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Rzeczywiście, spółka Lubelski Węgiel 

BOGDANKA S.A. wypracowała w I kwar-

tale 2012 roku ponad 477 mln zł przychodów, 

o blisko 54 proc. więcej niż w analogicznym 

okresie 2011 roku. Co więcej zysk operacyjny 

wyniósł prawie 119,3 mln zł, a zysk netto 

całej Grupy sięgnął 99,21 mln zł, co oznacza, 

że był wyższy o 175,91 proc. W złotówkach 

oznacza to, że w ciągu tylko tego kwartału 

Bogdanka zarobiła na czysto aż o ponad 63 

miliony zł więcej niż w ciągu trzech pierw-

szych miesięcy 2011 roku.

 Na tak świetne wyniki wpłynęło 

oczywiście rozpoczęcie w październiku 

ubiegłego roku wydobycia węgla w Polu 

Stefanów. Zaowocowało to ogólnym wzro-

stem wydobycia, tak że w tym kwartale 

w Bogdance pozyskano aż 2,18 mln ton 

węgla handlowego, podczas gdy w ubr 

1,3 mln ton. Wyniki Bogdanki polepszą 

się jeszcze, kiedy spółka osiągnie główny 

strategiczny cel czyli roczne wydobycie 

na poziomie 11,5 mln ton. Ponieważ 

spółka konsekwentnie realizuje program 

inwestycyjny, to należy się spodziewać, 

że zostanie to osiągnięte zgodnie z planem, 

czyli w 2014 roku.

Co istotne, Bogdanka zwiększa 

przychody nie tylko z powodu prostego 

wzrostu wydobycia, bowiem jednocześnie 

rośnie jej efektywność, czego przejawem 

jest fakt, że w pierwszym kwartale 2012 

roku wszystkie wskaźniki rentowności 

osiągnęły wartości wyższe niż w tym 

samym okresie roku poprzedniego. 

- To efekt realizacji całej naszej stra-

tegii – mówi Mirosław Taras. Efektywne 

Świetny kwartał Bogdanki
Osiągnęliśmy w I kwartale tego roku wyniki o imponującej dynamice 

wzrostu wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. To nie jest efekt jakiejś 

nadzwyczajnej rynkowej koniunktury. To skutek konsekwentnej realizacji 

naszej strategii rozwoju. Przed rokiem spółka dźwigała techniczny, organiza-

cyjny i finansowy ciężar prowadzonych inwestycji. Dziś osiągamy wymierne 

rezultaty tego procesu – tak podsumował wyniki Bogdanki za I kwartał 2012 
roku Mirosław Taras, prezes zarządu spółki.

dok. na str. 2 

Kilka tysięcy złotych strat to wynik 
majowej działalności chuliganów, któ-
rzy zniszczyli wiaty, słupki i betonowe 
obrzeża ścieżki rowerowej Dąbrowa 
– Uciekajka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
trzy współpracujące ze sobą jednostki: 
powiat łęczyński, gmina Ludwin i gmina 
Puchaczów zrealizowały inwestycję wartą 
ponad 2 mln złotych z czego ponad 1, 5 
mln zł pochodziło z dofinansowania. W 
ramach projektu powstało 7,9 km ścieżki 
rowerowej przebiegającej przez Dąbrowę, 
Kaniwolę i Nadrybie. 

Jednak wybudowana dzięki unijnym 
pieniądzom blisko 8 kilometrowa ścieżka 
rowerowa nie ma szczęścia. Zaraz po 
jej ukończeniu ktoś ukradł sporo kostki 
brukowej wykorzystanej do jej budowy. 
W maju natomiast zniszczone zostały 
betonowe obrzeża ścieżki na odcinku Dą-
browa – Uciekajka. Zniszczono barierki 
nad ciekiem wodnym oraz zdewastowano 
wiaty przystankowe w których odpoczy-
wać mieli rowerzyści.

Jednym z głównych celów budowy 
ścieżki było zwiększenia bezpieczeństwa 
jeżdżących – mówił w ubiegłym roku 
starosta Adam Niwiński. 

Dbajmy o wspólne dobro. Inaczej 
zamiast kameralnego pojezierza, będzie-
my mieli prowincjonalną dziurę zabitą 
dechami i malkontentów narzekających, 
że u nas nic się nie dzieje. 

BB

Sylwia Grzeszczak oraz Skaldowie 
byli gwiazdami tegorocznych Dni Łęcz-
nej. Impreza drugi rok z rzędu miała 
nową weekendową formułę.

W czasie DŁ przez boiska na Bog-

danowicza przewinęło się tysiące osób. 

Sobotni koncert Skaldów przyciągnął 

wieloletnich fanów zespołu oraz znaczną 

grupę młodych osób. Grupa rozpoczęła 

występ od szlagieru „Wszystko mi mówi, 

że mnie ktoś pokochał”, nie zabrakło także 

innych hitów jak „medytacje wiejskiego 

listonosza” czy z „kopyta kulig rwie”.

Podczas sobotniego występu Sylwii 

Grzeszczak pojawiło się około 5 tysięcy 

widzów, którzy wspólnie z popową gwiaz-

dą śpiewali jej piosenki. Koncert należy 

uznać za udany. Podczas tegorocznych 

Dni Łęcznej można było oglądać także po-

kaz Grand Prix Strongman Łęczna 2012. 

To widowisko także zgromadziło sporą 

widownię.                                         BB

Dni Łęcznej za nami

Niestety PGKiM przyzwyczaja 
nas do corocznych podwyżek cen wody 
i ścieków. Po ostatniej majowej metr 
sześcienny wody będzie kosztował 3,24 
zł  a ścieki 6,75 zł za m sześć. (brutto). 
Wzrost sięgnie 4,3 procent.

Pomimo sprzeciwu dla nowych sta-
wek wszystkich biorących w głosowaniu 
radnych gminy Łęczna, podwyżka i tak 
wejdzie w życie od 1 lipca. Przepisy 
bowiem nie dają możliwości ingerencji 
radnych w stawki za wodę, a ich nieprzy-
jęcie skutkuje ich wejściem w życie po 70 
dniach od ich przedstawienia.

Radni mają co prawda możliwość 
odrzucenia uchwały dotyczącej nowych 
stawek, co kilku próbowało w tym roku 
zrobić, jednak tylko w sytuacji błędów 
formalnych, których większość radnych 
się nie dopatrzyła.

W tej chwili w Łęcznej cena wody i 
ścieków kosztuje 9.99 zł co daje 60 miej-
sce na 269 klasyfikowanych przez portal 
ceny-wody.pl.                                    BB

Stopy cukrzycowe, owrzodzenia, 
zatrucia czadem oraz inne trudno goją-
ce się rany można leczyć w Łęcznej przy 
pomocy jedynej we wschodniej Polsce 
komory hiperbarycznej.

Ważąca 19 ton maszyna wymagała 

rozbudowy południowego skrzydła szpi-

tala. Inwestycję udało się zrealizować 

nakładem 7 milionów złotych. Do tej pory 

pełny cykl leczenia przeszło ponad 50 pa-

cjentów, a kolejni korzystają z zabiegów.

- Trafiają do nas ludzie z całej Lu-

belszczyzny oraz z różnymi schorzeniami. 

W komorze możemy jednocześnie poddawać 

zabiegom do 12 osób. Mamy możliwość 

leczenia pacjentów na wózkach inwalidzkich 

i łóżkach – mówi Łukasz Pańko, lekarz 

zajmujący się komorą. - W komorze hiper-

barycznej podajemy ludziom czysty tlen pod 

ciśnieniem 2,5 bara. Dzięki temu komórki 

organizmu szybciej się odżywiają, regene-

rują, a rany goją. Pacjenci przechodzą od 

kilku do sześćdziesięciu 1,5 godzinnych sesji 

w komorze. Zabiegi nazywane są suchym 

nurkowaniem, bo osiąga się ciśnienie takie 

jak 15 metrów pod wodą.

Komora z łęczyńskiego 

szpitala przypomina łódź pod-

wodną. Wyposażona jest w 

system krzeseł i masek. Nad 

głowami pacjentów znajdują 

się niewielkie okrągłe okien-

ka. Pomimo prostego wyglądu 

maszyna naszpikowana jest 

elektroniką. Lekarz będący poza 

komorą dzięki systemowi kamer 

ma podgląd na wszystkie osoby 

znajdujące się w środku. 

Droższa woda Leczenie ciśnieniem i tlenem

dok na str. 3

Wandale górą? 
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KRONIKA ZDARZEŃ

wydobycie to również sztuka opanowania 

zmiennych warunków geologiczno-gór-

niczych. Kontynuacja prac przygoto-

wawczych i udostępniających, określony 

reżim procesu technologicznego i ciągłe 

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. 

Będziemy w tym konsekwentni. 

Zwiększając nasze przewagi konku-

rencyjne chcemy zapewnić trwały wzrost 

wartości spółki dla akcjonariuszy – pod-

kreśla Mirosław Taras, prezes zarządu LW 

Bogdanka S.A.

Bogdanka jest głównie producentem 

węgla na potrzeby energetyki zawodo-

wej. Dlatego w tym roku ponad 75 proc. 

sprzedanego węgla (w ujęciu wartościo-

wym) trafiało do energetyki, na podstawie 

długoterminowych umów handlowych 

zawartych między LW BOGDANKA S.A. 

a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF 

Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka 

S.A. i Grupą Ożarów. Ponieważ jednak 

spółka ma teraz więcej węgla, to znów 

otworzyła się na mniejszych odbiorców   i 

w tym kwartale sprzedała im go o 5 proc. 

więcej niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. Jednocześnie jednak w Bogdance 

stale się dba o odbiorców strategicznych, 

czego wyrazem jest podpisanie 23 kwietnia 

umowy z PGNIG Termika SA z siedzibą w 

Warszawie, według której kopalnia do 31 

grudnia 2015r. sprzeda dodatkowo spółce 

węgiel   o wartości około 1062,18 mln zł 

netto, licząc według cen bieżących. Jak z 

tego widać, Bogdanka ma już zapewniony 

zbyt na swoje przyszłe wydobycie.

Ryszard Nowosadzki

Świetny kwartał Bogdanki
dok. ze str 1

ps. Sukcesów Bogdance pozazdrościła Kompania Węglowa i podobno chce budować 

kapalnię węgla kamiennego w okolicach Chełma. Zakład ma stanąć w Pawłowie, w powiecie 

chełmskim, o czym poinformowała prezes tej spółki Joanna Strzelec-Łobodzińska 15 maja, 

podczas sesji Europejskigo Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Prace rozpoznawcze 

dotyczące złoża Pawłów mają być prowadzone w miejscowościach Siedliszcze, Rejowiec 

Fabryczny, Rejowiec oraz Rejowiec Fabryczny Miasto. Wniosek o koncesję na rozpoznanie 

złoża KW złożyła w resorcie środowiska 10 maja tego roku. Spółka ma nadzieję, że dostanie 

koncesję w ciągu dwóch miesięcy. Po jej uzyskaniu zamierza wykonać osiem odwiertów 

badawczych do głębokości tysiąca metrów, łącznym kosztem ok. 11 mln zł. 

To dobra wiadomość dla mieszkańców naszego regionu. Mamy tylko nadzieję, że 

w KW zdają sobie sprawę, że lubelski sukces górniczy to wynik dobrego zarządzania 

firmą, umiejętność współpracy związków zawodowych z zarządem oraz prywatyzacja! 

Bez tego wszystkiego, samo zbudowanie kopalni na Lubelszczyźnie patentu na sukces 

nie zapewni. 

Lekkomyślność ukarana
Łęczyńscy policjanci zatrzymali 

17–letniego mieszkańca Lublina, który na 
ul. Niecałej w Lublinie uszkodził kilka sa-
mochodów i uciekł z miejsca zdarzenia. 

- Do zdarzenia doszło 23 maja o godz. 
15.00 – informuje Magdalena Myśliwiec 
z KPP w Łęcznej. Łęczyńscy policjanci 
otrzymali informację, że na ul. Jana Pawła 
II porusza się pojazd marki Opel Vectra, 
którego kierowca może być w stanie nietrzeź-
wości. Funkcjonariusze zauważyli pojazd na 
ul. Lisa Błońskiego. Jechał tzw. ,,wężykiem”. 
Kierujący nie reagował na sygnały więc po-
licjanci radiowozem zablokowali mu drogę 
i uniemożliwili dalszą jazdę. Policjanci 
sprawdzili stan trzeźwości 17-latka. Okazało 
się, że miał blisko 1.20 promila alkoholu 
w organizmie i nie posiadał uprawnień do 
kierowania. Z kolei pojazd miał uszkodzoną 
przednią prawą stronę.

Później okazało się, że wcześniej 
kierujący oplem uszkodził kilka pojaz-
dów na ul. Niecałej w Lublinie i oddalił 
się z miejsca kolizji. Młodzieniec został 
zatrzymany. 
Poszkodowane dzieci

22 maja o godz. 14.30 w miejsco-
wości Kolonia Ludwin doszło do wy-
padku drogowego. 9–letnia dziewczynka 
wbiegła nagle na jezdnię zza stojącego 
samochodu wprost pod nadjeżdżający 
pojazd marki Nissan Micra. Z ciężkimi 
obrażeniami ciała została przetransporto-
wana śmigłowcem do szpitala w Lublinie. 
Kierujący pojazdem był trzeźwy. 

Do kolejnego zdarzenia drogowego do-
szło w Łęcznej ok. godz. 13.00. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 11–letnia dziewczynka 
przeprowadzała rower przez przejście dla pie-
szych i została potrącona przez samochód. 
W wyniku tego zdarzenia dziewczynka 
doznała ogólnych potłuczeń ciała. 
Kolizja w Zofiówce

21 maja po godz. 18.00 w miejscowości 
Zofiówka doszło do zdarzenia drogowego. 
Na drodze krajowej nr 82 na jadący pojazd 
marki Renault najechała kierująca samocho-
dem Ford Transit. Następnie na te pojazdy 
najechała kierująca pojazdem marki VW 
Golf. Kobieta z uwagi na zaawansowaną 
ciążę została przewieziona do szpitala w 
Lublinie.Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Ukradł telewizor i antenę

21 maja łęczyńscy policjanci przedstawili 
58–letniemu mieszkańcowi gminy Milejów 
zarzut kradzieży z włamaniem. Mężczyzna 30 
marca włamał się do domu jednorodzinnego, 
skąd ukradł telewizor oraz antenę telewizyj-
ną o wartości 100 zł. W jego mieszkaniu 
funkcjonariusze znaleźli skradzione przed-
mioty i przekazali właścicielowi. 

Podczas czynności prowadzonych 
przez policję okazało się, że mężczyzna ma 
zdemontowany licznik poboru energii. Dla-
tego też aby podłączyć skradziony telewizor 
kradł energię elektryczną poprzez nielegalne 
przyłączenie się do przewodów. Mężczyzna 
usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do 
domu jednorodzinnego. Wkrótce odpowie 
również za kradzież energii elektrycznej.
Zabójstwo w Łęcznej

18 maja po godz. 5.00 mieszkaniec 
jednego z bloków w Łęcznej znalazł leżącą 
na klatce schodowej zakrwawioną kobietę. 
O zdarzeniu poinformował policjantów. - 
Po otrzymanym sygnale natychmiast pod 

wskazany adres zostali skierowani poli-
cjanci – informuje Magdalena Myśliwiec 
z KPP Łęczna. - Na miejscu znaleźli leżącą 
na schodach 70 – letnią kobietę u której 
niewyczuwalne było tętno. 

Lekarz stwierdził zgon.Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że kobieta zo-
stała ugodzona nożem w klatkę piersiową. 
Do tej sprawy policjanci zatrzymali jej 
44–letniego syna. W chwili zatrzymania 
mężczyzna był trzeźwy. 
Pożar fabryki mebli

17 maja br. po godz. pierwszej w nocy 
Powiatowe Stanowisko Kierowania KP 
PSP w Łęcznej otrzymało informację o 
pożarze w Zakładzie Produkcyjnym Mebli 
„Stolmet” w Starej Wsi gm. Puchaczów. Do 
zdarzenia pojechało aż dziewięć zastępów 
straży pożarnej: 3 z JRG KP PSP w Łęcz-
nej oraz 6 z OSP:  Puchaczów, Ostrówek, 
Ciechanki, Albertów, Łańcuchów, Ludwin. 
Na miejscu strażacy stwierdzili, że pali się 
stodoła oraz  magazyn wyrobów gotowych 
– budynki o konstrukcji drewnianej, pokryte 
oraz obite blachą. Po zlokalizowaniu pożaru 
pogorzelisko dokładnie przeszukano, uży-
wając kamery termowizyjnej sprawdzono 
ściany i stropy w budynkach (nie stwier-
dzono ukrytych ognisk pożaru). 

Właściciel wstępnie oszacował straty 
na ok. 350 tys. zł., zaś uratowane mienie 
na ok. 400 tys. zł. Akcja ratownicza trwała 
ponad 5 godz.. Wzięło w niej udział 32 
ratowników oraz policja i pogotowie 
energetyczne.
Spłonęła altana

9 maja po godz. 18 KP PSP w Łęcznej 
otrzymała informację o pożarze altany        
w Rozpłuciu Drugim gm. Ludwin. Do zda-
rzenia pojechały 3 zastępy straży pożarnej: 
zastęp z JRG KP PSP w Łęcznej oraz z OSP 
Ludwin i OSP Piaseczno. Po przyjeździe 
strażacy stwierdzili, że altana w całości 
objęta jest już pożarem. Po ugaszeniu ognia 
ratownicy przystąpili do rozbiórki spalo-
nych drewnianych elementów konstrukcji 
budynku celem ich dogaszenia. Akcja 
ratownicza trwała blisko 2 godz. Wzięło      
w niej udział 8 ratowników oraz policja.
Skradli nawet fajerki

3 maja łęczyńscy policjanci przed-
stawili zarzut kradzieży z włamaniem 
mieszkańcom Lublina: 64–letniemu i 
39– letniemu oraz 17–letniemu miesz-
kańcowi gm. Głusk. Mężczyźni włamali 
się do domu w gm. Ludwin skąd ukradli 
różne przedmioty. Pokrzywdzony wartość 
skradzionego mienia oszacował na 300 zł. 
Za popełnione przestępstwo grozi im kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W środę 2 maja po godz. 14.00 
dyżurny łęczyńskiej komendy otrzymał 
informację, że do jednej z posesji w gm. 
Ludwin doszło do włamania a sprawcy 
uciekają pojazdem marki FS Lublin. 
W miejscowości Turowola policjanci z 
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 
wskazany pojazd. Kierował nim 64 – letni 
mieszkaniec Lublina, w samochodzie byli 
też dwaj pozostali oskarżeni. Policjanci 
w kontrolowanym samochodzie znaleźli 
pompę do wody wraz z przewodem gu-
mowym, pralkę, kuchenkę elektryczną 
oraz ponad 30 szt. fajerek do kuchni 
węglowej. Mężczyźni zostali zatrzymani i 
przewiezieni do komendy. Pokrzywdzony 
rozpoznał skradzione mu przedmioty.

Skakał po samochodzie
Policjanci zatrzymali 24–letniego 

mieszkańca Łęcznej, który na jednym         
z parkingów w mieście skakał po zaparko-
wanym samochodzie. Badanie trzeźwości 
wykazało u niego ponad 2 promile alko-
holu w organizmie. 

29 kwietnia rano o godz. 4.30 dy-
żurny łęczyńskich policjantów otrzymał 
zgłoszenie, że przed jednym z bloków 
miasta ktoś uszkodził samochód marki 
Fiat Seicento a następnie uciekł. Na miej-
sce zostali skierowani policjanci, którzy 
niedaleko od miejsca zdarzenia zauważyli 
opisanego mężczyznę. Próbował uciekać 
na widok radiowozu, jednak po chwili był 
już w rękach policjantów. 

Pokrzywdzona wartość zniszczeń 
jakich dokonał pijany młodzieniec osza-
cowała na 1,5 tys. zł. Wandalowi zostały 
przedstawione zarzuty uszkodzenia mie-
nia. Zgodnie z obowiązującym prawem 
przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 
lat pozbawienia wolności.
Nie pogardził maluchem

18 – letni mieszkaniec gminy Piaski 
w nocy z wtorku na środę 26 kwietnia 
ukradł fiata 126 p z posesji w gminie 
Łęczna. Właściciel określił jego wartość 
na tysiąc złotych. 

- Odjechał skradzionym pojazdem, 
potem wymontował z niego silnik i skrzy-
nię biegów, które ukrył w lesie a karoserię 
sprzedał w punkcie skupu złomu – mówi 
Magdalena Myśliwiec, z KPP w Łęcznej. 
Policjanci odzyskali rozmontowany po-
jazd. 18-latek został zatrzymany. Usłyszał 
zarzut kradzieży.                            

                                                (nor)

Biuro Terenowe ZUS w Łęcznej 
przeniosło się do nowej siedziby przy 
ul. Obrońców Pokoju 5. Jest tu więcej 
miejsca, a że nowe biuro znajduje się 
na parterze, ułatwi to obsługę osób  
niepełnosprawnych. 

Nowe lokum ma też wydzielo-
ną salę obsługi klientów i będzie 
spełniać standardy obowiązujące 
wszystkie placówki ZUS w Polsce. 
Wyposażone jest w system kierujący 
ruchem klientów, który w przyszło-
ści pozwoli  rezerwować wizyty 
przez Internet i telefon na konkretną 
godzinę. Obok tzw. kolejkomatów 
nowością są multimedialne monito-
ry. Na ekranach można przeczytać 
informacje o ubezpieczeniach i 
świadczeniach, a także informacje 
o samym ZUS. W nowej siedzibie 
jest bezpośredni dostęp do Komplek-

sowego Systemu Informatycznego 
ZUS, co pozwala szybciej wydawać 
różne zaświadczenia.

W całej Polsce od lat obserwu-
jemy poprawę warunków lokalowych 
ZUS. Złośliwi nawet mówią, że 
firma buduje sobie pałace. Jedno-
cześnie, w społecznym odbiorze, nie 
rośnie jakość usług świadczonych 
przez instytucję mającą  decydujący 
wpływ na zabezpieczenie społeczne 
emerytów i rencistów. Mieszkańcy 
całej Polski kwestionują orzeczenia 
ZUS, coraz większa część obywateli 
decyduje się na kierowanie spraw 
do sądów    i wiele z nich wygrywa. 
W 2011 roku Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wydał 249,1 tys. decyzji 
emerytalnych. Odwołało się od nich 
31,5 tys. osób. Co trzecia z nich wy-
grała sprawę w sądzie. 

Zdaniem Gazety Prawnej: ZUS 

przegrywałby jeszcze więcej spraw, 

gdyby ludzie częściej decydowali się 

na skarżenie jego decyzji. Nie robią 

tego jednak, bo nie rozumieją roz-

strzygnięć zakładu i nie wiedzą, co 

kwestionować.

Dobrze by więc może było, gdyby 

firma ta myślała nie tylko o poprawie 

warunków lokalowych ale również 

o szerszym i lepszym szkoleniu pra-

cowników. 

Według Lesława Nawackiego, 

dyrektora w biurze rzecznika praw oby-

watelskich, jakość rozstrzygnięć ZUS 

byłaby lepsza, gdyby zakład musiał 

podawać w decyzjach jako podstawy 

prawne nie tylko ustawy ubezpiecze-

niowe, ale także kodeks postępowania 

administracyjnego, a przede wszystkim 

gdyby uzasadnienia były konkretne           

i zrozumiałe!

R. Nowosadzki

ZUS w nowym miejscu
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Tegoroczna, już piąta majówka 

historyczna, organizowana w ruinach 

zamku w Zawieprzycach, przez Sta-

rostwo i gminę Spiczyn potwierdziła 

celowość organizowania tej imprezy, 

czego dowodem były tłumy turystów 

nie tylko z terenu powiatu łęczyńskie-

go. Najlepiej świadczyły o tym reje-

stracje samochodów, parkowanych 

dosłownie gdzie się dało.

Majówka trwała jeden dzień, ale dzięki 

bardzo bogatemu programowi nie sposób było 

się na tej imprezie nudzić. Każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie: lepienie garnków, strzelanie z 

łuku, pokazy sokolnicze, magnacka biesiada, 

a w tle echa bitwy. Ryzykowne na pozór 

połączenie dwóch epok w jednym miejscu, 

czyli X-wiecznego średniowiecza z XVII- 

wiecznym barokiem zdało egzamin. 

Miłośnicy militariów mogli obejrzeć 

inscenizację potyczki wojsk Atanazego 

Miączyńskiego z kozakami, rozegranej 

na nadwieprzańskich błoniach, w której 

kozacy poczynali sobie tak dzielnie, 

że spalili obóz dzielnego towarzysza 

walk Jana III Sobieskiego. Sceny były 

tak realistyczne, że niektórzy widzowie 

zaczęli się rozglądać za współczesnymi 

strażakami, na szczęście ich interwencja 

nie była potrzebna, a hufce Miączyńskie-

go i tak odniosły zwycięstwo. Wcześniej 

członkowie bractw rycerskich m.in. 
z Krakowa, Zamościa, Lublina – bez 
których impreza nie mogłaby się odbyć 
– popisywali się podczas turnieju rycer-
skiego, walcząc na szable. Członkowie 
Bractwa Rycerskiego imienia Księcia 
Jeremiego Wiśniowieckiego zaprezen-
towali musztrę dragońską, zaś miłośnicy 
średniowiecza popisywali się znajomo-
ścią taktyki i wyszkolenia bojowego 
ówczesnych wojów.

Dla mniej bojowo na-
stawionych widzów były 
pokazy obrzędów charak-
terystycznych dla danej 
epoki, można też było 
zwiedzić wzgórze zam-
kowe z przewodnikiem, 
kupić pamiątkę z majówki,  
i to nie tylko w posta-
ci masowych gadżetów, 
ale też wykonaną przez 
sprawnych i zmyślnych 

Echa historii w Zawieprzycach
rzemieślników. Zgłodniali mogli po-
smakować tradycyjnych potraw. Ładna, 
słoneczna pogoda sprzyjała konnym 
przejażdżkom, jak również kajakowym 
eskapadom po Wieprzu. 

Świetnym zakończeniem dnia był wy-
stęp zespołu Rotten Bark oraz nocny pokaz 
lampionów, który dbył się w ramach nowej 
akcji promocyjnej naszego regionu – uży-
wającej hasła Kameralne Pojezierze.

Miłośnikom historii w dobrym wy-
daniu możemy z czystym sercem polecić 
przyszłoroczną majówkę w Zawieprzy-
cach. Impreza ta wyrasta na jedno z najcie-
kawszych wydarzeń naszego powiatu. 

teks i zdjęcia 
Ryszard Nowosadzki 

Alkoholicy czy nieprzystosowani
Zbierają aluminiowe puszki, 

szperają po śmietnikach, śpią w 
klatkach schodowych… Coraz  więcej 
łęcznian nie ma dachu nad głową. 

Obecne prawo pozwala na eks-
misję sprawców przemocy w rodzinie 
nawet, gdy gmina nie zapewnia lokalu 
tymczasowego. - To jeden z powodów 
wzrostu liczby osób bezdomnych w na-

szym powiecie – tłumaczy Janina Cyfra, 
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęcznej. - Obecnie wiemy 
o sześciu bezdomnych mężczyznach i 
jednej kobiecie. Śpią w klatkach schodo-

wych, piwnicach a jedna osoba zajmuje 
ruderę, która jednak może się w każdej 
chwili zawalić. Bezdomni piszą podania 
do urzędu miasta z prośbą o jakiś lokal. 
Już dzisiaj musimy myśleć o stworzeniu 
noclegowni w powiecie łęczyńskim, aby 
przygotować się na sezon jesienno-zi-
mowy – mówi kierownik MOPS. 

Obecnie strażnicy miejscy przewo-
żą osoby bezdomne z Łęcznej do schro-
niska w Świdniku (na koszt gminy), 
gdzie jedna doba kosztuje 18 zł.  

W ustawie o pomocy społecznej 
czytamy, że „udzielanie schronienia, 
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 
ubrania osobom tego pozbawionym” 
jest zadaniem własnym gminy o cha-
rakterze obowiązkowym.

Jednak burmistrzowi Łęcznej nie 
podoba się pomysł budowania w mie-
ście schroniska dla osób bezdomnych. 
– Nie ma problemu bezdomności, jest 
tylko problem alkoholizmu. Dlaczego 
podatnicy mają utrzymywać pijaków? 
– pyta burmistrz Teodor Kosiarski.  

Między innymi problemem bez-
domności zajmuje się stowarzyszenie 
„Tęcza”. - Za około cztery miesiące 
otrzymamy ponad hektar ziemi w gminie 
Puchaczów od osoby prywatnej i na tej 
powierzchni rozpoczniemy z pomocą 
bezdomnych budować dla nich dom 

– zapowiada Bożena Siuda, która na 
razie nie chce zdradzać dokładniejszej 
lokalizacji schroniska. 

Od dwóch lat „Tęcza” ma swoją 
siedzibę w budynku po szkole podsta-
wowej w Kopinie.  Obecnie stowarzy-
szenie pozyskuje środki na moderniza-
cję budynku w celu stworzenia ośrodka 
onkologiczno-rehabilitacyjnego.  

– Przy pomocy i wsparciu władz sa-

morządowych, wojewódzkich, krajowych 
mógłby tu przy okazji powstać lokal dla 
osób bezdomnych, którzy znaleźliby w 
nim nie tylko dach nad głową, ale także 
pracę, m. in. przy opiece nad osobami 
starszymi – mówi Bożena Siuda.

Jednak na budowę ośrodka potrze-
ba 750 tys. zł. Członkowie „Tęczy” 
próbują zdobyć pieniądze m. in. poprzez 
zbiórki pieniędzy (najbliższa odbędzie 
się w czasie Dni Łęcznej), ubiegają się 
także o środki unijne. 

- Wszystkich ludzi dobrej woli 
prosimy o pomoc. Na przykład poprzez 
przekazanie materiałów  budowlanych 
czy wpłaty na konto: Bank Spółdzielczy 
Cyców nr 41 8191 0003 2001 0009 5905 
0001 – apeluje Siuda (nr kontaktowy do 
stowarzyszenia „Tęcza”: 696638037).  

Widzimy więc, że plany „Tęczy” 
są ambitne, ale wymagają dużych 
nakładów finansowych. Dlatego kie-
rownik MOPS Janina Cyfra mówi, że 
bezdomnym powinny pomóc samorzą-
dy. – Najlepiej, gdyby wszystkie gminy 
naszego powiatu wspólnie wybudowały 
schronisko dla bezdomnych – mówi 
kierownik MOPS. - Może i oni są sobie 
winni, podejmują złe decyzje, naduży-

wają alkoholu, ale to ludzie, musimy im 
jakoś pomóc  – dodaje.

W ostatnim tygodniu maja łęczyń-
scy bezdomni wzięli sprawy w swoje 
ręce. Podobno postanowili wybudować 
szałas... 

Kamil Kulig

Pod koniec kwietnia kibice Górni-
ka Łęczna przy współpracy IPN i WiN 
zorganizowali w łęczyńskim Centrum 
Kultury konferencję naukową poświęco-
ną Żołnierzom Wyklętym. Ciągle świeża 
historia na którą o jednolity pogląd 
jest i przez kolejne dziesiątki lat będzie 
trudno, została przybliżona licznie zgro-
madzonym słuchaczom.

Konferencja rozpoczęła się od po-
kazu filmu dokumentalnego dotyczącego 
Żołnierzy Wyklętych. Później głos zabrał 
Rafał Drabik z lubelskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. Wykład 
przybliżył ogólną sytuację formacji 
w latach 1939-1952, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii oraz struktur 
Narodowych Sił Zbrojnych na terenach 
Lubelszczyzny.

Następnie głos zabrał Jan Jabłoniec – 
uczestnik akcji Burza oraz towarzysz broni 
kapitana Zdzisława Brońskiego pseudonim 
„Uskok”. Mężczyzna opowiadał o Broń-
skim jako doskonałym strategu i żołnierzu. 
Jabłoniec przy Uskoku służył za czasów 
okupacji niemieckiej. Później ich drogi się 
rozeszły i to na dobre. 

Następnie swoją wypowiedź rozpoczął 
Adam Broński syn „Uskoka”.  – To nie byli 
żołnierze wyklęci ja ich nazywam 
żołnierzami niezłomnymi, bo 
wyklęci byli przez resort oraz so-
wietów. Niezłomni bo nie poddali 
się nigdy.

Po chwili doszło do niepla-
nowanej przez nikogo konfron-
tacji. Wypowiedź Adama Broń-
skiego przerwała Ewa Lisowska 
członek rodziny u której ukrywał 
się i zginął Uskok. Zarzuciła mu, 
że wcale nie jest synem Zdzisława 
Brońskiego, a jego matka była 

donosicielką. Ten w odwecie nazwał ją wa-
riatką. Skutek kłótni był taki, że część osób 
będąca na konferencji razem z Lisowską 
opuściła Centrum Kultury zaś Adam Broński 
przerwał swoje wystąpienie. Sytuacją do tego 
stopnia zakończeni byli organizatorzy, że nie 
wiedzieli co zrobić. – Nie mieliśmy pojęcia, 
że rodziny osób które walczyły w tej samej 
sprawie są tak skłócone – mówi Tomasz 
Płaza z Górnika Łęczna 1979 Łęczna.

Konferencja jednak trwała dalej. O 
głos poproszono Maksymiliana Jarosza 
który w 2008 roku został odznaczony przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
„Polonia Restituta”. Jarosz opowiadał o 
swoich oraz rodzinnych przeżyciach z 
czasów wojennych.

Pomimo nieobecności na konferencji 
ważnych zaplanowanych mówców (m.in. 
tych  skonfliktowanych z Adamem Broń-
skim) i małych niedociągnięć Stowarzy-
szeniu Górnika Łęczna i współpracującym 
z nimi organizacjom należą się brawa za 
próbę poszerzenia wiedzy o Żołnierzach 
Wyklętych. To właśnie na terenie naszego 
powiatu po narzuconej przez Rosjan „nie-
podległości” walczyli i żyli Ż.W. 

Grzegorz Kuczyński

O żołnierzach wyklętych
W razie nagłych wypadków lekarz jest 

w stanie w kilkanaście sekund przy pomo-
cy specjalnej śluzy dostosować ciśnienie 
swojego ciała do panującego w komorze i 
udzielić pomocy.

Jako jedni z nielicznych, dziennika-
rze Pojezierza mieli okazję przekonać się 
na własnej skórze jak przebiega leczenie. 
Co prawda specjalna demonstracja trwała 
tylko kilkanaście minut, a nie półtorej 
godziny, ale dla nieprzyzwyczajonego 
organizmu to wystarczyło.

Komora z pacjentami jest szczelnie 
zamykana. Wtedy wewnątrz rozpoczyna się 
zmianę ciśnienia. Po chwili wszyscy mają za-
tkane uszy. Musimy popijać wodę aby bębenki 
nam nie popękały, a ciśnienie się wyrównało. 
Temperatura wzrasta a samo „schodzenie 

głębiej” jest kilkukrotnie przerywane aby 
organizmy mogło się przyzwyczaić do no-
wych warunków. Mamy cały czas odkręcone 
plastikowe butelki z wodą inaczej mogłyby 
wybuchnąć. Po osiągnięciu 2,5 bara zakłada-
my maski i przez 10 minut wdychamy czysty 
tlen. Trzeba przyznać, że z komory wychodzi 
się dość zrelaksowanym. Co najważniejsze 
takie zabiegi pomagają pacjentom.

- Od wielu lat zmagałam się z owrzo-

dzeniami podudzia. Rany nie chciały się 
goić. Już straciłam nadzieje, że coś jest mi 
w stanie pomóc, bo próbowałam wszystkie-

go. Wtedy usłyszałam o szpitalu w Łęcznej. 
Obecnie jestem po 18 zabiegach a nogi 
mam już praktycznie wygojone – mówi 64-
letnia pacjentka Halina spod Włodawy.

- Mam rany na stopach. Do Łęcznej 
przyjechałem z wielkimi nadziejami. 

Leczenie ciśnieniem i tlenem
dok. ze str. 1

Obecnie jestem po 30 zabiegach, w ko-

morze relaksuję się czytając gazetę czy 
książkę. Na początku zatykało uszy jak 
w samolocie, ale już umiem sobie z tym 
radzić. Dzięki komorze hiperbarycznej 
uniknę przeszczepu skóry - mówi kolejny 
pacjent Józef Bartecki.

- W szpitalu w Łęcznej zabiegi re-

fundowane są przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Komora jest bardzo nowoczesna 
i skuteczna, a my jesteśmy w stanie przyjąć 
znaczniej więcej pacjentów – tłumaczy 
Piotr Rybak dyrektor szpitala w Łęcznej. 
Zapraszamy na tlenoterapię do Łęcznej – 
dodaje dyrektor.

Komora w naszym szpitalu jest jedyną 
tego typu na wschodzie Polski. Jej opty-
malne wykorzystanie zależy teraz od Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli uda się 
pozyskać kontrakt z komory będzie mogło 
skorzystać więcej potrzebujących zabiegów 
osób.                      Grzegorz Kuczyński

Katarzyna Tatarczak prowadząca 
kwiaciarnię „Galeria Kwiatów” wygrała 
mistrzostwa florystyczne województwa 
lubelskiego zorganizowane podczas majo-
wych Targów Ogrodniczych Eden.

Tematem konkursu prowadzonego 
pod okiem branżowego jury była miłość. 
Trzy wykonane przez Katarzynę Tatar-
czak prace zostały ocenione najlepiej. W 
nagrodę zwyciężczyni otrzymała 1000 
zł nagrody do wykorzystania podczas 
Targów Ślubnych w Lublinie. 

Pani Katarzyna szlify z zawodzie 
florecistki zdobywała w Warszawskiej 
szkole Małgorzaty Nisikej, którą ukoń-
czyła w 2009 roku.

Obecnie prowadzi salon kwiatowy na 
ulicy Piłsudskiego 39.

GK

Dwaj mieszkańcy Łęcznej przeby-
wając w Anglii i Walii w przeciągu 14 
miesięcy dokonali aż 114 włamań. Dostali 
wyroki. Po odsiadce wrócą do Polski.

Rabusie w wieku 35 – 37 lat ukradli 
na wyspach mienie wartości 1,7 miliona 
złotych. Obaj otrzymali 7. letnie wyroki 
pozbawienia wolności.

Złodzieje pracowali na wyspach 
jako fachowcy od malowania i remon-
tów. Jednak szybko uznali, że zamiast 
uczciwej pracy kradzież jest szybszym 
sposobem pozyskiwania pieniędzy. 
Do kradzieży dochodziło od paździer-
nika 2010 roku do grudnia 2011 roku 
na terenach wiejskich w Anglii i Walii. 
Włamywali się głównie do samotnych 
posiadłości.

Nad schwytaniem Polaków pracowa-
ło sześć oddziałów policyjnych. W końcu 
35-letni Krzysztof K. i 37-letni Ryszard 

E. wpadli w okolicach Mid Wales. Mając 
zabezpieczone ślady DNA i odcisków 
palców, policja udowodniła im dokona-
nie 114 rabunków. Ukradli pieniądze i 
biżuterię o łącznej wartości 318 tysięcy 
funtów.

-Obaj przynieśli wstyd polskiej 
społeczności w Wielkiej Brytanii. Ukra-
dli wiele rzeczy, które były rodzinnymi 
pamiątkami. Okradli nawet polskiego 
weterana II Wojny Światowej – tłumaczył 
sędzia uzasadniając skazanie każdego z 
Polaków na 7 lat więzienia.

Wizerunek oraz pełne nazwiska 
skazanych dostępne są w Internecie na 
brytyjskich stronach internetowych. Opu-
blikowała je między innymi państwowa 
telewizja BBC.

Mężczyźni po odbyciu kary będą 
deportowani do Polski.

BB

Złodzieje z ŁęcznejKwiatowa 
mistrzyni
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- Kieruję spółką, która w swojej 

branży chce się ścigać z najlepszymi. 

Ścigać i wygrywać – mówił Mirosław 

Taras, prezes zarządu LW Bogdanka 

S.A. w 2010 roku podczas prezentacji 

zespołu Bogdanka Racing, którego 

sponsoringu podjął się Lubelski 

Węgiel - Takie same cele i ambicje 
mają również zawodnicy Bogdanka 
Racing. Wspieramy to przedsięwzię-
cie, sponsorujemy Team, bo mamy 

wspólnotę celów i wartości. Promując 
markę Bogdanka poprzez sponsoring 
sportowy Bogdanka Racing, chcemy 
podkreślić charakter naszej firmy - 
dynamicznej, dążącej do sukcesu przy 
wykorzystaniu inteligentnych i inno-
wacyjnych rozwiązań technicznych 
oraz technologicznych. Takiej firmy, 
która w wyścigu z najlepszymi chce 
stanąć na pudle. 

Takie właśnie głów-
ne cele przyświecają 
spółce przy podejmowa-
niu sponsoringu różnych 
dyscyplin sportowych. 
A Lubelski Węgiel Bog-
danka S.A. jak przystało 
na wiodący zakład re-
gionu sponsoruje wiele 
ważnych przedsięwzięć 
w naszym wojewódz-
twie. Jedną z dziedzin 
jest właśnie sport. 

Historycznie pierw-
szą dyscypliną wspiera-
ną przez kopalnię była 
piłka nożna. Co więcej, 
w 1979 roku to właśnie 
z inicjatywy pracow-
ników Kombinatu Bu-
downictwa Górniczego 
Wschód w ogóle powstał 
GKS Górnik Łęczna. 
Grupa byłych piłkarzy z 
różnych stron kraju, rzu-
cona na Lubelszczyznę, 
postanowiła zorganizować drużynę 
piłki nożnej i zgłosić ją do rozgrywek 
ligowych. Trochę trwało zanim głów-
na drużyna Górnika Łęczna zaczęła 
osiągać spore sukcesy. Ale wtedy na 
piękny, nowo wybudowany stadion, 
przyjeżdżali kibice piłki nożnej z całe-
go województwa. Bo to właśnie jedynie 
w małej Łęcznej można było obejrzeć 
w akcji najlepszych zawodników w 
naszej ekstraklasie. Łęczyńska drużyna 
była drugim klubem Lubelszczyzny 
w najwyższej klasie rozgrywkowej w 
historii polskiej piłki nożnej. Pierw-
szym był Motor Lublin, który w latach 
1980-1992 przez dziewięć sezonów 
występował w pierwszej lidze. Czas 
piłkarskiej prosperity w Łęcznej jed-
nak minął i dzisiaj drużyna pod nową 
nazwą, wspierana finansowo przez ko-

palnię, gra na bezpośrednim zapleczu 
ekstraklasy i w tym roku jednak wyżej 
na pewno nie awansuje.

Osiem lat trwa też flirt kopalni ze 
sportami motorowymi. Wyraźnemu 
wzmocnieniu, co zapewne ma pewien 
związek z wcześniejszymi kłopotami 
drużyny piłkarskiej, uległ on od 2008 
roku, kiedy to Górnik Łęczna S.A. 
utworzył Sekcję Motorową ”Bog-
danka” i uzyskał licencję dla klubów 
w sporcie motocyklowym. W skład 
sekcji wchodzą Country-Cross, Enduro 
oraz Szkółka MX.

Country-cross to dyscyplina w 
Polsce nowa, dopiero od 2007 roku 
wpisana do oficjalnego kalendarza 
Mistrzostw Polski, łącząca w sobie 
elementy motocrossu oraz rajdów 
enduro. W odróżnieniu od enduro jest 
to jazda na czas ograniczony, zawod-

nik ma półtorej lub dwie godziny na 
pokonanie trasy. Enduro natomiast 
polega najkrócej mówiąc na pokonaniu 
trasy o nawierzchniach terenowych 
jak i asfaltowych o długości od 200 
do 300 km. Zawodnicy zaliczają 
poszczególne próby czasowe: Cross, 
Enduro, Estrem.

 Nowa sekcja osiąga naprawdę 
znaczące sukcesy. Sekcja Motorowa 
GKS Bogdanka już trzeci raz z rzędu 
zdominowała klasyfikację klubową 
Mistrzostw Polski w Cross Country. W 
ubiegłym sezonie sukcesy indywidual-
ne osiągnęli czterej zawodnicy klubu, 
którzy zdobyli medale mistrzostw Pol-
ski w Cross Country: Kamil Walczak 
– srebrny medal MP w klasie Senior 
2, Karol Kędzierski – złoty medal MP 
w klasie Senior 1, Filip Więckowski 

– złoty medal MP w 
klasie Junior, Jakub 
Piątek – brązowy 
medal MP w klasie 
Junior.

I w tym roku jest 
podobnie. W zawo-
dach, które odbyły 
się w maju na hałdzie 
w Bogdance w kla-
syfikacji zaliczanej 
do Pucharu Europy 
Cross Country wśród 
Seniorów najlepszy 
był Łukasz Kędzier-
ski a trzeci był Karol 
Kędzierski – obaj 
GKS Bogdanka. W 
klasie Veteran nasi:  
Dariusz Piątek, Piotr Więckowski, 
zajęli drugie i trzecie miejsce. W Quad  

Sławomir Sobiesiak był 
trzeci, w Junior  Jakub 
Piątek wywalczył drugą 
pozycję. W klasyfikacji do 
Mistrzostw Polski Cross 
Country było równie do-
brze, a co bardzo ważne 
na przyszłość, nasi mło-
dzi zawodnicy w klasie 
Junior 85: Maciej Sagan, 
Dominik Małecki, Szy-
mon Wronka zdeklaso-
wali rywali zajmując trzy 
pierwsze miejsca.

Zaangażowanie Lu-
belskiego Węgla Bog-
danka w sponsorowanie 
sportów motorowych 
wzrosło, kiedy objął on 
patronatem zespół wy-
stępujący wcześniej jako 
Sport Bike Promotions. 
Do Bogdanka Racing 
Team, aktualnie wystę-
pującego już pod nazwą 
Bogdanka Racing, dołą-

czył utalentowany zawodnik Marcin 
Walkowiak, który już jako siedemna-
stolatek zdobył tytuł Mistrza Polski 
w klasie Superstock 1000, stając się 
najmłodszym zwycięzcą tej kategorii 
w jej dotychczasowej historii. W 2009 
roku nastąpił dalszy rozwój zespołu. 
Pozyskano czoło-
wych zawodników, 
w tym Daniela Bu-
kowskiego, który 
w barwach zespołu 
został pierwszym 
w historii polskim 
zwycięzcą Między-
narodowych Mi-
strzostw Alpe Adria. 
Oprócz tego sukce-
su, zespół wywal-
czył tytuł drugiego 
Wicemistrza Alpe 
Adria oraz aż trzy tytuły wicemi-
strzowskie w Polsce.

W 2010 zespół stał się pierwszym 
polskim teamem, który wystawił za-
wodnika w pełnym sezonie serii wyści-
gowej World Superbike Championship 
(WSBK). Marcin Walkowiak jako 
pierwszy Polak w historii wywalczył 
punkty w prestiżowej klasie Superstock 
1000. Daniel Bukowski zdobył punkty 
w klasie Supersport podczas startu z 
dziką kartą na torze w Brnie. W kraju 
zespół wywalczył po dwa tytuły mi-
strzowskie i wicemistrzowskie.

Dzięki współpracy nawiązanej z 
brytyjska ekipą PTR w 2011 zespól 
rozszerzył swoje zaangażowanie w 

cyklu Mistrzostw Świata WSBK, 
wystawiając aż trzech zawodników. 
Oprócz Marcina Walkowiaka do skła-
du dołączyli wie-
lokrotny mistrz 
Po lsk i  Paweł 
Szkopek i dwu-
krotny mistrz 
Europy,  Bry -
tyjczyk James 
Ellison. Z tak 
mocnym skła-
dem nasza ekipa 
stała się liczą-
cym się graczem 
w całej stawce 
i  wywalczyła 
szóste miejsce 
w klasyfikacji zespołowej. Po drodze 
dwukrotnie wywalczyła miejsce na 
podium mistrzostw świata. W kraju 
juniorski skład Bogdanki wywalczył 
dwa tytuły mistrzowskie.

 Tegoroczny sezon też już jest 
udany. 13 maja – wtedy gdy cros-
sowcy Bogdanki święcili triumfy 
na własnym torze – Brytyjczyk 
Sam Lowes, reprezentujący barwy 
lubelskiej ekipy motocyklowej 
Bogdanka PTR Honda odniósł na 
Wyspach swoje pierwsze zwycię-
stwo w MŚ, triumfując w piątej 
rundzie serii na torze Donington 
Park. To było także pierwsze 
zwycięstwo Bogdanki w Mistrzo-
stwach Świata.

Co więcej Adrian Pasek, na co 
dzień reprezentujący barwy Bogdanka 
Junior Team Poland w motocyklowym 
Pucharze Europy Juniorów, zakończył 
start w wyścigu drugiej rundy WMMP 
i Alpe Adria w czeskim Brnie na 
pierwszej pozycji w klasyfikacji 
juniorskiej. Ubiegłoroczny dru-
gi wicemistrz Polski kategorii 
Junior Superstock 600, w tym 
sezonie rywalizuje w między-
narodowej serii European Junior 
Cup, w której prowadzi w kla-
syfikacji generalnej po dwóch z 
ośmiu rund.

Kolejnym zespołem mo-
torowym, który został objęty 

Promocja poprzez sport

Przyjemne z pożytecznym

sponsoringiem Lubelskiego Węgla 
był dawny Motor Lublin, klub żuż-
lowy o wielkich tradycjach. Dzisiaj 
występujący pod nazwą Lubelski 
Węgiel KMŻ Lublin toczy boje na 
zapleczu ekstraklasy i nie wiedzie 
mu się najlepiej.  Zdaniem Mirosława 
Tarasa, prezesa LW Bogdanka mamy 
na Lubelszczyźnie ogromne tradycje 
żużlowe, chcielibyśmy je podtrzymać, 
ale potrzebny jest drugi sponsor. - To 

hańba dla województwa lubelskiego, 

dla menedżerów lubelskich przedsię-

biorstw, że drużyna nie ma odpowied-

nich pieniędzy. A przecież pierwsi 

zagraniczni zawodnicy w naszej lidze 

jeździli właśnie w Motorze Lublin. Ta 

drużyna ma prawo i może jeździć w 

ekstraklasie. Miasto jest zdetermino-

wane zbudować stadion piłkarski ale 

i żużlowy. Władze miasta muszą w 

tym dziele wspomóc jednak miejscowi 

przedsiębiorcy – stwierdził na konfe-
rencji poświęconej głównie zawodom 
crossowym w Bogdance.

Sponsorami sportów motocyklo-
wych na świecie są wielkie korporacje,  

takie jak na przykład IBM, Philip 
Morris, Virgin, XEROX,  PETRONAS 
czy Intel. Robią to ponieważ sporty 
motorowe, w tym wyścigi motocyklo-
we są dyscypliną prestiżową, chętnie 

prezentowaną przez media - zarówno 
magazyny branżowe jak i telewizje      
i prasę codzienną. W przypadku Bog-
danki jest to jednak coś więcej. 

Jak stwierdził podczas konferencji 
M. Taras – Stawiamy na młodzież. 

Chcemy aby nastolatkowie zaczynali 

jeździć jak najwcześniej, aby czuli 

adrenalinę, ale w trakcie bezpiecznej 

jazdy po torach, pod okiem instrukto-

rów, zamiast szaleć po ulicach, pić po 

bramach wódkę czy zażywać narkotyki. 

Jeśli w ten sposób ocalimy jedno życie, 

to warto to robić. 

I to jest chyba najlepsze uzasad-
nienie sponsoringu w wykonaniu LW 
Bogdanka S.A. 

Ryszard Nowosadzki
foto: Bogdanka Racing, Lubelski 
Węgiel KMŻ, R. Nowosadzki 
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Od dłuższego już czasu wiele emocji   

i komentarzy wzbudza podwyżka cen wody 

i ścieków w Łęcznej. Obiegowe opinie         

i wpisy w internecie, obarczające radnych 

odpowiedzialnością za wzrost cen, są tyl-

ko wynikiem braku znajomości zapisów 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę         

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wszyscy radni zagłosowali prze-

ciwko uchwaleniu nowych taryf.
Taką decyzję radnych należy interpre-

tować jako sprzeciw wobec podnoszeniu 
cen i jako wyraźną sugestię skierowaną do 
władz Spółki PGKiM celem poszukiwania 
sposobów ograniczenia kosztów. Zgodnie 
z przepisami w/w ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków nowa taryfa zacznie 
obowiązywać po 70 dniach od złożenia 
wniosku.

Radny musi się kierować interesem 
całego społeczeństwa, a nie grupy osób, 
a co jeszcze gorsze, tylko partykulary-
zmem.

Od 1,5 roku w Łęcznej pracuje 
wybrana w ostatnich wyborach samorzą-
dowych Rada Miejska VI kadencji. W 
jej szeregach znaleźli się przedstawiciele 
różnych zawodów o różnych poglądach i 
różnym wieku.

Radny ma prawo do krytykowania 
i wytykania błędów, ale jedynie w sytu-
acjach, gdy wypowiadane przez niego sło-
wa mają bezwzględne urzeczywistnienie 
w faktach, a nie domysłach. 

Jednym z nich jest radny Mariusz 
Fijałkowski, który jak sam twierdził, miał 
wnieść nową jakość do pracy rady, dotych-
czas jednak jego poczynania pozostawiają 
duży niesmak.

Kreowanie się radnego na jedynego 
obrońcę mieszkańców Łęcznej przed 
podwyżkami cen wody, w naszej ocenie, 

to przykład arogancji i chęć autopromocji 
za wszelką cenę. Nawet za cenę godności 
i szacunku innych radnych. 

Pan radny występując przeciwko 
nowej taryfie  nie zakwestionował nawet 
jednej cyfry w przedstawionej burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej proponowanej 
kalkulacji ceny. Jego propozycja projektu 
uchwały o odrzucenie taryf opierała się 
na dwóch zarzutach, z których jeden  już 
na wstępie został oceniony przez obsługę 
prawną Rady Miejskiej jako niezgodny 
z prawem.

Drugi dotyczył nieuwzględnienia 
we wniosku taryfowym planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych 
oraz kanalizacyjnych, który mógłby skut-
kować ewentualną zmianą ceny. Zgodnie 
z obowiązującym prawem odrzucenie 
nowej taryfy bez podważenia finansowych 
wyliczeń mogło tylko odsunąć jej wejście 
w życie o 3 miesiące.

Większość radnych odrzuciła propo-
zycję radnego Fijałkowskiego uznając ją 
za ryzykowną i nieodpowiedzialną.

Publiczne zarzucanie przez radne-
go Fijałkowskiego radnym, którzy nie 
przychylili się do jego propozycji, że 
tylko udawali swój sprzeciw przeciwko 
podwyżkom cen, jest działaniem mocno 
nieetycznym, tym bardziej, że dzieje się 
tak nie po raz pierwszy. Do takiego zacho-
wania radnego należy podejść wyjątkowo 
krytycznie, gdyż jest on przewodniczącym 
Komisji Etyki Rady Miejskiej. Taki styl, 
a w zasadzie jego brak, poddaje w wątpli-
wość pełnioną funkcję.

Z poważaniem,

w imieniu grupy radnych

Krystyna Borkowska

Od redakcji. Wzrost cen wody i 
ścieków w Łęcznej nastąpił o inflację 
czyli 4,3 proc.

Kulisy zatwierdzania 
nowej taryfy...

23 czerwca bieżącego roku minie 

dokładnie 20 lat odkąd szkoła – wów-

czas Szkoła Podstawowa w Cycowie 

– przyjęła za swojego patrona 7. Pułk 

Ułanów Lubelskich, jedną z najzna-

mienitszych formacji kawaleryjskich 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

W 1921 r. pułk odznaczony został 
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Orderem Wojennym Virtuti Militari. Taki 
patron zobowiązuje, a dziedziczenie jego 
tradycji to zaszczyt dla całej społeczności. 
To szacunek dla naszych przodków i ich 
dokonań, źródło historycznej wiedzy i 
świadectwo kulturowej wrażliwości. Pie-
lęgnowanie i czerpanie z tradycji mądrości 
oraz siły sprzyja budowaniu odpowie-
dzialnej przyszłości narodu. Naturalnym 
adresatem tych działań jest młodzież.

Okolicznościom nadania szkole no-
wego patrona sprzyjała sytuacja polityczna 
Polski – upadek systemu komunistycznego 
i rozpoczynający się na przełomie lat 80. i 
90. proces transformacji, który doprowadził 
do ujawnienia wielu faktów historycznych, 

do tej pory ukrywanych, takich jak zwy-
cięska bitwa 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
stoczona pod Cycowem z bolszewikami 
16 sierpnia 1920 r. Światło dzienne ujrzał 
też pomnik upamiętniający walki polsko-
bolszewickie w latach 1918-1920. Dzięki 
inicjatywie emerytowanego nauczyciela, 
Edwarda Zienkowskiego, pomnik powrócił 
na swoje miejsce z nową płytą pamiątko-
wą, na której umieszczono napis „Chwała 
bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 
poległym w zwycięskiej bitwie na polach 
Gminy Cyców 15, 16 sierpnia 1920 r.” 

15 sierpnia 1990 r. społeczność Cycowa 
po raz pierwszy przy odnalezionym pomniku 
obchodziła 70. rocznicę bitwy pod Cycowem. 
Na cmentarzu wojennym z lat 1915 i 1920, 
gdzie spoczywają ułani polegli w bitwie, 
odczytano Apel Poległych.  Wówczas naro-
dziła się też myśl, aby Szkole Podstawowej 
w Cycowie nadać imię 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich. Inicjatorom przyświecała myśl, że 
jedynie młodzież może stać się spadkobiercą 
jego chwalebnych tradycji, tak cenionych i 
godnych naśladowania.

W  r o k u  s z k o l n y m 
1991/1992 dyrekcja szkoły na-
wiązała kontakty z weteranami 
7. Pułku Ułanów Lubelskich 
im. gen. K. Sosnkowskiego 
rozsianymi po całym świecie, 
m.in. rotmistrzem Krzyszto-
fem Sroczyńskim – Prezesem 
Koła Weteranów 7. Pułku w 
Londynie, pułkownikiem Witol-
dem Szaniawskim, rotmistrzem 
Aleksandren Onyszko, pułkow-
nikiem Aleksandrem Bielakiem 
– prezesem Stowarzyszenia 
Weteranów i ich Rodzin oraz 

Sympatyków 7. PUL w Warszawie. 
Uroczystość nadania szkole imienia, 

która odbyła się 23 czerwca 1992 r., zgro-
madziła przedstawicieli władz szkolnych, 
lokalnych i wojewódzkich, przedstawicieli 
7. Pułku Ułanów Lubelskich z Polski i 
różnych stron świata oraz licznie przyby-
łych mieszkańców Cycowa. Obecność tak 
znamienitych gości sprawiła, że podniosła 
atmosfera tamtego dnia na długo zapadła w 
pamięć i serca wszystkich uczestników.

Uroczystości jubileuszowe, zaplano-
wane 23 czerwca 2012 r. o godz. 11.00, będą 
okazją do podsumowania tych 20 lat. 

Imprezą towarzyszącą uroczysto-
ściom będzie Piknik Kawaleryjski zor-
ganizowany na terenie kompleksu boisk 
sportowych im. gen. bryg. Tadeusza Buka 
przy ZS w Cycowie w godz. 11.00 – 14.00. 
Udział w pikniku zapowiedzieli żołnierze 
7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Toma-
szowa Mazowieckiego oraz funkcjonariu-
sze Placówki Straży Granicznej z Woli 
Uhruskiej. Nie zabraknie też żołnierskiej 
grochówki…Zachęcamy również do 
zwiedzania szkolnej Izby Tradycji 7. Puł-
ku Ułanów Lubelskich dostępnej w tym 
dniu w godzinach 10.00 – 14.00.

Piknik Kawaleryjski organizowany 
jest w ramach działania „Promowanie 
dziedzictwa historycznego Gminy Cy-
ców poprzez rozpowszechnienie wiedzy 
o Bitwie Cycowskiej i 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich oraz zorganizowanie Pikniku 
Kawaleryjskiego” realizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cycow-
skiej w ramach Programu ROW na lata 

2007–2013 działanie 413.

Marta Gawlińska

20 lat tradycji kawaleryjskich 
Jeśli są miejsca, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy - 

 to jednym z nich jest szkoła pomagająca szukać uczniom tożsamości.
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Wiosną wszystko budzi się do życia 

– zwierzęta przerywają zimowy sen, 

roś l iny zakwitają  a  ludzie  stają  s ię 

bardziej aktywni i chętni do kontaktu 

z naturą.

Otwarc ie  sezonu ka jakowego na 

Lubelszczyźnie połączone z piknikiem rodzin-

nym w Jaszczowie, które odbyło się w sobotę 

19 maja przebiegło w znakomitej atmosferze 

przy fantastycznej, słonecznej pogodzie.

Uczestnicy przed godziną 10.00 zebrali 

się w przepięknej, niedawno powstałej 

przystani kajakowej przy Zespole Szkół nr 2 

w Jaszczowie, skąd zostali przewiezieni do 

Dorohuczy. Tam z kolei zasiedli do ponad 50! 

Kajaków. Trasa spływu liczyła ponad 12 km, 

ale dzięki dobrej organizacji obyło się bez 

żadnych przykrych niespodzianek i każdemu 

z uczestników cało udało się dotrzeć do końca 

wyznaczonej trasy około godziny 14.00. 

W między czasie na jaszczowskiej przystani 

zaczął się piknik gdzie odbywały się konkursy 

dla dzieciaków oraz kolejna edycja akcji 

POLSKA BIEGA. W tle słychać było muzykę 

zespołu 4 PORTY ROKU, grupy wokalnej 40 

PLUS, zespołu BLEF oraz czuć było zapach 

KAMERALNE POJEZIERZE 

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest głównym w regionie 
obszarem turystyki wypoczynkowej, będąc dla wielu mieszkańców 
Lubelszczyzny drugim tzw. „letnim” domem. Dla nielicznych Pojezierze 
stanowi miejsce dla aktywnej turystyki pieszej i rowerowej połączonej 
z odkrywaniem jego zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

W ramach realizacji projektu „Markowy powiat. Strategia promocji 

marki powiatu łęczyńskiego” powstała nowa marka Pojezierza Łęczyń-

sko-Włodawskiego, która zgodnie z celami projektu, czyli budową 

rozpoznawalnej marki Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego ma za 

zadanie podniesienie konkurencyjności powiatu łęczyńskiego jako 

miejsca o dużych walorach turystycznych i gospodarczych. 

Strategia marki KAMERALNE POJEZIERZE jest fundamentem budo-

pieczonych kiełbasek oraz pysznej grochówki, 

która czekała na powrót wygłodniałych kaja-

kowiczów.

Kiedy do brzegu dobił ostatni uczest-

nik spływu, oficjalnego otwarcia Sezonu 

kajakowego dokonał Członek Zarządu 

Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak, 

wicestarosta Kazimierz Budka, Wójt Gminy 

Milejów Tomasz Suryś, Dyrektor Departa-Dyrektor Departa-

mentu Promocji i Turystyki UMWL Piotr 

Franaszek oraz Dyrektor Biura LROT Dorota 

Lachowska. 

Potem została już tylko zabawa w kameral-

nej atmosferze, występy taneczne Grupy Feel 

Good One, muzyka bębniarzy z Lublina Młode 

Djembe oraz koncert zespołu o rockowym 

brzmieniu LISPTICK MONKEY.

Organizatorzy eventu:
 

- Lubelska Regionalna Organizacja 
Turystyczna 

- Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie

- Starostwo Powiatowe 
w  Łęcznej
- Urząd Gminy Milejów 

KAMERALNE POJEZIERZE NA DWÓCH KÓŁKACH

Chcesz spędzić niedzielę na świeżym powietrzu, poczuć wiatr we włosach i poruszać 
się dla zdrowia – jeśli tak zapraszamy Cię na I Kameralny Rajd Rowerowy.  17 czerwca w 
niedzielne przedpołudnie zapraszamy wszystkich miłośników kółek na rajd rowerowy. 
Zbiórka pod Centrum  Zarządzania Siecią w Łęcznej koło Starostwa Powiatowego o go-
dzinie 10.00!

Przed wyjazdem każdy uczestnik musi zapoznać się z regulaminem rajdu, który znajduje 

się na stronie www.turystyka-pojezierze.pl.

A potem w drogę! Rajd rozpocznie i zakończy się w Łęcznej. Trasa będzie 

biegła  w kierunku jeziora Piaseczno, przez Puchaczów, Kaniwolę i Dratów. W 

sumie uczestnicy będą mieli do pokonania  35 kilometrów. Ale nie damy się 

Państwu zmęczyć. W czasie wycieczki przewidziano postoje, w tym m.in. na 

zwiedzanie kościoła barokowego w Puchaczowie, cerkiew w Dratowie, wyjątko-

we gospodarstwo agroturystyczne, w którym można obejrzeć wiele ciekawych 

gatunków zwierząt - Majątek Rutka. Będzie to wyjątkowa okazja do zobacze-

nia zabytków na terenie powiatu. Łączny czas wycieczki wynosi ok. 6 godzin.  

W rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie lub posiadające kartę rowerową oraz 

inne osoby będące pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Już dziś zarezerwujcie sobie czas na spędzenie czerwcowej niedzieli z Kameralnym 

Rajdem! 

wania nowego wizerunku Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Obecnie 

pozycja regionu jest niestabilna, zaś poziom rozpoznawalności i pozio-

mu skojarzeń jest bardzo niski. Dokument ten wyznacza kierunek i cel 

do jakiego powinno się dążyć budując pozytywny wizerunek marki. 

Kameralne Pojezierze doskonale odpowiada na potrzeby tych, 

którzy pragną pełnego wypoczynku - dobrego snu, ciszy, relaksu i 

poczucia prywatności, intymności. Jednocześnie miejsce zapewnia 

niestandardowe wydarzenia, miejsca, gdzie w pięknej scenerii przyrody 

można spotkać się ze znajomymi. Atrakcje odbiegające od masowej 

rozrywek, a skupiające się na przeżywaniu, doznawaniu, smakowaniu 

chwil, odkrywaniu natury, historii i bogatej kultury regionu.

29 maja 2012 odbyła się konferencja podsumowująca realizację 

projektu, na której zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z 

założeniami nowej marki, obejrzeć spot promocyjny Kameralnego 

Pojezierza, podyskutować o możliwościach wdrożenia i promocji 

nowej marki, a co za tym idzie o korzyściach płynących z realizacji 

opracowanej strategii. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

SEZON KAJAKOWY 2012 OTWARTY 

Przegląd Cycowa



6 www.e-pojezierze.pl

Gmina Milejów jest na półmet-

ku realizacji jednej z największych 
inwestycji ostatnich lat. Mowa tu o 
projekcie pt.: „Budowa kanalizacji 
ścieków bytowo gospodarczych w 
Milejowie – Etap II wraz z moder-
nizacją oczyszczalni ścieków”. 

Wniosek, dzięki staraniom Gmi-
ny – Lidera Projektu jak i Spółki 

Wodno-Ściekowej w Milejowie 
– Partnera Projektu, został złożony 
w 2009 roku w ramach Osi Prio-
rytetowej VI: Środowisko i czysta 
energia Działania 6.1 Ochrona i 

kształtowanie środowiska Kategoria 

I Gospodarka wodno-ściekowa RPO 

WL na lata 2007 – 2013. Projekt 

wartości ok. 9,6 mln PLN brutto i do-

finansowaniu 5,1 mln PLN realizuje 
w całości dokumentację techniczną, 

wykonaną w roku 2006 a uzyskane 

dofinansowanie na poziomie 74,6 

proc. kosztów kwalifikowalnych 

pozwoliło odciążyć skąpy budżet 
gminy. 

W ogłoszonym przetargu na ro-
boty budowlane startowało czterech 
oferentów. W lipcu 2011 roku została 
podpisana umowa z wykonawcą. 
Po jej podpisaniu rozpoczęto prace. 
Sieć kanalizacyjna z przykanalikami, 
zaprojektowana w systemie grawi-
tacyjno-tłocznym, wymaga budowy 
czterech przepompowni ścieków 

P10, P11, P12, P13 
oraz modernizacji ist-
niejącej P0.

W p ie rwszym 
etapie prace ziemne i 
montażowe objęły ul. 
Klarowską, Boczną, 
Szkolną, Osiedlową, 
Jesionową, Bukową, 
Kalinową i Lipową, 
będące zlewniami 
pompowni ścieków 
P10, P11 i P12. Po wy-
konaniu sieci kanali-
zacyjnej przystąpiono 
do budowy podłączeń 

do budynków. Równolegle trwały prace modernizacyjne 
na istniejącej oczyszczalni ścieków w Milejowie. Prace, 
polegające na uzupełnieniu w urządzenia technologii 
oczyszczania ścieków, mają na celu podnieść jakość 
oczyszczonych ścieków komunalnych.  

W styczniu, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO 
WL na lata 2007 – 2013, Spółka Wodno-Ściekowa w 
Milejowie przejęła ciężar inwestycji jednakże Liderem 
projektu nadal pozostaje Gmina Milejów. 

Obecnie trwają prace przy budowie sieci ka-
nalizacyjnej zlewni pompowni P12 (ul. Topolowa)                    
i istniejącej P0 (ul. Graniczna, Kwiatowa, Polna, 
Osiedlowa, Zielona, 11-Listopada, Bukowa, Młodo-

ści i ul. Wiejska) a w najbliższym czasie rozpoczną 
się prace przy budowie przykanalików do budynków.  
Oczyszczalnia ścieków zostanie podłączona do nowej 

linii średniego napięcia, zostaną przeprowadzone nowe 

instalacje elektryczne oraz zasilania, jak również 
oczyszczalnia będzie miała nową infrastrukturę dro-

gową w postaci dróg dojazdowych z kostki brukowej 

jak i chodników.  

Efektem końcowym projektu będzie wybudowanie 

ok. 20,82 km sieci kanalizacji z przykanalikami, zmo-

dernizowana oczyszczalnia ścieków oraz budowa 5 prze-

pompowni ścieków i modernizacja jednej istniejącej.  

Prace, których efektem będzie ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do wód gruntowych, 

zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz 

poprawa warunków życia mieszkańców gminy zostaną 
zakończone jesienią tego roku.

Pozyskane dofinansowanie, z RPO WL na lata 2007-
2013, pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców      

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Milejowie.

Półmetek kanalizacji w Milejowie

Mistrzowska Oferta 2012

Bądź mistrzem i zgarnij:

nternet + Telefon + Telewizja j ż od 89 zł/m

Zamów już dziś: 81 516 80 00
Oferta limitowana, ograniczona czasowo i terytorialnie
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tel./fax: (81) 752-22-77, 604 258 017
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl
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“Pojezierze” j es t  ko lpor towane  do  mieszkań  w Łęcznej . 
Na  te ren ie  powia tu  łęczyńskiego  i  we  Włodawie  można ją  o t rzy -
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Piłkarki ekstraligowego Górnika 

Łęczna mają dwa mecze do zakończenia 

rundy wiosennej sezonu 2011/2012. Na 

pewno zajmą w tabeli wyższe miejsce 

niż na koniec ubiegłego. 

Po wyjazdowym zwycięstwie w trzy-

nastej kolejce nad AZS Wrocław, brązowym 

medalistą ubiegłego sezonu, górniczki 

zajmowały w tabeli drugie miejsce i miały 

szansę na Mistrzostwo Polski. Niestety jak 

wiadomo kobieta zmienną jest. W następnej 

kolejce do Łęcznej przyjechał ostatni zespół 

ligowej tabeli MUKS Tomaszów Mazo-

wiecki. Nasze piłkarski, zaczęły zgodnie z 

planem. Po bramce w dwudziestej dziewią-

tej minucie Anny Sznyrowskiej, górniczki 

prowadziły. Niestety nie wiedzieć czemu 

nie poszły za ciosem i nie strzeliły kolejnych 

bramek. Na domiar złego w osiemdziesiątej 

minucie  podopieczne trenera Mirosława 

Stańca straciły bramkę. Dziesięć minut, 

które zostało do zakończenia spotkania 

okazało się zbyt krótkim czasem na strzele-

nie zwycięskiego gola. Sensacja w Łęcznej 

stała się faktem. Goście wywieźli z naszego 

miasta punkt. 

W kolejnym meczu łęcznianki zmie-

rzyły się na wyjeździe, w derbach z AZS 

PSW Biała Podlaska. Akademiczki plasują 

się w środkowych rejonach tabeli. Górnik 

aspirujący do walki o złoty medal był 

faworytem tego spotkania. Derby jednak 

rządzą się swoimi prawami. Gospodynie 

na dwanaście minut przed końcem zdobyły 

bramkę i nie oddały prowadzenia do końca. 

Strata pięciu punktów w dwóch ostatnich 

meczach sprawiła, że sen o złocie prysł. 

W kolejnym meczu, w którym Gór-

nik w Łęcznej podejmował aktualnego 

mistrza Unią Racibórz, stawką były szanse 

na wicemistrza. Do przerwy prowadziła 

jeden do zera Unia. Górniczki jednak tanio 

skóry nie sprzedały. Strzeliły w drugiej 

połowie meczu dwie bramki, wychodząc 

na prowadzenie. Radość jednak długo nie 

trwała. Dziewięć minut później piłkarki z 

Raciborza jak przystało na mistrza dopro-

wadziły do wyrównania. Niestety naszemu 

Prysł sen o złocie 

W Międzyzdrojach odbył się I 

Puchar Polski Kadetów w zapasach w 

stylu wolnym. Był on eliminacją do 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

Z całego kraju wystąpiło w nim 260 

zapaśników. Znakomity występ stał się 

udziałem Adriana Dylona. W kategorii 

wagowej 50 kg zdobył srebrny medal. W 

imprezie wystąpiło trzech zawodników 

Iskry. Dwóch z nich zakwalifikowało 

się na olimpiadę, oprócz srebrnego me-

dalisty, także Sebastian Chodun, który 

w kategorii wagowej 58 kg wywalczył 

piąte miejsce.                                redil

Srebro zapaśnika Iskry Spiczyn

Fundacja „Dajmy szansę” zapra-

sza rodziców do udziału w projekcie pt. 

„Szkoła Wychowania”, realizowanego 

w ramach Priorytetu IX Rozwój wy-

kształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edu-

kacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt ma zachęcić rodziców do 

podnoszenia wiedzy pedagogicznej 

związanej z wychowaniem dzieci oraz 

psychologicznej z radzeniem sobie z 

trudnymi sytuacjami, kryzysami, które 

dotyczą życia rodzinnego. Projekt ma 

na celu realizację działań podnoszących 

wiedzę i kwalifikację z zakresu psycho-

logii i pedagogiki rozwojowej. Przez 

zajęcia w projekcie chcemy usystema-

tyzować wiedzę rodziców związaną z 

rozwojem dziecka, jego etapami. W 

projekcie zaplanowano również dzia-

łania adresowane do samotnych ro-

dziców, by dziecko wychowujące się  

w niepełnej rodzinie potrafiło pełnić w 

życiu dorosłym swoje role społeczne i nie 

było obarczone syndromem porzucenia.

Dzięki unijnemu wsparciu w ra-

mach projektu odbędą się warsztaty z 

pedagogiem i psychologiem rozwoju 

dziecka i wychowania, wspólne spo-

tkania rodzinne – piknik, wycieczka, 

spotkania dla rodziców – radzenie 

sobie z problemami „codziennymi”, 

m.in. planowanie budżetu domowego, 

partnerstwo w rodzinie, alternatywne 

formy pracy, warsztaty z lekarzem 

oraz warsztaty dla rodziców samotnie 

wychowujących dzieci.

Na stronie www.dajmyszanse.org.

pl jest zamieszczony regulamin rekruta-

cji, regulamin uczestnictwa w projekcie 

oraz formularze zgłoszeniowe. Formu-

larze również będą dostępne w Biurze 

Projektu: Milejów, ul. Partyzancka 11c 

(I piętro).  Tel. 697 859 716.    

zespołowi w tej konfrontacji nie udało się 

nawet zdobyć punktu, bowiem Unia strzeliła 

trzecią bramkę, która okazała się zwycięską. 

I choć jeszcze drugi w tabeli Medyk Konin 

ma szansę na mistrza to wydaje się, że zwy-

cięstwem w Łęcznej Unia zapewniła sobie 

kolejny mistrzowski tytuł. 

Górniczki najprawdopodobniej zdobędą 

brązowy medal. Co prawda mają jeszcze 

szansę na srebrny. Są to jednak szanse jedynie 

na papierze. Mało prawdopodobne aby Me-

dyk Konin (mający cztery punkty przewagi 

nad Górnikiem i jeden mecz rozegrany mniej) 

w dwóch meczach, które pozostały mu do 

końca sezonu poniósł dwie porażki. Zwłasz-

cza, że w przedostatniej kolejce podejmie na 

własnym boisku MUKS Tomaszów Mazo-

wiecki, który w 16 meczach zdobył zaledwie 

5 punktów. Podsumowując sezon należy 

zauważyć, że piłkarki, po wiosennych wy-

stępach rozbudziły apetyty na złoto. Niestety 

dwie wpadki z Tomaszowem Mazowieckim i 

Białą Podlaską sprawiły, że  prawdopodobnie 

nie uda się zdobyć również srebra. Jednak, 

mimo że mogło być lepiej to brąz też jest 

dużym sukcesem zielono-czarnych.

Mariusz Łagodziński 

Projekt „Szkoła Wychowania  realizowany przez Fundację „Dajmy Szansę” współfi-

nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Piłkarze pierwszoligowego GKS 

Bogdanka mają za sobą udaną rundę 

wiosenną. Podopieczni Piotra Rzepki 

zajęli szóste miejsce w tabeli z dorob-

kiem pięćdziesięciu czterech punktów, 

tracąc  siedem punktów do drugiej lo-

katy gwarantującej awans do T- Mobile 

ekstraklasy. Jeszcze na dwie kolejki 

przed końcem sezonu GKS był jednym 

z sześciu zespołów walczących o wyjście 

z zaplecza ekstraklasy.

Szósta pozycja na finiszu rozgrywek 

to nie jest zły wynik, szczególnie dlatego 

że w przedsezonowych prognozach nikt 

nie upatrywał w GKS faworyta do awansu.  

„Zielono–czarni” mieli dobre mecze wiosną, 

ale szanse na awans zaprzepaścili przede 

wszystkim postawą na obcych stadionach. 

W meczach wyjazdowych podczas rundy re-

wanżowej zdobyli zaledwie siedem punktów, 

przegrywając m. in. w Płocku i Katowicach 

oraz remisując w Bytomiu z miejscową Po-

lonią. Punkty stracone w tych meczach były 

kluczowe w ostatecznym rozrachunku. 

Podopieczni trenera Rzepki znacz-

nie lepiej prezentowali się na boisku w 

Łęcznej, gdzie z kwitkiem odprawili 

walczącego do ostatniej kolejki o awans 

bydgoskiego Zawiszę oraz zwycięzcę 

rozgrywek – Piasta Gliwice. Pozytywnym 

zaskoczeniem była także forma Wojciecha 

Łuczaka. Grający wcześniej w Cracovii 

pomocnik jedenastokrotnie trafiał do 

bramki rywali, wyręczając bardzo niesku-

tecznego Adriana Paluchowskiego oraz 

zastępując Nildo, który wiosną nie grywał 

ze względu na problemy dyscyplinarne. 

Kontrakt kończy się także Piotrowi Rzep-

ce. Szkoleniowiec łęczyńskiej drużyny 

podpisał umowę na rok, z możliwością 

przedłużenia o kolejny. Jednak nic nie 

wskazuje na to, by miał odejść w trakcie 

letniej przerwy między rozgrywkami.

Wygląda na to, że w zespole GKS 

szykuje się kolejna przebudowa. Więk-

szości zawodnikom 30 czerwca wygasają 

kontrakty. Drużynę opuści zapewne Fal-

kowski, grający w rundzie rewanżowej 

jedynie w rezerwach oraz Nildo, który 

już zimą chciał odejść do jednej z drużyn 

ekstraklasy. Transferowym niewypałem 

okazał się Hiszpan Ivan Garcia Labrado. 

Niewiele minut zaliczył także Marokań-

czyk El Mehdi Sidqy, co wcale nie dziwi, 

bo grał bardzo słabo. Sztab szkoleniowy 

z pewnością będzie chciał przedłużyć 

kontrakt dobrze grającym wiosną: Veljko 

Nikitovicovi, Łukaszowi Pielorzowi oraz 

Michałowi Renuszowi.

Ł. Olszewski

Na miarę możliwości 

W piękną słoneczną pogodę 19 

maja odbyło się oficjalne otwarcie sezo-

nu kajakowego w Regionie Lubelskim 

– spływ kajakowy Rzeką Wieprz na 

trasie Dorohucza – Jaszczów. 

Organizatorami tej imprezy byli: Lu-

belska Regionalna Organizacja Turystycz-

na, Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, Urząd Gminy 

Milejów, Starostwo Powiatowe w Łęcz-

nej. Honorowy patronat objął Marszałek 

Województwa Lubelskiego a patronat 

medialny Radio Lublin.

W spływie wzięło udział ok. 130 

kajakarzy, którzy dzielnie zmagali się z 

żywiołem wody. Podczas gdy kajakarze 

pokonywali dwunastokilometrowy odcinek 

rzeki Wieprz na boiskach kompleksu spor-

towo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół 

Nr 2 w Jaszczowie odbywały się konkursy 

oraz turnieje dla dzieci i młodzieży. Na 

boisku do piłki plażowej rozgrywano mecz 

o Puchar Marszałka Województwa Lubel-

skiego, a od wczesnych godzin rannych na 

brzegu rzeki można było spotkać wędkarzy 

biorących udział w zawodach wędkarskich 

o Puchar Wójta Gminy Milejów.

Kiedy wszyscy kajakarze dopłynęli 

do przystani w Jaszczowie,  Jacek Sobczak 

wicemarszałek, Piotr Franaszek dyrektor De-

partamentu Promocji i Turystyki, Kazimierz 

Budka wicestarosta łęczyński, Tomasz Suryś 

wójt gminy Milejów 

oraz Dorota Lachow-

ska dyrektor Lubel-

skiej Regionalnej Or-

ganizacji Turystycznej 

oficjalnie otworzyli 

sezon kajakowy.

P o  p r z e m ó -

wieniach nastąpiło 

wręczenie pucharów        

i dyplomów za udział 

w zawodach oraz 

konkursach. 

Po części oficjal-

nej przyszedł czas na program artystyczny. 

Była prezentacja piosenki turystycznej, wy-

stępy laureatów konkursu piosenki angiel-

skiej, występy grup tanecznych Feel Good 

One, Feel Good Junior. Imprezę uświetniły 

również występy zespołów Gminnego 

Ośrodka Kultury w Milejowie: zespołu 4 

PORY ROKU, grupy 

wokalnej 40 PLUS, 

Kapeli  Ludowej 

„Stryje” oraz mile-

jowskiego zespołu 

BLEFF. Można było 

również podziwiać 

występy gości z Lu-

blina - grupy bębnia-

rzy MŁODE DJEM-

BE oraz zespołu LIP-

STICK MONKEYS. 

Impreza zakończyła 

się zabawą taneczną 

z zespołem RITMO.

Dla wszystkich spragnionych czegoś 

więcej niż tylko sportowej czy duchowej 

strawy panie z Forum Kobiet Gminy 

Milejów przygotowały smaczne wypieki 

i produkty regionalne.

Tego dnia  odbyła się również VII 

edycja Akcji „Polska Biega – pobie-

gnij i Ty” organizowana przez Urząd 

Gminy w Milejowie, Forum Kobiet 

Gminy Milejów oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Milejowie. Udział w im-

prezie wzięło 118 osób, które musiały 

pokonać trzykilometrową trasę ulicami 

Jaszczowa.  

Po wyczerpującym biegu wszyscy 

uczestnicy zostali zaproszeni na poczę-

stunek i losowanie nagród rzeczowych 

ufundowanych przez Forum Kobiet 

Gminy Milejów oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Milejowie. 

Wszyscy uczestnicy spływu oraz 

innych konkurencji sportowych, a także 

uczestnicy imprezy byli zadowoleni.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia 

tego typu impreza w naszym regionie, 

zwłaszcza, że okres wakacji, który się 

zbliża, jak również atrakcyjność naszego 

regionu wręcz zmuszają do aktywnego 

wypoczynku.

Otworzyli sezon kajakowy 

Underground Gold Team funkcjo-

nuje zaledwie pół roku, a jego reprezen-

tanci od tamtej pory zdobyli już kilka-

naście medali na arenie ogólnopolskiej. 

Z ostatnich zawodów Pucharu Polski 

Amatorskiej Ligi MMA (ALMMA) w 

formule BJJ NoGI i MMA, które odby-

ły się w dniach 12- 13 maja powrócili z 

kolejnymi wyróżnieniami.

Złoty medal w formule BJJ do 80 kg 

zdobył Łukasz Gawrjołek, pokonując w 

finale kolegę z zespołu – Konrada Płazę. 

W tej samej formule w kategorii do 67 

kg drugie miejsce zajął również Damian 

Błaszczuk. Damian w finałowej walce 

uległ Dawidowi Baranowi,  reprezentują-

cemu na co dzień CSW Herkules Łęczna. 

Natomiast w formule MMA wicemistrza-

mi okazali się Artur Stachura i Konrad 

Płaza. Ponadto swoją debiutancką walkę 

wygrał Mariusz Pawłowski.

Sukcesy Underground Gold Teamu 

szybko zostały zauważone w świecie 

mieszanych sztuk walki. 5 maja łęczyński 

klub MMA dołączył do elitarnej grupy 

Gold Team, której przedstawicielami w 

Polsce są bracia: Maciej i Mariusz Linke, 

którzy wielokrotnie wygrywali na arenie 

krajowej i świetnie reprezentowali polskie 

MMA na arenie międzynarodowej.

- Dla nas bycie częścią Gold Teamu 

Polska to same pozytywy – mówi Konrad 

Płaza, założyciel klubu. „Już na samym 

początku współpracy zaproszono nas na 

seminarium do Szczecina, gdzie mieści 

się główna filia grupy w Polsce. Semina-

rium prowadził weteran mieszanych sztuk 

walki - Evangelista „CYBORG” Santos 

.  Odbierałem również pierwsze telefony 

w sprawie występów na galach zawodo-

wych. Jednak my przez następne półtora 

roku będziemy skupiać się na występach 

w zawodach amatorskich, co pozwoli na 

dobre przygotowanie techniczne i nabra-

nie doświadczenia, które jest jednym z 

najważniejszych elementów w tej dys-

cyplinie sportu” - dodaje Płaza.

Ł. Olszewski

Kilkanaście medali w pół roku

Nam nie potrzeba „Super Niani”
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Dwudziestu trzech hobbystów, 
którzy po pracy rysują, malują i 
rzeźbią wystawia od 18 maja swoje 

prace w Centrum Kultury w Łęcznej. 

Tego rodzaju impreza odbywa się już 

od czterech lat, udział w niej mogą 

wziąść wszyscy mieszkańcy Łęcznej 

i okolic, którzy złożą w CK jedną 

lub dwie prace, będące dorobkiem 

przynajmniej dwóch lat.

Piątkowy wernisaż poświecony 

został dwudziestu trzem uczestnikom, 

do których należą: Elżbieta Bąbelew-

ska, Monika Bąbelewska, Tadeusz 

Kościelniak, Zofia Pręcikowska, Kinga 

Zając, Justyna Tchórzewska, Agnieszka 
Pietruszka, Barbara Sarnicka, Barbara 
Zielińska, Walenty Bąbelewski, Kata-

rzyna Dudek, Paweł Brodzisz, Bożena 

Handweker vel Handwerker, Tomasz 

Raczkowski, Joanna Kłębokowska, 

Barbara Sawicka, Robert Znajomski, 

Anna Choroś, Wiesława Kanadys, Anna 

Syta, Wiesława Kurzępa, Paweł Wawer, 

Władysław Kaczka. 

Biennale dało im szansę na zaist-

nienie, pokazanie swojej twórczości. 

Bo jak głosi wstęp do broszury Bien-

nale „Wielu początkujących artystów 

tworzy z potrzeby serca i często ma 

zahamowania przed publiczną prezen-

tacją swoich dokonań. Dorobek innych 

będących niejednokrotnie na początku 

drogi artystycznej jest jeszcze zbyt 

skromny by przedstawiać go na wy-

stawach indywidualnych. I temu służą 

wystawy zbiorowe”.Potwierdza to Bar-

bara Sawicka, która w wypowiedzi dla 

Pojezierza powiedziała, iż „Nie chciała 

dawać żadnych prac, bo wstydziła się”. 

Osobą, która namówiła ją do malowa-

nia była jej córka, która przypomniała 

mamie, jak pięknie niegdyś malowała, 

wtedy też odrodziło się marzenie z lat 

dzieciństwa. Z kolei Katarzynę Dudek 

malarstwo odpręża, wycisza, uspokaja. 

Jak większość artystów maluje w za-

leżności od nastroju. Jednak, jak wielu 

wystawiających w CK swoje prace, 

zawodową aktywność wiąże z innymi 

dziedzinami – w jej przypadku  z archi-

tekturą krajobrazu.

Następne Biennale odbędzie się 

za dwa lata. 

W. Jakubaszek

Hobbyści 
Sprzedam murowany dom w Łęcznej, bezczyn-
szowy 100m2 + wszystkie media, księga wie-
czysta, wolnostojący, murowany garaż. Cena do 
uzgodnienia tel. 606-761-752 ( w godz. 12-17).
Sprzedam dom z ogrodem 12ar, kuchnia ,5p,ła-
zienka, garaż, 2 pomieszczenia, w miejscowości 
Osada Milejów tel. 607-115-654.Cena do uzg.
Sprzedam działkę budowlaną 16ar w Starej 
Wsi koło Łęcznej, narożną przy drodze asfal-
towej, uzbrojoną, światło,woda. Cena do uzg. 
Możliwość kupna na raty tel 602-598-557.
Sprzedam mieszkanie M4,60,4m2, parter, 
duży balkon, w Łęcznej Cena 240tys do uzg. 
tel 608-093-046.
Wynajmę lokal 60m2 w Łęcznej przy ul. Armii 
Krajowej. Tel: 606 146 795
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 40ar, Jam-
niki k. Sosnowicy przy Poleskim Parku Krajo-
brazowym. Cena 30 tys. tel. 662-673-216.
Wynajmę lokal na działalność gospodarczą 
przy dworcu autobusowym w Łęcznej. I p 
43m2, tel 515-045-042.
Sprzedam działki budowlane w Kolonii Trem-
baczów cena 4,5 tys/ar, tel. 502-949-350.
Sprzedam dwie działki bliźniacze, budow-
lane, Stare Miasto ul. Rynek III w Łęcznej 
tel. 794-027-576.
Sprzedam działki budowlane, dwie po 20 ar 
po 123 tys zł i 1 o pow. 52 ar 249 tys. Całość 
425tys w Witaniowie, 2,5km od Łęcznej nad 
Wieprzem.Możliwość przyłączenia mediów. 
tel. 511-016-714, 504-904-302.
Wynajmę lokal 75m2 ul. Stefanii Pawlak 22 
(deptak) lokal -1 Cena ok 1500zł, tel 601-247-
317, 602-360-891.
Sprzedam dom kawalerkę 37m2 z możliwością 
rozbudowy. Ocieplany, centralne ogrzewanie na gaz, 
okna PCV, wszystkie media, garaż, działka 28ar w 
Zezulinie przy trasie Kijany-Ludwin.do zamieszka-
nia od zaraz. Cena do uzg. tel. 503-391-926.
Sprzedam mieszkanie w Łęcznej 49m2 I pie-
tro, Osiedle Niepodległości tel 698-616019.
Działka rolno-budowlana o pow 1h 55ar w 
Kolonii Ludwin 4 km od Łęcznej, uzbrojona,  

woda, gaz, prąd, kanalizacja, przy ulicy oświe-
tlonej. Możliwość wykopania stawu. Cena 
2tys/ar do uzgodnienia, tel. 609-617-415.
Sprzedam działke budowlaną 17ar w Łęcznej przy 
ul. Ogrodowej cena 11tys/ar, tel. 513-156-747.
Sprzedam dom piętrowy o pow 200m2 na 
działce budowlanej 33ar w trawnikach. Ide-
alna lokalizacja, łatwy dojazd. Cena 300tys 
zł, do uzgodnienia, tel. 605-586-856.
Lokal do wynajęcia 50m2 parter ul. Polna 
18 w Łęcznej, na każdą działalność. Cena do 
uzg. Tel 693-847-951.
Sprzedam mieszkanie 90m2 bezczynszowe 
w domkach szeregowych w Łęcznej. Cena do 
uzgodnienia, tel. 693-847-951.
Sprzedam działkę rolną pow 70ar położoną w 
miejscowości Witaniów. Cena do ugodnienia, 
tel. 502-764-588.
Sprzedam lub wynajmę zakład fryzjerski z wypo-
sażeniem (stan bardzo dobry) damski, meski i dzie-
ciecy ul. Górnicza w Łęcznej, tel 663-042-735.
Sprzedam działke budowlaną 27ar w Jaszczowie 
położona koło rzeki Wieprz wszystkie media Cena 
2,500zł/ar do negocjacji tel 608-857-391.
Sprzedam dom 120m2 w Dratowie na działce 
0,92h 4 pokoje umeblowane +kuchnia w zabu-
dowie,garaż dwustanowiskowy,wszystkie media 
oprócz gazu,dobra lokalizacja wysoki standard tel 
505-718-425 Cena 450tys do uzg.
Sprzedam VOLKSWAGEN PASSAT kombi 
2005r, 1,9TDI, 130km grafitowy metali-
k,175tyskm, el. szyby lusterka,alufelgi 16”, 
nawigacja, wielofunkcyjna kierownica, 
parktronik, zamieniarka CD, koła 15”zimowe 
cena 26,800 zł, tel. 606-631-656.
Dom, działka, budynek gospodarczy, sprze-
dam w Dratowie lub zamienię na M4, tel 
787-714-987, 81 75-70-499

OGŁOSZENIA FIRMOWE

KOMIS DZIECIECY poleca: ubranka, 
rowery, wózki, foteliki,zabawki i inne ak-
cesoria w przystepnych cenach Al. Jana 
Pawła II 101a (za WAMEXem)

 ZAPRASZAMY!!!

Ogłoszenia drobne


