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Festyn jakich w Łęcznej brakuje
Rodzinny festyn z kinem pod chmurką za nami.
Było głośno, kolorowo i wesoło. Pogoda 12 sierpnia
również dopisała. W ciągu dnia słoneczna pogoda,
w nocy spadające gwiazdy.

- Dmuchane atrakcje, malowanie twarzy, wspólne gry, a
nieco później zabawy z animatorami z lubelskiej Sceny Juno
przyciągnęły na międzyosiedlo-
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Dożynki powiatowo-gminne

W tym roku powiatowe obchody Święta Plonów
mieszkańcy powiatu łęczyńskiego będą wspólnie obchodzić w Ludwinie. Impreza
odbędzie się 9 września na
targowisku gminnym.
Początek uroczystości to
godz. 10.45: korowód z wieńcami, oficjalne otwarcie, msza
święta, obrzęd dzielenia chlebem
przy dźwiękach Orkiestry Górniczej. Blok artystyczny, głównie
o charakterze folklorystycznym,
o godz. 14.00 rozpocznie kapela
podwórkowa Alternatywy 5 z
Łopiennika Górnego, po której
wystąpi zespół z mołdawskiego
Rejonu Riscanii oraz najlepsi

wykonawcy
reprezentujący
gminy powiatu łęczyńskiego.
O godz. 17.00 usłyszymy
najbardziej znane i lubiane polskie przeboje w profesjonalnym
wykonaniu muzyków z lubelskiego zespołu Standard Brass
Band. O godzinie 19.00 piękne
i odważne mieszkanki powiatu zaprezentują się na
dożynkowej scenie w lubelskich
strojach ludowych
oraz sukienkach
wieczorowych
i powalczą o tytuł
Miss Powiatu Łęczyńskiego. Swoją

Szybkość i jakość Internetu
mają ogromne znaczenie. Specjaliści z firmy Enterpol doskonale o
tym wiedzą. Jako jedyni w Łęcznej
zwiększyli przepustowość łącza aż
do 600 Mb/s. Od teraz możesz zaoszczędzić swój czas i pieniądze.
Niezależnie od tego, czy
korzystamy z Internetu w celach rozrywkowych, czy biznesowych potrzebujemy usługi
internetowej na najwyższym
poziomie. Czy istnieje firma,
która oferuje Internet szybki w
atrakcyjnej cenie?
Firma Enterpol znana jest
jako lokalny dostawca usług internetowych. Specjaliści firmy

pragnęli wprowadzić innowacyjne udogodnienia dla użytkowników Internetu. Od teraz, firma
Enterpol jako jedyna w Łęcznej
oferuje mieszkańcom błyskawiczną prędkość łącza aż do 600
Mb/s w atrakcyjnej cenie.
Czy wiesz, że Agencja Marketingowa Mediakix sprawdziła, że,
przeciętny człowiek poświęca na
media społecznościowe czyli Facebook, YouTube i Instagram ponad
godzinę dziennie ? Nie trać aż tylu
minut! Skróć ten czas z pomocą
szybkiego Internetu od Enterpol. To
proste, szybszy Internet to oszczędność Twojego czasu. Od teraz za
niewielką kwotę możesz zwiększy
prędkość Internetu, a wtedy Twoje
witryny będą otwierać się z niewyobrażalną prędkością. Dodatkowo
poczujesz różnicę ładowania się

Dawna suszarnia chmielu, będąca częścią odnawianych przez urząd zabudowań
folwarcznych, zamieniona
zostanie w punkt widokowy.
Trwa montaż schodów.
Po pracach w otoczeniu
folwarku i zabezpieczeniu
najbardziej zniszczonych bu-

dynków stajni i obory przyszedł czas na dawną suszarnię
chmielu. Wykonano już roboty związane z izolacją ścian
fundamentowych. Po wcześniejszym
przygotowaniu
podłoża we wnętrzu wieży
rozpoczął się wstępny mondok. na str. 5

miss wybierze też zgromadzona
publiczność.
O godz. 21.00, podczas koncertu gwiazdy wieczoru Lanberry - jednej z najpopularniejszych
młodych polskich wokalistek z pewnością nie zabranie jej wielu
radiowych przebojów jak „Podpalimy świat”, „Piątek”. Imprezę zadok. na str. 8

Najszybszy Internet w Łęcznej

wy skwer w Łęcznej setki osób
i wywołały tysiące uśmiechów na
twarzach dzieci – mówi zastępca
burmistrza Leszek Włodarski.
Około 350 osób oglądało
wspólnie animowany film „Happy Feet: Tupot małych stóp 2”,
siedząc na krzesełkach, kocach,
plażowych matach. Starsi uczestnicy festynu zostali także na seansie filmu „Iluzja”.
Zamiast
inwestować
w kosztowne Dni Łęcznej, może
warto postawić na kilka mniejszych imprez na osiedlach? Te
formaty jak widać się dobrze
sprawdzają.
BB

Punkt widokowy w suszarni

dużych plików ze zdjęciami. Jeśli
z jakiegoś powodu nie możesz pozwolić sobie na wyjście do kina, to
twój ulubiony film obejrzysz w sieci czerpiąc z tego maksimum przyjemności. Od teraz w prosty sposób
można zaoszczędzić swój czas
i pieniądze. Co wystarczy zrobić?
Po pierwsze wyjmij z lodówki
swój ulubiony napój, usiądź wygodnie na kanapie i serfuj po sieci
ile chcesz i gdzie chcesz - ale pamiętaj szybkość łączna i jakość ma
znaczenie. Dlatego najpierw weź do
ręki telefon i zadzwoń 81 516 80 00
lub 785 933 230 – Doradca Klienta
z Enterpol przedstawi atrakcyjną
ofertę prędkości Internetu dla 600
Mb/s lub innych prędkości, które Cię interesują. Można również
przyjść osobiście do biura - Łęczna
ul. Staszica 1.
tekst spons.
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KRONIKA ZDARZEŃ
Podpalił osiem samochodów

Do podpalenia doszło pod koniec lipca. Na parkingu firmy
kurierskiej mieszczącej się na lubelskich Bronowicach pożar pojawił się przed godz. 17.30. Ogień rozprzestrzeniający się wśród
zaparkowanych dostawczych samochodów gasiły dwa zastępy
straży pożarnej. W wyniku pożaru spłonęły cztery busy, a kolejne cztery zostały uszkodzone. Straty oszacowano na blisko 140
tys. zł. Wstępne ustalenia wskazywały, że doszło do podpalenia.
Przypuszczenia te potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa. Na
miejscu policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. butelkę z łatwopalną substancją.
Sprawą ustalenia podpalacza zajęli się policjanci z Wydziału
do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie.
Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Lublinie. 9 sierpnia mężczyzna został zatrzymany. Policjanci pojechali
po niego do Krasnegostawu, gdzie mieszka. Stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli też jego odzież, w którą ubrany był w chwili
popełnienia tego przestępstwa. 27-latek został przewieziony do
KMP w Lublinie i osadzony w policyjnym areszcie. Za przestępstwo sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu
wielu osób w wielkich rozmiarach grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja i prokuratura wnioskują o jego tymczasowe
aresztowanie.

Policjanci wyprowadzili rodzinę z płonącego mieszkania

że zmarły mężczyzna posiadał prawo jazdy wyłącznie kategorii B. W sprawie prowadzone jest postępowanie, które pozwoli
wyjaśnić jak dokładnie doszło do wypadku.

Zapaliły się okoliczne pola

22-letnia mieszkanka Nadrybia jadąc traktorem z podczepioną prasą gubiła palącą się słomę. Od słomy rozpoczął się
pożar okolicznych pól. Trwa wyjaśnianie w jaki sposób doszło
do zapłonu słomy.
Do nietypowego pożaru pól doszło w Nadrybiu. Wstępnie
ustalono, że kierująca ciągnikiem rolniczym marki Ursus, 22letnia mieszkanka Nadrybia ciągnęła zaczepioną do pojazdu
prasę do słomy. Wewnątrz prasy z nieznanych przyczyn zapaliła się belka słomy. Paląca się słoma w trakcie jazdy wypadała z
prasy zaprószając ogień na okoliczne pola. Doszło do pożaru, w
którym spaliło się ok. 0,6 ha zboża, 1,5 ha słomy oraz 3 ha rżyska należącego do okolicznych rolników. Kierująca traktorem
kobieta była trzeźwa. Na miejscu oprócz policjantów pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Powstałe straty wynoszą kilka
tysięcy złotych. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca
pożaru oraz szczegółowe oględziny traktora wraz z prasą.

Złapali sprawców rozboju i pobicia

Kryminalni z Łęcznej wytypowali i zatrzymali sprawców
rozboju, którzy dwa dni wcześniej zaatakowali 27-letniego mieszkańca gm. Cyców. Napastnicy zadali swojej ofierze kilka ciosów
pięścią w twarz aby zabrać mu torbę. Zaczęło się od tego, że pokrzywdzony w środku nocy postanowił wypić z napastnikami
alkohol na jednej z łęczyńskich stacji paliw. Podczas spożywania
alkoholu jeden z napastników uderzył go pięścią w twarz i wyrwał
mu z ręki torbę z osobistymi przedmiotami. W tym czasie drugi
z napastników również zaczął przymierzać się do ataku. Pokrzywdzony, 27-latek z gminy Cyców zaczął uciekać i wzywać telefonicznie policję. Mundurowi, kiedy przybyli na miejsce nie mieli
problemów aby ustalić napastników.
W bardzo krótkim czasie udało im się zatrzymać jednego
z nich – 31-latka oraz odzyskać zrabowaną torbę. Kilka godzin
później w ręce policjantów wpadł drugi z rozbójników: 29-latek
pochodzący z Łęcznej. Obaj mężczyźni z powodu swojej kryminalnej przeszłości są dobrze znani łęczyńskim policjantom. Przebywają w policyjnym areszcie. Za dokonanie rozboju sprawcom
grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Do pożaru doszło 7 sierpnia przed godz. 6. rano. Dyżurny
policji otrzymał zgłoszenie o tym, że pali się mieszkanie na II
piętrze bloku przy ul. Pozytywistów w Lublinie. Policjanci pojawili się na miejscu zdarzenia jako pierwsi. Funkcjonariusze
weszli do zajętego płomieniami ognia i gęstym dymem mieszkania. Tam znajdowała się 92-letnia kobieta wraz z 52-letnim
synem. Policjanci wyprowadzili rodzinę na zewnątrz, udzielili
pierwszej pomocy, a później przekazali przybyłej na miejsce
załodze karetki pogotowia.
Zarówno kobieta, jak i jej syn zostali zabrani do szpitali.
52-latek ma poważne poparzenia ciała. Z kolei w wyniku akcji Wypadek z udziałem busa
Na rondzie w Łęcznej doszło do kolizji drogowej. Kierowratunkowej z obrażeniami do szpitala trafił także jeden z funkcjonariuszy. Policjant z IV komisariatu doznał m.in. poparzeń. ca busa w wyniku nieprawidłowej zmiany pasa ruchu doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki
Strażacy, którzy przyjechali na miejsce ugasili pożar.
BMW. Obydwaj kierujący byli trzeźwi.
Strzelając z wiatrówki zranił 19 latkę
Do zdarzenia doszło wczoraj, 2 sierpnia przed godziną 20
Policjanci wyjaśniają okoliczności postrzelenia z broni
na
rondzie
w Łęcznej. 59-letni mieszkaniec gminy Milejów,
pneumatycznej 19-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło na osiedlu LSM w Lublinie. Z okna jednego z bloków, w kierunku gru- kierujący busem kursowym marki Mercedes wjechał na wepy młodych ludzi padły strzały z broni pneumatycznej. Jeden z wnętrzny pas ronda a następnie w wyniku zmiany pasa ruchu
wystrzelonych śrutów zranił 19 letnią kobietę. Pokrzywdzona z z lewego na prawy doprowadził do zderzenia z prawidłowo
jadącym od strony Włodawy pojazdem marki BMW. Policjanobrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.
Policjanci z Oddziałów Prewencji Policji ustalili skąd mo- ci przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w
gły paść strzały. Mundurowi wytypowali mieszkanie i chwi- wydychanym powietrzu. Obydwaj kierujący byli trzeźwi.
Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał a pasalę później już stali przy jego drzwiach. Wewnątrz mieszkania
znajdowało się dwóch mężczyzn i kobieta, wszyscy twierdzili, żerowie busa kursowego przesiedli się do innego środka transże nie mają pojęcia skąd padły strzały. W jednym z pokoi poli- portu. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym.
cjanci odnaleźli wiatrówkę, podczas przeszukania zabezpieczono także dwie sztuki broni czarnoprochowej oraz ponad 80 szt.
różnego rodzaju amunicji. Do wyjaśnienia zatrzymany został
59-letni mężczyzna i jego 26-letni syn. Zarzuty przestawione
zostały młodszemu z mężczyzn. Podejrzany odpowiadał będzie
za narażenie kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia bądź
zdrowia. Grozić mu może do 3 lat pozbawienia wolności.

Dziecko wrzuciła do kosza

W Milejowie kobieta urodziła dziecko chwilę po odejściu od
taśmy produkcyjnej. Noworodka wrzuciła do kosza na odpady.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa.
36-latka z Ukrainy pracowała w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego w Milejowie. W pewnym momencie odeszła od
taśmy produkcyjnej i długo nie wracała. W zakładzie pracowała
też siostra kobiety, która po pewnym czasie poszła jej szukać.
Znalazła ją zakrwawioną w łazience. Dziecka nigdzie w pobliżu
nie było. Wreszcie inne współpracownice odnalazły nieoddychające dziecko w plastikowym koszu. Noworodek nie oddychał,
Pijany motorowerzysta sprawcą wypadku
jednak udało się uratować życie nowo narodzonej dziewczynce.
14 sierpnia przed godz. 22 patrol łęczyńskiej drogówki został
Ukrainka i jej córka trafiły do szpitala. Prokuratura prowaskierowany do miejscowości Kaniwola, gdzie doszło do zdarze- dzi śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa. Kobiecie grozi
nia drogowego z udziałem motorowerzysty. Na miejscu policjanci 5 lat więzienia.
ustalili, że 44-letni kierujący motorowerem marki Junak na pro- Dwa utonięcia na Lubelszczyźnie
stym, nieoświetlonym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas
W ostatnich dniach lipca na terenie województwa lubelruchu. 44-latek z gm. Ludwin zmusił jadącą z naprzeciwka kierują- skiego doszło do dwóch utonięć. W Lublinie w rzece Bystrzyca
cą volvo do zjechania na lewą część jezdni, aby uniknąć zderzenia utopił się 23-latek. Spędzał czas z grupą znajomych, którzy najczołowego. Motorowerzysta zaczepił manetką o bok samochodu. prawdopodobniej spożywali alkohol. Rano z kolei w prywatW wyniku zdarzenia ucierpiał motorowerzysta, który z ura- nym stawie na terenie gm. Cyców znalezione zostały zwłoki
zami ciała został przetransportowany do szpitala w Łęcznej. Od 48-latka. Mężczyzna najprawdopodobniej postanowił wykąpać
44-latka wyczuwalna była woń alkoholu, ale mężczyzna odmówił się w swoim stawie i utonął.
poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym poNiestety do utonięć mógł przyczynić się alkohol. Jak wstępnie
wietrzu w związku z czym od 44-latka pobrano krew do badania. ustalili policjanci nad rzeką Bystrzycą w rejonie ul. Drewnianej
Jak się okazało mężczyzna posiada zakaz prowadzenia wszelkich przebywała kilkuosobowa grupa znajomych. Najprawdopodobniej
pojazdów mechanicznych.
spożywali alkohol. Około godziny 22.00 jeden z nich – 23-latek
Śmiertelny wypadek w Zawadowie
z gm. Konopnica postanowił wskoczyć do rzeki. Znajomi w pewDo tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę po nym momencie stracili go z oczu. Wezwani na miejsce policjanci
godz. 17:00 w Zawadowie, gm. Puchaczów. Motocyklista ja- oraz strażacy rozpoczęli poszukiwania. Akcja zakończyła się po
dący jednośladem marki Kawasaki zjechał z drogi i uderzył w północy, kiedy z rzeki wyłowiono ciało mężczyzny.
skarpę. Mimo przeprowadzonej reanimacji, 32-letni mężczyzna
Drugie zdarzenie miało miejsce na trenie gm. Cyców.
poniósł śmierć na miejscu.
W prywatnym stawie utopił się właściciel stawu 48-letni mężPolicjanci pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin czyzna. Najprawdopodobniej wczoraj postanowił się wykąpać.
prowadzili oględziny miejsca zdarzenia, podczas których za- Dziś około godziny 7.00 ciało znalazł jego sąsiad, który przybezpieczyli szereg śladów. Z policyjnych baz danych wynika, szedł do niego na wspólne wędkowanie.

Dachował po zderzeniu z innym pojazdem

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 13
sierpnia. Kierujący dacią mężczyzna nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do kolizji z innym pojazdem a
następnie dachował w przydrożnym rowie.
O godz. 8:40 służby zostały zaalarmowane o zdarzeniu
drogowym w miejscowości Piaski na ul. Lubelskiej. Jak ustalili
policjanci 45-letni kierowca pojazdu marki Dacia zjechał nagle
na przeciwległy pas ruchu drogowego i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd marki Opel z przyczepką. Następnie pojazd
dacia dachował w przydrożnym rowie. Kierowca dacii został
przewieziony do szpitala ale po przeprowadzeniu badań okazało się, że posiada ogólne potłuczenia ciała. Kierowcy pojazdów
byli trzeźwi. Teraz policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Zginęła na torach

Do tragicznego w skutkach wypadku kolejowego doszło 9 sierpnia w nocy. Pod kołami pociągu zginęła 25-latka. W nocy o godz.
2:50 świdnicka policja otrzymała informację o potrąceniu pieszej
przez pociąg. Towarowy skład jechał od strony Lublina w kierunku
Chełma. Jak wstępnie ustalili policjanci kobieta znajdowała się na
torowisku i pomimo, że maszynista natychmiast zaczął hamować,
nie było możliwości uniknięcia zdarzenia. Ustalono, że ofiarą wypadku jest 25-latka ze Świdnika. Maszynista był trzeźwy. Policja
ustala dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Wypadek. Rowerzysta w szpitalu

5 sierpnia o godz. 12:30 doszło do wypadku z udziałem
pojazdu osobowego oraz rowerzysty. Kierowca pojazdu jadąc
ul. Niepodległości w kierunku ul. Kosynierów skręcił w ul.
Króla Pola i nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu
prawidłowo cykliście. Do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej. W wyniku zdarzenia 17-latek z obrażeniami głowy został
przewieziony do szpitala. 25-letni kierowca renault był trzeźwy.
Dokładne okoliczności tego wypadku bada policja.

Motocykl po zderzeniu z samochodem wpadł w 12-latka

Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, który wydarzył się 31 lipca. 27-letni mężczyzna kierujący audi wyjeżdżając
z ulicy Spadochroniarzy nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 24letniemu motocykliście jadącemu Al. Lotników Polskich w kierunku ul. Racławickiej. Doszło do zderzenia pojazdów. Motocykl
wytrącony z toru jazdy uderzył w znaki drogowe a następnie w
12-latka, który oczekiwał na przejście przez jezdnię. Chłopiec oraz
motocyklista z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 27-latkowi policjanci zatrzymali prawo jazdy. Policja bada dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Mały karambol na DK-12

29 lipca na drodze krajowej nr 12 na wysokości Kazimierzówki, doszło do dwóch zdarzeń drogowych, które nastąpiły kolejno
po sobie. Kierujący pojazdem ciężarowym zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne. Widząc zdarzenie, dwóch kierowców chciało się zatrzymać by udzielić pomocy zakleszczonemu w
kabinie kierowcy. Wówczas na ich samochody najechał kolejny
pojazd osobowy. W wyniku zdarzenia kabina pojazdu ciężarowego została kompletnie zmiażdżona a kierowca tira uwięziony. Całe
zajście widzieli inni kierowcy, którzy chcieli udzielić pomocy poszkodowanemu. Kierujący citroenem zatrzymał się na poboczu a
jadące za nim BMW zaczęło zwalniać. W tym momencie w jego
tył uderzyło suzuki i BMW uderzyło w stojącego citroena.
Strażacy ponad godzinę uwalniali zakleszczonego w ciężarówce mężczyznę. Po wydobyciu go z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala. Z obrażeniami do szpitala trafiło również
2,5 letnie dziecko podróżujące BMW. W miejscu zdarzenia droga
przez kilka godzin była całkowicie zablokowana, policjanci wytyczyli objazdy.
opr. R. Nowosadzki
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Będą dłuższe wakacje? Zmiana szeryfa w Łęcznej
Szkoła z basenem w Łęcznej przechodzi gruntowny
remont. Łęczna nieoczekiwanie pozyskała ponad 2,3 miliona złotych dofinansowania
z Unii Europejskiej na termomodernizację budynku, kilka
kolejnych milionów dołoży
z własnego budżetu.
Zakres robót jest bardzo
szeroki, a w szkole wymienione zostanie właściwie wszystko

oprócz ścian, ale prace dotkną
też ich, bo zostaną docieplone.
Roboty budowlane zostały rozłożone na dwa lata i muszą w
ogromnej większości być wykonywane w trakcie wakacji kiedy
w szkole nie ma uczniów. Jednak
opóźnienia z przetargami, a także brak pracowników w firmach
wykonujących prace w szkole,
zdaniem niektórych rodziców,
stawiają pod znakiem zapytania
rozpoczęcie roku szkolnego od
poniedziałku 3 września.

I chociaż na stronie urzędu
czytamy, że ekipy remontowe
pracowicie spędziły wakacyjny
czas. Na ukończeniu są prace
związane z wymianą instalacji
elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania. Realizowane
są ostatnie prace niezbędne do
rozpoczęcia zajęć w szkole, to
rodzice patrzą na to z niedowierzaniem. Największym problemem ma być wymiana okien,
która zdanie rodziców
idzie dość powolnie.
- Nie ma żadnego
zagrożenia dla terminu rozpoczęcia roku
szkolnego. Dzieci zaczną naukę 3 września
- zapewniają urzędnicy
z miejskiego ratusza.
Prace nie będą jeszcze
skończone, sale być
może nie będą tak ładne jakbyśmy sobie tego życzyli, ale będzie
się można uczyć. Roboty zostaną
zakończone w przyszłe wakacje,
a mniejsze roboty, które nie będą
przeszkadzały w zajęciach zrealizujemy po lekcjach i w weekendy
– dodają urzędnicy.
Do końca października zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu basenu
i zakończone prace nad instalacją wentylacyjną.
BB

Jest trzech kandydatów

Swoje kandydatury na burmistrza Łęcznej zgłosiło już
trzech kandydatów: Leszek Włodarski – reprezentujący
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa; Piotr Winiarski – kandydat Prawa i Sprawiedliwości; Mariusz Fijałkowski – przedstawiciel komitetu „Lepsza Łęczna”.

Ostrożnie z suplementami

Suplementy diety to skoncentrowane źródła witamin, składników
mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny
fizjologiczny. Nie leczniczy! Na rynku dostępnych jest około 10 tys. suplementów i nieograniczona ilość produktów ziołowych. Pacjenci wykazują
nieograniczoną wiarę w brak ich skutków ubocznych. Tymczasem wiele
ziół może mieć skutki uboczne zarówno bezpośrednio jak i w połączeniu z
lekami, zmieniając ich działanie czy wręcz podnosząc ich toksyczność!
Na przykład nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne mogą spowodować dziurawiec, echinacea. Miłorząb japoński może powodować nasilenie krwawień poprzez osłabienie czynności płytek krwi. Siemię lniane
często stosowane osłonowo w chorobach przewodu pokarmowego utrudnia wchłanianie leków np. obniżających ciśnienie tętnicze.
Mimo wielu zalet leków ziołowych naukowcy mają wiele wątpliwości czy są tak bezpieczne jak powszechnie się sądzi. Leki pochodzenia roślinnego nie posiadają wiarygodnych badań o odległych skutkach
działania np. na wątrobę, nerki, układ krążenia. Są podejrzenia o alergizujące działanie ziół na organizm człowieka.
Znaczenie ma też zanieczyszczenie ziół np. bakteriologiczne które
mogą prowadzić do poważnych zakażeń. Dlatego suplementy diety, zioła i
leki bez recepty muszą być zażywane z rozmysłem. Kobiety w ciąży, karmiące piersią i dzieci powinny szczególnie wystrzegać się stosowania tych
substancji. Krzykliwe reklamy wielokrotnie naruszające prawo, powodują,
że nie tylko pacjenci tracą poczucie co jest lekiem a co odżywką.
Piotr Jarecki, lekarz pediatra Inavita Łęczna

Jako pierwszy, już w czerwcu zamiar kandydowania ogłosił
Leszek Włodarski, aktualny zastępca burmistrza Łęcznej, wcześniej nauczyciel, zastępca i dyrektor szkoły. Z chwilą ogłoszenia
terminu wyborów zaprezentował
swój program wyborczy, który w
całości można znaleźć na www.
leszekwlodarski.pl. W kilku słowach można powiedzieć, że L.
Włodarski chce kontynuować
inwestycje (drogowe i inne), zapewnić mieszkańcom ok. 500 nowych miejsc parkingowych, sprawić by w Łęcznej żyło się lepiej
i przyjemniej (kultura, rozrywka,
sport, rekreacja). Jego program,
chociaż obszerny, nie ma ostatecznego kształtu. Ten mają nadać
sami mieszkańcy gminy, do których zwrócił w internecie oraz za
pomocą ok. 5 tys. listów: Chcę
wykorzystać życiowe doświadczenie seniorów, ale także energię
i zaangażowanie ludzi młodych.
(…) Jaka powinna być przyszłość
miasta? W jakim kierunku powinien zmierzać dalszy rozwój gmi-

ny? Na co postawić, a co należy
zmienić? (…) porozmawiajmy
o Łęcznej. Wspólnie zastanówmy
się jaka powinna być przyszłość
gminy Łęczna – czytamy na stronie kandydata.
22 sierpnia przed ratuszem
w Łęcznej Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego
kandydata na burmistrza Łęcznej – Piotra Winiarskiego, szefa
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Transportu Drogowego w Lublinie, czyli takiego odpowiednika
policji w stosunku do transportu
drogowego. Kandydat czterokrotnie był radnym powiatowym, wicestarostą i starostą łęczyńskim.
– Swój program opieram na pięciu filarach – mówił w Łęcznej. To
gospodarka z akcentem na sprawy
komunalne, rozwój kultury i sportu, pomoc i edukacja społeczna,
inwestycje oraz otworzenie Łęcznej na turystów. Dobrze znam
oczekiwania i bolączki mieszkańców mojego miasta i gminy
– zapewniał. P. Winiarski nie ma
dok. na str. 5

Górnik został przysypany kamieniami i gruzem skalnym podczas pracy w kopalni
węgla kamiennego „Bogdanka” na polu Nadrybie. Akcja
ratownicza zakończyła się
sukcesem.
Do wypadku doszło po
południu w Bogdance na Polu
Nadrybie. Z odprężonego górotworu posypał się rumosz
skalny. Przysypał pracującego
w tym miejscu górnika. Ratownicy przez cały czas mieli
kontakt z poszkodowanym.
Po północy, z poniedziałku na
wtorek, górnik został wywieziony na powierzchnię i przetransportowany do szpitala
w Łęcznej.

– W dniu 30 lipca w godzinach popołudniowych na Polu
Nadrybie doszło do zdarzenia,
w którym jeden z pracowników
zatrudniony przy likwidacji
chodnika przyścianowego został
przysypany rumoszem skalnym.
Niezwłocznie przystąpiono do
czynności związanych z uwolnieniem pracownika, a następnie przewieziono go do szpitala.
Stan pracownika jest dobry, został otoczony odpowiednią opieką i otrzymał wszelką niezbędną
pomoc. Obecnie trwa ustalanie
przyczyn i okoliczności zdarzenia
– informuje Magda Kołodziejczyk ze spółki Lubelski Węgiel
„Bogdanka”.
R. Nowosadzki

Ranny górnik uratowany

Szefem komendy policji w Łęcznej został mł.
insp. Paweł Paździor. Dotychczasowy
komendant
Jarosław Bryl, został odwołany i będzie teraz pracował
w Komendzie Głównej Policji
w Warszawie.
Z tej okazji w Komendzie
Powiatowej Policji w Łęcznej
odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków komendanta powiatowego w Łęcznej
mł. insp. Pawłowi Paździorowi. Wprowadzenia dokonał
zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie
insp. Mariusz Siegieda. Dotychczasowemu komendantowi łęczyńskiego garnizonu
- insp. Jarosławowi Brylowi
powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora

Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
Nowy szef łęczyńskich
policjantów w policji służy od
26 lat. Swoją karierę zawodową zaczynał w pionie prewencji na jednym z lubelskich
komisariatów. Od 2014 roku
piastował stanowisko zastępcy komendanta miejskiego
w Lublinie.
Podczas tej samej uroczystości kierownictwo jednostki pożegnało I zastępcę
komendanta
powiatowego
w Łęcznej - nadkom. Jacka
Deptusia. Zgodnie z rozkazem
komendanta wojewódzkiego
w Lublinie od 1 sierpnia 2018
roku powierzono mu pełnienie
obowiązków zastępcy komendanta miejskiego w Lublinie.
nor

W Milejowie wyborcze wrzenie

Wójt gminy Milejów Tomasz Suryś był oskarżony
o celowe niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień wójta, poprzez umarzanie podatków, bez odpowiedniego
postępowania dowodowego i wbrew przepisów ustawy działając na szkodę interesu publicznego – mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Karol Niewiadomski z PiS. Na konferencji, o której poinformowano tylko wybrane media.
- Postępowanie zostało borczy dla mieszkańców gminy
warunkowo umorzone na okres Milejów, a nie powracanie do
próby w wysokości jednego tematów dawno wyjaśnionych.
roku. Informacja o tym znajduje Dziwnym trafem na konferensię w krajowym rejestrze karnym cji nie przywołano ostatnich
do początku października 2018 postanowień o umorzeniach
roku. Stwierdzono winę wójta, podatkowych
z
ostatnich
ale odstąpiono od wymierzenia 4 lat, gdzie prokurator je badał,
kary – dodał Karol Niewia- przesłuchał 130 osób i postępodomski. Wójt celowo działał na wanie umorzył. Dlaczego poszkodę mieszkańców Milejowa – wraca się do wyroku, który już
twierdził przedstawiciel PiS.
kilka miesięcy temu się zatarł.
- Wyrok nie blokuje kandy- Są to chyba ostatnie tchnienia
dowania Tomasza Surysia, ale tej grupy, bo mieszańcy gminy
jest to moralnie niedopuszczalne. Milejów oczekują więcej niż
Wójt umarzał podatki niezgodnie ciągłe kłótnie. Dziwi mnie zaz prawem. Pytamy czy wójt w ten chowanie Konrada Sawickiego,
sposób chciał kupić sobie głosy? doradcy pana wojewody lubelTen człowiek stracił moralne pra- skiego, człowieka roku lokalnej
wo do kandydowania, apelujemy gazety, który niczego nie zbuo wycofanie się z wyborów oraz dował, a wszystko chce burzyć.
zaprzestania kompromitowania W jakiej on występuje roli? NaMilejowa – dodawał Konrad wet jego przełożony nie chciał
Sawicki, rzecznik prasowy PiS mi na to pytanie jednoznaczOkręg Lublin.
nie odpowiedzieć. Mieszanie
Co na to wójt Tomasz Su- w milejowskich sprawach nic
ryś (wypowiedź nagrana, nie- mu nie da – stwierdził wójt
autoryzowana). - Czekam na Suryś.
prawdziwy, realny program wyGrzegorz Kuczyński

Kolonijny koszmar dzieci

Reporterzy programu
TVN Uwaga przyjrzeli się
koloniom zorganizowanym
dla dzieci z Łęcznej przez
firmę z Zielonej Góry, a
opłaconym przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w grodzie dzika.
Złe traktowanie, brud,
wszy we włosach. Takie zarzuty kierują pod adresem
organizatora, rodzice dzieci
uczestniczących w koloniach
finansowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łęcznej.
Przetarg rozpisany przez
MOPS na organizację kolonii
wygrała firma Poltur z Zielonej Góry. Dzieci miały wypoczywać w Krościenku nad
Dunajcem. Już w trakcie pobytu niektóre dzieci skarżyły
się na złą atmosferę, naganne
traktowanie przez opiekunów,
tortury słowne i brud. Na
miejsce przyjeżdżali inspek-

torzy sanepidu, ale nieprawidłowości nie wykryli.
Reporterzy TVN Uwagi
w swoim materiale pokazali, że firma Poltur miała już
w przeszłości problemy z organizacją kolonii, a jej właściciel w sposób bardzo wulgarny miał się wyrażać o rodzicach dzieci, które skorzystały
z
możliwości
wyjazdu,
a obecnie mają zastrzeżenia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
chociaż jedynie finansował
wyjazd, chce dogłębnie wyjaśnić sytuację i przeprasza
za to, co dzieci przeżyły na
koloniach. Prawdopodobną
konsekwencją sytuacji, będzie brak organizacji podobnych wyjazdów kolonijnych
dla podopiecznych MOPSu w
przyszłości.
Sprawa będzie miała swój
ciąg dalszy w prokuraturze.
BB
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Większość prądu z elektrowni konwencjonalnych Kreowanie standardów etycznych w LW Bogdanka
Naukowcy z FraunhoferInstituts für Solare Energiesysteme (ISE), upublicznili
dane o produkcji energii
elektrycznej w Niemczech
w 2017 roku. Po raz pierwszy produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (w siłowniach wiatrowych i słonecznych) wyniosła 140 TWh i wyprzedziła
wielkości produkcji energii
przy wykorzystaniu węgla
brunatnego, kamiennego
i energetyki jądrowej (liczonych oddzielnie).
Energetyka
wiatrowa
stała się drugim po węglu
brunatnym, źródłem energii.
Energetyka wiatrowa wyprodukowała w 2017 roku około
104 TWh energii elektrycznej, czyli więcej o 30 proc.
w porównaniu do 2016 roku.
Siłownie
fotowoltaiczne
przekazały do sieci energetycznej w 2017 roku, około 38,4 TWh energii elektrycznej. Produkcja wzrosła
o około 0,4 TWh, czyli o 1
proc, w porównaniu do 2016
roku. Hydroelektrownie wyprodukowały około 20,9
TWh energii elektrycznej,
czyli produkcja pozostała na
poziomie 2016 roku. Biogazownie podobnie jak w 2016
roku, wyprodukowały około
47 TWh energii elektrycznej.
W sumie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii (słońce, wiatr, woda

i biomasa) wyprodukowano
w 2017 roku, około 210 TWh
energii elektrycznej, czyli
o 15 proc. więcej aniżeli
w 2016 roku. Udział odnawialnych źródeł energii
w produkcji krajowej energii elektrycznej netto, tj.
w miksie energetycznym,
uplasował się w granicach
38 proc.
Produkcja energii elektrycznej netto w elektrowniach
jądrowych wyniosła około 72
TWh i była mniejsza o 10
proc. w porównaniu do 2016
roku. Przyczyną spadku produkcji były długie remonty
i konserwacje w niektórych
elektrowniach oraz przygotowanie, a następnie definitywne wyłączenie elektrowni jądrowej Gundremmingen B w
grudniu 2017 roku.
Elektrownie węgla brunatnego
wyprodukowały
około 134 TWh energii elektrycznej netto, czyli o około
0,7 proc. (1 TWh) mniej w
porównaniu do 2016 roku.
Produkcja energii elektrycznej netto w elektrowniach
węgla kamiennego wyniosła
83 TWh, i była mniejsza o
17 TWh, w porównaniu do
2016 roku. Elektrownie gazowe wyprodukowały około
46 TWh energii elektrycznej
netto, czyli tyle samo, co w
2016 roku. Dodatkowo elektrownie gazowe w niektórych
sektorach przemysłu, dla potrzeb własnych wyproduko-

Dni gminy Cyców
Od rana 11 siepnia w gminie Cyców trwało święto. Zaczęło się
od rajdów konnego i pieszego, potem odbyły się turnieje piłki siatkowej i tenisa ziemnego. O godz. 19 rozpoczął się cykl koncertów,
kolejno: NIPER BOY, MIGLANC I DISCO BOY. O godz. 22,30
wystąpiła gwiazda wieczoru KORDIAN. Po godzinnym występie
rozpoczęła się „dyskoteka pod gwiazdami”.

Niedziela w Cycowie odbyła się pod hasłem obchodów 98
rocznicy bitwy pod Cycowem, stanowiącej fragment udanej kontrofensywy znad Wieprza, która zapoczątkowała klęskę bolszewików i ich wojsk atakujących dopiero co powstałą Polskę. W ramach obchodów były wiązanki kwiatów na cmentarzu wojennym i
pod pomnikiem. Przy pięknej słonecznej pogodzie zaprezentowali
się żołnierze 7. bkpow z Tomaszowa Mazowieckiego. Wśród dostojnych gości imprezy był m.in. gen. dywizji Jan Kempara.

Były też występy artystyczne szkół podstawowych i działających przy GDK w Cycowie. Wszystko zakończyły znów koncerty
zespołów w tym IVANA KOMARENKI i TOP GIRLS.

wały od 20 do 25 TWh energii elektrycznej.
W 2017 roku wyeksportowano – podobnie jak w 2016
roku - około 50 TWh energii
elektrycznej.
Największy
eksport energii popłynął do
Szwajcarii (16,6 TWh), która stanowi kraj tranzytowy
eksportu energii elektrycznej
do Włoch. Drugie miejsce w
eksporcie zajęła Austria (14,7
TWh). Natomiast Holandia
uplasowała się na 3. miejscu,
a Polska na 4. miejscu - kraje
te traktowane są, jako kraje
tranzytowe.
Niemcy
znacznie
zmniejszyły, w porównaniu
do 2016 roku, import energii elektrycznej z Francji,
gdyż niektóre francuskie
elektrownie, ze względów
bezpieczeństwa, były czasowo wyłączane. Niemcy
stanowią również kraj tranzytowy dla eksportu francuskiej energii elektrycznej
(około 5,7 GW) do krajów
ościennych.
Reasumując
należy
stwierdzić, że w dalszym ciągu energetyka konwencjonalna
(węglowa, gazowa i jądrowa)
przeważa w produkcji energii
elektrycznej, energetykę odnawialną.
Źródło: Fraunhofer ISE
solarserver.de © EEM Energy
& Environment Media GmbH;
Juli 2018
Bronisław Jaworski

Wprowadzając kodeks
etyki postawiono sobie za cel
doskonalenie wizerunku Spółki (LWB S.A.) oraz relacji na
styku pracownik – przełożony, pracownik – pracownik
oraz w kontaktach z kontrahentami, organami państwowymi i samorządowymi oraz
zwiększenie
świadomości
i wrażliwości załogi na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, czy też zachowania we
wzajemnych kontaktach.
Kodeks zawiera m.in. takie wartości, jak przestrzeganie
prawa, uczciwość, godność,
wystrzeganie się dyskryminacji,
tolerancyjność, profesjonalizm,
poufność, bezkonfliktowość,
apolityczność, lojalność wobec
spółki oraz ochronę informacji
poufnych i interesów Spółki,
dobro Spółki, unikanie konfliktu interesów, zakaz korupcji,
łapownictwa, itp. Obowiązuje wszystkich pracowników
Spółki - pracownicy otrzymują
wersję papierową kodeksu etyki
wraz z „Raportem o konflikcie
interesów”, zapoznają się z nim
i starają się postępować według
nakreślonych standardów. Stają
się bardziej wrażliwi i uczuleni
na wszelkie napotkane nieprawidłowości, świadomi są swojego postępowania i dążą do
stworzenia dobrej i przyjaznej
atmosfery pracy w Spółce, tym
samym podnoszą jej wartość.
Natomiast rzecznik ds. etyki na bieżąco monitoruje praktyczne stosowanie postanowień
zapisanych w obowiązującym

kodeksie. Ponadto popularyzuje
zasady i normy etyczne w Spółce (tablice z hasłami, prezentacje na monitorach, artykuły
i biuletyny o tematyce etycznej, szkolenia e – learningowe,
itp.), a także rozwiązuje powstałe konflikty, zgłaszane przez
pracowników (lub zauważone
przez rzecznika) telefonicznie,
mailowo, czy też poprzez wrzucenie do skrzynek korespondencyjnych (umieszczone na cechowniach i budynku zarządu).
W przypadku zawiłych,
a zarazem trudnych problemów,
w ich rozwiązywaniu, rzecznik
ds. Etyki konsultuje się na bieżąco z z-cą Prezesa Zarządu ds.
Pracowniczych i Społecznych,
a także organizacjami związkowymi i ZSIP.
W ramach szkoleń wstępnych, rzecznik ds. etyki zapoznaje z obowiązującym kodeksem etyki nowoprzyjętych
pracowników. Wizytuje również
poszczególne rejony górnicze,
przeprowadza rozmowy z przedstawicielami dozoru górniczego,
mechanicznego i elektrycznego
oraz pracownikami, w kontekście atmosfery pracy i współpracy oraz respektowania zapisów
ujętych w kodeksie etyki.
Należy podkreślić, że
wszelkie skargi, wnioski, czy
też inne spostrzeżenia zgłoszone przez pracowników do
rzecznika ds. etyki odnośnie
naruszania zasad obowiązującego kodeksu etyki są
niezwłocznie
rozwiązywane i eliminowane poprzez

kontaktowanie się rzecznika
ze wskazanymi „w zgłoszeniach” osobami. Zgłoszone przypadki rozwiązuje się
w formie rozmów i dialogu
rzecznika ds. etyki z zainteresowanymi stronami. Natomiast
przypadki bardzo wrażliwe
przedstawia się do konsultacji
do z-cy Prezesa Zarządu ds.
Pracowniczych i Społecznych.
Należy podkreślić, że poprawiają się w Spółce relacje
pomiędzy pracownikami, czy
też pracownikami a przełożonymi. Szczególnie obserwuje się wzrost świadomości
i wrażliwości etycznej załogi.
Dzięki propagowaniu wśród
załogi standardów etycznych
budowany jest pozytywny
wizerunek Spółki, a przez to
Spółka postrzegana jest przez
kontrahentów, jako nowoczesna, perspektywiczna, wiarygodna, stabilna, efektywna,
o wysokiej kulturze organizacyjnej i praktycznie przestrzegająca wartości etycznych.
Takie wartości, jak uczciwość w postępowaniu w różnych sferach działalności,
zgłaszanie i rozstrzyganie
sytuacji wątpliwych, wysoka
świadomość moralna pracowników, itp. to standardy, które
eliminują wszelkie przejawy
konfliktów, itp. oraz budują
wysoki image Spółki, kulturę
i wzajemny szacunek, tak we
wzajemnych relacjach, jak
i do świadczonej pracy.
Bronisław Jaworski,
Rzecznik Zarządu ds. Etyki
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Punkt widokowy w suszarni Jest trzech kandydatów
dok. ze str. 1
taż schodów, który potrwa
do końca sierpnia. Widać już
pierwsze elementy konstrukcji i mocowania schodów. Po
sprawdzeniu wszystkich połączeń gotowe schody zostaną
zdemontowane i wysłane do
ocynkowania. Po zabezpieczeniu zostaną przywiezione
na miejsce i docelowo zmontowane w wieży - czytamy
w informacji Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

W najbliższym czasie rewitalizowany budynek zostanie otoczony rusztowaniami,
które powstaną na czas zabezpieczenia ścian budynku impregnatem chroniącym przed
wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Do wykonania
pozostał jeszcze remont dachu
oraz budowa tarasu widokowego wokół wieży.
W pierwszym etapie
prace objęły stary zaniedbany przez lata park. Na
powierzchni 2,64 ha odtworzono historyczny układ
kompozycyjny tzw. parku
włoskiego, jaki istniał w tym
miejscu w odległej przeszłości. Drugi etap, to już adaptacja obiektów dawnego

folwarku. Zgodnie z projektem budynki stajni i obory
zostały zabezpieczone i będą
udostępnione dla odwiedzających. Wszystkie obiekty
zostaną podświetlone, zaś
w ich otoczeniu wykonane
będą nowe nasadzenia zieleni oraz alejki spacerowe.
Całość zostanie uzupełniona
o elementy małej architektury czyli ławki, kosze na
śmieci, tablice informacyjne
i latarnie.

dok. ze str. 3
jeszcze konkretnego programu,
ten ma powstać po konsultacjach
z mieszkańcami. W tym celu kandydat PiS przygotował ankietę,
w której mieszkańcy poszczególnych dzielnic i sołectw mogą sprecyzować swoje potrzeby i oczekiwania. Ankiet ma być ok. 500,
a roznosić je będą działacze komitetu wyborczego. – Na tej podstawie zbudujemy nasz wspólny program rozwoju miasta i gminy na
lata 2018- 2028 – deklarował.
25 sierpnia też przed łęczyńskim ratuszem swoje kandydowanie ogłosił Mariusz Fijałkowski,
kandydat komitetu „Lepsza Łęczna”. Nie otrzymaliśmy zaproszenia, nie możemy więc zdać relacji z
tego zdarzenia. Mariusz Fijałkowski to dwukrotny radny Łęcznej,

o małym doświadczeniu zawodowym (w ub. roku rozpoczął prowadzenie działalnosci gospodar-

czej) ale za to z doktoratem. Znany jest ze sporów burmistrzem
T. Kosiarskim, którego zwalczał
różnymi, czasem dla niektórych,
kontrowersyjnymi metodami.
ZLŚ to możliwość leczeJego program można znaleźć nia, terapii i zdrowienia dla
np. na LLE24.
osób, które doświadczyły
rk choroby psychicznej i po-

trzebują opieki w miejscu
zamieszkania. Od września
tego roku mieszkańcy powiatu łęczyńskiego będą mogli
nieodpłatnie korzystać z leczenia psychiatrycznego we
własnym domu, kiedy sami
lub ktoś z ich najbliższych
choruje psychicznie.
Zespół Leczenia Środowiskowego to forma opieki
psychiatrycznej, gdzie wizyty najczęściej odbywają się
środowisku przebywania i
funkcjonowania codziennego
pacjenta, czyli najczęściej w
jego domu. Daje to wyjątkową
możliwość poznania potrzeb
osoby objętej opieką, w jej codziennych funkcjach pełnionych w życiu i rodzinie oraz
dostosowania indywidualnego
wsparcia. Dlatego ta forma
wsparcia jest uznanym rodza-

jem towarzyszenia, terapii i
leczenia osoby z zaburzeniami
psychicznymi. Dzięki takiej
opiece medycznej możemy
docierać do wielu osób, które
doświadczyły poważnego kryzysu psychicznego, a same nie
mogły osobiście dotrzeć do
specjalistów.
Teraz osoby z zaburzeniami psychicznymi takimi
jak schizofrenia, depresja,
zaburzenia afektywne dwubiegunowe i inne zaburzenia
o długotrwałym przebiegu
wymagające leczenia i systematycznego długotrwałego
wsparcia
terapeutycznego,
mogą być leczone w swoim
najbliższym otoczeniu. Daje
to możliwość skrócenia czasu
trwania objawów, zmniejszenie ilości pobytów w szpitalu
a także daje szansę stopniowego zdrowienia, powracania
do życia w społeczeństwie
i możliwości podjęcia nauki
lub pracy.

dania inspirowane ulubioną
kuchnią Jana III Sobieskiego i
Królowej Marysieńki.
W otoczeniu
pałacu
znajduje
się
6,5
hektarowy
Warto dodać, że projekt został do XVII wieku w zaprojektowysoko oceniony za wprowa- wanym specjalnie dla centrum, park. – Jesteśmy przekonani,
że stanie się miłym miejscem
dzenie na rynek innowacji na wehikule czasu.
skalę kraju, nie tylko województwa.
Pałac zamieni się w multimedialne Centrum Edukacji Historycznej, którego
oferta skierowana będzie do
turystów indywidualnych, głównie
rodzin z dziećmi w
każdym wieku, jak
i do szkolnych wycieczek. Będzie to
nowa, innowacyjna atrakcja turystyczna na mapie
Polski Wschodniej
W pałacu będą urzą- do spędzania czasu wolnego
– mówi Katarzyna dzone przestrzenie wysta- w sezonie letnim. Wzdłuż aleSieńko z Fundacji wienniczo-edukacyjne,
ale jek będzie można zapoznać się
Think Tank Szlaku również rozrywkowe, takie z makietami zamków, w któJana III Sobieskie- jak sale strachu, salony gier rych życie spędził Król Jan.
go.
historycznych, escape room- Dzieci będą mogły bawić się
N a s y c e n i e w podziemiach pod salą balo- na placu zabaw pod czujnym
nowych i prze- wą. Warto zauważy, że inspira- okiem rodziców spędzających
łomowych
tech- cją dla urządzenia wszystkich czas w jurcie restauracyjnej
nologii
informacyjnych
usytuowanej opooraz komunikacyjnych w połądal. Najmłodsi
czeniu z przekazem na temat
będą też mogli
historii XVII wieku da efekt
spędzać
czas
w postaci przyswajania treści
w domku na drzehistorycznych w formie pawie. Na skarpie
sjonującej zabawy, zarówno w
nad
Wieprzem
pałacu, jak i w parku. Turyści
znajdzie swoje
miejsce taras wibędą mogli m. in. porozmawia
dokowy, z którego
z interaktywnym hologramem
będzie można poKróla Jana III Sobieskiego, zagra w interaktywne gry bitew- przestrzeni jest historia XVII dziwiać płynące rzeką kajaki –
ne dające możliwość kierowa- wieku. W pałacu będzie też dodaje Katarzyna Sieńko.
- A co się dzieje obecnie
nia armią w wielkich bitwach otwarta restauracja, w której
XVII wieku czy przenieść si w weekendy serwowane będą w pałacu i jego otoczeniu?

- W środku wykonano
nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, przygotowano szyb
windowy, wymieniono większość okien. Ocieplone są już
fundamenty, oczyszczone stropy, remontowana są elewacja
i dach. Na jesieni rozpocznie
się remont wnętrza pałacu,
w tym prace instalacyjne.
Wszystko dzieje się pod pilnym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Współpraca przebiega bez
żadnych problemów i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.
Wielokrotnie doświadczyliśmy
pomocy i życzliwości Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego przy realizacji inwestycji – opowiada pani Sieńko.
- A może w trakcie remontu odnaleźliście jakieś skarby?
– pytamy inwestora.
- Niestety skarbu jeszcze
nie odnaleźliśmy, ale sporo
prac jeszcze przed nami, proszę trzymać kciuki – odpowiada tajemniczo Katarzyna
Sieńko.
Pałac
Sonnenbergów
w Kijanach ma zostać otwarty
dla turystów w maju 2019 roku.
I chociaż inwestor ostrzega, że
termin ten może się nieco, ze
względu na napięty harmonogram prac, przesunąć, to i tak
już dziś warto na tę inwestycję
czekać. Będzie to na pewno
atrakcja jakich w Polsce mało.
Grzegorz Kuczyński
W
naszym
regionie
w projekt Szlaku Jana III Sobieskiego zaangażowanych jest
osiem gmin: Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Wólka, Milejów,
Łęczna, Ludwin, Spiczyn.

Park w Podzamczu jest
częścią zespołu dworskoparkowego z XVII w. Przed
laty na wysokim wzniesieniu,
przy ujściu rzeki Świnki do
Wieprza, stał zamek obronny.
Całość zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i liczy blisko
2 tys. drzew. Kilka z nich zostało zarejestrowanych jako
pomniki przyrody. W parku
znajduje się XIX-wieczny,
znacznie
przebudowany
dwór i stojąca obok oficyna
oraz pozostałości po zabudowaniach gospodarczych.
Jednym z ulubionych miejsc
spacerów jest znajdująca się
tuż obok „Łęczyńska Dolina
Dinozaurów”.
BB

Opuszczony pałac przechodzi metamorfozę

W Kijanach ożyje król Jan III Sobieski
Rozmowa z Janem III
Sobieskim, sale strachu, interaktywne gry bitewne, restauracja i piękne przestrzenie parkowe. To wszystko
już w przyszłym roku stanie
si atrakcją na skal całego
województwa. Gdzie? W naszych Kijanach!

dzierżawę pałacu musieli zgodzić się radni powiatu łęczyńskiego, ponieważ budynek stanowił własność powiatu. Ostatecznie obiekt został sprzedany
w 2018 r. za 3,3 miliona złotych
dotychczasowemu dzierżawcy.
Prace w budynkach zabytkowych, dostosowanie ich do

Budynek pałacu Sonnebergów w przeszłości pełnił
rolę szkoły, ale już od kilku lat,
przez dziury w dachu i oknach,
hulały w nim jedynie wiatr i
szczury. Za sprawą Fundacji
Think Tank Szlaku Jana III
Sobieskiego zrujnowany budynek, pod nadzorem konserwatora zabytków, odzyskuje dawny blask i zamieni się w multimedialne centrum rozrywki i
edukacji historycznej.
Jednak zanim doszło do
jakichkolwiek prac na 30-letnią

współczesnych wymagań oraz
wyposażenie to bardzo kosztowna sprawa. Na rewitalizację
Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Kijanach fundacja otrzymała 12,5 miliona złotych dofinansowania w ramach projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana
III Sobieskiego jako sieciowy
produkt turystyki kulturowej
Polski Wschodniej” wspartego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
a wkład własny w inwestycję
to kolejne 5,3 miliona złotych.

Zespół Leczenia Środowiskowego
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Jest duży problem. Ze śmigłowcami!!!
Poczekamy na nowy
dworzec kolejowy
Unieważniono przetarg
na budowę nowego dworca
kolejowego w Świdniku. Nie
oznacza to jednak, że PKP
z inwestycji zrezygnowało.
Przetarg będzie ogłoszony
raz jeszcze.
Budowa dworca kolejowego na stacji Świdnik
- Miasto została zapisana
w przyjętym w 2016 roku
Programie Inwestycji Dworcowych. Dokument zakładał
budowę i przebudowę blisko 200 tego typu obiektów
kolejowych w Polsce. Podstawowym celem programu
było dostosowanie obiektów
kolejowych do oczekiwań

Zamiast niej stanie dworzec modułowy, a obecny
budynek z 1967 roku czeka
wyburzenie. Nowy obiekt
miał być mniejszy, ogrzewany, wyposażony w toaletę dostosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Zaplanowano 72 mkw. powierzchni użytkowej (obecny ma ponad 250 mkw). W
częściowo oszklonej poczekalni miały być siedzenia
dla pasażerów, kasa biletowa i tablica informacyjna
z rozkładem pociągów. Na
zewnątrz – zegar, system
nagłośnieniowy, ławki i stojaki na rowery.

fot. R. Nowosadzki
użytkowników. Stworzenie
możliwości zakupu biletu, skorzystania z toalety,
poczekalni, z podjazdów
i parkingów. Pomieszczenia dworców miały mieć
odpowiednie
ogrzewanie,
oświetlenie i zostać objęte
monitoringiem. Prace miały być szybko rozpoczęte,
a poprzedziły je konsultacje
z samorządami.
Pod koniec maja został ogłoszony przetarg na
budowę lub modernizację
29 dworców w całej Polsce. Wśród nich znalazł się
również obiekt w Świdniku. Z informacji wynikało,
że dotychczasowa wiata
nie będzie remontowana.

11 lipca nastąpiło otwarcie ofert. Okazało się, że
znalezienie
wykonawców
dla wszystkich dworców nie
będzie taką prostą sprawą.
W przypadku części z nich,
ceny zadeklarowane przez
oferentów były wyższe niż
zakładała PKP. Na wykonanie czterech obiektów nie
złożono żadnych ofert. W tej
grupie znalazł się także dworzec Świdnik – Miasto.
Kolejny przetarg ma być
ogłoszony jak najszybciej.
Wiadomo jednak, że powtórzenie procedury najprawdopodobniej spowoduje opóźnienia w budowie dworca.
Jak długie czas pokaże.
(nor)

Remont w świdnickim PCPR

Budynek Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdniku zostanie wyremontowany. Budynek będzie ocieplony, jego ogrzewanie zmodernizowane, a
na dachu pojawią się ogniwa fotowoltaiczne.
Wybrano już i podpisano umowę z wykonawcą
ocieplenia budynku PCPR
w Świdniku. Prace remontowe odbędą się w ramach
projektu RPO Województwa
Lubelskiego „Termomodernizacja Budynku Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdniku”. Remont prze-

widuje ocieplenie budynku,
modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji odgromowej, wykonanie
systemu osuszania metodą
grawometryczną oraz montaż
na dachu ogniw fotowoltaicznych. Wartość całej inwestycji to ponad 480 tys. zł.
Budynek, będący siedzibą centrum, wybudowano w
latach 50. ubiegłego stulecia
i od tego czasu nigdy nie był
kompleksowo remontowany. Zakończenie wszystkich
prac planowane jest na październik tego roku.
rkn

W kwietniu 2015 r. MON
w przetargu na 50 wielozadaniowych śmigłowców do
końcowego etapu zakwalifikowało śmigłowiec H225M
(wcześniejsze
oznaczenie
EC725) Caracal produkcji
Airbus Helicopters (poprzednio Eurocopter). 30 września
2015 roku rozpoczęły się negocjacje offsetowe.
Po roku ich prowadzenia
Ministerstwo Rozwoju, już nowego rządu, zerwało negocjacje
z producentem śmigłowców
Caracal, które miały być dostarczone polskiej armii. Kontrakt
miał opiewać na 13,5 miliarda
złotych. Co najmniej tyle samo
powinna wynieść wartość oferowanego offsetu.
Rząd sformowany przez
PiS, ustami wiceministra obrony Bartosza Kownackiego zapowiedział kolejny przetarg,
ale o terminie i szczegółach nie
chciał mówić. Później minister
obrony Antoni Macierewicz
kilkakrotnie obiecywał (nawet
interwencyjne) kupno helikopterów – z Mielca i Świdnika. Na przykład w 2016 roku
w obecności ówczesnej premier Beaty Szydło minister
zapowiadał, że „już w tym roku
zostaną dostarczone przynajmniej pierwsze dwa helikoptery”, a „w przyszłym roku
- osiem helikopterów”. Mamy
sierpień 2018 roku, nie ma już
ministra Macierewicza, za to
od dwóch lat trwa procedura
wyboru
wielozadaniowych
śmigłowców dla sił lądowych
i morskich w zakresie ratownictwa i zwalczania okrętów.
I jak do tej pory nie widać rozstrzygnięć przetargu ogłoszonego przez MON. Z resortu
obrony dochodzą za to głosy,
że śmigłowce to w ogóle nie
jest sprzęt najbardziej wojsku
potrzebny. No i Inspektorat
uzbrojenia w czerwcu cofnął
zaproszenie wysłane do producentów śmigłowców.
Nie będę się wypowiadał
za fachowców, więc przytoczę
jednego z nich, generała Waldemara Skrzypczaka, byłego
dowódcę Wojsk Lądowych
i byłego wiceministra obrony narodowej, który twierdzi
wprost, że – trzeba oddać
pilotom wielki szacunek, że
chcą jeszcze na starych maszynach latać. Te śmigłowce
zużyły się w Iraku i w Afganistanie. Utrzymywanie ich
nadal jest nieporozumieniem.
Także inni przedstawiciele
wojska – były dowódca wojsk
specjalnych, generał dywizji
Piotr Patalong oraz znany
pilot i dowódca z naszej marynarki, komandor pilot Roman Morawiec – są zgodni,
że priorytetem dla polskiej
armii powinny być śmigłowce. - Śmigłowce gwarantują
szybki transport jednostek
bojowych, ale również ich
osłonę, stanowią także konkretną siłę ognia – twierdzi
Patalong. - Nowoczesne maszyny są niezbędne również w
ratownictwie morskim czy do
zwalczania okrętów podwodnych. Moim zdaniem, powinny to być śmigłowce ciężkie,
a więc bardzo uniwersalne.
Na teraz dla marynarki wojennej wystarczyło by 8 takich
maszyn - wyliczał w kwietniu
2018 roku kmdr Morawiec.

Obiecanki cacanki
Co będzie dalej ze śmigłowcami dla armii, wojsk specjalnych i lotnictwa morskiego nie wie nikt. Ministerstwo
Obrony Narodowej ma nowego konika. Są nim śmigłowce
bojowe, szturmowe, do zwalczania m.in. czołgów.
W lipcu tego roku całą
prasę zelektryzowały informacje o współpracy Polskiej
Grupy Zbrojeniowej z Grupą
Leonardo, która jest właścicielem świdnickich zakładów.
Mówiło się, że w ramach programu zbrojeniowego „Kruk”
w Świdniku będą mogły być
budowane nowoczesne śmigłowce szturmowe.
Grupa Leonardo i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ)
podpisały list intencyjny określający zasady współpracy
w ramach programu AW249 –
najnowszego śmigłowca bojowego obecnie będącego na etapie prac projektowych, mającego zaspokoić zapotrzebowanie
Wojska Polskiego na nowy śmigłowiec bojowy, podały spółki.
W podpisanym liście intencyjnym spółki Leonardo
i PGZ formułują zasady przyszłej współpracy w zakresie
tak różnych działań, jak projektowanie, produkcja, montaż końcowy, sprzedaż oraz
wsparcie posprzedażne śmigłowca AW249. Dokument
potwierdza zainteresowanie
PGZ oraz Leonardo rozwojem oraz produkcją nowego
śmigłowca bojowego, tworzonego na potrzeby armii
włoskiej, oraz jego polskiego
wariantu w ramach programu
Kruk – można było przeczytać w komunikacie.
– To najlepsze, co mogło
przydarzyć się Świdnikowi. Ta
umowa pozwoli na rozwój PZL
Świdnik, a także może być zapowiedzią zmian kapitałowych
– mówił Artur Soboń, wiceminister resortu inwestycji i rozwoju, poseł PiS ze Świdnika.

będzie charakteryzował się
elastycznym systemem uzbrojenia, tworzonym przez sześć
zasobników zamontowanych
na skrzydłach, dzięki którym
maszyna zabierze różne kombinacje kierowanych pocisków
powietrze-ziemia lub powietrze-powietrze, jak również
rakiet niekierowanych. Dwa
silniki o dużej mocy pozwolą
maszynie działać w każdych
warunkach klimatycznych.
Tyle obietnic, a czas realizacji zupełnie nieznany. Co prawda Jerzy Gruszczyński, redaktor naczelny pisma Lotnictwo
Aviation International, twierdzi,
że z jego informacji wynika, iż
przygotowania do realizacji budowy eskortowca AW249 w Italii są już bardzo zaawansowane.
I Włosi zapewne szybko będą
realizowali projekt. Co zrobi
jednak polski rząd?
Przy budżecie wojska na
2018 rok (!) jeszcze w listopadzie 2017 r „Inspektorat
Uzbrojenia w zakresie realizacji priorytetowych zadań
Planu Modernizacji Technicznej [stwierdzał, że] planuje
podpisać w 2018 r. umowy na
dostawę śmigłowców w wersji bojowego poszukiwania
i ratownictwa – CSAR SOF,
w wariancie specjalnym dla
pododdziałów wojsk specjalnych; śmigłowców zwalczania
okrętów podwodnych wyposażonych dodatkowo w sprzęt
medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR!
Dzisiaj wiemy, że na wojska Obrony Terytorialnej, które
będą docelowo liczyły 53 tys.
żołnierzy, w budżecie na 2018
rok ujęto kwotę 1,504 mld zł.
Z tej puli 576,9 mln to wydatki osobowe, a niemal 936 mln
– wydatki majątkowe. Resort
przeznaczył też środki na zakup samolotów dla VIP, w wysokości 809 mln zł i będą one
pochodziły z puli 2 proc. PKB
wojsko. O śmigłowcach cisza.

AW249 o maksymalnej
masie startowej 7-8 ton i ładowności powyżej 1800 kg
będzie szybki, o dużym zasięgu – co pozwoli na przetrwanie bojowego śmigłowca
w najtrudniejszych warunkach podczas misji wsparcia
powietrznego oraz zbrojnej
eskorty. Nowa maszyna ma
mieć najnowocześniejsze systemy komunikacji i zarządzania polem walki. Śmigłowiec
będzie mógł np. kierować rojem bezzałogowych statków
powietrznych.
Ma też mieć silne uzbrojenie. Poza działkiem zamontowanym w wieżyczce AW249

Teoretycznie w Świdniku
można by się cieszyć, że śmigłowce szturmowe może jednak będą budowane.
Kto mi jednak odpowie, co
się dzieje, albo co się stało z umową podpisaną 18 lipca 2017 roku.
Z umową tej samej Polskiej
Grupy Zbrojeniowej (PGZ)
podpisanej z... Bell Helicopter
z grupy Textron.
„Na podstawie podpisanego listu intencyjnego Polska
Grupa Zbrojeniowa S.A. i Bell
Helicopter będą prowadzić
wspólne prace, mające na celu
określenie możliwości pokrycia
przyszłego zapotrzebowania
Sił Zbrojnych RP na śmigłowce

wielozadaniowe przez platformę UH-1Y Venom. Dokument
dotyczy również potencjalnej
współpracy przemysłowej i biznesowej w ramach programu
pozyskania przez Siły Zbrojne
RP śmigłowca uderzeniowego „Kruk”, ujętego w Planie
Modernizacji Technicznej Sił
Zbrojnych RP” – czytaliśmy
wtedy w komunikacie!
Kres modernizacji armii?
Wyposażenie wojsk WOT
ma kosztować około 4 mld zł.
Pozyskamy bardzo liczną formację lekkiej piechoty, której
utrzymanie też będzie bardzo
dużo kosztować co roku, dając
w zamian weekendowych wojaków. Kraje silne militarnie
mają takie formacje, do walki
w górach, dżungli, na rozległych bagnach. To zazwyczaj
po komandosach najlepiej
wyszkoleni żołnierze w ich
armiach. My fundujemy sobie,
jak mówią zawodowi polscy
żołnierze: partyzantów z wyciętego lasu.
Trudno się dziwić zawodowym żołnierzom ich stosunku do WOT. Widzą, że tworzy
się OT i wydaje ogromne
pieniądze kosztem unowocześniania armii. Tak uważają nie
tylko oni czy totalna opozycja.
Tak twierdzi raport NATO.
Przed szczytem NATO
z 11-12 lipca 2018r., sojusz
opublikował raport na temat
obecnych i planowanych wydatków na obronę. Taki raport
powstaje każdego roku i ocenia
stan modernizacji i gotowości
armii państw członkowskich.
Oficjalnie Polska deklaruje,
że wydaje 2 proc. PKB. Z danych NATO wynika jednak, że
Polska wyda w 2018 roku najmniej od czterech lat. W 2017
roku na armię wydano 1,99
proc., a w tym roku szacunkowo będzie to 1,98 proc.
Jednak nie to stanowi problem. Drobne odchyłki zdarzają się w każdym państwie
członkowskim. Problemem jest
znaczny spadek udziałów
na modernizację sprzętu.
W 2014 roku na wymianę
sprzętu na nowoczesny wydawano 34 proc. środków
z budżetu MON, w tym
roku ma być to zaledwie
23,95 proc. Jest to największy spadek pośród wszystkich państw członkowskich!
Oznacza to, że wbrew deklaracjom, obecny MON nie
modernizuje i nie wzmacnia
potencjału obronnego, a wykonuje od ponad dwóch lat
jedynie ruchy pozorne.
Jest jeszcze inne kuriozum! Największe zakupy
i wzmocnienie potencjału
obronnego Polska miała za czasów rządów SLD. Odkąd do
władzy doszły partie liberalne
(PO) i konserwatywno-socjalne
(PiS), wydatki na modernizację
systematycznie spadają mimo
zwiększenia budżetu MON!
Jest się czym martwić.
Idziemy
dokładnie
drogą
II Rzeczpospolitej!!! Do wojny
z Niemcami wystawiliśmy wtedy 73 bataliony Obrony Narodowej, bez dział, za to często
z lebelami, karabinami z I w. św.
Regularnej armii zabrakło natomiast czołgów, dział zmotoryzowanych i nowoczesnych myśliwców. Efekt pamiętamy.
Ryszard Nowosadzki
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Dziękowali naszym piłkarkom
Na zaproszenie starosty
łęczyńskiego Romana Cholewy w starostwie gościły piłkarki GKS „Górnik Łęczna”.
Spotkanie z władzami starostwa było formą podziękowania za miniony sezon jak
i chęcią poznania planów drużyny na najbliższy okres.
Tym razem piłkarki nie
zagrały meczu a przypomnijmy, że niegdyś taki się odbył w
Milejowie. Wtedy w piłkarskie
szranki stanęły drużyny powiatu i właśnie piłkarek GKS „Górnik Łęczna”. Wynik był sprawą
drugorzędną, choć przypomnę,
że panowie wygrali.
Podczas spotkania starosta
pogratulował
zawodniczkom
sukcesu i podziękował za piłkarski trud włożony w miniony
sezon. A było za co dziękować,
gdyż nasze zawodniczki skończyły go w podwójnej koronie
zdobywając dublet czyli mistrzostwo i puchar Polski. Podkreślił,
że są pierwszą drużyną w historii
powiatu łęczyńskiego, która zdobyła w grach zespołowych złoto.

Nie straszny im upał

Tu przypomnijmy, że
przed laty srebro zdobywali
zapaśnicy Górnika zaś brąz
bokserzy łęczyńskiego Gwarka. Piłkarki wraz z całą delegacją otrzymały gadżety powiatu
i jak przystało na płeć piękną
po symbolicznym kwiatku.
Drużyna zrewanżowała się
władzom starostwa i przekazała im również gadżety. Na spotkaniu gościła delegacja dzieci
z opiekunem z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, która
również podziękowała piłkarkom za sukcesy w minionym
sezonie, złożyła gratulacje wręczając bukiet kwiatów.
Sekcja piłki nożnej kobiet
na stałe wpisała się w kalendarz dzieci z Kijan, organizuje szereg inicjatyw dla nich
i często ich odwiedza. Jedną
z nich jest zbiórka artykułów
szkolnych przed startem roku
szkolnego. W dalszej części
uczestnicy spotkania zadawali pytania piłkarkom, które nie
przyzwyczajone do takiej roli

zdawały się być lekko stremowane. Sprawy wziął w swoje
ręce trener zespołu Piotr Mazurkiewicz, który powiedział
o planach drużyny na najbliższe
tygodnie. Jeden z kibiców poprosił o wspomnienie jednego
z meczów z minionego sezonu a konkretnie wyjazdowego
pojedynku w rundzie jesiennej
z aktualnym wówczas Mistrzem
Polski Medykiem Konin. Mecz
miał niesamowity przebieg. Na
pół godzinny przed końcem
regulaminowego czasu gry Medyk prowadził trzy jeden. Konia
z rzędem temu kto przewidział
ostateczny wynik. A ten brzmiał
4:3 dla Górnika!. Cóż to był za
mecz cóż za emocje.
Były też pytania do piłkarek, choćby najlepszej
snajperki Eweliny Kamczyk.
Której bilans w 27 meczach
to 35 zdobytych bramek. Podczas spotkania była możliwość
uzyskania autografu czy też
zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia z naszymi złotkami.
Mariusz Łagodziński

jedynku, przy czym można
tworzyć zespoły międzynarodowe. Drużyna, w której skład
obok Michała Markowskiego
wszedł Oliwier Baranowski z
Azji Pabianice oraz angielski
zawodnik Ollie Slater wywalczyła brązowy medal.

Emilia Szalak, która pojechała do Birmingham wraz
z kadrą Związku Sportowego Polska Unia Taekwondo,
nie dała rywalkom najmniejszych szans zdecydowanie
wygrywając swoją kategorię
walk przerywanych. Walka
finałowa skończyła się zwycięstwem przed czasem.
Korzystając z okazji, trener Dana Piotr Bernat również
zgłosił się do startu w konkurencji układów formalnych
weteranów z czarnymi pasami
40-50 lat. W silnie obsadzonej
kategorii (około 50 zawodników) udało mu się awansować
do finałowej ósemki, niestety
do walki o podium zabrakło
0,1 punkta.
Piotr Bernat

Medale na mistrzostwach świata

W dniach 21-22 lipca
w angielskim Birmingham
odbyły się otwarte mistrzostwa świata Taekwondo
International. W szranki
stanęło około 2000 zawodników z 25 krajów.
Pierwszego dnia imprezy piątka reprezentantów LKSW Dan Świdnik
wywalczyła sześć medali. Świdnicką konkurencją okazały się układy
kadetów – zielonych pasów, gdzie złoto wywalczył Paweł Wilczopolski,
a srebro Tomasz Gumienniak. Srebrny medal w
walkach kadetek zdobyła
Oliwia Frączyk, walcząc
w wyższej niż zwykle kategorii wzrostowej -168
cm. Brąz wśród seniorów
– niebieskich pasów w
walkach zapisał na koncie
Mateusz Buda, przegrywając półfinał minimalnie w
dogrywce. Również brązowy medal wśród kadetów
w walkach (kat. – 168 cm
niebieskie pasy) przypadł
w udziale Michałowi Markowskiemu.
Ten sam zawodnik wystąpił także w walkach tag-team zespołów trzyosobowych.
W tej bardzo efektownej formule rywalizacji zawodnicy
wymieniają się podczas po-

ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna
tel. dział reklamy: 602 811 876, 602 406 545, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

Piotr Rębiesa, Damian
Osuch, Łukasz Wywrocki
oraz drużyna naszych piłkarek.
Nasi zawodnicy startowali jeszcze w konkurencjach: przeciąganie liny
mężczyzn i kobiet, czwórbój
samorządowy gmin, spacer
farmera, trójbój kobiet i innych.
W klasyfikacji seniorów drużyna z powiatu zajęła czwarte miejsce zdobywając wiele medali w konkurencjach drużynowych
Mimo, że żar się lał udział w grach zespołowych i indywidualnych między
z nieba 50-osobowa dele- i indywidualnych.
innymi trzecie miejsce
gacja sportowców, amatorów powiatu łęczyńskiego
z gmin: Milejów, Łęczna, Ludwin wzięła udział
w XVIII Igrzyskach Rek re a c y j n o - S p o r t o w y c h
w Krzywdzie zajmując 10
miejsce w końcowej klasyfikacji powiatów.
Ekipie
sportowców
z ziemi łęczyńskiej przewodził Ryszard Kurzępa prezes UKS ”Banita” Milejów.
Przejazd na zawody sponsorowały związki zawodowe
Czwarte miejsce zajęli w piłce nożnej, a grali
L.W. Bogdanka S.A. i powiat zawodnicy plażowej piłki w składzie: Sławomir Stasiłęczyński. Zawodnicy brali siatkowej, tak samo jak pił- kowski, Zbigniew Kocowkarze nożni ski, Kazimierz Brzozowiec,
w składzie: Stanisław Bosak, Zbigniew
Łukasz Sa- Osemek , Piotr Superson,
wicki, Mar- Mirosław Kowalik, Tadecin Kędzier- usz Gmurkowski, Paweł
ski, Dariusz Wodzyński, Roman Kot.
CzuryszIgrzyska
rozgrywane
k i e w i c z , były na obiektach sportoŁukasz Sę- wych GOSiR Krzywda.
czyk, Paweł
Kowalik,
Redil

Górnik Łęczna (był) liderem II ligi

W sobotnim meczu (11
sierpnia) Górnik Łęczna
pokonał Ruch Chorzów 5:1.
Odgłosy wrzawy i radości
niosły się ze stadionu po całym mieście.
W tej sytuacji drużyna
z Łęcznej po 4 meczach z których 3 zwyciężyła i 1 zremisowała, zajmuje w tabeli II ligi
pozycję lidera z 10 punktami
na koncie. Po piętach depczą
mu jednak Siarka Tarnobrzeg,
Stal i Olimpia Grudziądz, które zgromadziły po 9 punktów.
Początek spotkania nie
zapowiadał, że gospodarze
wygrają aż tak wysoko. Chorzowianie atakowali od pierwszego gwizdka i do tego mieli
szanse na gole. Na szczęście
świetnie dysponowany był
tego dnia nasz bramkarz.
Później gra się wyrównała.
Pod koniec pierwszej połowy
szczęście uśmiechnęło się do
łęczyńskich zawodników. Sędzia podyktował rzut karny dla

Górnika, a na bramkę zamienił
go Patryk Szysz, dając naszym
prowadzenie.
Początek drugiej połowy
był dosyć nerwowy. W 65 minucie Ruch doprowadził do
wyrównania. I znów szczęście
uśmiechnęło się do zawodników z Łęcznej. Z minutę później drugą żółtą kartkę otrzymał Bartłomiej Kulejewski
i goście musieli grać w osłabieniu, w dziesiątkę.
Zawodnicy trenera Wójcika nie zmarnowali szansy.
W 72 minucie rezerwowy
Jakub Chrzanowski przywrócił prowadzenie dla Górnika,
a dwie minuty później sukces
zielono-czarnych utrwalił Tomasz Tymosiak. Wynik ustalili
w czterominutowym odstępie
Kamil Bętkowski i ponownie
Szysz.
Górnik Łęczna – Ruch
Chorzów 5:1 (1:0)
Bramki: Szysz (43-z karnego, 89), Chrzanowski (72),

Redaguje zespół:
Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), Tomasz Pastuszak
(sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Mariusz Łagodziński
(dział sportowy), Grzegorz Kuczyński.

Tymosiak (74), Bętkowski
(85) – Kędziora (65).
Górnik: Prusak – Zagórski
(86 Szczerba), Waleńcik, Pajnowski, Pisarczuk – Dzięgielewski, Tymosiak, Sosnowski
(70 Bętkowski), Łuszkiewicz
(81 Korczakowski), Szysz –
Essam (66 Chrzanowski).
Ruch: Lech – Komarnicki,
Obst, Kulejewski, Bartolewski
– Kowalski (79 Nowakowski),
Urbańczyk, Walski (59 Kędziora), Bogusz (86 Sikora), Podgórski – Balicki (68 Małkowski).
Żółte kartki: Essam, Szysz
– Kulejewski, Bartolewski,
Kowalski, Walski. Czerwona
kartka: Bartłomiej Kulejewski
(Ruch, 66 min, za drugą żółtą).
R. Nowosadzki
ps. 18 sierpnia Górnik Łęczna
spotkał się na wyjeździe z Resovią i pechowo zremisował 2:2;
22 sierpnia zremisował też 1:1 z
Bełchatowem i zajmuje po 6. kolejkach trzecie miejsce, ze stratą
1 pkt do prowadzących.

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach, wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej,
al. Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Dożynki powiatowo-gminne
dok. ze str. 1
kończy zabawa z zespołem Antre.
Podczas dożynek będzie można podziwić i kupić prace artystów
ludowych i rzemieślników, a także
spróbować lokalnych przysmaków.
Nie zabraknie też konkursu wieńców dożynkowych i konkursów
wiedzy rolniczej. W budynku Gimnazjum Publicznego w Ludwinie
odbędzie się akcja honorowego
krwiodawstwa „Ratujmy życie”

10.30 Zbiórka korowodu dożynkowego – droga w kierunku Zezulina; 10.45 Przemarsz na plac
dożynkowy – Targowisko przy
UG w Ludwinie; 11.00 Oficjalne
otwarcie Dożynek; 12.00 Uro-

czysta msza święta; 13.30 Obrzęd
dzielenia chlebem z koncertem
Orkiestry Górniczej; 14.00 Kapela
ALTERNATYWY 5; 14.30 Występ zespołu z Mołdawii; 15.00
Prezentacje artystyczne gmin powiatu łęczyńskiego; 16.30 Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych; 17.00 Złote polskie przeboje - zespół STANDARD BRASS
BAND; 19.00 Wybory Miss Powiatu Łęczyńskiego; 21.00 Koncert LANBERRY; 22.30 - 00.00
Zabawa dożynkowa z zespołem
ANTRE.
(r)

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o kolejnych
ogniskach afrykańskiego pomoru świń w naszym regionie.
Jedno z nich znajduje się nieco
ponad 30 km od Lublina.
Dwa nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w woj. lubelskim zostały potwierdzone na podstawie badań wykonanych w PIW
w Puławach. Jedno z nich znajduje

się w powiecie chełmskim, drugie
w lubartowskim. W gospodarstwie
w gminie Rejowiec utrzymywano
1822 świnie a w gminie Ostrów
Lubelski 15 świń. Wszystkie zwierzęta mają zostać wybite i poddane
utylizacji.
Cały czas odkrywane są martwe dziki zarażone wirusem. W
ciągu ostatnich dwóch tygodni takich przypadków w naszym regio-

nie było kilkadziesiąt. Najwięcej
w powiecie chełmskim. Martwe
zwierzęta odkryto m.in. w Żukowie
i Krasówce w gminie Włodawa, Mariance w gminie Stary
Brus i Mszance w gminie Wola
Uhruska w powiecie włodawskim, Piasecznie w gminie
Ludwin i lesie koło Milejowa
w powiecie łęczyńskim.
(rkn)

z nagrodami dla uczestników. Liczne atrakcje będą czekały również na
dzieci: malowanie twarzy, konkurs
plastyczny, dmuchane zjeżdżalnie
i place zabaw.
PROGRAM:

Afrykański pomór świń w natarciu

SP ZOZ w Łęcznej rozpoczyna realizację Projektu

„Informatyzacja oraz wdrażanie e-usług w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej”,
który jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Działanie: 2.1: Cyfrowe Lubelskie z RPO w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość Projektu wynosi 3.236.145 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2.749.677,74 zł.
Celem Projektu jest informatyzacja w SP ZOZ w Łęcznej polegająca na rozbudowie i zakupie
infrastruktury informatycznej. Ma to umożliwić pacjentom szpitala dostęp do szerokiego zakresu
usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. samodzielną rejestrację, podgląd wyników,
powiadomienia sms, e-mailem o dostępności wyników badań czy terminie wizyty.

Wspieramy lokalny rozwój Szlachetna
Rozmowa z Michałem Woźniakiem, dyrektorem biura LGD „Polesie”
Pojezierze: W tym roku
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Polesie” obchodzić
będzie 10-lecie istnienia. Jakie korzyści mają mieszkańcy z funkcjonowania stowarzyszenia?
M. Woźniak: Działamy na
terenie 9 gmin: Spiczyn, Ludwin,
Łęczna, Puchaczów, Cyców, Urszulin, Uścimów, Sosnowica,
Wierzbica – spójnych geograficznie. Wspieramy rozwój lokalny

z czynnym udziałem mieszkańców.
Pomoc kierujemy do osób fizycznych rozpoczynających działalność
gospodarczą, istniejących firm, samorządu oraz organizacji pozarządowych. Tak powstało np ostatnio 5
nowych firm działających głównie
w branży turystycznej.
Pojezierze: Aby pomagać
trzeba mieć środki finansowe.
Skąd LGD je bierze?
M. Woźniak: Wykorzystujemy program rozwoju obszarów
wiejskich PROW, a większość
bo około 63 proc. pieniędzy na
realizację projektów pochodzi
z funduszy Unii Europejskiej.
Pojezierze: Pieniądze jak
rozumiem rozdzielacie na podstawie konkursów do poszczególnych
projektów.
Te projekty
sami wymyślacie?
Wo ź niak: Działamy na podstawie opracowanej Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR),
w
której
zawarliśmy
cele Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. I tak ostanio
prowadziliśmy konkursy dla istniejących firm. W ich ramach
wsparcie otrzymało 6 jednostek.
Przedsiębiorcy rozwinęli firmy
i stworzyli 8 nowych miejsc pracy.
Nowa oferta przyczyni się do zaspakajania podstawowych potrzeb
mieszkańców jak np. gabinet dentystyczny, stacja diagnostyczna
oraz zwiększy napływu turystów:
wynajem łodzi, kampera, namiotów sferycznych.
Działając na rzecz społeczności lokalnych poprawiamy również estetykę,
funkcjonalność i likwidację
barier architektonicznych budynków służących celom kulturalnym. W obecnej perspektywie nowy wygląd otrzymało
8 obiektów użyteczności publicznej w Cycowie, Kaniwoli, Łęcznej, Lejnie Łomnicy, Krasnem, Piasecznie oraz
Dratowie, a kolejne czekają
na podpisanie umów.
Pojezierze:
Realizujecie
jakieś większe projekty, wykraczające poza obszar 9 gmin?
M. Woźniak: Realizujemy
projekt współpracy w ramach
siedmiu LGD, którego celem jest
promocja turystyki kajakowej na
rzece Wieprz. Nasze LGD wykonało miejsce postojowe dla
kajakarzy w miejscowości Kijany gm. Spiczyn, w skład którego
wchodzi: przystań kajakowa, altana z miejscem na ognisko oraz
ławeczki. Swoimi działaniami
chcemy przyczynić się do propagowania form aktywnego spędzania czasu promując nasz obszar
i jego walory przyrodnicze.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Historia przystępnie opowiedziana

Książka „Zapobiec klęsce...” jest analizą tworzenia Wojska Polskiego w niepodległej Polsce i przygotowań II Rzeczpospolitej
do wojny. Pokazuje co się naszym
przodkom udało w tym zakresie
i co niestety sknocili. Praca nie skupia się
tylko na samej armii, ale daje również obraz szerszych działań, w sferze gospodarki,finansówiorganizacjizaplecza.Czego
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano, kogo nie chciano słuchać,
by lepiej przygotować polską armię do nadciągającej wojny – na te
i inne pytania znajdą Czytelnicy odpowiedź właśnie w książce „Zapobiec
klęsce ...”.
Na portalu Historykon.pl można znaleźć artykuły oparte na tej książce.

Książka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostatnie
100 egzemplarzy tego wydania. Obecna na pewno w: aros.pl, bonito.
pl, czytam.pl, motyleksiazkowe.pl, taniaksiazka.pl. I innych.

Paczka

Szlachetna Paczka szuka lidera w Łęcznej. Lider
Paczki to lokalny bohater.
Jest sercem Paczki w
każdym z 48 rejonów, na
które podzielone jest województwo lubelskie. Ma odwagę i energię - zarządzając
zespołem Wolontariuszy w
swojej okolicy, wpływa na
otoczenie i zmienia historie
życia ludzi w potrzebie.
Jego drużyna dociera do
rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji i określa, jaki
rodzaj mądrej pomocy da im
szansę na realną poprawę!
Życie ubogich rodzin, niepełnosprawnych czy samotnych
seniorów może zmienić się
dzięki Tobie. Lider nie czeka
z założonymi rękami, tylko
działa. Tu i teraz. Razem z
Paczką i Ty zmień świat wokół siebie.
Więcej informacji na
stronie www.szlachetnapaczka.pl/superw/lider-w-paczce
BB

ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę rekreacyjnobudowlano-rolną we wsi Brzeziny
o pow. 65ar z możliwością podziału
na pół, wszystkie media, domek
wypoczynkowy, dwa garaże. Tel.
887-674-262
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 23a w Albertowie. Tel. 660
532 184
Sprzedam działkę budowlaną
20 ar w Kol. Trębaczów. Tel.
660572421
Sprzedam działkę 22ar wraz z budynkiem mieszkalno-gospodarczym,
Łuszczów Kolonia, 7km od Łęcznej,
500m od trasy Łęczna-Lublin. Cena
do uzgodnienia. Tel. 693 374 582
Wynajmę gabinet w przychodni
stomatologicznej na działalność
medyczną lub pokrewną, ul. Jawoszka. Kontakt w godz. 20-21
pod nr tel. 507 131 931
Chcesz szybko sprzedać swoją
nieruchomość? Zadzwoń!
Biuro Nieruchomości WGN
tel. 513 686 864
Sprzedam dom w Dratowie, nowy,
parterowy, 91m2, z możliwością
adaptacji poddasza, w pełni wyposażony. Działka 15,25 ar. Cena 360
500 zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej przy ul. Rynek II w
Łęcznej, o pow. ok 70 m2 (parter)
z przynależnymi pomieszczeniami
gospodarczymi i garażem oraz
działką o pow. 1,62 ar. Cena 250
tys. zł. Tel. 513 686 864.

