faworytowi do złotego
medalu Dawidowi Jagodzińskiemu z
Astorii Bydgoszcz, który jest Mistrzem
Polski Seniorów. Mimo to podopieczny
trenera Bolesława Charendarza pokazał
w tym pojedynku dobry boks i duże
zaangażowanie. Doświadczenie przeciwnika wzięło jednak górę i ostatecznie
walka zakończyła się porażką naszego
boksera. Srebrny medal należy jednak
odebrać jako wielki sukces młodego
pięściarza Gwarka.
W ćwierćfinale mistrzostw odpadł
Jakub Fiedor.
Mariusz Łagodziński

Badmintoniści Uczniowskiego
Klubu Sportowego Ostrówek po bardzo dobrych występach w poprzednim
sezonie, dzięki wsparciu Urzędu Gminy
w Puchaczowie mogli rozpocząć rozgrywki w bieżącym roku.
Wystartowali w Turnieju Wojewódzkim „Pierwszy Krok”, który odbył
się w Zamościu. W rywalizacji brali
udział zawodnicy w kategorii dzieci
starszych. Najlepszy z naszych był Jakub Kot, który w grze pojedynczej zajął
pierwsze miejsce i w grze podwójnej

wraz z Cezarym Mydlakiem również
zajęli pierwsze miejsce.
Dobrze spisali się także w grze pojedynczej wymieniony już wcześniej Cezary
Mydlak i Krystian Buch, zajęli oni miejsca
5-8. Trochę słabiej wypadły dziewczynki
zajmując miejsca w drugiej dziesiątce.
Podopieczni trenera Tomasza Kamińskiego rozpoczęli rozgrywki w Wojewódzkiej
Lidze Badmintona w której rywalizuje
trzydzieści cztery drużyny w trzech kategoriach wiekowych, osobno dziewczęta,
osobno chłopcy.
M. Łagodziński

Dobry start Ostrówka

Młodzieżowa liga bokserska
W ramach rozgrywek DMBL
odbyła się druga kolejka meczów
bokserskich. Nieźle wypadli zawodnicy Gwarka Łęczna, którzy
nieznacznie ulegli reprezentacji
Śląska 13-16.
Spotkanie stojące na niezłym poziomie rozegrano w Rybniku i gdyby
nie pomyłki sędziów to nasz zespół
powinien wygrać 17-13. W wadze 60
kg Michał Smerdel z Gwarka pomimo
młodego wieku, w walce seniorów,

tylko w oczach sędziów był słabszym
zawodnikiem, przegrywając stosunkiem
głosów 2:1. Podobnie było w pojedynkach naszego Damiana Tymosza i
Marka Jędrzejewskiego.
Po drugiej kolejce podopieczni
Bolesława Charendarza i Marka Kozaka zajmują pierwsze miejsce w grupie.
Przypomnijmy, że w inauguracyjnym
spotkaniu DMBL pięściarze Gwarka
Łęczna przed własną publicznością pokonali RUSHH Kielce 13:7. A. Kogut

Od 01 kwietnia 2010 r. Szkoła
Podstawowa w Łuszczowie realizuje
projekt pod tytułem „Na progu nadziei”
finansowany ze środków EFS.
Celem zajęć dodatkowych ujętych
w projekcie jest (poza wyrównywaniem
wiedzy) przygotowanie, według opracowanej procedury i harmonogramu
działań, uroczystości nadania imienia
szkole. W ubiegłym roku szkolnym
przeprowadzona została akcja wyboru
patrona „Poszukujemy autorytetów”, w
której uczestniczyli uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i społeczność Łuszczowa. Decyzją wyborców kandydatem
na patrona został Jan Paweł II.
Do tej długo oczekiwanej chwili przygotowują uczniów zajęcia humanistyczno-artystyczne „Teatr Małych i Dużych
Spraw” oraz informatyczne „Z komputerem za pan brat”. Pod okiem nauczycieli
wdrażany jest montaż słowno-muzyczny
zatytułowany „Nie bój się, wypłyń na
głębię”. Ponadto jest opracowywana scenografia, projekty dekoracji sal i korytarzy
(m.in. chronologiczny opis dokonań patrona). Lepszemu poznaniu patrona służy
ukazanie uczniom jego biografii, konkursy,
wystawki prac uczniowskich czy wydanie

gazetki okolicznościowej związanej z
patronem i historią szkoły.
W Miejscu Pamięci o Patronie
zostanie umieszczony sztandar oraz
portret Jana Pawła II. Przy drzwiach
wejściowych szkoły zawiśnie kamienna
tablica upamiętniająca to ważne wydarzenie. Sztandar, portret i tablica zostały
zakupione ze środków EFS.
Poprzez nadanie imienia bł. Jana
Pawła II szkoła uzyska swoistą indywidualną tożsamość, wejdzie do rodziny szkół
o tym samym imieniu, co może prowadzić
do nawiązania wzajemnych kontaktów.
Działania wychowawcze szkoła oprze
na wartościach potwierdzonych życiem i
działalnością bł. Jana Pawła II.
To imię to nie tylko zaszczyt i powód do dumy, ale również zobowiązanie,
gdyż wedle słów Ojca Świętego „młodzież potrzebuje autorytetów, potrzebuje
wsparcia w poszukiwaniu życiowych
dróg i my musimy im pomóc”.
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Łuszczowie imienia bł. Jana
Pawła II zaplanowano na 21 maja 2011r.
Na tę chwilę czekano ponad pół wieku,
bowiem historia szkoły rozpoczęła się w
1955 roku.
GJ

Patron zobowiązuje

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział
reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Grzegorz
Kuczyński, Kamil Kulig, Patrycja Gieleta (sekretariat).

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej. Na terenie powiatu
łęczyńskiego i we Włodawie można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Lublinie gazetę można znaleźć
w urzędach, na wybranych stacjach paliw oraz w pralniczych punktach
przyjęć SP “Tęcza”.
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Ogłoszenia drobne
Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. Tel:
607-974-094.
Sprzedam działkę 0,80h, w tym działka
budowlana, wszystkie media. Stara Wieś,
Puchaczów. Cena 48 tys.. Tel: 81 75 76 230.
Sprzedam działkę budowlaną 30ar,
szer.23m w Albertowie II, cena 1.100zł./
ar. Tel:660-670-799; 698-591-955.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej.
Tel: 81 75 20 937.
Lokal do wynajęcia na parterze w centrum
Łęcznej (koło targowiska miejskiego), nadający się na każdą działalność, wszystkie media, 60m2, 1000zł./mc. Tel: 693-847-951.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 80ar
w Szpicy, na trasie Łęczna-Siedliszcze ( 10
km od Łęcznej ), szer. 22m, cena 90tys.,
wszystkie media. Tel: 81 752 17 02.
Do wynajęcia pow. handlowa 18,10m2 i
25,98m2 w Domu Handlowym „Dzik” w
centrum Łęcznej, wys. czynszu do uzgodnienia. Tel: 81 752 05 10.
Sprzedam działkę budowlaną 30ar,cena
3,5 tys./ar, wszystkie media. Tel: 510-630266; 509-573-088.
Kobieta z doświadczeniem zaopiekuje się
dzieckiem. Tel: 509-210-730.
Sprzedam dom w Łęcznej na działce 8,5ar,
cena do uzgodn. Tel: 509-855-799.
Sprzedam wagę zwierzęcą, cena do uzgodnienia. Tel: 510-630-266; 509-573-088.
Sprzedam lokal handlowo-usługowy (
pow. usł.68m2) w Łęcznej przy ul.Wojska
Polskiego 64. Tel: 792-874-017.
Sprzedam okna PCV, wysoka jakość,
atrakcyjna cena.Tel: 606-372-114.
Sprzedam komplet opon 15, nowe po
140zł.+ komplet foteli do busa, stan idealny.
tel: 693-947-951.
Sprzedam Renault Scenic Grand (7 os.)
2008r; 40 tys. km, srebrny metalik, 1,9DCi,
130KM. Cena 36900zł./ do negocjacji. Tel:
603-683-900.
Sprzedam Renault Modus (nowy model)
2008r., 30tys. km, beż metalik, 1,5DCi.
Cena 27900zł. Tel: 605-231-439.
Sprzedam ciągnik International G45,
1982r, stan bardzo dobry, cena 15200zł./
do uzgodnienia. Tel: 509-709-516.
Sprzedam mieszkanie 87m2, I piętro, Oś.
Samsonowicza w Łęcznej. Cena 150tys/ do
uzgodnienia. Tel: 605-417-341.
przedam mieszkanie 81,96m2, 2 piętro, 5-pokojowe, oddzielne wc, blok
po ociepleniu, wymienione okna, duży
balkon, piwnica, Oś. Samsonowicza.
Łęczna. Tel: 505-100-426.
ynajmę auto marki Lincoln do
ślubu. Tel: 503-592-533.
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Pisarz stawia pytania
Młody pisarz Jacek Dehnel był na spotkaniu autorskim w Łęcznej. Specjalnie dla
czytelników „Pojezierza”, którzy nie mogli
w nim uczestniczyć spisaliśmy odpowiedzi
młodego pisarza na pytania publiczności.
Młodzi nie czytają, bo siedzą w
Internecie?
Jacek Dehnel: Nie zgodzę się z tym.
Z czytelnictwem w Polsce nie jest dobrze
od setek lat. Nie mamy takiej tradycji
czytelniczej jak Anglicy czy Niemcy, a
korzeni takiej sytuacji należy upatrywać
w historii. Większość naszego społeczeństwa przez lata stanowili niewykształceni
chłopi analfabeci, zajmujący się pracą na
roli a nie czytaniem książek.
Poza tym warstwa czytająca była szykanowana w czasie I i II wojny światowej,
później pod rządami komunistów, przez co
wielu inteligentów musiało wyemigrować
z kraju. Dzisiaj młodzi ludzie nie widzą
rodziców z książką, dlatego sami też nie
czytają.
Był taki czas, kiedy ludzie posługiwali się tylko telefonami i oglądali
telewizję – wtedy słowo pisane odchodziło w zapomnienie. Piśmiennictwo i
czytelnictwo odrodził Internet oparty na
słowie pisanym.
To dzięki niemu na przykład archiwizowane są książki przedwojenne, nigdzie
indziej niedostępne. Pojawienie się Internetu określiłbym jako drugą najważniejszą
rewolucję techniczną w dziejach ludzkości, zaraz po wynalezieniu pary.
Kim chciał Pan zostać jako dziecko?
Malarzem, tak jak moi rodzice. Muszę powiedzieć, że męczarnią byłaby dla
mnie praca na etacie, i takiej pracy nie
wyobrażałem sobie już od
dziecka. Cieszę się, że mam
wolny zawód - wygrałem
kilka konkursów literackich
i mam stałego wydawcę,
mogę utrzymywać się z
literatury.
Kiedy Pan tworzy?
Piszę wieczorami – od
godz. 20 do północy. Wtedy
mój mózg ma najwyższą
aktywność, co wynika z
indywidualnego biorytmu.
Zawody, takie jak pisarstwo

Jestem bezpieczny

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej
już po raz jedenasty wspólnie zorganizowali Konkurs Wiedzy Prewencyjnej pod
hasłem „Jestem Bezpieczny”.
Eliminacje gminne konkursu, adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych, odbyły się 15 kwietnia w
Zespole Szkół Nr 1. W konkursie wzięły
udział wszystkie szkoły powiatu.
Celem konkursu jest upowszechnianie
wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi
ludzie mogą się spotkać w codziennym
życiu, rozwijanie postaw umożliwiających
unikanie, zapobieganie i pokonywanie nie-

mają to do siebie, że nigdy się z tej pracy
nie wychodzi. Pomysły przychodzą w najdziwniejszych momentach i bynajmniej
nie wynikają z pomocy Ducha Świętego
czy Muzy.
Co jest ważniejsze – strona komercyjna twórczości czy przesłanie?
W mojej twórczości nie ma przesłania,
bo to by znaczyło, że ja coś wiem i chcę to
przekazać czytelnikom. Uważam, że dobry
pisarz nie daje odpowiedzi na trudne pytania, a tylko je zadaje, sprawia, że odbiorca
zamyśli się nad sprawami fundamentalnymi,
o których ludzkość wie niewiele. Ci, którzy
uważają, że znają odpowiedzi na wszystkie
pytania, zwykle nie wiedzą nic.
Stawianie trudnych pytań jest dla
mnie ważniejsze od zarobku, bo nie
tworzę literatury użytkowej. Co prawda
ubieram swoje teksty w pewien kostium,
np. sagi rodzinnej, ale pod tym kostiumem
ukrywam treści głębsze, co literaci robią
od dawna. Autorzy tragedii antycznych
łączyli treści dla wykształconych ze
wstawkami dla przeciętnego odbiorcy.
Podobnie tworzył William Szekspir
– zaraz po poważnych, drastycznych scenach następują u niego momenty śmieszne
na rozładowanie atmosfery, przeznaczone
raczej dla ludu. Ja także staram się uatrakcyjniać swoje teksty, ale nie uprawiam
literatury użytkowej.
Spotkanie z 31-letnim poetą i pisarzem Jackiem Dehnelem, autorem m. in.
powieści „Lala” i „Balzakiana”, felietonów w tygodniku „Polityka” odbyło się w
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łęcznej, zgromadziło ponad 40 osób.
Zebrał Kamil Kulig

bezpieczeństw. Zakres tematyczny obejmuje m.in. tematykę zagrożeń wynikających
z używania substancji psychoaktywnych,
systemu działania służb niosących pomoc
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
znajomość podstaw udzielania pierwszej
pomocy, przepisy prawa.
Uczestnicy konkursu mieli rozwiązać
test składający się z dziesięciu pytań oraz
drużynowo odpowiedzieć na pytanie
otwarte, które w tym roku dotyczyło zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Zwycięskie drużyny wezmą udział
w eliminacjach powiatowych. Najlepsza
drużyna będzie reprezentowała nasz
powiat w finale wojewódzkim, który
odbędzie się w Zamościu.
(r)

