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Nagroda za miejsca pracy Biedna Łęczna, bogaty Puchaczów?
Bezrobocie to jeden z najważniejszych problemów społecznych
nie tylko Polski. Dlatego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło honorować te ﬁrmy, które
tworząc nowe miejsca pracy przyczyniają się do jego zmniejszenia. Służyć
ma temu konkurs „Kreatorzy miejsc
pracy”, którego pierwszą edycję, w
kategorii duże przedsiębiorstwo przemysłowo-produkcyjne, wygrał Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Wręczenia nagród dokonał 24
czerwca 2014 r. minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród innych wyróżnionych znaleźli się: Atos IT Services, Toys
„R” Us Poland Sp. z o.o., Tomasz Cajdler
Tomtex oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo.
Oprócz dyplomów i statuetek laureaci
otrzymali tytuł „Kreatora miejsc pracy”
i prawo posługiwania się logo konkursu
przez najbliższy rok.
Wyboru ﬁrm prowadzących najlepszą
politykę w zakresie zatrudnienia, zwiększających liczbę miejsc pracy dokonała
kapituła konkursowa, w której składzie
znaleźli się między innymi przedstawiciele
związków zawodowych i organizacji pracodawców. Oceniano nie tylko sam wzrost
zatrudnienia ale brano też pod uwagę przyjęcia do pracy osób młodych do 30. roku
życia jak i starszych w wieku 50+. Brano
też pod uwagę terminowość wypłacania
wynagrodzeń za pracę czy przestrzeganie
odpowiednich warunków BHP.
Waldemar Bernaciak, z-ca prezesa
zarządu ds. handlu i logistyki, podczas

uroczystości wręczania nagród podkreślił, że „Oprócz zwiększania miejsc
pracy i pakietu socjalnego, który oferujemy naszym pracownikom dbamy też
o młodych. Przyjmujemy na praktyki
uczniów z okolicznych szkół. W regionie takim jak Lubelszczyzna każde miejsce pracy liczy się dwukrotnie, a nawet
trzykrotnie”.
Nagroda przyznana Bogdance jest
w sumie efektem konsekwentnie prowadzonej od kilku lat polityki spółki
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, z angielskiego CSR, w
myśl której, relacje pracownicze i rozwój potencjału ludzkiego, należą do
jednych z najważniejszych inwestycji
spółki (Właśnie ukazał się pierwszy
oﬁcjalny raport CSR Bogdanki o czym
piszemy na str. 4). Nowoczesny, nastawiony na innowacyjność sposób zarządzania ﬁrmą przyczynił się również
do kolejnych nagród, jakimi Bogdanka
została wyróżniona w ostatnich miesiącach. Wśród tegorocznych trofeów znalazły się: tytuł Lidera Produkcji Energii
2014 w Europie Środkowo-Wschodniej
(pierwsze miejsce CEE Top Energy Producer 2014) otrzymany w maju i lokalne nagrody zdobyte w czerwcu 2014
roku: w rankingu największych ﬁrm Lubelszczyzny „Dziennika Wschodniego”
(piąte miejsce pod względem przychodów) i „Kuriera Lubelskiego” w kategorii największego przyrostu zatrudnienia wśród ﬁrm Lubelszczyzny w 2013 r.
(pierwsze miejsce).
R. Nowosadzki

Jak donosił ostatnio Dziennik
Wschodni, nikt specjalnie nie spieszy się w Łęcznej do zgłoszenia swojej kandydatury w wyborach na burmistrza. Nawet urzędujący aktualnie
Teodor Kosiarski miał powiedzieć, że
nie myśli jeszcze o wyborach, bo ma
dużo bieżących spraw.
Typowani na kandydatów przez
„wieść gminną” Andrzej Grzesiuk i Lech
Tor też stwierdzili, że nie mają póki co
takich planów. Lider opozycyjnych radnych – Mariusz Fijałkowski, również
nie był wylewny i stwierdził: „Na razie nie mamy żadnego kandydata. Do
końca sierpnia jest jeszcze sporo czasu”.
Czyżby nie było chętnych do rządzenia
tak biednym miastem jak Łęczna?
Tak biednym, bo w ogłoszonym niedawno rankingu najzamożniejszych samorządów w kraju za 2013 rok, który opublikowało pismo samorządu terytorialnego

„Wspólnota”, Łęczna wśród miast powiatowych jest na 239 miejscu wśród
314 takich miast. Autorem rankingu jest
profesor Paweł Swianiewicz, doradca
prezydenta ds. samorządów, a kryterium
zamożności jest proste – dochody samorządu są dzielone przez liczbę mieszkańców i tak powstaje zestawienie w kilku
kategoriach: województw, powiatów,
miast wojewódzkich, miast na prawach
powiatu, miast powiatowych, mniejszych
miast oraz gmin wiejskich.
Generalnie w ścisłej czołówce najzamożniejszych ani gmin, ani miast z
Lubelszczyzny nie ma. Już trzeci rok
z rzędu najbogatszym polskim regionem jest Dolny Śląsk (dochód 264,38
zł na mieszkańca), nasze województwo otwiera drugą połowę listy zajmując dziewiąte miejsce z dochodem
214,30 zł. Najbiedniejszy region to
już czwarty raz z rzędu województwo

Wyłudzali bankowe kredyty
Policjanci i prokuratorzy rozbili
grupę wyłudzającą kredyty bankowe
na dużą skalę. Zatrzymano siedmioro
mieszkańców woj. lubelskiego w wieku
od 22 do 50 lat w tym dyrektora jednego z oddziałów banku w Lublinie.
Jak się dowiedzieliśmy, jeden z zatrzymanych to mieszkaniec Łęcznej.
Na początku lipca policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie weszli jednocześnie do kilku miejsc na terenie województwa lubelskiego, gdzie zatrzymali
czterech mężczyzn i trzy kobiety w
wieku od 22 do 50 lat. Przeszukano 23
posesje i pomieszczenia, gdzie zabezpieczono szereg dokumentacji związanej z kredytami bankowymi oraz

elektroniczne nośniki informacji. Wśród
zatrzymanych jest dyrektor jednej z placówek bankowych na terenie Lublinie,
a także inne osoby, na które wyłudzano
kredyty, tzw. „słupy”.
Proces wyłudzania kredytów następował poprzez przedkładanie w celu uzyskania kredytów gotówkowych w kwotach
od 185 tys. do 200 tys. złotych uprzednio
sfałszowanych, stwierdzających nieprawdę
dokumentów z rzekomo prowadzonej
działalności rolniczej. Jak ustalono część
osób z grupy zajmowała się wyszukiwaniem „słupów”, którzy nie posiadali zadłużenia w Biurze Informacji Kredytowej. Po znalezieniu odpowiedniej osoby,
następował etap fałszowania dokumentów
niezbędnych do uzyskania planowanego

małopolskie z dochodem 162,79 zł.
Jeszcze gorzej, pod względem dochodów, od województwa wypada sam Lublin. Na osiemnaście klasyﬁkowanych
miast zajął dalekie 15 miejsce z dochodem 3593,18 zł, podczas gdy trójka liderów osiągała w 2013 roku dochody:
Warszawa 5843,92 zł, Wrocław 4902,93
zł, Kraków 4280,95 zł.
Z naszego regionu najlepsze miejsce w swojej kategorii, czyli wśród
miast powiatowych, zajęły w rankingu
Puławy, które w 2013 roku z dochodem
3140,99 zł sklasyﬁkowano na 9 miejscu
co oznacza awans (12 miejsce w 2012r).
– Świadczy to o tym, że mimo kryzysu
wiele podmiotów gospodarczych utrzymuje dobrą kondycję – uważa prezydent
miasta. W porównaniu ze stale najbogatszymi Polkowicami (dolnośląskie) o
6967,98 zł dochodu, to prawie nic.
dok. na str. 2
produktu bankowego tj. nakazy płatnicze
z gminy, zaświadczenie o niezaleganiu z
podatkami, zaświadczenie z KRUS itp.
Następnie fałszowano notatkę z wizyty u
klienta i dokonywano przelewów. Drobne
sumy z kredytów otrzymywały osoby podstawione (za udostępnienie dokumentów
tożsamości), a organizatorzy przestępczego
procederu dzielili pozostałe kwoty między siebie. Często by upozorować wiarygodność działania wpłacali pierwsze dwie
lub trzy raty.
Jednym z zatrzymanych jest Sławomir S. 50-latek z Łęcznej, któremu
przedstawiono zarzut wyłudzenia kredytu bankowego w kwocie 185.000 zł,
przy użyciu sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów. Sprawa ma charakter rozwojowy, Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
BB

Potrzebna krew
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o oddawanie tego bezcennego płynu.
Lato i wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale niestety również większej
ilości wypadków. W tym okresie występują niedobory krwi potrzebnej szpitalom. W magazynach zaczyna jej brakować co skutkuje przekładaniem wielu
planowych operacji i zabiegów.
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do
mieszkańców naszego miasta i powiatu
o oddawanie krwi, która ratuje życie potrzebującym. Krew można oddawać w
Lublinie ul. I Armii Wojska Polskiego
8 lub podczas objazdowych zbiórek na
terenie Łęcznej. Najbliższa 30 lipca na
ulicy Świętoduskiej.
GK

2

www.e-pojezierze.pl

KRONIKA
Poszukują właściciela roweru
Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Łęcznej poszukują właściciela
roweru typu górski, kolor niebiesko –
żółty, marka RIXE. Jeśli zgubiłeś lub utraciłeś jednoślad zgłoś się po jego odbiór.
Rower został znaleziony w piątek 11 lipca
w Łęcznej przy rzece Wieprz (Mościska).
Osobę, która zagubiła lub też utraciła rower i jest w stanie potwierdzić prawo własności do niego prosimy o kontakt z KPP
w Łęcznej ul. Księży Wrześniewskich 10.
Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty,
dokument potwierdzający zakup roweru,
ewentualnie również zdjęcie roweru.
W przypadku nie znalezienia właściciela,
rower zostanie przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
Wypadek w Rogóźnie
Dwa zastępy Państwowej Straży
Pożarnej w Łęcznej wzięły udział 14
lipca br. w usuwaniu skutków wypadku
drogowego jaki miał miejsce przed godziną 13 w Rogóźnie gm. Ludwin. doszło do kolizji drogowej: motocykla
z samochodem osobowym. Pojazdy
znajdowały się poza pasem drogi. Na
miejsce przybył Zespół Ratownictwa
Medycznego, którego personel udzielił pomocy poszkodowanemu motocykliście.
Plantator … konopi
Łęczyńscy i lubelscy kryminalni
zatrzymali 45–letniego mieszkańca Lublina, który na jednej z działek w gminie
Ludwin prowadził plantację marihuany.
Policjanci znaleźli w specjalnie przygotowanym budynku gospodarczym
blisko 30 roślin konopi o wysokości do
1 metra, ponadto zabezpieczono urządzenia do prowadzenia uprawy - lampy,
wentylatory, czujnik wilgotności i temperatury. 13 lipca mężczyzna usłyszał
zarzuty uprawy znacznej ilości roślin
konopi. Jak ustalili kryminalni z zabezpieczonych roślin można uzyskać ponad
0.5 kg marihuany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.
Pożar stodoły
Pięć zastępów straży pożarnej
w tym jeden z Komendy Powiatowej PSP
w Łęcznej oraz cztery OSP gasiło 7 lipca
pożar drewnianej stodoły krytej eternitem w miejscowości Antoniów-Kolonia
gm. Milejów. W momencie przyjazdu
strażaków budynek był już w całości
objęty pożarem, a dach zapadnięty do
środka. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zlokalizowaniu a następnie ugaszeniu ognia. Zgromadzone w budynku
gospodarczym materiały przerzucono
i przelano wodą, aż do całkowitego ugaszenia zarzewi ognia. Przyczyną pożaru
było prawdopodobnie uderzenie pioruna.
W akcji ratowniczo-gaśniczej trwającej
2 godziny 31 min, udział wzięło 24 ratowników.

ZDARZEŃ
Złodzieje felg zatrzymani
O tym, że nawet po kilku miesiącach, jakie upłynęły od popełnionego
przestępstwa nie można czuć się bezkarnym przekonało się trzech zatrzymanych mieszkańców Łęcznej i gm.
Łęczna w wieku 17, 20 i 26 lat.
Łęczyńscy kryminalni otrzymali
zgłoszenia, że w grudniu ubiegłego roku
i w marcu tego roku nieznani wówczas
sprawcy dokonali kradzieży felg aluminiowych z terenu jednej z ﬁrm w gm.
Łęczna i warsztatu samochodowego w
Łęcznej. Łącznie łupem sprawców padło około 50 felg aluminiowych. Pokrzywdzeni oszacowali straty na blisko 10 tys. zł.
Kryminalni na bieżąco analizowali zebrane w prowadzonej sprawie
informacje. Na podstawie swoich ustaleń wytypowali sprawców. W środę
2 lipca zatrzymali 20 – letniego mieszkańca gm. Łęczna. Następnego dnia
w ręce policjantów wpadli jego kompani, 17- to i 26 – letni mieszkańcy
Łęcznej. Jak ustalili policjanci złodzieje
w różnych konﬁguracjach dokonywali
kradzieży felg aluminiowych. Jednak
to nie jedyne przestępstwa popełnione
przez młodych mężczyzn. Policjanci
udowodnili im również kradzież katalizatora z pojazdu zaparkowanego na
jednym z parkingów w Łęcznej o wartości 1,5 tys. zł. Podczas prowadzonych
czynności funkcjonariusze ustalili, że
mężczyźni skradzione felgi sprzedawali na skupie złomu. Za popełnione
czyny grozić im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają
okoliczności zdarzenia drogowego do
którego doszło w piątek 27 czerwca
przed godz. 18.00 w miejscowości Spiczyn. 10–letnia dziewczynka została
potrącona przez motocykl marki Suzuki. Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że dziewczynka przechodząc
przez drogę weszła wprost pod koła
nadjeżdżającego motocykla. W wyniku
tego zdarzenia dziecko z obrażeniami
ciała zostało przewiezione do szpitala
w Łęcznej. Kierujący był trzeźwy.
Okres wakacji to czas wypoczynku
i relaksu, nie możemy przy tym zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dlatego też przypominajmy
dzieciom o zasadach właściwych zachowań – przestrzeganiu przepisów ruchu
drogowego czy ostrożności nad wodą.
Pamiętajmy również o zabawach na podwórzach gospodarstwa rolnego. To nie
tylko codzienne miejsce pracy rolnika.
Koncentrują się tam często zabawy
dzieci w trakcie których często dochodzi do wypadków. Policjanci apelują:
zróbmy wszystko aby wakacje minęły
bezpiecznie.
(nor)

Sypią się mandaty
Blisko 170 osób otrzymało mandaty karne za przechodzenie przez jednię w niedozwolonym miejscu. Od
marca do maja 2014r funkcjonariusze
odnotowali 179 wykroczeń polegających na przechodzeniu przez jezdnię
w niedozwolonym miejscu. W 8 przypadkach skończyło się na pouczeniach,
a w dwóch wnioskami do sądu. Pozostałe
wykroczenia zostały ukarane mandatami,
a dyskusja nie wchodziła w grę.
Policjantów spotkamy najczęściej
na ulicy Stefanii Pawlak, Górniczej czy
al. Jana Pawła II. To nie znaczy, że w pozostałych miejscach miasta można bagatelizować przepisy. Funkcjonariusze
poruszają się także nieoznakowanymi
samochodami o czym przekonało się
już wiele osób. Niektóre nawet po dwa

razy w jednym miesiącu. Dlatego warto
chodzić po przejściach dla pieszych
i unikać łamania przepisów.
Zgodnie z art. 13 ustawy prawo
o ruchu drogowym: Przechodzenie przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych jest
dozwolone, gdy odległość od przejścia
przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Nie może też
spowodować zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.
Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej
krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą,
prostopadle do osi jezdni.
GK

Biedna Łęczna, bogaty Puchaczów?
dok. ze str. 1
Jeszcze gorsza jest sytuacja w naszej Łęcznej z dochodem 2105,89 zł
czyli o ponad tysiąc zł mniej niż lokalny lider, a ponad trzy razy mniej niż
w Polkowicach.
Polkowice swój dobrobyt zaczęły od
górnictwa miedzi, tak jak Puchaczów od
lokalizacji w gminie kopalni węgla kamiennego. W Polkowicach postawiono
jednak na dalszy rozwój, nie zadowalając się tylko odcinaniem kuponów z
dochodów górniczych. Już w 1997 roku
powstała podstrefa Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, gmina wspiera też
sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
jako udziałowiec Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego, którego zadaniem
jest udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek, służących rozwojowi ﬁrmy lub
uruchomieniu nowego biznesu.
Wśród największych inwestorów, którzy zdecydowali się prowadzić
swoją działalność na terenie podstrefy
znalazły się ﬁrmy takie jak: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. – produkcja silników samochodowych, Sitech
Sp. zo.o. – produkcja siedzeń i akcesoriów samochodowych, Royal Europa Sp. z o.o. – produkcja proﬁli elewacyjnych, prefabrykatów budowlanych RBS oraz ekranów akustycznych,
CCC Factory Sp. z o.o. – produkcja
i sprzedaż obuwia, CCC S.A. – produkcja i sprzedaż obuwia, Sanden Manufacturing Poland Sp z o.o. – produkcja
części do klimatyzacji samochodowych.
Strefa ściągnęła tylu inwestorów, że
trzeba ją powiększać, a według danych
z końca 2012 roku liczba osób pracujących
w podstreﬁe wynosi 4 600 osób. Co więcej w sąsiedztwie ﬁrm umiejscowionych

na terenie polkowickiej podstrefy LSSE
pojawiły się zakłady kooperujące, będące podwykonawcami i dostawcami,
które zatrudniają kolejnych 406 osób.
Identycznie, chociaż na mniejszą
skalę dzieje się w gminie Kleszczów,
która z kolei „siedzi na węglu brunatnym” i od lat jest najbogatszą gminą w
kraju. W 1913 roku jej dochód na mieszkańca wyniósł niewyobrażalne dla gmin
41 600,57 zł. Dochody płacone przez
górnictwo uzupełniają tam również inne
ﬁrmy ściągnięte do Kleszczowa.
Nic takiego nie dzieje się u nas.
Co prawda Puchaczów z 5542,93 zł
dochodu jest lokalnym krezusem, ale
swojego bogactwa nie potraﬁ przekuć
w trwały sukces gospodarczy. W Puchaczowie potraﬁą wydawać, zainwestować już nie. Nie przybywa miejsc pracy
– chyba że Bogdanka zwiększy zatrudnienie. Życie gospodarcze gminy kręci
się wokół wpłat od kopalni. LW Bogdanka płaci więcej to gmina awansuje w
rankingu, jak nie to spada. W 2013 roku
uplasowała się na 15 miejscu, rok wcześniej na 5. W 2001 roku była drugą najbogatszą gminą w Polsce, a rok później
już tylko 49. Puchaczów jest sztandarowym przykładem jak można zmarnować
szansę otrzymaną przez los.
Nie lepiej jest w Łęcznej. Chociaż z kopalni nie ma takich pieniędzy,
to jednak udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, stanowi
znaczącą pozycję w budżecie Łęcznej.
Górnicy dobrze zarabiają. Niestety,
Łęczną prześcignęły takie „niegórnicze” gminy jak Łuków (148 miejsce,
2292,46 zł), Tomaszów Lubelski (172,
2253,88 zł), Radzyń Podlaski (185,

2215,20 zł) czy nawet Lubartów (185,
2157,26 zł) i Parczew (217, 2153,93 zł).
Wszystkie te miasta swój rosnący dobrobyt zazwyczaj mozolnie budowały.
Łuków zaczynał na mniej więcej dzisiejszym poziomie Łęcznej, a od 2010
roku stale już nie spada poniżej 200
miejsca. Łęczna, która w latach 20012002 zajmowała 140 i 137 miejsce w
kolejnych latach tylko raz znalazła się
w pierwszej dwusetce najbogatszych.
I nie będzie lepiej, bo górnicy wyprowadzają się z miasta, budują domy tam
gdzie mają lepszą ofertę. Spada więc
dochód z części ich podatków, z braku
inwestorów (poza handlem) nie przybywa też nowych miejsc pracy.
W wielu regionach Polski dalej
pokutuje model samorządu, który ma
przede wszystkim uczciwie i sprawnie
zarządzać majątkiem oraz budżetem
jednostki samorządowej. Zdobywanie
pieniędzy ogranicza się w nim do pozyskiwania funduszy unijnych. Tymczasem prawdziwy rozwój przeżywają
samorządy, na czele których stanęli ludzie, którzy za cel postawili sobie nie
tylko sprawne wydawanie ale również
zwiększanie dochodów gminy, powiatu,
województwa. Nie przez podatki czy
opłaty ale przez przyciąganie prywatnych inwestorów, wspieranie biznesu,
który daje miejsca pracy a także wpływy
do samorządowego budżetu.
Brak zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości to wielki błąd. Fundusze
unijne za kilka lat się skończą, sposób
naliczania janosikowego ma się zmienić. Kto nie zapewni sobie wpływów
do budżetu ze zlokalizowanego u siebie
biznesu ten trwale będzie biedny.
Ryszard Nowosadzki

Piknik w międzynarodowym towarzystwie
W tym roku wakacje w gminie
Ludwin upłyną pod znakiem atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych.
Pierwszym z zaplanowanych, i od
razu o charakterze międzynarodowym,
był Transgraniczny Piknik „Po Zdrowie”, który odbył się w dniach 19-22
lipca. Gwiazdą imprezy był zespół disco polo Skaner, mający w swoim repertuarze wiele hitów, w tym „Pociąg
do gwiazd”, „Lato w Kołobrzegu” czy
„Moja wolność”.
Piknik organizowano w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 r.
Gminie Ludwin partnerowało ukraińskie miasto Uściług. – Przyjechała do
nas przeszło czterdziestoosobowa delegacja z Ukrainy – mówi wójt gminy
Andrzej Chabros. – W pierwszym dniu
zorganizowaliśmy rozgrywki sportowe
oraz spotkanie integracyjne przy grillu
dla młodzieży. Punktem kulminacyjnym
Pikniku „Po Zdrowie” była niedziela.
Na naszym gminnym targowisku wystąpiły Klubu Seniora, zespół Golden
Road, discopolowy Skaner i rockowa
grupa z Łucka. Wszystkie koncerty cieszyły się dużą popularnością. Do tego
przeprowadzono wiele konkursów i zabaw, pokazy ratownictwa medycznego
i strażackiego, warsztaty kuchni dietetycznej, rajdy rowerowe i nordic walking. Mnóstwo atrakcji miały też dla siebie dzieci. Ponieważ charakter imprezy
był głównie medyczny, więc uczestnicy
mogli skorzystać m.in. z badań poziomu
cukru, słuchu, ciśnienia, a także skorzystać z mammograﬁi oraz porad dietetyka. Warto podkreślić, że te usługi były
bezpłatne. Przez następne dni młodzież
z Ukrainy zwiedzała ciekawe zakątki
Lubelszczyzny oraz wypoczywała na
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Do

domu nasi goście zabrali ze sobą niezapomniane wrażenia. Z projektu skorzystały również placówki medyczne,
bo dla szpitali w Łęcznej i Łucku oraz
naszej przychodni w Ludwinie został
zakupiony sprzęt specjalistyczny – dodał wójt.

Organizacja Pikniku „Po Zdrowie”
była pierwszym i poważnym przetarciem dla Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Ludwinie, które 1 lipca 2014
roku zainaugurowało swoją działalność.
Na okres wakacji w GCKiS, którego siedzibą jest miejscowa hala sportowo-widowiskowa, zaplanowano wiele atrakcyjnych zajęć, w tym zabawy integracyjne, spotkania z Bajkową Wróżką, zabawy i gry dydaktyczne,
tańce, zajęcia kultury
fizycznej pod hasłem
„Sport to dobra zabawa”,
a także warsztaty dziennikarskie.
– Drzwi centrum
otwarte są dla wszystkich, od godzinnych porannych do późnego wieczora – mówi dyrektor GCKiS Anna Czarnecka. – Zapraszamy

szczególnie młodzież chętną tworzyć
nową rzeczywistość swojej gminy.
Chcemy, aby młodzi ludzie rozwijali
swoje umiejętności, szukali nowych
zainteresowań, spędzali czas kulturalnie i na sportowo. Otwarci jesteśmy na propozycje różnych zajęć oraz
działań kulturalnosportowych, na fajne
i nowe formy pracy.
Z otwartymi ramionami czekamy na
wszystkie dzieci. Nikt
w naszej placówce
nie powinien narzekać na nudę, atrakcji zaplanowaliśmy
naprawdę dużo – wyjaśnia.
– Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ludwinie ma służyć wszystkim naszym mieszkańcom, starszym i młodszym, ma być prawdziwym domem,
w którym każdy będzie dobrze się czuł
i chętnie spędzał swój wolny czas,
z przyjemnością odpoczywając po ciężkiej pracy czy szkolnej nauce. Jestem
przekonany, że wszyscy z radością będziemy korzystali z gościnności GCKiS
– podkreślił wójt Andrzej Chabros.
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Piknikowy maraton
Od połowy maja do końca
czerwca członkowie Regionalnego
Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
w Łęcznej uczestniczyli w działaniach
organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie z terenu województwa lubelskiego.
Zaczęto 18 maja od udziału w XV
edycji „Dni Zdrowego Modelu Życia”
w Świdniku. Tydzień później uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku w Piaskach.
1 czerwca byli w Tomaszowie Lubelskim gdzie brali udział w Pikniku Trzeźwościowym, zaś 15 czerwca uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku Trzeźwości
w Poniatowej
Najważniejszym zadaniem w tym
roku była organizacja 22 czerwca wraz
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej III Wojewódzkiego

Pikniku Trzeźwościowego „Trzeźwa alternatywa 2014”. Uczestniczyło w nim
9 stowarzyszeń abstynenckich z terenu
województwa lubelskiego. Każde z tych
stowarzyszeń przyjechało ze swoją konkurencją, nagrodami i dyplomami dla
uczestników.
Członkowie RCT „Maksymilian” podczas każdego wyjazdu organizowali swój konkurs dla dzieci
„Zabawa w wędkowanie”. Konkurs
ten od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy
za swoje wędkarskie umiejętności
nagradzani są nagrodami, okolicznościowymi dyplomami, słodyczami
oraz upominkami promującymi gminę
Łęczna. Taki sam konkurs odbył się
w Łęcznej.
Joanna Kamińska

Ronda w Łęcznej
pomalowane
Koniec jazdy na pamięć. Drogowcy
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad dodali znaki i pomalowali
pasy na obu rondach na alei Jana Pawła
II w Łęcznej.
Ma to poprawić komfort jazdy po
rondach.
O problemach jakie mają kierowcy
z rondami w Łęcznej pisaliśmy już kilkakrotnie. Po zatwierdzeniu nowej organizacji ruchu drogowcy przystąpili do
zmiany oznakowania na rondach. Teraz tylko z wewnętrznego pasa można
skręcać w lewo czyli wyjeżdżać trzecim
zjazdem. Prosto pojedziemy dwoma pasam, a w prawo skręcimy tylko z prawej strony.
GK

Nowe złoża Bogdanki
Bogdanka otrzymała koncesję
na wydobycie w obszarze K-3 oraz
na rozpoznanie złoża „Ostrów” – podała Bogdanka w komunikacie prasowym.
W komunikacie dodano, że jednocześnie z wnioskiem o koncesję wydobywczą w obszarze K-3, spółka złożyła
także wniosek o koncesję na wydobycie
w obszarze K-6-7 oraz na rozpoznanie
złoża „Orzechów”, na których rozpatrzenie obecnie oczekuje.
Złoże K-3 to obszar około 30 kilometrów kwadratowych, przylegający
bezpośrednio do obecnych eksploatowanych złóż. Na K-3 szczególnie obiecujące są trzy pokłady, 385/2, 389 i 391,
o zasobach około 100 mln ton.
– Pozyskanie koncesji na wydobycie w obszarze K-3 to kolejny krok w
realizacji naszej strategii, zakładającej
dwukrotne zwiększenie zasobów wydobywczych spółki w Lubelskim Zagłębiu

Węglowym i przedłużenie żywotności
kopalni do około 2050 roku. Kluczowe
dla osiągnięcia tego celu jest jednak
pozyskanie koncesji na wydobycie również w obszarze K-6-7 – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka. Złoża K-3 oraz K-6-7 przylegają
do naszych obecnych złóż i wyrobisk
górniczych, co oznacza, że moglibyśmy
rozpocząć wydobycie węgla z nowych
obszarów w krótkim czasie, przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury – dodał
Zbigniew Stopa.
W majowym wywiadzie dla PAP
prezes Stopa podkreślał, że Bogdanka
stara się o nowe koncesje na rozpoznanie złóż i wydobycie węgla, by wydłużyć żywotność kopalni co najmniej o
40 lat, czyli do 2075 roku. Szacował w
nim, że kopalniane zasoby operatywne
węgla mogłyby wzrosnąć do ponad 700
mln ton z ok. 240 mln ton obecnie.
(nor)

Z mieszkań do kontenerów
Trwają pracę nad budową trzech
modułów komunalnych na Podzamczu. Zamieszkają tam dwie rodziny.
W zasobach Urzędu Miejskiego w
Łęcznej są 93 mieszkania komunalne.
Pomimo niskiej opłaty wynoszącej
maksymalnie 2,77 zł za metr kwadratowy miesięcznie, a często obniżanej
ze względu na brak części mediów

- zaległości ma aż 34 lokatorów. Dług
często wynosi od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych. Rekordzista zalega z
opłatami aż na 32 tysiące złotych.
Jak poinformował Urząd Miejski
w Łęcznej, osoby które nadal zalegają
z opłatami lub niszczą mieszkania będą
przemeldowywane do kontenerów.
BB

Antysemickie napisy
Na budynku synagogi w Łęcznej pojawiły się napisy znieważające narodowość Żydowską. Sprawca szybko został
ustalony. Grozi mu do 2 lat więzienia.
Zdarzenie miało miejsce 27 czerwca.
Po 4 dniach od zgłoszenia policjanci wytypowali i zatrzymali 20. letniego mieszkańca Łęcznej. To on był autorem słów
„J…ć Żydów” na elewacji synagogi.

Młodzieniec przyznał się do stawianych mu zarzutów. Nie potraﬁł racjonalnie wytłumaczyć swojego czynu.
W momencie zdarzenia miał być pijany.
20-letniemu Mateuszowi Ś. Postawiono
zarzutu znieważania i nawoływania do
nienawiści. Wniosek o ukaranie traﬁł
już do sądu.
GK

Dewastują nowe siłownie
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Siłownie zlokalizowane na miejskich osiedlach powstały aby bezpłatnie i na świeżym powietrzu można
było poprawić swoją kondycję czy
samopoczucie.
O zamontowanie urządzeń zabiegali
bezpośrednio, a także poprzez radnych
mieszkańcy Łęcznej. Inwestycja nie budziła kontrowersji, wręcz przeciwnie
była odpowiedzią na zapotrzebowanie
obywateli Łęcznej. Samorządowcy zachęceni tym, że od prawie dwóch lat
taka siłownia działa na zrewitalizowanym Rynku III i nic złego się z nią nie
dzieje zgodzili się na montaż kolejnych
w czterech nowych puntach miasta. Niestety wystarczyło kilka tygodni aby w
trzech lokalizacjach doszło do zniszczenia sprzętu. Tym razem koszty naprawy

zgodził się pokryć w ramach gwarancji
wykonawca inwestycji jednak następnym razem naprawa dokonana zostanie
za pieniądze nas wszystkich.
„W tym mieście, nigdy nic długo nie
będzie nowe ładne i sprawne. Pełno tłuków, których nikt nie nauczył szacunku
dla poszanowania cudzej pracy. Najlepiej napić się i zniszczyć, bo po co
ma to komuś służyć” – napisała jedna
z internautek. – Czy naprawdę stać nas
na zdewastowanie wartych 120 tysięcy
złotych siłowni – pytała inna. – Nie
bądźmy obojętni na akty wandalizmu.
Jeśli boimy się sami reagować dzwońmy
na policję. Zgłoszenia można dokonać
anonimowo, a służby mają obowiązek
zainterweniować.
BB

Parking dla kibiców
Podczas pierwszego meczu w ekstraklasie pomiędzy Górnikiem Łęczna,
a Wisłą Kraków przyjezdni kibice nie
mogli zaparkować aut w okolicach stadionu. Miejsce to przeznaczone zostało
dla służb porządkowych.
W tym czasie ulice starego miasta były obstawiane przez samochody
do ostatnich wolnych centymetrów.
Chodniki zamiast pieszym posłużyły kierowcom, a mijające się auta
co chwilę zaczepiały się lusterkami.
Problem braku miejsc postojowych w
okolicy stadionu znany jest od dawna.

Jednak do momentu awansu zespołu
do ekstraklasy nie stanowił problemu,
bo i kibiców przyjeżdżało zdecydowanie mniej.
Gmina Łęczna wychodząc naprzeciw potrzebom takich kibiców udostępniła na parking teren targowiska miejskiego na Pasterniku, które przy okazji
zostanie znacznie powiększony. Na Pasterniku znajdzie się miejsce na kilkaset
samochodów, a to powinno w zupełności wystarczyć i na potrzeby kibiców i
poniedziałkowe handlowanie.
GK
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Raport społeczny Bogdanki

i uczciwym relacjom z naszymi kontrahentami oraz
dzięki odpowiedzialnemu traktowaniu otoczenia –
lokalnej społeczności i środowiska w którym funkW czerwcu, zgodnie z zapowiedziami, kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dołą- cjonujemy. W ten sposób budujemy wizerunek naszej
czyła do grona organizacji raportujących społecznie. Przygotowany dokument jest pierwszym spółki – wartość bezcenną dla nas samych, naszych
raportem społecznym opublikowanym przez LW Bogdanka i został opracowany w oparciu o akcjonariuszy i interesariuszy. (...) Nieprzerwanie
staramy się pogłębiać dialog z otoczeniem, odczywytyczne Global Reporting Initiative (GRI).
tywać jego oczekiwania oraz dbać o środowisko
Opublikowany raport CSR Bogdanki podsu- kopalni na Lubelszczyźnie groziło zamknięcie (…) naturalne nie tylko w najbliższym otoczeniu, lecz
mowuje dwa pierwsze lata wdrażania strategii spo- Wizja ówczesnego prezesa pomogła kopalnię urato- również w skali globalnej.
łecznej odpowiedzialności czyli okres 2012 – 2013. wać. Niemniej wizja ta nie zmaterializowałaby się,
Wciąż poszerzamy płaszczyznę odpowieNiemniej ze względu na fakt, że jest on pierwszym gdyby nie zaangażowanie całej
dzialnego współdziałaraportem, czyli raportem otwarcia, znalazły się w nim załogi, która uwierzyła, że konia z naszymi pracownikami
odniesienia do wcześniejszych wydarzeń, uznanych palnię uda się obronić i uczynić
i partnerami, działając w zgodzie
za kluczowe dla obecnego obrazu Grupy Kapitało- rentowną. Po prostu nie było alz obowiązującym prawem, regulawej LW Bogdanka. Nad rzetelnością jego opracowa- ternatywnego planu, dla kopalni,
cjami wewnętrznymi i w poszanoRAPORT
nia czuwał zewnętrzny ekspert (Abadon Consulting). dla jej pracowników, ich rodzin
waniu dla obowiązujących zwyczaODPOWIEDZIALNEGO
Raport został także poddany zewnętrznej weryﬁkacji i całej lokalnej społeczności.
jów.
Wytyczną w tym procesie jest
B
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przez Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Trzeba było działać wspólnie.
Kodeks Etyki, który stanowi zbiór
Stanisława Staszica w Krakowie. Warto też powie- Była to nie tylko pierwsza lekcja
norm i wartości obowiązujących
dzieć, że LW Bogdanka już wcześniej informowała wolnego rynku, ale też pierwsza
w Grupie Kapitałowej Lubelski
RESPONSIBLE
publicznie o oddziaływaniu prowadzonej działalności lekcja społecznej odpowiedzialWęgiel Bogdanka.
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gospodarczej na otoczenie społeczne i przyrodnicze ności biznesu. Bowiem los lubelRaport podaje też zaktualiR
E
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R
T
w swoich raportach rocznych oraz sprawozdaniach skiej kopalni jest nierozerwalnie
zowane podejście do zarządzania
* 5 8 3$  . $ 3 , 7$ Ğ 2 :$  / 8 % ( / 6 . ,  : č * , ( /  % 2 * ' $ 1 . $  6  $ 
zarządu z działalności. Niemniej, nie było to rapor- związany z losem lokalnej spospołeczną odpowiedzialnością,
towanie w oparciu o Wytyczne GRI.
łeczności. Te trudne dni sprawiły,
które można zdeﬁniować najkróZgodnie z wytycznymi w raporcie opisano klu- że nasz zakład, poza rentownocej: „Bezpieczeństwo pracowniczowe obszary oddziaływania społecznego lub śro- ścią, zyskał coś jeszcze. Coś uników, ochrona lokalnej społecznodowiskowego całej grupy kapitałowej. Dokument kalnego, co jednoczy ludzi. To
ści i środowiska przyrodniczego.
szeroko informuje o ﬁrmie, jej pozycji rynkowej, kultura organizacji, która wciąż
Zrównoważony, przewidywalny
łańcuchu dostaw, prezentuje też zaktualizowaną stra- każe biec do przodu, poszukiwać nowych,jeszcze lep- rozwój i wzrost wartości spółki”.
tegię CSR. Raport rozpoczyna list Zbigniewa Stopy, szych i bardziej wydajnych rozwiązań.
Cały raport LW Bogdanka można pobrać na oﬁprezesa zarządu LW Bogdanka SA. Podkreśla on,
W części merytorycznej raportu czytamy m.in. cjalnej stronie ﬁrmy w zakładce sygnowanej m.in.
że „gdy nadszedł okres burzliwych przemian gospo- „Zbudowaliśmy i wciąż podnosimy wartość spółki, prezentowanym tu zdjęciem.
(nor)
darczych przełomu lat 80-tych i 90-tych i jedynej dzięki aktywności naszego zespołu, czytelnym

2012 - 2013
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Bez węgla nie ma przyszłości?
Jak już informowaliśmy, 24 czerwca
2014 r. odbyło się w Lublinie międzynarodowe forum pod nazwą Europejski Stół
Węglowy. Uczestniczyli w nim członkowie
EURACOAL, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego z kilkunastu europejskich krajów, jak również przedstawiciele ﬁrm zajmujących się wydobyciem węgla i energetyką oraz dostawcy maszyn, urządzeń,
produktów i usług dla obu branż z całej
Europy. Współorganizatorem spotkania
byli Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A.
- Obecnie udział w spotkaniu węglowym to jak być na pogrzebie. Ale my
się nie dajemy i rozmawiamy o przyszłości węgla czarnego i brunatnego, który
wcale nie zginął – mówił w Lublinie Nigel Yaxley, brytyjski wiceprezes EURACOAL. - A w pięknym Lublinie nie jesteśmy przypadkowo: w tym regionie działa
kopalnia Bogdanka, która co roku, jakby
na przekór innym, przynosi zyski i zapowiada zwiększenie wydobycia oraz budowę nowych szybów. Niestety znajduje
się ona daleko od decydentów w Brukseli, których polityka energetyczna i ekologiczna jest postrzegana przez górników
jako „ pogrążająca kopalnie”.
Głos Nigela Yaxley’a można uznać za
swoiste podsumowanie dyskusji toczonych
w Lublinie i Bogdance. Na świecie węgiel,
jak również oparta na nim energetyka cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem,
natomiast w Unii Europejskiej słowa węgiel nie chce się nawet wypowiadać, jakby
było jakimś przekleństwem, a jednocześnie krajowe gospodarki wielu państw tej
Unii importują węgiel i zwiększają jego
zużycie. Swoista schizofrenia UE trwa w
najlepsze.
Węgiel najważniejszy?
- Węgiel to ciągle najtańsze paliwo
i takie, które jest dostępne w każdej chwili,
na życzenie klienta, niezależne od pogody
– mówił w Lublinie Brian Ricketts, brytyjski sekretarz generalny EURACOAL.
Rzeczywiście, na świecie węgiel cieszy się
niesłabnącą popularnością.
Światowe zapotrzebowanie na węgiel ma wzrosnąć z 8,9 mld ton w 2012
roku do 9,7 mld ton w 2016 roku. Według badań koncernu węglowego Peabody
Energy, większość nowego zapotrzebowania (około 700 mln ton) pochodzi z Chin.
W ciągu czterech lat Chiny mają wytwarzać o 240 gigawatów energii więcej, co
jest odpowiednikiem 160 nowych elektrowni węglowych w dodatku do 620 już
działających. W tym okresie Indie zaczną

wytwarzać kolejne 70 gigawatów w ponad
46 elektrowniach.
Oprócz dużego zapotrzebowania na
węgiel energetyczny, który jest spalany w
elektrowniach, w Chinach do 2016 roku ma
się także podwoić (do około 1,7 mld ton metrycznych) zużycie węgla koksującego wykorzystywanego w wielkich piecach, ponieważ
stalownie w tym kraju produkują więcej stali
do budowy samochodów, wieżowców oraz
towarów na eksport. Zapotrzebowanie na węgiel koksujący będzie rosło także w innych
ośrodkach produkcji stali, jak Brazylia czy
Indie, co zmusi koncerny węglowe do poszukiwania nowych zasobów w takich miejscach
jak Botswana, Mongolia czy Mozambik.
W sumie zużycie węgla ma wzrosnąć
o 50 proc. do 2035 roku, jak twierdzi Milton Catelin, dyrektor wykonawczy światowego stowarzyszenia węglowego World
Coal Association z siedzibą w Londynie.
– W 2011 roku węgiel odpowiadał za 30
proc. światowej energii i jest to najwyższy odsetek od 1969 roku – mówił grubo
ponad rok temu.
I ma niestety rację. W lecie 2012 roku
niemal połowa cierpiących z powodu upałów mieszkańców Indii nagle znalazła się
bez prądu. Przestały działać klimatyzacja
i lodówki. Winowajcami okazały się przestarzałe elektrownie oraz rozpadająca się sieć
przesyłu prądu. Ale na pierwszy plan wysunął się inny problem. Indie, które czerpią
55 proc. energii elektrycznej z węgla, walczą o wystarczające zapasy tego surowca.
I na pewno go znajdą. Wydobycie i użycie
będzie tam rosło – pisał wtedy The New
York Times.
Pomimo niekorzystnego wizerunku
węgiel pozostaje jednym z najważniejszych źródeł energii na świecie. Popyt na
niego napędzają rosnące gospodarki Chin
i Indii. Eksperci szacują, że w ciągu roku
lub dwóch węgiel prześcignie ropę jako
główny surowiec na naszej planecie. Bo
tylko w Indiach bez prądu żyje 300 mln
obywateli, którzy, jak każdy Europejczyk
albo Amerykanin, chcieliby używać telefonów komórkowych, oglądać telewizję,
a kolację spożywać przy świetle żarówek.
O podobnych luksusach marzy ponad 80
mln Nigeryjczyków czy 66 mln mieszkańców Bangladeszu.
Szaleństwo Unii
Światowe zasoby węgla wynoszą
860 mld t, ale Unia Europejska, mimo
iż jest trzecim konsumentem węgla na
świecie, nie jest zainteresowana jego wydobyciem. Jednocześnie Bruksela tak
boi się nawet słowa „węgiel”, że podczas

merytorycznych rozmów przed niedawnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego m.in. o uniezależnianiu się od importowanego gazu, europejscy politycy
zamiast słowa „węgiel” mówili „paliwa
stałe”. Front węglowy nawet wysłał do
nich list protestacyjny przypominający,
że węgiel nazywa się „węglem” - mówił w Lublinie Paweł Smoleń, prezydent
Euracoal.
Węgiel jest zły, bo jego spalaniu towarzyszy duża emisja CO . W Unii Europejskiej tak mocno uwierzono w realność
klimatycznego zagrożenia ze strony dwutlenku węgla, że podjęto bardzo radykalne
i zarazem kosztowne działania.
Można je określić hasłem 3 x 20. UE
chce do 2020 roku zmniejszyć emisję gazów
cieplarnianych o 20 proc., osiągnąć 20 proc.
udział energii ze źródeł odnawialnych oraz
zmniejszyć o 20 proc. zużycie energii pierwotnej w stosunku do wcześniejszych prognoz. Dwa pierwsze cele są obligatoryjne,
realizacja trzeciego tak naprawdę zależy
tylko od dobrej woli państw członkowskich.
I tu tkwi cały błąd.
Nie tylko moim zdaniem mądrzejsze
byłoby jednak twarde egzekwowanie dwóch
ostatnich celów. Racjonalność zwiększania
udziału czystej energii oraz ograniczanie
zużycia energii poprzez wprowadzanie nowych mniej energochłonnych technologii
i produktów nie wymaga chyba komentarza.
Jest nie tylko racjonalne gospodarczo, ekonomicznie ale w końcowym efekcie zmniejsza ilość emitowanych gazów, w tym „cieplarnianych”. Tymczasem UE skupiła się na
efekcie końcowym – samej emisji CO2. Jest
to bardzo kosztowne, a ponadto te drogie rozwiązania nie mają większego znaczenia dla
globalnej emisji CO2. Sama Unia Europejska odpowiada za emisję gazów na poziomie
14-15 procent w skali światowej. Obniżka
o 20 proc. w UE podczas gdy do 2011 roku
światowy przyrost emisji dwutlenku węgla
wynosił 50 procent, w krajach Dalekiego
Wschodu wzrósł o 150 proc., a w Chinach
aż 200 proc. to absurd.
Działanie Unii Europejskiej przypomina uparciucha, który zawziął się wybrać
wodę ze stawu wiadrem w sytuacji, gdy
zasilające go źródełko co minutę dostarcza
12 wiaderek wody. Co więcej wybierający
wodę siedzi na gałęzi, którą drugi uparciuch
piłuje przy pniu. Bo tak unijne pomysły klimatyczne działają na gospodarkę. Za dużą
część stagnacji gospodarczej oraz olbrzymie bezrobocie odpowiada właśnie polityka
klimatyczna Unii, która powoduje wysokie
ceny enrgii. Tymczasem Stany Zjednoczone
2

Dwa mln ton
węgla w kwartał
W drugim kwartale 2014 roku spółka Lubelski
Węgiel „Bogdanka” S.A. pozyskała 2,02 mln ton
węgla handlowego, co z wydobyciem w pierwszym
kwartale oznacza produkcję węgla handlowego w
wysokości 4,25 mln ton, czyli o 4,2 proc. więcej niż
w pierwszym półroczu 2013 roku.
Spółka wdraża więc strategię na lata 2013-2020,
której najważniejszym elementem jest zakończenie
do 2015 roku programu inwestycyjnego mającego
na celu podwojenie zdolności produkcyjnych w stosunku do roku 2011, dwukrotne zwiększenie zasobów
operatywnych i tym samym przedłużenie żywotności
kopalni do około 2050 roku.
Co bardzo istotne spółka nie koncentruje się tylko
na wydobywaniu węgla ale z niezłym też skutkiem nim
handluje. Pomimo trudnej sytuacji na naszym rynku węgla, jego sprzedaż rośnie szybciej niż wydobycie. Sprzedaż w półroczu wyniosła 4,33 mln ton i była wyższa
o 13,6 proc. od zanotowanej w I półroczu 2013 roku.
Priorytetem dla spółki jest w tej chwili rozpoczynany rozruch Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. - Uruchomienie zakładu pozwoli nam na produkcję jakościowo lepszego węgla począwszy od czwartego kwartału, co powinno przełożyć się pozytywnie
na osiągane wyniki ﬁnansowe. Przygotowujemy się
także do instalacji trzeciego kompleksu strugowego,
który został już do nas dostarczony i którego rozruch
planowany jest również na trzeci kwartał tego roku powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.
(nor)

osiągnęły w ostatnich latach sukces w wydobyciu gazu łupkowego, co skutkuje obniżeniem cen energii w USA, a w dalszej
perspektywie także cen gazu, ropy i węgla
na świecie.
- Stany Zjednoczone pokazują światu,
jak wychodzić z kryzysu, nie dyskusjami
i debatami przy okrągłym stole, nie ustawodawstwem, ale poprzez pozwolenie na
działanie ludziom, którzy za własne pieniądze potraﬁą zaryzykować, zainwestować
i pokazać światu, że wszystko jest możliwe powiedział niedawno Jan Kulczyk na Wrocław Global Forum.
Najbogatszy Polak (według magazynu „Forbes” w 2012r) zauważył, że
ceny energii w Europie są ponad dwa razy
większe niż w USA z dwóch powodów
(w USA konsumuje się 13 tys. MW na osobę,
a w Europie 5 tys.; cena energii w USA wynosi 10 dol., a w Europie - 25 dol.). Jego
zdaniem ceny na Starym Kontynencie są
obciążone kosztami realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, a do tego europejski rynek energii oparty jest na lokalnych monopolach państwowych, co też mu
nie służy - wskazał Jan Kulczyk.
Kulczyk ma rację. Według najnowszych
danych stopa bezrobocia w USA w czerwcu
wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w maju
2014 r. - podał amerykański Departament
Pracy. Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika natomiast, że w marcu bez pracy
w streﬁe euro było 11,8 procent osób, a w całej
Unii Europejskiej - 10,5 procent.
Polska specyﬁka
Polska energetyka i górnictwo węgla
jest w jeszcze gorszej sytuacji niż w wielu
państwach Unii. W naszym kraju gospodarka i elektroenergetyka jeszcze przynajmniej do 2050 roku będzie uzależniona od
węgla kamiennego a jego udział w zużyciu
surowców energetycznych wynosi aktualnie ponad 55 proc., zaś w produkcji energii
elektrycznej 57 proc.
Uzależnienie od węgla nie jest jedynym problemem polskiej energetyki.
Olbrzymim zagrożeniem jest także ilość
elektrowni, które musimy wyłączyć z powodu ich ﬁzycznego zużycia. Do 2020 r.
w Polsce wyłączone zostaną jednostki o
łącznej mocy 4,9 GW. Kolejnych 4,7 GW
zostanie wyłączonych do roku 2030, a do
2045 jeszcze ok. 12 GW. W to miejsce buduje się dzisiaj elektrownie o mocy zaledwie 2,8 GW. Już w 2020 r. niedobór mocy
wyniesie 2,1 GW, nie mówiąc już o latach
następnych. Zdaniem niektórych fachowców już w 2016 r. zużycie energii będzie
większe niż możliwości wytwórcze.
Czasu więc nie ma i należy szybko zacząć budowę nowych elektrowni. Tylko jakich? Węglowych, gazowych, wiatrowych

a może jądrowych? To jednak temat na
oddzielny artykuł. Premier Tusk zapowiedział zdecydowanym tonem, że polska gospodarka nadal będzie stała na węglu, ale
w sposób nowoczesny. Jednak sama polityczna decyzja nie wystarczy. Przed polskim górnictwem stoją dwa poważne wyzwania – zewnętrzne i wewnętrzne.
Pierwsze wynika z cieplarnianych
obaw Unii. Jeżeli ceny uprawnień do
emisji CO2 będą rosły, to wzrosną koszty
wydobycia węgla. Zagrożeniem jest też
przygotowywana zmiana opodatkowania produktów energetycznych. Projekt
zakłada, że obok podatku od GJ energii
zawartej w każdym z paliw podatek będzie pobierany także od emisji CO2 podczas zużycia tego nośnika. Jeżeli rozwiązanie zostanie przyjęte, do ceny węgla
handlowego trzeba będzie doliczyć dodatkowych ok. 200 zł. Tymczasem już
dzisiaj polski węgiel wypiera surowiec
z importu. Bo koszty wydobycia generalnie w Polsce są za wysokie.
Maciej Kaliski, dyrektor departamentu górnictwa w resorcie gospodarki
stwierdził, że w Polsce eksploatujemy
wszystkie pokłady węgla, również takie,
które nie dają ekonomicznie pozytywnego efektu. W większości śląskich kopalń na jednego zatrudnionego przypada
za mało wydobytego węgla. W Kompanii
Węglowej średnia wydajność wynosi 650
ton na osobę na rok. Tymczasem w PG Silesia, którą to upadającą kopalnię kupił od
Kompanii Węglowej czeski inwestor, 1650
zatrudnionych wydobędzie w tym roku
2 mln ton węgla, co daje ok. 1100 ton na
jednego pracownika. Świadczy to, że górnictwo na Śląsku nie musi być skazane na
porażkę – o ile będzie determinacja zarządzających, polityczna wola państwa, no
i pozwolą na to związki zawodowe.
W innym przypadku resztki polskiego
górnictwa przeniosą się na Lubelszczyznę.
Tutaj warunki geologiczne i infrastrukturalne są lepsze. Wystarczy powiedzieć, że
skądinąd bardzo dobrze zarządzana i prywatna „Bogdanka” ma jeszcze lepszą wydajność niż chwalona „Silesia”. W 2013
roku na jednego pracownika przypadło tu
1552,9 ton węgla.
Śląskie górnictwo czeka więc prawdziwa rewolucja. Jednak nawet przed tak
dobrą ﬁrmą jak LW Bogdanka stoją poważne wyzwania. Tani import, polityka
Unii to poważne zagrożenia. Z drugiej jednak strony, jeśli nie chcemy pełnego energetycznego uzależnienia od Rosji musimy
obronić nasz węgiel. Jak to zrobić to już
rola polityków, zadaniem polskich górników jest to im jednak ułatwić.
Ryszard Nowosadzki
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Dożynki Powiatowo-Gminne w Puchaczowie
NAGRODY
Złota @ dla WP3
Starostwo Powiatowe w Łęcznej zostało laureatem konkursu „Złota@2014”
w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu. Nagroda została
przyznana za projekt „Wirtualne Powiaty.
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
na Lubelszczyźnie. Etap III”, realizowany w
partnerstwie 19 jednostek samorządowych
z terenu powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego, którego Liderem jest
Powiat Łęczyński.

partamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, odebrała Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału
Funduszy Europejskich, Informatyzacji,
Rozwoju i Promocji Powiatu. W konkursie
oceniano skuteczność, kompleksowość i
innowacyjność działań podjętych na rzecz
rozwoju cyfrowego. Jak podkreśla Starosta Adam Niwiński „Projekt WP3 został
doceniony za zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań w budowie sieci szerokopasmowej, m.in. technologię oraz wdrożenie
innowacyjnych usług teleinformacyjnych, z
których już wkrótce będą mogli skorzystać
nasi mieszkańcy”. Warto przypomnieć, że

ROCZNICE
70. Rocznica
Powstania Warszawskiego
Zapraszamy do udziału w uroczystych
obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, które odbędą się 1 sierpnia
na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej.
Zbiórka o godz. 16.50. Program: zbiórka
pocztów sztandarowych i uczestników
uroczystości, zaciągnięcie wart honorowych przez harcerzy, krótki rys historyczny
Powstania Warszawskiego, apel poległych i
modlitwa w intencji oﬁar, złożenie kwiatów
i wieńców, wystąpienie Starosty Adama
Niwińskiego.

Barwny korowód, dzielenie chlebem, występy folklorystyczne i rozrywkowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na nas podczas powiatowych obchodów ŚwiętaPlonów, które w tym roku odbędą się 24 sierpnia
na Rynku w Puchaczowie.
Jak co roku, przez cały dzień nie zabraknie okazji do dobrej zabawy dla całych
rodzin. Impreza rozpocznie się korowodem dożynkowym i polową Mszą Świętą
z obrzędem dzielenia chlebem o godz.
12.00. W programie artystycznym oprócz
koncertu orkiestry górniczej i prezentacji
gmin powiatu łęczyńskiego znalazły się:
występy zespołu „To My” z Puchaczowa,
niezapomniane przeboje Anny Jantar w
wykonaniu Anny Żebrowskiej, a także
koncert Kapeli folkowej „Styrta” z Krasnegostawu. Gwiazdą wieczoru będzie
u
zespół „Golec Orkiestra”, który zagra o
godz. 21.00. Jego żywiołowa muzyka od

16 lat porywa publiczność w całej Polsce
i za granicą. Imprezę zakończy zabawa z
zespołem „Brokat”.
Dożynkom towarzyszyć będą liczne
zabawy, konkursy i wystawy: konkurs wieńców dożynkowych i potraw regionalnych,
wystawa rękodzieła, płodów i maszyn rolniczych, zawody sportowe i strzeleckie, wesołe
miasteczko, prezentacja motocykli. Podczas
imprezy odbędzie się akcja honorowego
krwiodawstwa. Dla jej uczestników ﬁrma
WAMEX przygotowała atrakcyjne nagrody.
Do 8 sierpnia piękne mieszkanki naszego
powiatu mogą zgłosić swój udział w wyborach Miss Dożynek.

KONKURS
Zostań Miss Dożynek

Pres&żowa statuetka została wręczona
11 czerwca br. w Gdańsku, podczas otwarcia 18. edycji konferencji organizowanej
przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
Nagrodę z rąk Marzeny Śliz - Dyrektora De-

to już druga „złota małpa” dla Starostwa
Powiatowego. W 2008 roku nasz samorząd
otrzymał nagrodę w kategorii Samorządowy
Lider Elektronicznej Administracji za portal
powiatleczynski.pl.

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu:
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska,
Natalia Golonka, Agnieszka Łazuga, Paweł Romańczuk, Łukasz Borowiec.
Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20.
Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

Przegląd Cycowa
Rozmowa z zastępcą wójta gminy Cyców Wiesławem Pikułą

Drogi podstawą rozwoju
Przeglądając materiały z sesji
Rady Gminy zainteresował mnie temat remontów i przebudowy dróg na
terenie gminy.
Wiesław Pikuła: Podstawą rozwoju gminy jest dobrze rozwinięta
i właściwie utrzymana infrastruktura
gmin. Remontując i przebudowując
drogi na terenie gminy stwarzamy lepsze warunki rozwoju przedsiębiorcom,
gospodarstwom rolnym, turystyce
a gmina Cyców staje się atrakcyjnym
miejscem do osiedlania się.
Niebawem zakończona zostanie
przebudowa drogi wojewódzkiej 841
Cyców – Chełm. Gmina Cyców na podstawie porozumienia z samorządem województwa lubelskiego uczestniczy w ﬁnansowaniu tego zadania. Od początku
realizacji przebudowy drogi gmina dołożyła ponad 1 550 000 zł. Zakończenie
tego zadania spowoduje podniesienie
warunków życia w miejscowościach położonych przy drodze 841 oraz poprawi
przejezdność przez teren gminy.
Od kilku lat staramy się aby o swoje
drogi zadbało Starostwo Powiatowe
w Łęcznej. Również w tym przypadku
zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym dotyczącym wspólnych remontów dróg powiatowych. W bieżącym
roku będzie nas to kosztowało 600 000
zł, a efektem tego będzie wykonanie
przebudowy drogi powiatowej CycówNadrybie na odcinku ponad 2,5 km,
wybudowany zostanie chodnik we wsi
Świerszczów oraz zakupiliśmy masę

asfaltową do naprawy dziur w drogach
powiatowych.
Drogi wojewódzkie i powiatowe
są ważne strategicznie ale w uchwałach budżetowych wymienione są
również nakłady na drogi gminne,
skąd pochodzą środki.
Wiesław Pikuła: Wprowadziliśmy działania oszczędnościowe
w różnych zadaniach, zostały rozliczone
projekty unijne, które realizowaliśmy,
średnio ponad 50 proc. wykonanych
środków ﬁnansowych powróciło do
kasy gminnej.
W ciągu kilku ostatnich lat wykonywaliśmy podbudowę dróg przy zastosowaniu tłucznia kamiennego, obecnie na
tych drogach wykonamy nawierzchnię z
asfaltu. Są to drogi we wsiach Stawek,
Cyców – Cyców Kol. Druga, Wólka Cycowska- Kopina na łączną kwotę około
2 650 000 zł. Położony zostanie także dywanik asfaltowy we wsiach Sewerynów
i Nowy Stręczyn, gdyż obecnie istniejący jest w złym stanie. Koszt wykonania
1 700 000 zł. Odbudowane zostaną ulice
Nowa i Parkowa w Cycowie wraz z budową chodników. Poszerzamy drogę
w Malinówce i budujemy wiele odcinków przy użyciu tłucznia kamiennego,
które docelowo pokryjemy asfaltem
w latach następnych.
Prognozy finansowe gminy są
dobre a obecny rok wzbogaci gminę
w nowe wodociągi, kanalizację. Przeprowadzona zostanie też modernizacja świetlic.
rozm. R. Nowosadzki

Zapraszamy odważne i piękne mieszkanki powiatu łęczyńskiego do udziału w
wyborach Miss Dożynek Powiatowych 2014.
Uczestniczkami konkursu mogą być kobiety,
które ukończyły 15 lat (osoby małoletnie
biorą udział w konkursie za zgodą opiekuna
prawnego).
Konkurs będzie składał się z 2 etapów:
prezentacja w stroju ludowym (zapewnia
organizator) oraz w stroju wieczorowym
(strój własny). Na karty zgłoszenia wraz
z załączoną wersją elektroniczną zdjęcia
twarzy uczestniczki czekamy do 8 sierpnia
do godz. 15.00. Regulamin konkursu oraz
formularz karty znajdziecie na stronie www.
powiatleczynski.pl Uczestniczki zostaną
zakwaliﬁkowane do zabawy zgodnie z kolejnością zgłoszeń – maksymalnie 10 osób.
Laureatki konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a wszystkie uczestniczki atrakcyjne
upominki ufundowane przez sponsorów i
organizatorów.

fot. R. Hryciów

Punkty
przedszkolne
30 czerwca w Zespole Szkół
w Cycowie odbyła się konferencja
podsumowująca trzyletnią realizację projektu „Punkty przedszkolne
szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich z Gminy Cyców” realizowanego
w ramach POKL.
W projekcie w latach 2011–
2014 udział wzięło łącznie 199 dzieci
w wieku 3-5 lat oraz 174 rodziców.
Dzieci uczęszczające do Punktów
Przedszkolnych rozwinęły swoje zainteresowania i umiejętności, nastąpił
u nich wzrost pewności siebie i zaradności życiowej. U dzieci uczestniczących
w zajęciach dodatkowych możliwe było
wczesne zdiagnozowanie wszelkich
nieprawidłowości rozwojowych i ich
minimalizowanie. Watro jeszcze dodać,
że dzieci które wzięły udział w projekcie mają większą szansę odnoszenia
sukcesów edukacyjnych, a tym samym
lepszego startu w szkole.
Jednak koniec projektu nie oznacza końca działalności Punktów Przedszkolnych. Od września 2014 roku działalność Punktów Przedszkolnych będzie
kontynuowana przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury
Wiejskiej „Jesteśmy Razem” w Garbatówce. Dzieci będą miały zapewnione
zajęcia z edukacji przedszkolnej według
obowiązującej podstawy programowej
– 5 godz. dziennie, zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej – 1 godz. tygodniowo, zajęcia logopedyczne - 1 godz. tygodniowo
oraz zajęcia z psychologiem - 1 godz.
w miesiącu. Zapisy do Punktów Przedszkolnych prowadzone będą do 20
sierpnia 2014 roku.
Ewelina Stopa

Wójt Gminy Cyców
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Zapraszają
na Festyn w 94 rocznicę Bitwy Cycowskiej „Dni Gminy Cyców”
9.08.2014 Sobota – Festyn Rodzinny z Ułańską Fantazją
1000 Zawody Strzeleckie - Strzelnica LOK Wólka Cycowska.
1500 Konkursy, Popisy Kulinarne Pań z KGW i Stowarzyszeń, degustacja potraw. Parking
za Urzędem Gminy.
1700 Familijne Igrzyska sportowe i rekreacyjne – Boiska Orlik.
1900Występy Zespołów Shine, Faster, Tarzan Boy. Pokaz tańca z ogniem. Zabawa
taneczna pod chmurką do godz. 300.

10.08.2014 Niedziela
1100 Msza Święta
1210 Przemarsz pod pomnik, złożenie wiązanek pod pomnikiem, apel poległych, salwa
honorowa kompani 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
1230 Przemarsz z orkiestrą na parking za Urzędem Gminy.
1300 Uroczyste otwarcie uroczystości, wystąpienia gości.
- Pokaz sprawności żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie
Mazowieckim.
- Występy artystyczne zespołów lokalnych.
- Pokaz musztry dragonów z Zawieprzyc.
1500 Zabawa Strongman
1800Kabaret Szara Eminencja
1900 MeGustar
2100 Gwiazda Wieczoru FEEL
2200Pokaz fajerwerków i dyskoteka do 200
Serdecznie Zapraszamy

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Kto się boi
prawa (prasowego)?
Od stycznia br. docierają do
mieszkańców Łęcznej wydawnictwa
redagowane przez dwóch miejskich
radnych.
Zapewne mało kto zwrócił uwagę,
że roznoszone przez opozycyjnych (jak
się sami określają) radnych gazetki za
każdym razem pojawiają się pod nieco
zmienionym tytułem - „Łęczna Informator Radnych Rady Miejskiej”, „Informacje Radnych”, „Łęczna Informator Miejskich Radnych”. Ktoś mógłby
odnieść wrażenie, że to przypadek. Nic
bardziej mylnego.
Przyczyną tej śmiesznej z pozoru zmiany jest strach – strach
przed prawem, a konkretnie prawem
prasowym. Gdyby gazetka ukazała

się więcej niż raz pod tym samym
tytułem, musiałaby być zarejestrowana jako czasopismo i podlegałaby
prawu prasowemu. Co takiego więc
wymaga prawo prasowe, że radny
– zawodowy dziennikarz i jego kolega prezentujący się jako autorytet w dziedzinie prawa wiją się jak
piskorze, żeby uniknąć jego stosowania? Koszt rejestracji (40 zł) jest
śmieszny, a samo procedura banalnie
prosta – więc nie tu leży problem. Jestem przekonany, że problemem jest
lęk przed wymogiem rzetelności jaki
stawia dziennikarzom prawo prasowe
i konieczność sprostowywania nierzetelnych informacji. A to wyłożyłoby cały projekt.

Przedszkole Publiczne nr 4 odmienione

Podobny problem ci sami radni
mieli (i mają) ze współredagowanym
przez siebie portalem internetowym. Z
tą różnicą, że tam nie da się zmienić tytułu, a wydawanie prasy bez rejestracji
jest wykroczeniem. Kolega radnych Łukasz „Bartol” Siegieda prowadzący ten
portal ukarany został grzywną (sprawa
dalej toczy się przed sądem). Wszyscy
panowie redagujący ten portal rękami i
nogi bronią się przed rejestracją, by móc
dalej spokojnie manipulować faktami i
cenzurować tych, którzy pokazują ich
nierzetelność.
Obawa przed możliwością ujawnienia kłamstw i manipulacji powoduje
również, że obaj radni nie dają żadnej
możliwości komentowania własnych
wpisów na swoich blogach. Takie działanie w środowisku blogerów jest niespotykane i bardzo wiele znaczące –
prawda może być tylko jedna.
W swoich wystąpieniach często próbują zarzucać nierzetelność innym. Nie wspominają jednak nigdy,
że wszystkie te wydawnictwa (papierowe czy internetowe) są zarejestrowane i podlegają prawu prasowemu.
Każdą nierzetelność można więc bardzo
szybko sprostować. Oni jednak nie korzystają z tej drogi.
W świetle powyższych faktów jak
żart z kiepskiego ﬁlmu wygląda kreowanie się tych osób na obrońców przejrzystości i otwartości w życiu publicznym.
Można też zadać sobie pytanie – co taka
postawa ma wspólnego z etyką dziennikarską? A może dziennikarzem jestem
tylko do 15-tej, a po pracy rzetelność
przegrywa z polityką. Niestety z polityką pisaną przez bardzo małe „p”.

W chwili obecnej trwa kolejny
etap modernizacji Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Obrońców
Pokoju.
Do niedawna część pomieszczeń
budynku znajdowała się w zarządzie
oddziału sądu rejonowego. Aktualnie cały obiekt funkcjonuje jako placówka zajmująca się wychowaniem
przedszkolnym. Pod względem powierzchni użytkowej jest oto największy tego typu obiekt w Łęcznej, do
którego uczęszcza ponad 220 dzieci.
Budynek wymagał przeprowadzenia
gruntownych prac, mających na celu

poprawę warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zmianę wizerunku
estetycznego.
W związku z powyższym od 2012
roku rozpoczęto prace modernizacyjnoadaptacyjne. We wspomnianym roku
odbudowano klatki schodowe oraz wyposażono je w system zapobiegający
zadymianiu, a także wykonano prace
elektryczne w celu oświetlenia dróg komunikacji, na co w sumie przeznaczono
125.135,95 zł.

W. Drozd

W roku następnym, tj. 2013 rozpoczęto częściową termomodernizację
budynku, w tym docieplenie stropodachu, wymianę papy, rynien i instalacji odgromowej, na co gmina Łęczna
przeznaczyła 128.129,26 zł. We wspomnianym roku udało się również dokonać remontu łazienek dla dzieci. Wymieniono także drzwi wejściowe do sal
i ułożono panele podłogowe oraz pomalowano sale, co kosztowało 60.964
zł. W roku bieżącym trwają prace przy
wymianie centralnego ogrzewania, docieplaniu stropów w podpiwniczeniach,
a także docieplaniu ścian zewnętrznych
styropianem i w efekcie
ﬁnalnym położeniu warstwy elewacyjnej i malowaniu na sumę, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, ok.
535 tys. złotych.
Nie wspomniano tu
o nakładach bieżących,
dotyczących dokonanych
zakupów do kuchni i wyposażenia sal, w których
przebywają dzieci.
Prowadzone aktualnie
prace widać gołym okiem.
A zmianę warunków pracy mogą ocenić opiekunowie i wychowawcy, a także
rodzice, którzy posyłali dzieci do tego
przedszkola kilka lat temu i obecnie.
Przytoczone tu kwoty na sumę
prawie 850 tys. złotych z publicznym
pieniędzy nie rozwiązują wszystkich
problemów tej placówki i innych tego
typu w gminie Łęczna, jednak ilustrują
skalę wydatków.
Przewodniczący Komisji Oświaty
Krzysztof Matczuk

Materiały przygotowane i opłacone z prywatnych funduszy radnych

Budują Lidla w Łęcznej
Rozpoczęła się budowa sklepu Lidl
w Łęcznej. Jego otwarcie zaplanowano
na późną jesień.
Lidl powstanie na dużej działce pomiędzy ulicą Krasnystawską a Różaną. Inwestor
wybuduje drogę dojazdową, miejsca postojowe i sklep. Teren został ogrodzony, a na
działce trwają prace ziemne. Niemiecki koncern Lidl sprzedaż rozpocznie prawdopodobnie w październiku lub listopadzie przed
szaleństwem świątecznych zakupów.
Lidl poinformował również, że

przyjmie do pracy 25 osób. Pracownik
sklepu rozpoczynający pracę zarobi w Lidlu
powyżej dwóch tys. zł brutto, a po dwóch
latach 2 600 zł brutto. Kierownik sklepu na
początku otrzyma powyżej cztery tys. zł
brutto, a po dwóch latach ma zagwarantowane 5 900 zł brutto. Nabór pracowników
rozpocznie się jesienią.
Na działce gdzie trwają prace pozostanie miejsce na jeszcze jeden sklep
prawdopodobnie z branży AGD/RTV.
G. Kuczyński

spożywczych na terenie powiatu łęczyńskiego:
Łęczna - Wamex, Tesco; Groszek w Jaszczowie; Lewiatan w Milejowie, Nivpol w Puchaczowie, Groszek w Spiczynie,
Zebrano – art. spożywcze: ryż 21 kg, cukier
68 kg, mąka 28 kg, oleje roślinne 16 l, wody mineralne 5 l, soki 6 butelek, makarony 12 kg, kasze
w op. 400 g 6 op., konserwy mięsne 21 szt., konserwy rybne 4 szt., pasztety 3 szt., konserwy warzywne 3 szt., słodycze- ciastka, cukierki, czekolady ok. 4 kg, mleko w proszku, kaszki dla dzieci
3 kg, majonezy 3 szt., ketchupy 3 szt., przyprawy,
kostki rosołowe 4 szt., kawa mielona 1,250 kg,
herbata 6 op; śr. czystości: 1 but. CIF 100 ml,

Fundacja „Dajmy szansę” z siedzibą w Milejowie, ul. Partyzancka 11c, informuje iż w okresie od 03.03.do 31.05.2014 r. prowadziła zbiórkę
publiczną oﬁar w gotówce i darów rzeczowych
na rzecz osób, które ucierpiały w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie przeprowadzonej
na podstawie decyzji starosty łęczyńskiego znak
ZKO.5311.2.2014 z dnia 28.02.2014 r.
Zbiórka została przeprowadzona w następujących formach: dobrowolne wpłaty na konto 90 1020
3206 0000 8002 0106 0029 – kwota 0,00 zł i dobrowolne datki oﬁar w naturze – żywności trwałej do
skarbon stacjonarnych, zestawienie w załączeniu.
Oﬁary w naturze zbierane były w sklepach

Koszty przeprowadzonej zbiórki: opłata skarbowa do wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej - 82,00 zł; koszty
konta wyodrębnionego na potrzeby zbiórki – 70,39
zł; koszty związane z transportem zebranych oﬁar,
koszty łączności telefonicznej i Internetu, materiałów biurowych pokryte zostały ze środków własnych Fundacji jak i partnerów zbiórki, tj. Starostwa
Powiatowego w Łęcznej oraz redakcji „Pojezierze”
i stanowią wkład rzeczowy, podobnie jak praca osób
związanych z przeprowadzeniem zbiórki.
Serdecznie dziękujemy osobom, które zechciały wesprzeć akcję, a także właścicielom sklepów za włączenie się w organizację zbiórki.

Pomoc dla uzależnionych
W Polsce konopie indyjskie są, po alkoholu i nikotynie, najczęściej używanym
środkiem psychoaktywnym, a ich posiadanie, wprowadzanie do obrotu i uprawa są
zabronione zgodnie z przepisami ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii. Krótko mówiąc: marihuana oznaczać może poważne
problemy z prawem.
Gdy już do tego dojdzie, można skorzystać z programu CANDIS lub programu FRED w związku z art. 72 ust.1 i
art. 73 znowelizowanej w dniu 01 kwietnia 2011 r. ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Art. 72 ust.1 „Jeśli osoba
uzależniona lub używająca szkodliwie
substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka
odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda

się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi
w programie edukacyjno- proﬁlaktycznym prowadzonym przez zakład opieki
zdrowotnej lub inny podmiot działający
w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w
programie”.
Art.73 „Przepis art. 72 stosuje się odpowiednio w postępowaniu sądowym do
chwili zamknięcia przewodu sądowego”.
Stowarzyszenie MONAR Poradnia
Proﬁlaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej
jest jedynym punktem na rynku lokalnym,
który daje możliwość skorzystania z indywidualnego programu terapeutycznego
dla osób mających problemy z powodu
używania marihuany i haszyszu Candis.
Zapisy i informacje: 81 462 87 21.
Więcej informacji: www.candisprogram.pl
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Górniczki wracają do gry

Inauguracja ekstraklasy

W pierwszy weekend sierpnia ruszają rozgrywki Ekstraligi. Jesienią
piłkarki rozegrają jedenaście kolejek.
Zmagania zakończą się 25 października. Jak zapewnia sztab szkoleniowy,
nasze zawodniczki są dobrze przygotowane do nowego sezonu.
Górniczki pracowały nad swoją
formą od pierwszego lipca, zarówno
na własnych obiektach, jak i na obozie
wyjazdowym. – Niedawno wróciliśmy
ze zgrupowania w Słubicach, gdzie rozegraliśmy trzy sparingi, z tego jeden
w Berlinie. W pierwszym meczu dziewczyny pokonały Olimpię Szczecin 5:1, a
następnie rozgromiły Stilon Gorzów Wielkopolski 11:0. Osiem goli w tych meczach
zdobyła Anna Żelazko, najskuteczniejsza
zawodniczka ligi. Natomiast potyczka w
Berlinie, z tamtejszą Herthą, zakończyła
się porażką 0:2. Po powrocie, dziewczyny

Dwie bramki, które mogły się
spodobać, kilka świetnych sytuacji
podbramkowych, podział punktów
pomiędzy zielono-czarnych a „białą
gwiazdę” oraz pięć tysięcy widzów
i pewien chaos organizacyjny – tak
mogłaby brzmieć najkrótsza recenzja
z debiutu Górnika Łęczna w ekstraklasie po siedmiu latach nieobecności
w najwyższej lidze polskiej piłki nożnej.
Gospodarze próbowali stosować pressing, więcej biegali, natomiast goście prezentowali lepsze wyszkolenie techniczne.
Ten pressing powodował, że w początkowej fazie gry zawodnicy Górnika Łęczna
stwarzali więcej groźnych sytuacji podbramkowych, głównie za sprawą Tomasza
Nowaka (jak w 9. i 13. min.) oraz Grzegorza Bonina, który w 24 min., po indywidualnej akcji, strzelił obok słupka. Większa
dojrzałość taktyczna i technika zespołu
Wisły Kraków pokazała się jednak w 25.
minucie meczu, kiedy po dośrodkowaniu
Łukasza Garguły z rzutu rożnego główkował Łukasz Burliga i tylko łut szczęścia uratował górników przed utratą bramki. Piłka
traﬁła w poprzeczkę. Odpowiedź piłkarzy
Górnika Łęczna była szybka i co więcej zaowocowała bramką. W 28. min. po stałym
fragmencie gry, świetnym strzałem z pola
karnego popisał się Tomasz Nowak nie dając szans bramkarzowi Wisły.
Niestety zielono-czarni nie potraﬁli
wykorzystać okresu przewagi, co zamiast
podwyższenia wyniku skutkowało utratą
bramki. Nietypowe rozegranie rzutu wolnego w narożniku pola karnego, odegranie

zagrały jeszcze z zespołami z Piaseczna i
Kolbuszowej – mówi Mirosław Staniec,
trener Górniczek.
Jak będzie wyglądać kadra na nadchodzący sezon? Z drużyną pożegnały
się Anna Ciupińska (koniec kariery) oraz
Agata Siczek. Tę lukę należy uzupełnić, klub poszukuje więc zawodniczek,
grających w ataku. Na liście transferowej nie ma jednak jeszcze żadnych
nazwisk.
Mecze rozgrywane w Łęcznej:
02.08 – Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin, 24.08 – Górnik Łęczna – KS GOSiRKi Piaseczno, 06.09 – Górnik Łęczna
– AZS PSW Biała Podlaska, 28.09
– Górnik Łęczna – KKP Bydgoszcz,
04/05.10 – Górnik Łęczna – TKKF Stilon Gorzów, 18.10 – Górnik Łęczna –
KKPK Medyk Konin.
Katarzyna Gileta-Klępka

Rozmowa z Mirosławem Stańcem, trenerem piłkarek Górnika Łęczna

Celem jest mistrzostwo
Piłkarki Górnika Łęczna zakończyły sezon na drugim miejscu z dorobkiem
trzydziestu pięciu punktów. Stawce przewodzi Medyk Konin, natomiast ostatnie
miejsce na podium wywalczyły zawodniczki AZS Wrocław. Niebawem Górniczki
wrócą z urlopów i rozpoczną przygotowania do ligowych rozgrywek. Poprosiliśmy Mirosława Stańca, trenera wicemistrzyń Ekstraligi o podsumowanie minionego roku.
Pojezierze: Pana podopieczne
MS: Niestety jesteśmy ograniczeni
świetnie się spisały. Srebrny medal
budżetem, którego nie możemy przekroto spore osiągnięcie. Niewątpliwie czyć. Stąd też na obecną chwilę nie plawpływ na to miały zimowe wzmocnie- nujemy transferów. Natomiast z klubu
nia. Jak Pan ocenia swój zespół?
odchodzą: Anna Ciupińska i Agata SiMirosław Staniec: Zajęcie dru- czek. Zespół został wzmocniony zimą,
giego miejsca to rzeczywiście duży kiedy pozyskaliśmy pięć zawodniczek
sukces naszej drużyny, tym bardziej,
z Unii Racibórz, która wycofała się z
że srebrny medal wywalczyliśmy jako rozgrywek z powodu braku sponsorów.
pierwsza drużyna seniorów w wo- Atmosfera w naszej drużynie jest coraz
jewództwie lubelskim. Dziewczyny lepsza, piłkarki, które doszły w czasie
ciężko na to pracowały. Rywalizacja zimowej przerwy szybko integrują się
między czołowymi zespołami była bar- z pozostałymi.
dzo wyrównana. Co prawda, już na pięć
P: Jakie stawia Pan cele przed
kolejek przed końcem rozgrywek Me- drużyną w nowym sezonie?
dyk Konin zapewnił sobie mistrzostwo
MS: Celem jest oczywiście zdoPolski, jednak walka o drugie i trzecie bycie mistrzostwa. Jednak z uwagi na
miejsca toczyła się prawie do końca se- kontuzje czołowych piłkarek, może być
zonu. O te lokaty walczyły drużyny z on nieosiągalny.
Żywca, Wrocławia, Lubina i Łęcznej.
P: Mimo sukcesów, odnoszonych
Ostatecznie na dwie kolejki przed koń- przez nasze piłkarki, kobieca piłka
cem, zapewniliśmy sobie drugie miej- wciąż nie jest w Polsce popularnym
sce. Trzecie miejsce zajęły piłkarki AZS sportem. Kobiece drużyny pozostają
Wrocław. Przełomowe okazały się wy- w cieniu męskich, z czego wynika
jazdowe mecze do Wrocławia i Lubina, Pana zdaniem?
które udało nam się wygrać.
MS: Piłka nożna kobiet w naszym
P: Najmocniejsze punkty tego
kraju powoli się rozwija. Drużyn jest
zespołu to…?
niewiele, stąd pewnie brak zainteresoMS: Na pewno do najmocniejszych wania kibiców tą dyscypliną. Poza tym
stron zespołu należy zaliczyć skutecz- kluby nie promują kobiecych drużyn, w
ność naszych napastniczek. Anna Że- mediach nie ma zbyt wielu informacji
lazko zdobyła dwadzieścia trzy bramki na ten temat. A jak wiadomo, współczew całym sezonie – dwanaście, grając śnie, to właśnie media decydują o popujesienią w Unii Racibórz i jedenaście larności i oglądalności. W Niemczech,
wiosną w barwach naszego klubu. Anna Francji ligę kobiecą transmituje telewiSznyrowska zdobyła dziesięć bramek. zja. Na mistrzostwach świata stadiony
Mamy także solidną linię obrony. W były wypełnione do ostatnich miejsc.
całym sezonie straciliśmy dwadzieścia
P: Na koniec, proszę jeszcze podwie bramki, co stawia nas na drugim wiedzieć, jak wygląda system szkomiejscu, tuż za Medykiem Konin.
leniowy, jeśli chodzi o piłkę nożną
P: Co Pana martwi przed rozpo- kobiet?
częciem rundy jesiennej?
MS: W Polsce w szkołach jest zaMS: Mimo dobrych zawodniczek ledwie kilka ośrodków szkoleniowych
w ataku, powinniśmy wzmocnić tę for- dla dziewcząt. Przykładem może być
mację, ponieważ dwie piłkarki – Dże- Konin lub Gorzów. Poza tym szkolesika Jaszek i Anna Sznyrowska z po- nie odbywa się w klubach. Kluby, które
wodu kontuzji nie będą grały przez pół posiadają drużyny w Ekstralidze mają
roku. Anna Ciupińska zakończyła grę obowiązek posiadać drugą drużynę i
w naszym klubie, natomiast Agnieszka drużynę młodzieżową. W Polsce za
Jędrzejewicz nie będzie mogła grać we mało mamy klas sportowych dziewcząt,
wszystkich meczach ligowych, ponie- a przede wszystkim takich ośrodków
waż w tym czasie będzie powoływana sportowych jak w Koninie.
do reprezentacji Polski U17.
Rozmawiała Katarzyna Gileta-Klępka
P: Takie luki kadrowe należy Rozmowa przeprowadzona pod koniec
uzupełnić.
czerwca

do tyłu i silny strzał z dystansu Macieja Sadloka dało Wiśle w 41. minucie wyrównującego gola. Do bramki niechcący przyczynił się Grzegorz Bonin od którego odbita
piłka zmieniła tor lotu, zmyliła bramkarza
i wpadła do bramki.
Do końca pierwszej części meczu wynik
nie uległ już jednak zmianie, chociaż wiślacy
podjęli kilka prób. Wynik ustalony w pierw-

szej połowie nie zmienił się do końca meczu.
Przez pierwszy kwadrans drugiej odsłony
przeważała Wisła, potem walka się wyrównała. W 65. minucie najbliższy wyrównania
był Sebastian Szałachowski (wprowadzony
za zupełnie niewidocznego Pawła Buzałę),
jednak prawie 100 proc. okazji nie wykorzystał, mijając się w polu bramkowym z piłką
znakomicie zagraną przez Bonina.
Trudno po jednym meczu wyrokować o szansach Górnika Łęczna
w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasa.
Wyraźnie widoczny jest już jednak brak
klasowego napastnika, bo w tym pierwszym meczu sprowadzony do Górnika

Aktywne towarzystwo
Okres lata sprzyja organizacji
różnych imprez sportowych. Na boisku treningowym GKS „Górnik”
Łęczna, odbył się mecz towarzyski w
piłkę nożną pomiędzy TKKF „Skarbek” Bogdanka a Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Wynik spotkania,
po bardzo emocjonującej grze, 6:2 dla
drużyny z Lublina. Sędzią meczu był
Zbigniew Osemek.
Zwycięstwo urzędników nie jest zaskoczeniem, gdyż to zespół o dużym potencjale
piłkarskim. Pomimo, że w drużynie łęczyńskiej grali byli piłkarze Górnika Łęczna, to
goście mieli o wiele młodszy skład. Ponadto
są drużyną zaprawioną w piłkarskich bojach,
zgraną chociażby poprzez grę w Lubelskiej
Lidze Orlików. Ponadto „marszałkowcy”
są tegorocznym brązowym medalistą Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich.
Na boisku w Łęcznej jak najbardziej potwierdzili, piłkarską klasę zespołu.
Urząd Marszałkowski w Lublinie
wystąpił w składzie: Grzegorz Łata, Karol Kurzępa, Artur Łuka, Krzysztof Adamczuk, Adam Kloc, Paweł Krzepisz, Piotr
Szewczyk, Marek Drączkowski, Adam
Psujek, Paweł Jędzura, Mariusz Groszek,
Łukasz Makarewicz, Krzysztof Budzyński. Zespół TKKF „Bogdanka” w składzie: Kawerski Kamil, Zieliński Krzysztof, Wilczewski Michał, Gmurkowski Tadeusz, Mileszczyk Marcin, Budka Mirosław, Stasikowski Sławomir, Paszkiewicz
Stanisław, Bakiera Cezary, Ryć Krzysztof,
Wójcik Piotr, Wawryszuk Piotr, Kwietniewski Grzegorz, Bosak Stanisław.

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

Paweł Buzała, nie potwierdził oczekiwań. Wszyscy czekają na wzmocnienie
zespołu. Jednak trzy ostatnie transfery
to znów pomocnicy: Fiodor Cernych to
23-letni pomocnik, reprezentant Litwy,
który ostatnio występował w białoruskim
Dnieprze Mohylew; pomocnikami są też
Patryk Burzyński i Marko Bajic.
Te zakupy na miesiąc przed końcem
okienka transferowego są między innymi
wynikiem słabej pracy klubu z młodzieżą.
Kiedy górnicy rozgrywali swój pierwszy mecz w ekstraklasie
w sezonie 2003/04 to
w wyjściowym składzie było dwóch wychowanków – Grzegorz
Bronowicki oraz Mirosław Budka. W meczu
z Wisłą, nie zagrał żaden wychowanek, a jedynym, który w ogóle
znajduje się w kadrze
jest Paweł Socha, który
gra w pierwszej drużynie bardzo rzadko (w I lidze w ub. sezonie
zagrał 3 razy).
Można też zaryzykować twierdzenie,
że awans do ekstraklasy zaskoczył działaczy
klubu. W organizacji inauguracyjnego meczu
dało się zauważyć sporo improwizacji, co zaowocowało wpadkami, jak te brudne krzesełka na stadionie. O organizacyjnym rozchwianiu świadczy też chociażby stan strony
internetowej klubu, na której jeszcze 21 lipca
(3 dni po inauguracji sezonu) prezentowano
kadrę Górnika Łęczna – ale w sezonie 20132014 i dominowały informacje dotyczące
przygotowań do meczu z Wisłą.
R. Nowosadzki

W ramach pikniku sportowego, zorganizowanego przez ZZ „Kadra” L.W.
Bogdanka S.A. na boisku treningowym
„Górnika Łęczna” odbył się natomiast
mecz piłki nożnej pomiędzy kobiecym zespołem „Górnika Łęczna” w rezerwowym
składzie, a TKKF „Skarbek” Bogdanka,
złożonym z byłych zawodników miejscowych drużyn lokalnych. Pojedynek
zakończył się wynikiem 4:0 dla TKKF.

Wiącek, Paweł Klimkiewicz, Jarosław
Mazurkiewicz, Krzysztof Ryć, Tadeusz
Gmurkowski, Stanisław Bosak. Drużynę
prowadził prezes „towarzystwa” Krzysztof Kwiatkowski.
Na tym samym boisku odbył się również, tradycyjnie jak co roku, mecz pomiędzy polami wydobywczymi kopalni:
Bogdanką a Stefanowem-Nadrybiem, zakończony wynikiem 4:0 dla drużyny połączonych pól Nadrybie-Stefanów.
Rozgrywanym meczom towarzyszyła
miła atmosfera i gorący doping. Sędziami

W składzie kobiet pod wodzą trenera
Mirosława Stańca, wystąpiły: Weronika
Klimek, Alicja Dyguś, Dominika Kwietniewska, Marlena Hajduk, Katarzyna
Żak, Natasza Górnicka, Paulina Pakuła,
Urszula Wasil, Marta Krakowska, Natalia Chudzik, Agata Guściora, Anna Ciupińska, Marina Huzarewicz, Paulina Kawalec. Skład drużyny TKKF „Skarbek”
Bogdanka: Cezary Bakiera, Marcin Zabłotny, Piotr Koza, Radosław Mróz, Piotr
Wójcik, Grzegorz Kwietniewski, Marcin

spotkań byli: Emilia Szymula i Zbigniew
Osemek. Jak więc widzimy Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej „Skarbek”,
prężnie działa w sporcie amatorskim, bo
poza piłką nożną, organizowane są też
zajęcia z piłki siatkowej. Oferta jest niezwykle cena dla społeczeństwa łęczyńskiego bo nie od dziś wiadomo, że sport
to zdrowie. Zachęcam innych do wzięcia
przykładu właśnie z TKKF „Skarbek”
Bogdanka.
M. Łagodziński

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

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; t. spons. - tekst sponsorowany

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach paliw.
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Jest gdzie się bawić!
Dzieci z Piaseczna i Dratowa
mają do swojej dyspozycji nowe,
piękne place zabaw. Utworzone
w ostatnim czasie miejsca do rozrywki są bardzo atrakcyjne, wyposażone w wieże, pomosty, huśtawki, karuzele, kiwaki, zjeżdżalnie i liny.
Otwarcie placów nastąpiło tuż
przed wakacjami, aby najmłodsi mieszkańcy gminy i mali wczasowicze przyjeżdżający w letnie miesiące na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie mogli
spędzić czas na przyjemnej, urozmaiconej i fajnej zabawie, poprawiając swoją
sprawność i umiejętności.
– Każdemu dziecku chcieliśmy
stworzyć odpowiednie warunki do
bezpiecznej zabawy i aktywnego odpoczynku – mówi wójt gminy Ludwin
Andrzej Chabros. – I to nam się udało.
W ostatnich latach mocno postawiliśmy na infrastrukturę rekreacyjną

i sportową. Dzięki temu prawie wszystkie większe miejscowości w naszej gminie mają już kolorowe place zabaw,
z których chętnie korzystają dzieci.
Dodatkowo umieściliśmy je przy każdej szkole, w Ludwinie, Zezulinie, a
ostatnio też w Piasecznie i Dratowie,
aby mogły być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych oraz edukacyjnych. I te inwestycje szybko zaczęły
przynosić wymierne efekty. Bo dziś są
to popularne miejsca do zabawy i wypoczynku, przy okazji będąc również
celem spacerów i spotkań dla całych
rodzin. Korzyści jest zresztą mnóstwo, gdyż tym samym poprawiamy
jakość życia wszystkich mieszkańców
i podnosimy atrakcyjność gminy Ludwin – dodaje.
Place zabaw w Piasecznie i Dratowie zostały sﬁnansowane w 75 proc.
ze środków zewnętrznych. Koszt pierws z e g o
łącznie
wyniósł
39.984 zł,
a drugiego
44.941 zł.
Jeszcze w
tym roku
lub następnym
wybudowany
zostanie
także plac
zabaw w
Kaniwoli.

Polak, Węgier – dwa bratanki
Ludwin i Teglas są partnerskimi
gminami od dziewięciu lat. W ramach
stałej współpracy w tym roku do naszej gminy przyjechała delegacja węgierskiej młodzieży.
– Gościliśmy czternastu uczniów,
w wieku do 10 do 15 lat oraz czworo
opiekunów – mówi Kinga Suprowicz,
dyrektor Gimnazjum Publicznego w Ludwinie. – W programie mieli zaplanowane wyjazdy do Kazimierza Dolnego,
Kozłówki oraz Lublina, gdzie zobaczyli

Muzeum na Majdanku, Stare Miasto i
Zamek. To oczywiście nie wszystkie
atrakcje, bo Węgrzy poznawali również naszą gminę, a także odpoczywali
nad urokliwym jeziorem Piaseczno.
Wszystkie imprezy, w tym dyskoteki,
wieczorki, szkoła językowa i piknik rodzinny były organizowane z udziałem
naszej ludwińskiej młodzieży – dodała
W przyszłym roku w ramach wymiany uczniowie z Ludwina pojadą do
Teglas.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie 32m, ul. Żabickiego 2(8 piętro). Cena do uzgodnienia.
Tel: 665 324 742.
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia
Stara Wieś, 36 ar, ogrodzona, doprowadzona woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja.
Cena do uzgodnienia. Tel. 697 154 093.
Sprzedam dom murowany 75m2 1,5h
pola. Cena 170tys. Milejów. Tel. 691
996 334
Sprzedam mieszkanie własnościowe M4
64m2 osiedle Bobrowniki(Wiklinowa),
po remoncie(stan bardzo dobry). Cena
218 tys zł do negocjacji. Tel 884 884 386
505 202 189
Sprzedam mieszkanie M4 + przybudówka, 70m2, po remoncie, parter, ul.
Orląt Lwowskich 5/35, cena 3750 m2.
Tel. 509 058 160
Sprzedam dom działka 30ar, metraż
domu 260m2 stan surowy. Wszystkie media. Witaniów przy lesie Borek. Cena 450
tys. zł. Tel. 600 627 684
Sprzedam działkę budowlaną 60 ar.
Wszystkie media. Ciechanki Krzesimowskie. Tel. 661 057 426
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie hodowlanym. Trębaczów. Tel. 513 981 795
Sprzedam mieszkanie 64 m2 parter ul.Sikorskiego 6, cena ok.212 tys.zł. Do negocjacji. Do zamieszkania od zaraz. Tel.
606194026
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 30ar
w Nowogrodzie. Oddalona od drogi krajowej Lublin-Łęczna o 300m. Cena do
negocjacji. Tel 600 378 236
Sprzedam mieszkanie M4, 61,3 m2, ul.
Górnicza, 1 piętro. Cena do negocjacji.
Tel. 512 315 158.
Sprzedam lokal użytkowy, 34 m2, ul. 11ego listopada (Stara Łęczna). Cena do negocjacji. Tel. 512 315 158.

OGŁOSZENIA FIRMOWE
Wynajmę dwa pomieszczenia garażowe
o pow. 36m2 każde, w Łęcznej,
na terenie strzeżonym.
Warunki najmu do uzgodnienia.
Informacje: telefon 81 75 21 044 wew. 42
lub 604 128 127

Dożynki
Tegoroczne dożynki powiatu łęczyńskiego odbędą się 24 sierpnia
w Puchaczowie. Oprócz tradycyjnych
elementów jak korowód dożynkowy
czy dzielenie chleba, odbędą się liczne
konkursy i występy rozrywkowe.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół GOLECuORKIESTRA.
(r)

Disco Polo to jego marzenie
Karol Zawrotniak z Głębokiego nagrał piosenkę „Tak Bardzo Tego Chcę” która
podbija internet. Discopolowa piosenka ma szanse stać się nowym hitem. Rozmawiamy z Karolem o jego niespodziewanym sukcesie.
Skąd zainteresowania muzyką?
Wszystko zaczynało sie już od najmłodszych lat, jako małe dziecko słuchałem
i oglądałem disco polo. Posiadam nagrania
na których mając 2 lata tańczę przy takich
programach. Mój tato grał zawsze na akordeonie, a marzeniem mojego dziadka było
żeby miał swój zespół. Jemu niestety to się
nie udało, ale ja postanowiłem spełnić to
marzenie. Kiedyś pod choinkę dostałem
zabawkę - keyboard na której grałem kolędy ze słuchu. Rodzice postanowili mnie
wysłać do szkoły muzycznej i trzy razy w
tygodniu przez około 6-7 lat uczyłem się
gry na keyboardzie oraz śpiewałem w ludowym zespole.
Jak traﬁłeś do zespołu Deﬁs?
Jak byłem w technikum to zobaczyłem ogłoszenie, że
ktoś poszukuje wokalisty do zespołu,
postanowiłem spróbować i się udało. To
były początki mojej
przygody, chłopaki z
zespołu juz mieli za
sobą długą przygodę z
muzyką. Każdy z nich
jest prawdziwym muzykiem, Daro 20 lat
przygody z muzyką,
Krzysiek 15 i Arek podobnie. Każdy z nich
wniósł coś innego
do zespołu i razem
tworzymy naprawdę
zgraną paczkę. Powiem szczerze czuję sie
wśród nich jakby to była moja rodzina.
Jak traﬁłeś do talent show Disco
Star
Przygoda z tym programem to spontaniczna decyzja. Pomyślałem żeby spróbować w nim swoich sił. Bez namysłu
wziąłem auto, jeden podkład do piosenki
„jolka jolka” i pojechałem. Po castingu w
Lublinie przyszedł czas na Warszawę. Byłem wtedy w grupie 36 osób z całej Polski.
W drugim odcinku w parze z Agnieszką
Mortką (ona wygrała program) odpadłem... Porażka zmotywowała mnie do

dalszych działań i w głowie miałem „ja
wam pokaże” Jestem uparty i będę dążył
do realizacji swoich marzeń.
Jak powstawała piosenka „Tak
bardzo tego chcę”?
Kiedyś po prostu obiecałem pewnej
osobie, że napiszę dla niej piosenkę. Pożyczyłem dobre klawisze i tak się zaczęło.
Pewnego dnia siadłem do pisania tekstu,
wziąłem zeszyt i ruszyło... Pierwszego
dnia siedziałem kilka godzin, od tego momentu rymy chodziły mi po głowie cały
czas. Miewałem takie sytuacje ze budząc
sie w środku nocy przychodziły mi do
głowy nowe pomysły. Wtedy zapalałem
światło, włączałem klawisz i nagrałem to
sobie, dopisując brakujące słowa.
Co robisz na co dzień? Sodówka nie
uderza do głowy?
Na co dzień studiuję zaocznie BHP
i gram po weselach.
Propozycję koncertów otrzymuję już od
pierwszego dnia udostępnienia klipu w
Internecie. Niestety
do końca września
nie mam wolnego
weekendu. Teledysk
na chwilę obecną jest
tylko w internecie na
youtube ale w sierpniu powinien mięć
swoją premierę w
Polo tv i Disco polo
music.
Jak na teledysk zareagowali znajomi o rodzina?
W swoim środowisku otrzymuję
same cieple i motywujące słowa, gram w
piłkę w Błękicie Cyców (awansowaliśmy
teraz do okręgówki) i chłopaki z zespołu
też mnie motywują. Mama jest ze mnie
dumna i myślę ze tato jakby żył też, byłby
dumny. Wierzę że pomaga mi z góry.
Grzegorz Kuczyński
Piosenkę 22 letniego Karola Zawrotniaka można oglądać w serwisie youtube.
com Teledysk został nagrany w Redzie.

Dieta w Hashimoto
Zapalenie tarczycy Hashimoto, czyli
przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego to najczęstszy rodzaj
zapalenia tarczycy i najczęstsza przyczyna
pierwotnej niedoczynności gruczołu tarczowego. Zapalenie Hashimoto to choroba autoimmunologiczna.
Warto wierzyć, że żywność jest lekarstwem i skuteczną proﬁlaktyką. Ostatnie
doniesienia prasowe dowodzą, że można
skutecznie wspomóc kurację farmakologiczną odpowiednim sposobem żywienia.
Jak wykazały badania, obecność glutenu
w diecie może nasilić autoimmunologiczną chorobę tarczycy. Zaleca się wykluczenie glutenu z jadłospisu, suplementację selenu, wskazuje się na znaczną rolę

witaminy D oraz kwasu omega-3. Podobnie jest z kazeiną zawartą w mleku krowim. Jeżeli te produkty nasilają objawy
choroby warto je ograniczyć. Należy
wprowadzić produkty pełnowartościowe i
bardzo zdrowe, tj. warzywa 5 porcji dziennie, kasze, oleje roślinne, chude mięso.
Dieta to tylko jeden element wspomagający walkę z chorobą, drugim elementem
jest regularna aktywność ﬁzyczna dostosowana do zdrowia i kondycji pacjenta.
Każdy przypadek Hashimoto jest
inny i należy rozpatrywać indywidualnie.
Niezbędne jest kompleksowe podejście
do choroby oraz odpowiednie połączenie
leczenia farmakologicznego i dietetycznego. (źródło: FoodForum)

