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Kłopoty z elektrownią
Dzięki elektrowni w Łęcznej Polska miała otrzymać wyższe limity na
bezpłatną emisję dwutlenku węgla.
Jednak inwestycja istnieje jedynie na
papierze.
Budowa elektrowni w Starej Wsi
jeszcze nie ruszyła. Nie wiadomo też
kiedy to nastąpi. Mimo tego, polski rząd
zgłosił elektrownię na listę inwestycji,
które mają być objęte zwolnieniami z

opłat za emisję dwutlenku węgla. Władze
przekonywały Komisję Europejską, że
w tym przypadku „proces inwestycyjny
został fizycznie rozpoczęty”. Sprawę
nagłośnił EurActiv.com - portal internetowy zajmujący się europejską polityką
i gospodarką. Pisał o niej też dziennik
„Rzeczpospolita”. Ulga miała wynieść
33 mln euro rocznie.
dok. na str. 2

Wojewódzkie obchody Święta Policji ściągnęły do Łęcznej wielu gości.
Pojawił się Komendant główny Policji
nadinsp. Marek Działoszyński, wojewoda lubelska Jolanta Szołno-Koguc
oraz wielu posłów, senatorów i przedstawicieli władzy samorządowej.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy w kościele pw. św. Barbary, którą
w intencji policjantów odprawił ks. bp
Mieczysław Cisło. Następnie zebrani
przenieśli się przed budynek nowej komendy policji. Tam po przemówieniach

nadano sztandar łęczyńskiej jednostce
oraz poświęcono budynek.
Podczas uroczystości wręczone
zostały także nominacje na wyższe
stopnie policyjne. W korpusie oficerów starszych awansowano 32 osoby
do stopnia podinspektora. W korpusie
aspirantów 108 funkcjonariuszy awansowano do stopnia mł. asp. Odznaką
Zasłużony Policjant wyróżnionych
zostało 66 policjantów garnizonu
lubelskiego.
dok. na str. 3

Podwójne święto policjantów
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Bogdanka

uhonorowana

Lubelski Węgiel Bogdanka
po raz kolejny została laureatem
Diamentów Forbesa – corocznego
rankingu tego prestiżowego miesięcznika biznesowego. Po ubiegłorocznym zwycięstwie, w tegorocznej
edycji spółka zajęła ii miejsce w
kategorii dużych przedsiębiorstw
Lubelszczyzny.
Miesięcznik Forbes wraz z portalem Onet przyznał również kopalni
e-Diament Forebs&Onet 2012, za
zajęcie pierwszego miejsca w kategorii najlepszej strony internetowej w
województwie lubelskim, a lokalizator
internetowy ZUMI uhonorował Bogdankę I miejscem za najlepsze wykorzystanie Internetu w prezentowaniu
atutów firmy.
Diamenty Forbesa to ranking
przygotowywany w współpracy z
wywiadownią Dun&Bradstreet, jedną
z najstarszych działających na świecie
tego typu instytucji. Metodologia rankingu polega na weryfikacji publicznie
dostępnych danych na temat przedsiębiorstw i obliczenie, tzw. szwajcarską
metodą wyceny wzrostu wartości
firmy w przeciągu trzech lat. Jest to
metoda łącząca metodę majątkową
i dochodową. Pierwsza nie wycenia
potencjału pracowników i know-how,
wycena na podstawie zysków nie
uwzględnia np. firm rozwijających się,
bo przedsiębiorstwa inwestujące mogą
mieć niskie zyski. Połączenie obu
metod usuwa te ułomności. Na listę
Diamentów trafiły firmy najszybciej
zwiększające swoją wartość.
Tegoroczna edycja Diamentów
obejmowała dane finansowe przedsiębiorstw za lata 2008-2010.
(nor)

Dookoła
Polski

„Już nie ma dzikich plaż” śpiewała irena Jarocka. Łęczyńscy
rowerzyści przekonali się, że to
nieprawda.
Wystarczyło pół roku wyjazdu na
saksy do Niemiec, żeby stęsknić się
za Polską. Między innymi z powodu
nostalgii za krajem Emilia Zakostowicz
i Karol Flejmer postanowili okrążyć
swoją ojczyznę.
– W lipcu zrobiliśmy sobie dłuższy
urlop, więc nadarzyła się okazja na
zrealizowanie marzenia – opowiada
Karol, któremu od lat chodziła po
głowie wyprawa rowerowa dookoła
Polski. Łęcznianie opracowali trasę,
załadowali bagaże w sakwy i ruszyli w
kierunku granicy.
Wyprawę rozpoczęli w Woli Uhruskiej nad Bugiem, skąd ruszyli na
północ. – Polska wschodnia to prawdziwa mieszanka kultur, mijaliśmy
kościoły katolickie, cerkwie prawosławne i unickie a nawet meczety –
opowiadają rowerzyści.
dok. na str. 3
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K RON I K A Z DA RZE Ń

Zaginął T. Kalicki
Policjanci z Łęcznej poszukują zaginionego 89 – letniego Tadeusza Kalickiego, który prawdopodobnie dnia 24.08.2012
r. w godzinach porannych wyszedł z domu.
Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił
do miejsca zamieszkania i nie nawiązał
kontaktu z rodziną. Tadeusz Kalicki ma 89
lat, ok. 180 cm. zrostu, szczupła budowa
ciała, włosy siwe, twarz pociągła, uszy
przyległe, oczy szare. W dniu zaginięcia
ubrany był w marynarkę koloru brązowego
w kratkę, koszulę flanelową koloru czerwonego w kratkę, spodnie jeansowe koloru
granatowego, kaszkiet koloru czarnego,
buty koloru czarnego.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, bądź mają jakiekolwiek informacje
dotyczące jego zaginięcia proszone są o
kontakt z Komendą Powiatową Policji w
Łęcznej tel. 81 752 72 10 lub 997, 112.
Obywatelskie zatrzymanie
23 sierpnia około godz. 16.30 dyżurny
łęczyńskich policjantów otrzymał niecodzienne zgłoszenie – zatrzymałem
pijanego kierowcę. Jak się okazało
23–letni mieszkaniec gm. Milejów jechał
rowerem ul. Partyzancką. W pewnej
chwili zauważył nissana jadącego tzw.
wężykiem. Rowerzysta pojechał za
autem, zatrzymał kierowcę, po czym
zawiadomił policję. Funkcjonariusze
sprawdzili stan trzeźwości kierującego.
Badanie wykazało ponad 2,5 promila
alkoholu w organizmie 65–letniego
amatora jazdy na podwójnym gazie. Złe
skłonności mogą go teraz kosztować do
2 lat pozbawienia wolności.
Potrącona skuterem
22 sierpnia po godzinie 20, w
miejscowości Dąbrowa (gm. Ludwin)
kierowca skutera potrącił przebiegającą
przez jezdnię 17-latkę. Dziewczyna i
51-letni kierowca trafili do szpitala. Kobieta prawdopodobnie przebiegała przez
jezdnię. Jadący skuterem mieszkaniec
Łęcznej był trzeźwy, od 17-letniej mieszkanki gm. Ludwin została pobrana krew
do badań. Policjanci wyjaśniają wszelkie
okoliczności zdarzenia.
Złapali złodziei rowerów
W niedzielę 19 sierpnia dyżurny
łęczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że
przed godz. 22.00 z terenu ogrodzonej posesji w Łęcznej nieznani mężczyźni skradli
trzy rowery po czym odjechali nissanem.
Widząc to zdarzenie mieszkańcy posesji
ruszyli w pościg za sprawcami kradzieży.
Po kilkunastu minutach mężczyźni
trafili w ręce policjantów. Jak się okazało razem z nimi podróżował 6 – letni
syn kierującego. Policjanci zatrzymali
mężczyzn i przewieźli na komendę.
Okazali się nimi 43 – letni mieszkaniec
Lublina oraz 21 – letni mieszkaniec
gm. Ludwin. Byli pijani. 43 - latek kierujący nissanem miał blisko 2 promile
alkoholu w organizmie i nie posiadał
uprawnień do kierowania. Natomiast u

jego kompana badanie stanu trzeźwości
wykazało ponad 1, 30 promila alkoholu.
Funkcjonariusze 6 – letniego chłopca
przekazali pod opiekę matce. Odzyskane
rowery o wartości 2 700 zł. trafiły do
właścicielki.
Przezorny ubezpieczony?
16 sierpnia nieznani sprawcy włamali się do biura Centrum Ubezpieczeń
w Łęcznej przy ulicy Armii Krajowej 3.
Złodzieje skradli sprzęt komputerowy,
telefony i gotówkę o szacowanej wartości około 10 tys. zł. Trwa poszukiwanie
sprawców kradzieży.
Staranował władzę
13 sierpnia około godz. 12 na skrzyżowaniu ulic Targowej i Piłsudskiego doszło do stłuczki. Według wstępnych ustaleń policjantów kierowca volkswagena
golfa wymusił pierwszeństwo i uderzył w
służbowego peugeota należącego do Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 7-letni
peugeot, należący do urzędu miał jechać
prawidłowo. W wyniku kolizji pasażerka
volkswagena doznała obrażeń i trafiła do
szpitala. Kierujący byli trzeźwi.
Prosto pod samochód
W poniedziałek 13 sierpnia ok. godziny 20.00 w Milejowie kierowca opla
omegi na prostej drodze potrącił 81 – letnią kobietę. Przechodziła z lewego pasa
jezdni na prawy zasłaniając się parasolem
przeciwdeszczowym i prawdopodobnie
zupełnie nie widziała nadjeżdżającego
samochodu. Z urazami ciała trafiła do
szpitala w Łęcznej. 20-letni kierowca
opla był trzeźwy i twierdzi, że staruszka
wyszła mu wprost pod koła.
Pozorowali wypadek
W sobotę 11 sierpnia grupa nastolatków urządziła sobie w Zofiówce imprezę zakrapianą alkoholem. Jeden z jej
uczestników wracając z balangi rowerem
do domu wjechał w betonowy przepust i
osłabiony upadkiem oraz alkoholem nie
mógł wstać. Koledzy 15-latka postanowili
więc przewieźć go z powrotem do garażu
na taczkach. Kiedy położyli go na podłodze, jeden z nich przypadkowo uruchomił
kosiarkę, która poraniła brzuch 15-latka.
W obawie przed rodzicami, nastoletni biesiadnicy nie wezwali od razu
pomocy. Najpierw wywieźli taczkami
rannego kolegę w okolice drogi i wtedy
powiadomili pogotowie, sugerując, że
potrącił go przejeżdżający samochód.
Policjanci szybko ustalili rzeczywisty
przebieg zdarzeń. Nastolatek trafił do
szpitala w Lublinie, a sprawą zajmie się
teraz Sąd ds. Rodziny i Nieletnich.
niebezpieczna zabawa
9 sierpnia popołudniu na izbę przyjęć
Szpitala Powiatowego w Łęcznej przywieziono siedmioletniego chłopca z raną
ramienia. Ostatecznie dziecko trafiło do
szpitala w Lublinie. Jak ustaliła policja
chłopiec, który wraz ze swoim o rok starszym bratem przebywał u dziadka w gminie Cyców, został postrzelony przez brata
z wiatrówki podczas zabawy bronią.

Powiadom policję sms-em
Mieszkańcy Lubelszczyzny mogą
wezwać policję nie tylko dzwoniąc na
numery alarmowe 997 i 112, ale także
wysyłając sms na specjalny numer ratunkowy – 531 555 444. Przeszedł on
testy i został udostępniony mieszkańcom
województwa lubelskiego. Dyżurny w
Komendzie Wojewódzkiej Policji, który
odbierze informację, skieruje do akcji
policjantów z najbliższej jednostki lub
patrolu. Będzie miał także możliwość
wysłania informacji zwrotnej.
Usługa skierowana jest głównie do
osób niedosłyszących lub głuchoniemych. Z numeru skorzystać mogą jednak
wszyscy, którzy znajdą się w sytuacji w
której niemożliwe jest wykonanie połączenia głosowego.
Koszt wysłania wiadomości zależy
od taryfy operatora, z którego korzysta
zainteresowana osoba. Policjanci zwracają uwagę, że każdy, kto wykorzysta
numer w sposób złośliwy, dla żartu,
albo wywoła fałszywy alarm, poniesie
odpowiedzialność karną.
Zaparkował na czwartego?
Cztery samochody zostały uszkodzone w wyniku kolizji drogowej do
której doszło późnym popołudniem
4 sierpnia na ulicy Leśnej w Łęcznej.
Kierowca opla astry kombi stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w trzy
prawidłowo zaparkowane samochody.
Sprawca został zatrzymany przez policję.
Jest to już kolejna kolizja na ulicy Leśnej
w przeciągu kilku miesięcy.
Zginął pod domem
Pod koniec lipca Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej otrzymało informację, że w miejscowości
Jawidz gm. Spiczyn w przydomowym
stawie znajduje się mężczyzna. Strażacy,
z KP PSP w Łęcznej i OSP ze Spiczyna,
stwierdzili, że mężczyzna najprawdopodobniej w wyniku porażenia prądem
elektrycznym znajduje się w wodzie przy
brzegu. Lekarz stwierdził jego zgon. W
trwającej ponad 3 godz. akcji ratowniczej brało udział 9 ratowników, karetka
pogotowia ratunkowego oraz policja.
Spłonął kombajn
Trzy zastępy straży pożarnej, łącznie
14 ratowników, ponad godzinę gasiło pożar kombajnu zbożowego w miejscowości Janowica w gminie Cyców. W akcji
brały udział zastępy ratowniczo-gaśnicze:
z KP PSP w Łęcznej oraz OSP Cyców i
Janowica.
Opr. nor

Panoramiczna Łęczna
Samochody usługi google Street
View powróciły na Lubelszczyznę aby
robić panoramiczne zdjęcia. Pojawiły
się także w powiecie łęczyńskim. - Samochody będą robiły w Polsce zdjęcia
do końca lata, dopóki pogoda na to
pozwoli – mówi nam Piotr Zalewski
z google Polska.
Gdzie pojawią się samochody przystosowane do robienia zdjęć tego dokładnie nie wiadomo. - Przykro mi, ale
ze względu na czynniki od nas niezależne
(pogoda, remonty dróg itp.) zawsze istnieje możliwość, że nasze samochody mogą
zmienić trasę. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić obszary poszczególnych
powiatów czy miast, z zastrzeżeniem,
że nasz obszar pracy może obejmować
również mniejsze miejscowości w ich
okolicy – dodaje P. Zalewski.
Jeśli samochody zgodnie z
planem przedstawionym kilka dni
temu, zwiedzą powiat łęczyński
to zdjęcia na Mapach Google
będzie można zobaczyć za parę
miesięcy, po odpowiednim ich
przygotowaniu (m.in. zamazaniu
twarzy przechodniów widocznych
na zdjęciach czy numerów reje-

stracyjnych pojazdów) i połączeniu w
płynne panoramy 360 stopni. - Wtedy
będzie można wirtualnie zwiedzać
sfotografowane miejsca – kończy Piotr
Zalewski z Google Polska.
Street View jest popularną funkcją
Map Google, która pozwala użytkownikom wirtualnie podróżować po świecie,
oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych z perspektywy przechodnia.
W ramach Street View można oglądać
ujęcia wykonane na wszystkich 7 kontynentach, w 30 krajach. Użytkownik
Street View może podziwiać atrakcje turystyczne w interesującym go miejscu,
zobaczyć jak wygląda restauracja, do
której chce się udać, czy też sprawdzić
drogę dojazdu widząc na fotografiach
każde skrzyżowanie.
GK

Na kilka tysięcy złotych szacuje się
wartość kradzieży, do których doszło w
ostatnim czasie na działkach w okolicach jeziora Zagłębocze.
Telefony komórkowe,
pieniądze, nawigacje samochodowe, rowery – między
innymi takie przedmioty
zostały skradzione z działek
w miejscowości Lejno na
początku sierpnia.
W jednej z działek nieznany sprawca ukradł rower
marki Wheeler o charakterystycznej kolorystyce.
Złodzieja poszukuje już
policja. Poszkodowani uważają, że sprawcą kradzieży
jest jedna osoba.
Może ona nadal poruszać się rowerem widocznym na zdjęciu. Osoby,
które zobaczą taki rower

prosimy o pilny kontakt z policją w
Parczewie (tel. 83 3553210) lub w
Łęcznej (tel. 81 7527210).
kk

Lublin w Google

Pomóż znaleźć złodzieja

Najskuteczniejszą reklamę gwarantuje

Nasze atuty to:

doświadczenie (gazeta ukazuje się od 1998r),
nakład do 12 tys. egzemplarzy,
dostępność i sposób kolportażu.
Nasz jednorazowy rozdawany bezpłatnie nakład
jest większy niż łączny jednorazowy nakład wszystkich
gazet regionalnych i lokalnych
sprzedawanych na terenie powiatu łęczyńskiego.
Przeciętnie rozdajemy ok.:
7000 egzemplarzy w gminie Łęczna
(w tym 6 tys. roznoszone jest bezpośrednio do mieszkań w Łęcznej)
3000 egzemplarzy rozdawane w ok. 50 punktach w gminach:
Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn.
2000 egzemplarzy na terenie LW „Bogdanka” i w Lublinie
Z „Pojezierzem” cyklicznie kolportowane są gazety reklamowe
m.in.: RCH „Wamex” (nakład 7 tys. egz.),
gazeta reklamowa FH „Gutek” (nakład 10 tys. egz.)
Dzięki tak dużemu nakładowi reklama w naszej gazecie jest

skuteczna i tania*

(*najniższy jednostkowy koszt dotarcia do czytelnika)!

Kłopoty
z elektrownią
dok. ze str. 1
Jak twierdzi EurActiv Komisja
Europejska zadecydowała o wykreśleniu
elektrowni Łęczna z bezpłatnie przyznanych uprawnień na CO2. Oznacza to
utratę milionowej ulgi.
Obecnie na ziemiach przeznaczonych
pod elektrownię rolnicy uprawiają pola.
Gmina Łęczna i GDF Suez oczekują na
decyzję środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Ta
zwracana jest do ciągłych poprawek.
Ministerstwo Gospodarki nie ma
sobie nic do zarzucenia. Twierdzi bowiem, że zgodnie z polskim prawem za
proces inwestycyjny uznać można już
rozpoczęcie prac nad dokumentacją.
Ministerstwo do końca roku chce w tej
sprawie złożyć odwołanie.
- Budowa elektrowni pod Łęczną
nie jest w żaden sposób zagrożona.
GDF Suez ma już podpisaną umowę z
Polskimi Sieciami Energetycznymi na
sprzedaż 500 megawat energii w roku
2020 – komentuje Teodor Kosiarski
Burmistrz Łęcznej. Inwestor do końca
roku przedłoży także napisany od nowa
raport środowiskowy, który przekazany
zostanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie.
GK
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Dookoła Polski
dok. ze str. 1
I dodają: - Niesamowitym miejscem
jest Święta Góra Grabarka, która dla
polskich wyznawców prawosławia stanowi miejsce kultu tak ważne jak Częstochowa dla katolików. Wierni ustawili
w Grabarce tysiące krzyży.

- Bardzo dobrze czuliśmy się w
puszczy białowieskiej. Białowieża jest
klimatycznym, spokojnym miejscem,
nieskażonym komercją – mówi Emilia.
Rowerzyści pokonywali dziennie
ok. 100 – 150 km. Najdłuższy dzienny
dystans mieli na początku wyprawy.
– Zwolniliśmy na Suwalszczyźnie i Mazurach Garbatych, gdzie czekało na nas
wiele niełatwych podjazdów. Byliśmy
zaskoczeni, że północ Polski jest taka
górzysta – opowiadają łęcznianie.
Nie oszczędzała ich też pogoda.
- Dni z pogodą całkowicie sprzyjającą komfortowej jeździe, mógłbym
wyliczyć na palcach jednej ręki, ale nikt
nie obiecał, że będzie lekko, zamiast
tego było ciekawie – mówi Karol.

Szczególnie zimno było nad morzem, gdzie przez wiatr i deszcz rowerzyści musieli robić przerwy w
jeździe. – To wszystko przeze mnie,
bo pogoda zepsuła się od kiedy dołączyłem do wyprawy – żartuje Norbet
Niedobylski, który jechał od Gdańska
do Raciborza.
Na zachodzie rowerzyści podróżowali wzdłuż rzek Odry i Nysy Łużyc-

kiej. Ten etap łęcznianie pokonywali
jeżdżąc po stronie niemieckiej. – Ścieżki
rowerowe są tam lepsze niż niejedna
droga samochodowa w Polsce – tłumaczą.
- Bardzo podobało mi się w Cedyńskim Parku Krajobrazowym. Odra,
pagórki, jeziora, lasy… Wspaniale
jeździ się po tak zróżnicowanym terenie
– uważa Karol.
Na południu jechali dziennie
około 90 km. – Obawialiśmy się Tatr,
ale okazały się banalne. Właściwie
cały czas zjeżdżaliśmy w dół. Najtrudniej było w Bieszczadach, które
najpierw nie chciały nas do siebie
wpuścić, a potem wypuścić.
Do domu Emilia i Karol wrócili po
30 dniach, razem na wyprawę wydali 3
tys. złotych. Nie mieli większych problemów z rowerami. Usterki naprawiali

na bieżąco, poradzili sobie m. in. z pękniętym bagażnikiem.
Spali pod namiotem lub w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie
często udawało im się utargować korzystniejszą cenę noclegu. Gotowali w
butli gazowej.
Łęcznianie niedługo znów wyjadą do pracy za granicę, być może do
Szkocji. Co opowiedzą o swoim kraju?
- Polska jest piękna a Polacy mili i
gościnni: pozdrawiali nas, pomagali,
zapraszali na nocleg – mówi Emilia. I
dodaje z uśmiechem: - To nieprawda, że
„już nie ma dzikich plaż”. Przekonaliśmy się, że są.
W przyszłości łęczyńscy rowerzyści chcieliby okrążyć rowerem Europę.
– To najlepszy pojazd do turystyki.
Pieszo byłoby za wolno, a samochodem
za szybko, by zobaczyć tyle ciekawych
miejsc. Prędkość jazdy na rowerze jest
idealna – mówi Karol.
Kamil Kulig

Łęczna liderem ucieczek

Coraz nas mniej
Polska się kurczy, oczywiście
obszar kraju ciągle ten sam, ale
liczba ludności powoli, aczkolwiek
systematycznie, się zmniejsza.
Rodzi się mniej dzieci, kwitnie
chociaż ostatnio mniej intensywnie
emigracja zarobkowa. Przyczyny
obu zjawisk są jednak jedne – ekonomiczne.
Z opublikowanych ostatnio
danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w całym
województwie lubelskim mieszka
2 miliony 175,7 tysiąca osób, czyli
ponad 23 tysiące mniej niż dziesięć
lat temu. Co więcej utrwala się
przewaga ludności mieszkającej na
wsi. Aktualnie zamieszkujący tereny
wiejskie o 150 tysięcy przeważają
nad mieszczuchami. Ba, w ciągu 10
lat liczba ludności wiejskiej zmniejszyła się o 9 tysięcy, zamieszkującej
miasta o 14 tysięcy.
W liczbach bezwzględnych największą liczbę mieszkańców stracił
Lublin – ubyło mu 8 tys. mieszkańców.
Chełm stracił 2,5 tys. a Zamość prawie

1,2 tys. Jednak liderem ucieczek z
miasta jest powiatowa Łęczna, której
liczba ludności spadła o 1463 mieszkańców. Oznacza to 6,6 proc. zmniejszenie liczby mieszkańców. Lublin
w tym samym czasie stracił zaś 2,24
proc. mieszkańców.
Casus Łęcznej jak w soczewce pokazuje przyczyny emigracji z polskich
miast. Mieszkający w nich ludzie są
bardziej mobilni niż ci ze wsi, chętniej
szukają dla siebie lepszych warunków
do życia. A wbrew pozorom, pomimo
najwyższych w województwie średnich zarobków, życie w Łęcznej to
nie sielanka.
Przede wszystkim ciężko o pracę.
Zwłaszcza dla kobiet. Bo w gminie
Łęczna, poza kopalnią zlokalizowaną
w sąsiedniej gminie, większych pracodawców nie ma. Rozwija się tylko
handel, usługi już mniej a wytwórczości praktycznie nie ma. Tak jak
nie ma zachęt do lokowania biznesu w
Łęcznej. Wręcz przeciwnie – podatki
lokalne dla biznesu są na poziomie
Lublina.

Pomagaj potrzebującym
Zapraszamy Cię do włączenia
się w projekt Szlachetna Paczka jako
wolontariusz i zostania SuperW!
Szlachetna Paczka to ogólnopolski
projekt pomocy rodzinom żyjącym w
niezawinionej biedzie. Co roku angażuje w pomoc setki tysięcy ludzi: wolontariuszy, darczyńców, a także osoby
wspierające projekt finansowo. W tym
roku w naszej miejscowości powstał jeden z 430 rejonów Szlachetnej Paczki.
- Wolontariusze odwiedzają potrzebujących. Darczyńcy przygotowują

pomoc materialną dopasowaną do
potrzeb rodziny – mówi Katarzyna Kuczyński lider paczki w Łęcznej. Każdy
człowiek zaangażowany w projekt ma
możliwość rozwoju swojego potencjału, poczucia wpływu na otoczenie i
przekonanie, że warto współpracować
z innymi.
W Łęcznej potrzebnych jest 12 wolontariuszy. Sześć osób czeka już na szkolenie.
Jedną z kolejnych możesz być ty!
Wejdź na: www.superw.pl i dołącz
do rejonu Łęczna, Puchaczów lub Cy-

ców. Dzięki Tobie potrzebujący z naszej
okolicy otrzymają pomoc i spełnienie
marzeń!
Więcej informacji można przeczytać na stronach internetowych
Szlachetnej
Paczki, a także pod numerem telefonu
791860885
do paczki w
Łęcznej.
GK

Objechali południe Europy
Przedstawiamy kolejną relację
z podróży BUSiMY czyli studentów
z Łęcznej i Lublina którzy starym
wyremontowanym Fordem Transitem zwiedzili północ Europy, a teraz
jeżdżą po jej południowej części.
Wyprawa na północ poszła zgodnie
z planem. Udało zwiedzić się wszystkie
ciekawe zaplanowane zakątki, a samochód nie sprawiał problemów.
Ukraina była kolejnym przystankiem
studentów podczas wyprawy BUSiMY.
Podróżnicy odwiedzili stare miasto we
Lwowie oraz oglądali stadion na którym
odbywały się mecze Euro 2012.
- Zaskoczyła nas droga żywność w
sklepach i niedokończone inwestycje
wokół stadionów – mówi Arek Zalewski
uczestnik podróży. - Kolejnym dłuższym
przystankiem była Odessa. Tutaj przypadkiem spotkaliśmy Polaka Stanisława,
który oprowadził nas po mieście.
W Odessie ekipa BUSiMY wypoczywała w wysokich temperaturach (35
stopni w cieniu) nad brudnym morzem
oraz w uroczym centrum.
- Kolejną częścią naszej podróży
był Krym. Tam m.in. plażowaliśmy w
Jałcie, zobaczyliśmy jeszcze niedokończoną, a już rozbieraną elektrownię
atomową w okolicy Kerchu oraz zwiedziliśmy Bakczysaraj.
Następnie BUSiMY promem udali
się do Rosji, gdzie punktem docelowym
było Sochi, w którym odbędą się zimowe
igrzyska olimpijskie w 2014 r. Rosja
zaskoczyła obieżyświatów licznymi

kontrolami policyjnymi. - Brak gotówki
był dobrym sposobem na wymiganie się
od płacenia mandatów i łapówek. Największe obawy studenci mieli jednak na
przejściu granicznym pomiędzy Rosją a
Gruzją, które dla Polaków jest otwarte
dopiero od roku. Na szczęście celnicy po
obu stronach wykazali się uczciwością i
profesjonalizmem, w dodatku wykazywali zainteresowanie projektem.
Pierwszą miejscowością w malowniczej Gruzji był Kazbek, gdzie
BUSiMY rozbili się na polanie z widokiem na najwyższy szczyt w tym kraju.
Następnego dnia odwiedzili rodowitych
mieszkańców Gruzji, gdzie zasmakowali tamtejszej kuchni. Później dotarli
do stolicy Tbilisi, gdzie życie zaczyna
się dopiero wieczorem. - W tamtejszej
restauracji mieliśmy okazję obejrzeć
mecz siatkówki Polaków z Rosjanami,
który niestety pomimo mocnego dopingu
naszej ekipy i Gruzinów zakończył się
porażką – opowiada
ze smutkiem Arek.
Ceny w sklepach
są bardzo podobne do
polskich. Natomiast
ropa w Rosji kosztuje
poniżej 3 zł za litr, a
na Ukrainie i Gruzji
ponad 4 zł.
Turcja to dwudzieste pierwsze
państwo na drodze
studentów. W tym

Z Łęcznej wyjeżdżają nie tylko
bezrobotni, opuszczają ją też ci, którzy
dobrze zarabiają. Nie chcą już mieszkać w socjalistycznych klockach, wolą
własne domki. A że, warunki do budowy są lepsze na wsi niż w Łęcznej,
to wybierają wieś. Do pracy dojadą
własnymi samochodami, a te kilka
kilometrów więcej nie sprawia problemu. Na zakupy pojadą do Lublina,
po rozrywkę też. Dzieci, zwłaszcza te
uczące się w liceach i tak już często
kształcą w stolicy województwa, łęczyńskie szkoły u wielu nie cieszą się
zaufaniem.
Można by powiedzieć, że to bliskość Lublina wysysa mieszkańców
z Łęcznej. Przykład Świdnika temu
przeczy. To miasto koło koziego
grodu należy (obok Biłgoraja i Parczewa) do nielicznych ośrodków
miejskich Lubelszczyzny w których w ciągu dziesięciolecia liczba
mieszkańców wzrosła. Przybyło ich
523, w Biłgoraju aż 911. Ale w tych
miastach czuje się życie. Rozwój nie
jest oparty na jednej firmie, tam się
produkuje, handluje, wypoczywa.
Miejska placówka kultury, chociaż
jeszcze nie ma własnej siedziby, co
kilka dni ma dla mieszkańców jakąś
propozycję; działają stowarzyszenia

i różne grupy mniej lub bardziej
formalne.
Trudno jednoznacznie wskazać
przyczyny kurczenia się Łęcznej, jak
i powody wzrostu Świdnika (dwa razy
większego od Łęcznej) czy Biłgoraja
(27,3 tys. mieszkańców) albo małego
Parczewa (11 tys. mieszkańców przybyło 615). Żadne z tych miast nie
znalazło się na przykład na dobrych
miejscach w samorządowym rankingu
miejscowości wybitnie podnoszących
jakość życia mieszkańców. Ba, szóste
miejsce zajęły w nim Puławy, z których ubyło prawie 700 mieszkańców,
Lublin był na 27 miejscu wśród miast
na prawach powiatu. Do tego, dane statystyczne są częściowo zafałszowane
– po prostu na listach meldunkowych
w wielu przypadkach wciąż figurują
osoby, które wyemigrowały zagranicę,
lub na przykład do Warszawy i nie wiadomo czy do miejsca zameldowania w
ogóle wrócą.
Dane statystyczne są jednak pouczające, dobrze by było aby ich
opracowaniem zajęli się socjologowie, urbaniści i wszelkiego rodzaju
specjaliści od jakości życia i pracy.
Wnioski mogłyby być zaskakujące ale
na pewno przydatne.
Ryszard Nowosadzki

pięknym kraju zwiedzili oni Kapadocję
- „księżycowy” krajobraz utworzony
dziesiątki milionów lat temu przez wulkany, Pamukkale czyli białe wapienne
tarasy wypełnione leczniczą wodą na
zboczu góry oraz Stambuł.
W Turcji turystom przydała się
także umiejętność targowania i zdrowy
żołądek do przyjmowania kebabów.
Przed studentami wyjazd do Grecji.
Później zespół będzie szykował się do
powrotu do kraju. W trakcie dotychczasowej podróży BUSiMY przejechali już
ponad 15 tysięcy kilometrów.
Opis przygód z trasy można śledzić
na stronie leczna.pl oraz na facebook
fowym profilu grupy. Ekipa liczy na
wsparcie wyprawy przez mieszkańców
powiatu. Obiecują także przesłanie widokówki każdemu kto wspomoże wyjazd
kilkoma groszami. Więcej na stronie
BUSiMY.
Grzegorz Kuczyński

Podwójne
święto
policjantów
dok. ze str. 1
Minister Spraw Wewnętrznych
przyznał jedną złotą odznakę, 12 policjantów wyróżnionych zostało srebrnymi odznakami, a 53 brązowymi.
Nowa komenda policji to budynek
dla 130 osób. Jest to obiekt przystosowany dla przyjmowania osób niepełnosprawnych. Monitorowany, posiadający
strzelnicę, siłownię salę dla zatrzymanych oraz specjalne pomieszczenia dla
psów.
Po części oficjalnej rozpoczął się
festyn na boiskach przy szkole na ul.
Bogdanowicza. Gwiazdą wieczoru był
zespół Pectus.
GK
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Ekologia na co dzień
Rozwój przemysłu oznacza
wzrost zanieczyszczenia naturalnego środowiska człowieka – taka
teza była jeszcze parędziesiąt lat
temu w pełni prawdziwa i poparta
codziennymi obserwacjami. W
latach siedemdziesiątych Tamiza
w Londynie była cuchnącym ściekiem, a oddychanie powietrzem
Katowic gwarantowało pylicę płuc
równie dobrze jak praca przy młynach cementowni. Dzisiaj w Tamizie
można łowić ryby.
Przyczyn jest kilka. Jedną z nich
jest powstanie nowych, czystych
gałęzi przemysłu, które by funkcjonować same potrzebują wręcz sterylnych warunków. Przede wszystkim
jednak wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństw i zrozumienie,
że sami gotujemy sobie koszmarną przyszłość. Dużo wcześniej ta
mądrość ujawniła się w Ameryce
Północnej i Europie Zachodniej, do
Polski tak na dobre dotarła wraz z
przemianami lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku.
Wszędzie oczywiście występował duży opór kół przemysłowych
zapatrzonych w końcowe efekty

ekonomiczne, więc wraz z uświadamianiem, rządy sięgnęły do argumentów finansowych. Przewidziano
duże kary za zatruwanie środowiska,
wprowadzono przepisy wprost zmuszające do eliminowania trucicieli.
Tamizę na przykład oczyszczono
jednym prostym przepisem – każdy
zakład musiał mieć ujęcie wody
poniżej miejsca odprowadzania
ścieków. Nikt nie chciał pobierać
wody zatrutej własnymi toksycznymi
odpadami.
W Polsce ochrona środowiska
miała trochę inne podłoże. Wraz
z upadkiem systemu „gospodarki
planowej” nastawionej na przemysł
ciężki, energochłonny i brudny, do
tego w naszym wydaniu nieefektywny, ten główny truciciel po prostu
ograniczając produkcję zmniejszył
skażenie środowiska. Potem przyszły
kary i opłaty za działania szkodzące
przyrodzie. Dzisiaj wśród wielu menedżerów naszego przemysłu panuje
swoista moda na ekologiczne inwestycje. Na ile jest to wynik twardych
reguł gry rynkowej, a na ile świadomość ekologiczna, trudno powiedzieć.
Ważne, że to zaczyna działać.

Dobrym przykładem może tu
być kopalnia w Bogdance. Kiedy
powstawała nikt nie przejmował się
„roślinkami”, planowano natomiast
docelowe wydobycie w granicach 25
mln ton rocznie z całego Lubelskiego
Zagłębia Węglowego. Na szczęście
chyba dla wszystkich, kolejny gigantyczny przemysłowy moloch z powodów ekonomicznych nie powstał,
a funkcjonująca obecnie kopalnia
nie tylko osiąga zyski, ale dba też
o zgodną koegzystencję z przyrodą.
Przejawem tego jest m.in. fakt wdrożenia w kopalni systemu zarządzania
ekologią i uzyskanie stosownego
certyfikatu ISO.
W marcu 2001 roku decyzją
zarządu spółki Lubelski Węgiel
“Bogdanka” S.A. zaczęto tu wdrażać
System Zarządzania Środowiskowego
według normy PN ISO 14001. Co to
jest System Zarządzania Środowiskowego?
To po prostu dobrowolne przyjęcie przez przedsiębiorstwo takiego
sposobu funkcjonowania, który pozwoli ograniczyć jego oddziaływanie
na środowisko naturalne tj. wodę,
powietrze, ziemię, zasoby naturalne,

florę i faunę. Dla Lubelskiego Węgla
“Bogdanka” S.A. to było szczególnie
ważne zobowiązanie bowiem zakład
prowadzi działalność w sąsiedztwie
obszarów o wysokiej randze przyrodniczej. W najbliższym sąsiedztwie
zlokalizowany jest Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Pojezierza Łęczyńskiego. Obszar górniczy
od strony północnej obejmuje swoim
zasięgiem niewielkie połacie otuliny
wspomnianego parku krajobrazowego, a od strony północno-wschodniej
– Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, od południowego wschodu
zaś – Chełmski Obszar Chronionego
Krajobrazu przechodzący w korytarz
ekologiczny „Dolina Świnki”, biegnący równoleżnikowo w kierunku
zachodnim do granicy zachodniej
terenu górniczego, gdzie w okolicy
Łęcznej łączy się z Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym.
Kierownictwo kopalni zdając sobie
z tego sprawę samo podjęło decyzję
o wprowadzeniu SZŚ.
Z ekologicznego punktu widzenia
głównym problemem kopalni węgla
kamiennego są odpady pogórnicze
(skały towarzyszące pokładom węgla,

materiał uzyskiwany w wyniku głębienia szybów oraz tzw. odpady przeróbcze z procesu wzbogacania węgla)
oraz woda, którą z kopalni trzeba
wypompować na powierzchnię.
Górnictwo i kopalnictwo na świecie produkowało w latach dziewięćdziesiątych średnio rocznie około 560
mln ton odpadów z których
55-65 mln ton wytwarzano w
Polsce. Bogdanka miała w tym
prawie 2 milionowy udział.
Coś z tą górą urobku trzeba
było robić. Składowanie na
hałdę nie sprzyja środowisku,
a ponadto sporo kosztuje. Jak
zwykle działania w kopalni
poszły w kierunku rozwiązania problemu tak, by możliwe
było dalsze gospodarcze wykorzystanie odpadów górniczych.
Po pierwsze odpady postanowiono wykorzystać do produkcji cegieł klinkierowych
w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Bogdance. Druga
metoda polega na wykorzystaniu skał płonnych w procesie
rekultywacji innych terenów
zdegradowanych (np.
różnego rodzaju wyrobisk
poeksploatacyjnych) oraz na
podbudowę dróg lokalnych.
Dzięki temu, gospodarczo
wykorzystywanych jest dzisiaj
ponad 95 proc. istniejących
odpadów górniczych.
Życie przynosi jednak
coraz nowe zastosowania.
Instytut Melioracji i Użytków
Zielonych (IMUZ) Falenty już
w 2001 roku przeprowadził
szereg badań dotyczących
możliwości zastosowania skał
karbońskich w szeroko pojętym budownictwie hydrotechnicznym. Badania oprócz
standardowych (fizykochemicznych), dotyczyły między
innymi wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, ściśliwość, podatność na
wietrzenie, wpływ wody, mrozu na
skały itp. Powyższe prace zostały zakończone w 2002 roku opracowaniem
wytycznych.
Jako pierwsza z naukowych
opracowań skorzystała właśnie kopalnia w Bogdance, która budując
w latach 2001-2004 nowy osadnik
wód kopalnianych (niewykorzystane wody kopalniane
przed zrzutem do odbiornika
rzeki Świnki, są poddawane
podczyszczeniu w zbiorniku
– osadniku wód, gdzie wytrąca
się zawiesina), do formowania
grobli tego zbiornika wykorzystała prawie 300 tys. ton
skał karbońskich, które w wielu firmach trafiają po prostu na
hałdę. Jako inwestycja proekologiczna nowy zbiornik został
zgłoszony do Narodowego
Konkursu Ekologicznego, a
w styczniu 2005 roku kopalnia
otrzymała certyfikat „Firma
Przyjazna Środowisku”.
Dzisiaj, po serii powodzi
i lokalnych podtopień, chętnych na kopalniane odpady,
wykorzystywane do remontów

i budowy nowych wałów przeciwpowodziowych jest dużo więcej.
Pod kontrolą jest również ilość
emitowanych pyłów i gazów. Jak
podaje kopalnia na swojej stronie
internetowej, roczna łączna emisja
pyłów i gazów z Zakładu Ceramiki
Budowlanej wynosi średnio około
7 tys. ton. Zakład posiada instalację
odsiarczającą o sprawności 85-90
proc. oraz urządzenia odpylające w
oddziale przygotowania mieliwa –

ku i zbudować całą infrastrukturę
narciarską – mówił dla mediów
Zbigniew Stopa, zastępca prezesa LW
Bogdanka. – Mamy nadzieję, że stok
stanie się zimową atrakcją Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Będą
mogli z niego korzystać nie tylko nasi
pracownicy, ale też turyści. To będzie
przedsięwzięcie komercyjne, które w
perspektywie ma na siebie zarabiać.
To nie jedyny pomysł spółki na
niwelację szkód górniczych powsta-

dwa filtry tkaninowe o sprawności
99,8 proc..
W 2004 roku przeprowadzono
modernizację instalacji, zwiększając
tym samym sprawność oczyszczania
spalin.
Drugim emitorem jest zwałowisko
skały płonnej, które może być źródłem
pylenia w czasie suchych i wietrznych
dni. Aby zapobiegać pyleniu na bieżąco prowadzi się rekultywację ostatecznie uformowanych skarp składowiska
odpadów górniczych. I tutaj zarząd LW
Bogdanka S.A. ma bardzo interesujące
propozycje.
Na hałdzie, tuż obok kopalni,
przeprowadzane są bardzo interesujące zawody motocrossowe. Za kilka
lat w zimie mają natomiast szusować
narciarze. Na górze kopalnianych
odpadów o powierzchni ok. 55 ha (docelowo prawie 88 ha), przy wysokości
względnej 26 m n.p.t. wybudowany
bowiem zostanie około 400 metrowy
stok narciarski z wyciągiem. Trasa
ma być sztucznie naśnieżana.
– To inwestycja na kilka najbliższych lat, ponieważ hałdę musimy
sukcesywnie usypywać urobkiem
górniczym, uformować zbocze sto-

łych w wyniku działania Bogdanki.
W planie spółki na 2012 rok, w dziale
ochrona środowiska można znaleźć
m.in. punkt dotyczący zaprojektowania zbiornika wodnego „Szczecin”
w rejonie niecki osiadań powstałej
wskutek eksploatacji górniczej. Teraz
z okien biurowca LW Bogdanka można zobaczyć zalane wodą łąki.
W Bogdance postanowiono, że
w miejscu zalanego terenu powstanie
sztuczny zbiornik wodny. Planuje się
wybrać torf, poszerzyć zbiornik i obwałować go. W ten sposób powstanie
zalew, sztuczne jezioro, które swoją
wielkością może być nawet zbliżone do
nieodległego jeziora Rogóźno. Od strony
Dratowa teren nad sztucznym zalewem
zostanie zagospodarowany turystycznie.
Powstanie plaża z infrastrukturą gastronomiczną. Wszystko będzie służyć
mieszkańcom jak i turystom.
W Bogdance oceniają, że realny
termin ukończenia inwestycji to 2013
rok. Nowy zbiornik oprócz funkcji
rekreacyjnych, będzie też spełniać
jeszcze jedną istotną rolę: odprowadzane będą do niego wody z zalanych
terenów.
Ryszard Nowosadzki
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KULTURA
JUŻ 2 WRZEŚNIA DE MONO
NA DOŻYNKACH
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
Barwny korowód, wybory MISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO a wieczorem
DE MONO. Te i wiele innych atrakcji będzie
można zobaczyć 2 września w Milejowie
podczas 12 Dożynek Powiatu Łęczyńskiego
organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Łęcznej i Gminę Milejów. Już dziś wszystkich
serdecznie zapraszamy.

Obchody Święta Plonów w
Powiecie Łęczyńskim od wielu lat gromadzą liczne grono
mieszkańców, przedstawicieli
lokalnych władz i coraz większą
rzeszę turystów. Od wielu lat organizatorzy dokładają wszelkich
starań w łączeniu i przenikaniu
się tradycji z nowoczesnością.
Staramy się co roku pielęgnować – zgodnie z tradycją- ideę
dożynek jako dziękczynnych
obrzędów za zebrane plony
oraz jako imprezę kulturalno
– rozrywkową. – mówi Adam
Niwiński – Starosta Łęczyński.
Podczas
tegorocznych
Dożynek na
wszystkich
uczestników czekają kramy i
stoiska wystawców z całego
regionu zapełnione kunsztownymi wyrobami rękodzieła,
przedmiotami rzemiosła artystycznego a także tradycyjnymi
przysmakami. Podziwiać i kupować będzie można ceramikę
dekoracyjną i użytkową, wyroby
z drewna, wikliny, biżuterię artystyczną, drobiazgi szydełkowe
i haftowane oraz malarstwo.
Najmłodsi będą mogli spotkać
się z piłkarzami GKS Bogdanka
S.A. i wziąć udział w konkursie
„ABC strażaka”. Dla starszej
publiczności przygotowaliśmy
koncerty i kabaret oraz drugą
edycję Wyborów MISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO,
na którą już dziś zapraszają organizatorzy. (Więcej informacji
na temat konkursu „WYBORY
MISS DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO pod nr. /081/
75 26 421 i na stronie www.
powiatleczynski.pl)

PROGRAM DOŻYNEK POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
10.45 - Zbiórka korowodu dożynkowego przy Zespole Szkół nr 1 w Milejowie
11.00 - Przemarsz na plac dożynkowy koło GOK w Milejowie
11.30 - Oﬁcjalne otwarcie Dożynek Powiatowych
12.00 - Uroczysta Msza Święta
13.00 - Obrzęd dzielenia chlebem, koncert Milejowskiej Orkiestry Dętej
13.30 - Artystyczna prezentacja gmin powiatu łęczyńskiego
15.00 - Konkurs „A, b, c strażaka ochotnika” – Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Łęcznej
15.15 - Górnik i Ma-Ryla – kabaret teatru Liberum Veto z ZS Górniczych w Łęcznej
15.45 - Spotkanie z piłkarzami GKS Bogdanka S.A.
16.00 - Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych
16.30 - Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Cementowni Chełm
17.30 - Ogłoszenie wyników konkursu dla honorowych krwiodawców
18.00 - „Gdzie diabeł nie może ...” – przeboje polskiej piosenki przedwojennej
19.00 - Wybory Miss Dożynek, pokazy tańca towarzyskiego
21.00 - Koncert zespołu DE MONO
22.30 - Pokaz sztucznych ogni
22.30-24.00 - Zabawa ludowa
Imprezy towarzyszące:
• Wystawa rękodzieła i sztuki ludowej
• Wystawa płodów rolnych przygotowana przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej
• Akcja honorowego krwiodawstwa „Ratujmy życie” w godz. 12.30 – 16.30
• Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Nożnej
• Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej

Ogłoszenie PCPR
Co roku organizatorzy dbają aby imprezę
uświetniały występy znanych polskich artystów. Na
dożynkowej scenie gościli już m.in. Kayah, Monika
Brotka, Łzy czy Varius Manx. W tym roku gwiazdą
wieczoru będzie DE MONO. Po koncercie odbędzie
się pokaz sztucznych ogni i zabawa ludowa.
Dodatkową atrakcją, cieszącą się zawsze ogromną popularnością, będzie akcja promująca ideę honorowego krwiodawstwa „RATUJMY ŻYCIE”. Każdy
czujący się na siłach będzie mógł pomóc najbardziej
potrzebującym. Wśród osób biorących udział w akcji
zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Co roku organizatorów wspierają lokalne
ﬁrmy i przedsiębiorcy.
Sponsorem specjalnym są: Łęczyńska
Energetyka, PKO Bank Polski, Przedsiębiorstwo
Robót Specjalistycznych WSCHÓD Sp. z.o.o.,
Herbar, Anex Oil Sp. J. Anna i Paweł Gumieniuk,
POLMAK i PHU „MALINEX”, Lubelski Węgiel
„BOGDANKA S.A.”, LC EkoKLINKIER.
Sponsorami są: AUTO MIK SERVICE, Bank
Spółdzielczy w Cycowie, Bank Spółdzielczy w
Łęcznej, Bank Spółdzielczy w Niemcach, WAMEX
i Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach,
Dizain - Studio Stylizacji Włosów.
Patronat medialny: Łęczna24.pl, Radio
Lublin, Radio Bon Ton, Kurier Lubelski.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje,
iż w roku 2012 PCPR jest realizatorem Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ﬁnansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu „Aktywny Samorząd”
w roku 2012 osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o doﬁnansowanie do następujących obszarów wsparcia:
A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich.
B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.
B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich.

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

Bezpłatne
przedszkole

Przegląd Cycowa

Dni gminy Cyców
Dni gminy Cyców mają podwójny wymiar. Dają radość mieszkańcom
gminy a jednocześnie przypominają
co roku o ważnym wydarzeniu z
okresu walki o niepodległe państwo.
Dlatego w iii Rzeczpospolitej odbywają się w sierpniu – miesiącu bitwy
cycowskiej, kiedy to w 1920 roku
odrodzona polska armia dała odpór
bolszewickim zagonom armii Tuchaczewskiego.
Tegoroczne „Dni gminy Cyców”
odbyły się w dniach 11-12 sierpnia.
Pierwszy dzień wypełniły imprezy i
zabawy sportowe, a zakończyła dyskoteka trwająca do samego świtu. W
głównej konkurencji, którą stanowiły
zawody strzeleckie z KBKS o Puchar
Wójta Gminy na strzelnicy w Wólce
Cycowskiej wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Modrzyń-

ska, która uzyskała 41 punktów na 50
możliwych. Wśród panów najlepiej
wypadł Mariusz Dyś uzyskując 44/50
pkt. Bardzo zacięte były też rozgrywki
w piłkę siatkową. Ostatecznie z czterech startujących drużyn zwycięski
okazał się zespół Alex Oil.
W niedzielę, po mszy św. zaczęły
się oficjalne uroczystości, których
pierwszym elementem było złożenie
wieńców pod pomnikiem poległych w
bitwie z 15-16 sierpnia 1920r. Bitwa
ta stała się miejscem chwały polskiego oręża, głównie dzięki postawie
żołnierzy 7. pułku ułanów lubelskich
dowodzonych przez mjr Zygmunta
Piaseckiego.
Dni Cycowa uświetniły występy
miejscowych zespołów artystycznych,
zaprezentowały się m.in. „Skoczki”,
„Calineczki”, zespół „Inspiracja”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Malinówce
czy międzypokoleniowy zespół śpiewaczy
„Świerszczowianki”
ze Świerszczowa.
Piękny pokaz pt. „Taniec brzucha” zaprezentowała ośmioletnia
Martyna Jaworska,
mająca już na swoim koncie zajęcie III
miejsca na międzynarodowym festiwalu w
Białymstoku.
Po występach
lokalnych artystów

C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym.
D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym.
E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
F - pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty
za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w
żłobku lub przedszkolu).
Wnioski są przyjmowane w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Łęcznej, ul. Staszica 9 do dnia 28.09.2012r.
Szczegółowych informacji udziela Pani
Agnieszka Kawalec, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Dział rehabilitacji
osób niepełnosprawnych – pokój 01 (parter)
ul. Staszica 9
21-010 Łęczna
tel. 81 4623 111 wew. 25
www.pcprleczna.pl
e-mail: pcprleczna@op.pl

przyszedł czas na zabawę z kabaretem „Szara eminencja”,
biesiadę z zespołem „Ricco”, pokaz sztucznych ogni, występy
zespołu „Summer Night” oraz nocną dyskotekę z zespołem
„Defis”. Dobrej zabawy nie popsuł nawet deszcz padający
popołudniu przez parę godzin.
RN

Po raz kolejny w gminie Cyców funkcjonować
będą punkty przedszkolne w ośmiu miejscowościach:
Bekiesza, garbatówka, głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek, Świerszczów. Działać będą
dzięki projektowi współﬁnansowanemu przez Unię
Europejską „Punkty Przedszkolne szansą edukacyjną
dla dzieci wiejskich z gminy Cyców”.
Z szans na dodatkową edukację przedszkolną mogą
skorzystać 3-5 letnie dzieci z gminy Cyców. W ramach
projektu prowadzone będą zajęcia z edukacji przedszkolnej według podstawy programowej po pięć godzin
dziennie. Dzieci biorące udział w projekcie będą miały też
zapewnioną naukę języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, rytmiczno-taneczne oraz gimnastykę korekcyjną.
Dzieci otrzymają też podręczniki, zeszyty i kredki. W
trakcie zajęć będą mogły zjeść posiłek. A wszystko bez
konieczności płacenia przez rodziców za zajęcia.
Projekt będzie w gminie Cyców kontynuowany przynajmniej do 30 czerwca 2014 roku.

Stypendia
szkolne

Urząd gminy w Cycowie informuje, iż od 1 września 2012 roku do 15 września 2012r. można składać
wnioski na stypendia szkolne. Stypendium szkolne jest
przyznawane na wniosek, który będzie do pobrania w
Urzędzie gminy w Cycowie, pok. nr 5.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w
miesiącu sierpniu. Dochód na jednego członka rodziny
nie może przekroczyć 351 zł.
Wszelkich informacji dotyczących stypendium
szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy przy ul.
Chełmskiej 42, tel. (082) 56 77 003 wew. 36, pok. nr 5,
codziennie w godz. 7.00 – 15.00.
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Emeryci emerytom
300 osób, z tego 200 aktywnych
członków liczy rejonowy oddział
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Łęcznej.
Zgodnie ze statutem misją stowarzyszenia jest poprawianie warunków
socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz działanie na rzecz
ich uczestniczenia w życiu społecznym.
Ważnym elementem działalności jest
organizowanie życia kulturalnego,
wypoczynku, rekreacji oraz poprawę sytuacji zdrowotnej członków. PZEiR ma
też reprezentować interesy członków
wobec organów władz i administracji
oraz popularyzować ich problemy
wśród społeczeństwa.

Co to oznacza w praktyce? Odbywają się spotkania integracyjne,
wyjazdy nad jeziora czy na przykład
do SPA w Nałęczowie. W zabawie
karnawałowej uczestniczyło 70 osób,
bo emeryt to taki sam człowiek, tylko
trochę starszy.
Dlatego członkowie stowarzyszenia chętnie biorą udział we wszelkich
formach działalności. 3 września jadą
na przykład na czterodniową wycieczkę
do Wrocławia i czeskiej Pragi. Obejrzą Panoramę racławicką, w Pradze
zwiedzą „Złotą uliczkę” i most Karola.
Wszystko za 270 zł, więc na taki wyjazd stać nawet naszych niezamożnych
emerytów.

Handlowanie w błocie
Władze nazwały to sukcesem. i podobno
wszyscy są szczęśliwi, że targowisko ze Starówki
zostało przeniesione na Pasternik. Być może
byłby to sukces, bo ilość handlujących wydaje
się większa. Jednak zadziwia bałagan przy
organizacji nowego targu.
Gdy tworzono bazar przy ulicy Polnej i Braci
Wójcickich, to najpierw powstał obiekt z całym
zapleczem, a dopiero potem wpuszczono kupców.
Na Pasterniku jest odwrotnie. Skutkiem tego gdy
jest sucho wszystko pokrywa kurz podniesiony z
ziemi. W tym kurzu odbywa się handel.
Podczas deszczu „atrakcję” stanowi błoto.
Dodatkowo „alejki” są tak równe, że wyprawa na
zakupy na nowym targowisku zamienia się w survival. Wiedzą o tym zwłaszcza osoby na wózkach
i z dziećmi w spacerówkach.
Inna sprawa to fakt, że w dzień targowy
skutecznie utrudniona została praca firm budowlanych, które mają swoje siedziby przy tych ulicach.
Wiadomo, że infrastruktura dopiero ma powstać.
Tylko dlaczego nie zrobiono tego we właściwej
kolejności?
(pro)

Jak przystało na stowarzyszenie
emerytów i rencistów składki członkowskie są symboliczne i wynoszą
2 zł miesięcznie. Z uwagi na niezbyt
wysokie dotacje, funkcjonowanie stowarzyszenia uzależnione jest w pewnej
mierze od dobrej woli sponsorów. A
tych nie ma zbyt wielu. Główni to gmina
Łęczna, Bank Spółdzielczy w Łęcznej
oraz związkowcy z Bogdanki – Kadra
i ZZG.
- Chcielibyśmy rozszerzyć naszą
działalność, utworzyć koło w Ludwinie
– mówią Stanisław Dudek i Ryszard
Piekarczyk z zarządu stowarzyszenia
w Łęcznej. Robimy proste rzeczy, ale
bardzo potrzebne naszym członkom.
Przydałoby się bardzo większe wsparcie
tej naszej działalności.
(nor)

Rocznica Powstania Warszawskiego

Wyjące syreny przypomniały o 68
rocznicy Powstania Warszawskiego. Obchody w Łęcznej zgromadziły kilkadziesiąt
osób przy Placu Powstań Narodowych.
Oprócz przedstawicieli władz samorządowych i ich jednostek pojawiły się poczty
sztandarowe, mieszkańcy i kibice.
Przypomniano także historię Powstania Warszawskiego, a także odprawiono Apel Poległych. Uroczystości z
okazji Powstania zorganizowane zostały

w Łęcznej po raz piąty.

Gmina Ludwin

Czas do szkoły

W placówkach oświatowych gminy trwają ostatnie przygotowania do
rozpoczęcia roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Ludwinie kończą
się prace remontowe, takie jak malowanie sal w przedszkolu, łazienek,
toalet, kuchni, wymiana paneli i wykładzin. W Szkole Podstawowej w
Zezulinie pomalowano pięć klas, hol, korytarze i łazienki. Nowych kolorów nabrała też zewnętrzna elewacja budynku szkoły, na ukończeniu
są prace przy budowie nowego placu zabaw.
W Szkole Podstawowej w Piasecznie pomalowano trzy klasy, w jednej z sal wycyklinowano i polakierowano parkiet. W Dratowie w kuchni
położono płytki, wymieniono też okna. Pomalowane zostało również
Gimnazjum w Ludwinie – odświeżono sale, korytarze, szatnie, kuchnię,
a dodatkowo w szatniach i w jednej z sal położono płytki.
Nowego blasku nabrała też hala sportowo-widowiskowa, która
błyszczy wycyklinowanym i polakierowanym parkietem (ponad 1000
m kw), przybyło też kilka nowych drabinek gimnastycznych.
Wyremontowane szkoły czekają na uczniów.

atrakcyjniej nad Piasecznem

Gmina Ludwin złożyła wniosek o fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013. Pozyskane środki władze
gminy chcą przeznaczyć na podniesienie atrakcyjności turystycznej okolic
jeziora Piaseczno.
Nad Piasecznem powstać miałaby ścieżka pieszo-rowerowa, pomost,
scena widowiskowa oraz boiska do siatkówki plażowej.
(nor)

idealny Klimat – jest już teledysk
Od dwóch tygodni w internecie na youtube.
com można już oglądać teledysk do kawałka
„idealny klimat” z płyty „na Bakier Ep” łęczyńskiego rapera Kamila Bakiery.
Oprócz gospodarza można usłyszeć w nim zwrotki raperów z Czarnego Mleka - Robo i Novjuu oraz
refren wokalistki Misiury. Muzyka to dzieło Kazzama
a realizacją zajęła się lubelska grupa GRZVideos.
Kamil Bakiera w 2009 roku zajął trzecie
miejsce w drugiej edycji konkursu Pojedynek Hip
Hopowy organizowanym w Lubartowie. Wykonał
wtedy kawałek „Spacer”.
Od tamtej pory kariera Kamila nabiera rozpędu. Bakier został doceniony przez burmistrza

Łęcznej i otrzymał nagrodę za promowanie miasta
i działalność kulturalną.
Płyta „Na
Bakier Ep„
ukazała się w
październiku
2011r. nakładem 200 egz e m p l a r z y,
które właściwie na pniu
zostały sprzedane.
GK

Jeszcze lato dookoła, lecz dni stają się
chłodniejsze. Warto pomyśleć o przygotowaniach do sezonu grzewczego. Zanim rozpocznie
się (a wiele zależy od pogody i administracji
danego terenu i obiektów), należy sprawdzić
stan urządzeń pomiarowych.
W Łęcznej spotykane są dwa typy urządzeń
pomiarowych: elektroniczne oraz z tzw. cieczą
roboczą „Skibatron” (która pod wpływem temperatury otoczenia paruje). W przypadku urządzeń
elektronicznych zazwyczaj dołączany jest tekst
instrukcji, której należy przestrzegać. Choć zdarzają się sytuacje awaryjne to sposoby postępowania
podaje instrukcja.
Natomiast przy podzielnikach na ciecz należy
samemu sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego, czy cieczy roboczej nie jest za mało
(poniżej 0), ponieważ te podzielniki pracowały
także latem i ciecz parowała. Standardowo fiolki
zawierają „naddatek”, czyli większy zapas cieczy
właśnie ze względu na okres letni. Sporadycznie
może zdarzyć się, że pod wpływem słońca wyparuje więcej cieczy niż wynosił „naddatek”. Należy
wtedy zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego do administracji w celu wymiany fiol-

ki z cieczą roboczą. Ważne jest, żeby samemu nie
manipulować przy podzielniku, gdyż jakiekolwiek
jego uszkodzenia grożą karą finansową.
Warto podkreślić, że żadne podzielniki ciepła
NIE MIERZĄ ilości faktycznie zużytego ciepła.
Póki co takie urządzenia pomiarowe nie są dostępne. Zadaniem podzielników jest orientacyjne
wykazanie intensywności użytkowania instalacji
grzejnych. Wskazania podzielników są pomocne do wyliczenia kosztów dostarczenia energii
cieplnej. Na te wskazania mają wpływ wszystkie
przedmioty i urządzenia wydzielające ciepło, które
znajdują się w jego pobliżu. Może to być telewizor,
lodówka, sprzęt grający, piekarnik, czy zwykła
„farelka” elektryczna.
Zimny kaloryfer (zapowietrzony) nie oznacza
że licznik nie „nabije”. Jeśli otoczenie, pomieszczenie jest ciepłe i tak licznik będzie „naliczał”. Do
kosztów należy doliczyć także ciepło wspólnych
grzejników na klatkach schodowych i korytarzach, które najczęściej nie są opomiarowane.
Jeśli chcemy oszczędzać na ogrzewaniu warto
pamiętać o drzwiach i oknach, aby nie płacić za
„ogrzewanie” ulicy.
(pro)

W PLACÓWKACH
ALIOR BANKU ZAPŁACISZ
WSZYSTKIE RACHUNKI
BEZ OPŁAT!

Przed grzaniem

W placówkach Alior Banku możesz zapłacić wszystkie swoje rachunki
(np. za telefon, gaz, prąd, telewizję) bez żadnych opłat!
Zapewniamy:
bezpieczeństwo – potwierdzenie płatności stemplem bankowym;
szybkość – pieniądze docierają do odbiorcy w ciągu 1 dnia roboczego;
wygodę – oznaczone stanowiska obsługi z miłym personelem i miejscami
do siedzenia;
dostęp do historii wszystkich zapłaconych rachunków – nawet jeśli zgubisz
potwierdzenie, w każdej chwili możesz otrzymać jego kopię;
oszczędność czasu i pieniędzy – wszystkie rachunki zapłacisz w jednym
miejscu, za darmo!

Zapraszamy:
Łęczna, Ul. Stefanii Pawlak 22
81 448 09 10
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Wiadomości sportowe

Sukces w Pucharze Europy
Zawodnicy Sekcji Motorowej GKS
Bogdanka uczestniczyli w ostatniej
trzeciej rundzie Pucharu Europy w
cross country. Na torze w Dębskiej Woli
pod Kielcami naszym reprezentantom
poszło bardzo dobrze, większość stanęła
na podium, co zaowocowało tytułami w
całym cyklu Pucharu Europy.
W klasie senior w Dębskiej Woli
triumfował Łukasz Kędzierski, a jego
brat Karol zajął trzecią pozycję. Dobra
postawa braci Kędzierskich sprawiła,
że obaj zmieścili się na podium całego
cyklu. Łukasz zajął drugie miejsce, Karol
był trzeci. Najlepszy był Jaroslav Strbek
ze Słowacji.
- Drugie miejsce jest oczywiście
sukcesem, choć po pierwszej rundzie w
Bogdance miałem realne szanse, aby wy-

grać cały cykl - mówi Łukasz Kędzierski.
O końcowym wyniku zaważyły zawody na
Słowacji, gdzie złapałem gumę i spadłem
na niższą pozycję. W Kielcach chciałem
jednak pokazać, że mogę wygrać ze
Słowakiem i to się drugiego dnia udało.
Przyznam, że zawody w Kielcach bardzo
mi się podobały. Ostatni raz w 2007 roku
uczestniczyłem w takim wyścigu gdzie od
początku do końca musiałem dać z siebie
wszystko. W weekend właśnie tak było, a ja
lubię jeździć gdy rywale mobilizują.
Bardzo dobrze spisali się także nasi
weterani. Trzecie miejsce na torze pod
Kielcami zajął Piotr Więckowski, a piąty
był Dariusz Piątek. To dało naszym zawodnikom podium w klasyfikacji generalnej.
Więckowski wywalczył w niej drugie miejsce, a Piątek uplasował się pozycję niżej.

Dobrych występów kolegom pozazdrościł Sławomir Sobiesiak, który
rywalizuje na quadzie. W weekend wygrał
rywalizację w swojej kategorii, a triumf
sprawił, że w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy wskoczył na drugi stopień
podium.
W tym roku motocykliści w ramach Pucharu Europy pojechali w
trzech rundach. Pierwsza odbyła się na
hałdzie kopalni Lubelskiego Węgla w
Bogdance, później zawodnicy rywalizowali na Słowacji i w ostatni weekend
pod Kielcami. - Starty w Pucharze
Europy to był dobry pomysł - mówi
Łukasz Kędzierski. Do tej pory dominowaliśmy w Polsce. Choć zabrzmi to
mało skromnie, to teraz pokazaliśmy,
że wcale nie jesteśmy drugą ligą jeśli
chodzi o cross country, a możemy
powalczyć nawet z najlepszymi zawodnikami z Europy.

Nieudany start pierwszoligowców Rajd rowerowy
Dopiero 15 miejsce zajmuje GKS
Bogdanka po rozegraniu czterech kolejek piłkarskiej pierwszej ligi. Drużyna
bardzo źle rozpoczęła sezon, zgarniając zaledwie trzy „oczka” z dwunastu
możliwych do zdobycia. Po pierwszych
trzech meczach zamykali tabelę z zerowym dorobkiem, strzelając do tego
zaledwie jedną bramkę.
Tak niska lokata zajmowana przez
podopiecznych trenera Rzepki jest sporym
zaskoczeniem, zwłaszcza, że „zielono
– czarnym” niewiele zabrakło, by awansować do T- Mobile ekstraklasy.
Trzy pierwsze spotkania, to kolejne
trzy porażki. Na inaugurację sezonu sensacyjnie przegrali 2:0 w Legnicy z miejscową
Miedzią. Jedną z bramek dla beniaminka
strzelił były napastnik łęczyńskiej drużyny
– Jakub Grzegorzewski. Mimo dobrego
początku w starciu z Okocimskim Brzesko,
pierwszy występ przed własną publicznością również wypadł blado. Już na początku
spotkania bramkę dla gospodarzy strzelił
pozyskany z Kotwicy Kołobrzeg Maciej
Ropiejko. Jednak goście z Brzeska wywieźli
z Łęcznej trzy punkty dzięki zwycięskiej
bramce zdobytej w doliczonym czasie gry.
W trzeciej kolejce piłkarze Bogdanki grali
w Gdyni z Arką, która była zdecydowanym
faworytem. Łęcznianie prezentowali się bardzo przyzwoicie, długimi okresami kontrolowali grę, ale w ostatecznym rozrachunku

to zawodnicy Arki dwukrotnie trafili do
bramki Sergiusza Prusaka i pewnie zgarnęli
komplet punktów. Równie źle łęczyński
zespół rozpoczął sezon 2009/10. Wtedy po
trzech kolejkach z pracą pożegnał się trener
Wojciech Stawowy.
Dopiero w czwartej kolejce podopieczni Piotra Rzepki odbili się od dna
ligowej tabeli. Na stadion w Łęcznej zawitał GKS Katowice, który podobnie jak
GKS Bogdanka nie zaznał jeszcze smaku
zwycięstwa w nowych rozgrywkach. Na
nic zdał się głośny doping śląskich kibiców,
którzy w licznej grupie przyjechali wspierać
katowicką „Gieksę”. Gospodarze wygrali
2:1 dzięki bramkom Kamila Oziemczuka i
Tomasza Midzierskiego. Honorowe trafienie dla gości z Katowic zaliczył łotewski
napastnik Deniss Rakels.
Na tą chwilę poprawienie pozycji z
sezonu 2011/2012 wydaje się nierealne.
Strata punktowa z początku rozgrywek
może być kluczowa w walce o miejsce
premiujące awansem do T-Mobile ekstraklasy. Do tego trzeba dodać nieskuteczność pod bramką przeciwnika i brak
stabilizacji w kadrze zespołu. Jeśli piłkarze trenera Rzepki będą zdobywać punkty
z taką częstotliwością jak do tej pory, to
czeka ich raczej walka o utrzymanie w
lidze, a nie o zajęcie lokaty pozwalającej
awansować na poziom ekstraklasy.
Ł. Olszewski

Po sukcesie ubiegłorocznych rajdów rowerowych oraz w odpowiedzi na
zapotrzebowanie mieszkańców Łęcznej
i okolic na wyprawy rowerowe, już w
październiku odbędzie się kolejna edycja akcji „Łęczna na rowery”.
W ubiegłorocznej jesiennej edycji
kiedy to cykliści mieli do przejechania
drogę z Łęcznej do Zawieprzyc udział
wzięło 250 rowerzystów!
Teraz do pokonania rowerzyści będą
mieli podobny dystans. Ruszą w inną,
jeszcze nieogłoszoną, trasę. Październikowy rajd ma być doskonałą okazją na
zakończenie rowerowego sezonu, a także
sportowego spędzenia niedzieli.

Z wysokiego c rozpoczęli rozgrywki
klasy A grupa Lublin III piłkarze Turu Milejów, którzy niestety, ku niezadowoleniu
kibiców, nie zdołali się utrzymać w klasie
okręgowej. W pierwszej kolejce na własnym boisku rozgromili Zawiszę Garbów
aż 8:1 w meczu, który tak naprawdę mógł
się skończyć wynikiem dwa razy wyższym.
Hattricka ustrzelił Tomasz Korona, który
przed sezonem przyszedł do milejowskiej
drużyny z Tajfuna Ostrów Lubelski, dwie
Kacper Dec, po jednej Michał Persona,
Tomasz Krasny, Łukasz Kozak. Zespół
z Milejowa został pierwszym liderem
rozgrywek.
Jak powiedział nam trener Marek Dec,
celem na nowy sezon jest walka od pierwszego meczu o awans do ligi okręgowej. Na
progu sezonu trener Marek Dec (niegdyś
znany z wieloletnich występów w Górniku
Łęczna, jedna z jego ikon) za naszym po-

średnictwem przekazuje życzenia dla całej
braci piłkarskiej. Wszystkim trenerom i
zawodnikom życzy jak najwięcej zdrowia,
samym piłkarzom zaś aby kontuzje ich
omijały. Nam pozostaje do tych życzeń się
przyłączyć.
Rywalizacja w klasie A, grupa Lublin
III w bieżącym sezonie będzie bardzo ciekawa dla kibiców piłki nożnej w powiecie
łęczyńskim. Bowiem oprócz milejowskiej
drużyny wystąpią w niej Błękit Cyców,
Ludwiniak Ludwin i beniaminek GKS
Górnik 1979 Łęczna.
Kadra: Mateusz Bartocha, Kacper
Dec, Sebastian Gołąb, Dariusz Górski,
Kamil Idzik, Michał Komor, Tomasz
Korona, Tomasz Krasny, Maksym Kowalski, Łukasz Kozak, Wojciech Kozak,
Grzegorz Kubajka, Wojciech Paszczuk,
Michał Persona, Kamil Roczon, Marcin
Słomianowski, Krystian Słomka, Kamil

Sowa, Łukasz Szulc, Piotr Tracz, Paweł
Walicki, Patryk Wójcik.
Przybyli: Tomasz Korona, Sebastian
Gołąb (obaj Tajfun Ostrów Lubelski), Michał
Komor, Wojciech Paszczuk (Sygnał Lublin),
Mateusz Bartocha (Huragan Siostrzytów),
Marcin Słomianowski, Łukasz Szulc, Patryk
Wójcik (wszyscy z drużyny juniorów).
Ubyli: Daniel Onyszko (został trenerem LKS Biskupice), Rafał Bartnik
(Sygnał Lublin), Kamil Nakonieczny
(Granit Bychawa), Piotr Bijata, Rafał
Franczak, Wojciech Herda (nie wznowili
treningów).
Mecze w Milejowie w rundzie jesiennej:
Ludwiniak Ludwin 02.09.12 GLKS
Michów 16.09.12, LKS Huragan Siostrzytów 30.09.12, LKS VIR Dorochucza
07.10.12, LKS Skrobów 21.10.12, LKS
Trawniki 04.11.12.
Mariusz Łagodziński

Szczegóły akcji podane zostaną za
około dwa tygodnie m.in. na stronach
Pojezierza.
BB

Milejowianie powalczą o awans

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

Na początek zwycięstwo
Piłkarki GKS Górnik Łęczna mają
za sobą mecz inauguracyjny sezonu
2012/2013 ekstraligi kobiet. Mimo znacznych osłabień, straty praktycznie trzonu
zespołu (odeszły między innymi Ana
Alkeperowa, Julija Sokolova, Raymonda
Kudyte) nasze piłkarki pokazały charakter, zwyciężając w Łęcznej kilkukrotnego
Mistrza Polski AZS Wrocław 1:0.
W drugiej kolejce (1 lub 2 września)
Górnik zmierzy się na wyjeździe, z beniaminkiem ekstraligi GOSiR Piaseczno.
Najbliższy przeciwnik zespołu z Łęcznej
w pierwszej kolejce uległ na własnym
boisku Mistrzowi Polski Unii Racibórz
2:4. Jedną z bramek dla gospodyń strzeliła eksłęczynianka Magdalena Dudek.
W innym meczu, pomiędzy Pogonią
Szczecin Women z Mitechem Żywiec,
trzy punkty gospodyniom zapewniła Ana
Alkeperowa.
Niezwykle ciekawie zapowiada się
mecz trzeciej kolejki. Dziewiątego września górniczki podejmą na własnym boisku Mistrza Polski Unię Racibórz. Wstęp
na mecze naszego zespołu jest wolny,
zachęcamy więc kibiców do odwiedzania
stadionu w Łęcznej i gorącego dopingu
naszych piłkarek.

Zdobyli pięć medali
Za nami trzynasty finał Wojewódzkich Igrzysk Ludowych Zespołów
Sportowych. W Łukowie rywalizowało
blisko półtora tysiąca zawodników z 18
powiatów i 44 gmin.
Powiat łęczyński reprezentowało 32
osoby, kierownikiem grupy był Kazimierz
Budka wicestarosta łęczyński wspomagany przez radnego Rady Powiatu w Łęcznej
Pawła Wolińskiego,Ryszarda Kurzępę
prezesa Banity Milejów oraz Ryszarda
Białka prezesa Ludwiniaka Ludwin.
Pomimo nielicznej liczby naszych
reprezentantów, ich występy zakończyły
się olbrzymim sukcesem. Nasi reprezentanci zdobyli bowiem pięć medali: dwa
złote, jeden srebrny i dwa brązowe. Te z
najcenniejszego kruszcu zawisły na szyi
piłkarzy z reprezentacji gminy Ludwin
(Andrzej Macieńko, Grzegorz Szymaniak,
Mateusz Grzesiak, Rafał Kalinowski,

Piotr Mika, Karol Sobów, Paweł Szalast,
Kamil Szymaniak, Marcin Żukowski),
którzy zajęli pierwsze miejsce w piłce
nożnej chłopców oraz Pawła Mazowieckiego z gminy Spiczyn, który wygrał bieg
na 400 metrów. Bardzo dobrym wynikiem
zakończył się również start w igrzyskach
dla piłkarek z gminy Ludwin. Wywalczyły one srebrne medale w piłce nożnej
kobiet. Wystąpiły w składzie Paulina
Czubacka, Marlena Kalinowska, Weronika Lepak, Dominika Przywara, Kalina
Skoniecka, Monika Zabłotna. Największą
niespodziankę z naszych przedstawicieli
sprawiła reprezentacja, która wystąpiła
w rywalizacji czwórboju władz samorządowych powiatowych. Nasi panowie
w składzie Kazimierz Budka, Paweł Woliński, Ryszard Białek wrócili z igrzysk z
brązowymi medalami.
Mariusz Łagodziński

Milejowski Orlik był areną Turnieju Oldboyów. W pierwszą sobotę
sierpnia w piłkarskie szranki stanęły
cztery drużyny. Oprócz gospodarzy z
Milejowa na boisku mogliśmy zobaczyć
zespoły z Łęcznej, Mełgwi i Stryjno
Sad.
Regulamin turnieju przewidział
system gry każdy z każdym. Niezwyciężeni okazali się piłkarze Milejowa, którzy
wygrali turniej z kompletem zwycięstw.
Lepsi okazali się od Łęcznej zwyciężając
2:1, Mełgwi 3:0 a Stryjno Sad rozgromili
wręcz 5:1. Drugie miejsce zajęła Łęczna,
po zwycięstwach 4:2 z Stryjno Sad i 3:0 z
Mełgwią. Na najniższym stopniu podium
uplasował się zespół Stryjno Sad, który
zwyciężył Mełgiew 3:0.
Najskuteczniejszy piłkarzem turnieju, został Daniel Onyszko, który pięcio-

krotnie zmuszał bramkarzy przeciwników
do wyciągania piłki z siatki. Najstarszym
zawodnikiem piłkarskiej imprezy był
Lech Kowalski, który mimo że na karku
ma 60 wiosen poczynał sobie na boisku
niczym młodzieniaszek. Organizatorem
tego jakże ciekawego turnieju był prezes
Banity Milejów Ryszard Kurzępa, który
po raz kolejny zapewnił kibicom piłkarskie emocje.
Składy: Milejów – Tomasz Kalinowski, Tomasz Roczon (3 bramki), Daniel
Onyszko (5), Lech Kowalski, Marek
Stańczak (1), Robert Pikul (1), Roman
Zwoliński (1); Łęczna – Zbigniew Kocowski, Jacek Kubicki (3), Bogusław
Klimkiewicz (2), Jacek Szostak (1), Artur
Paradowski (1), Zbigniew Osemek (1),
Henryk Sowa.
Mariusz Łagodziński

Milejów najlepszy

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział
reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Kamil Kulig,
Łukasz Olszewski, Natalia Michalak (sekretariat).

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

Kadra jesień 2012: Anna Cupińska,
Katarzyna Deleszczyk, Izabela Godzińska,
Agata Guściora, Marlena Hajduk, Maryna
Huzarevich, Paulina Kawalec, Katarzyna
Kiedrzynek, Weronika Klimek, Marta
Krakowska, Dominika Kwietniewska,
Dorota Mitrus, Paulina Pakuła, Agata Siczek, Edyta Smolak, Justyna Stępniewska,
Anna Sznyrowska, Weronika Widomska,
Olha Zubchyk, Katarzyna Żak, trener
Mirosław Staniec, kierownik drużyny
Andrzej Banaszkiewicz.
Przybyły: Weronika Klimek (UKS
Widok Lublin), Katarzyna Żak (AZS PSW
Biała Podlaska),Anna Cupińska (AZS
PSW Biała Podlaska), Weronika Widomska (II drużyna GKS Górnik Łęczna).
Ubyły: Raymonda Kudyte, Ana Alkeperowa (obie Pogoń Szczecin Women),
Magdalena Dudek (GOSiR Piaseczno),
Katarzyna Podsiadła, Anna Rukasz, Julija
Sokolova (koniec kariery).
Mecze Górnika Łęczna u siebie: 09.09
(niedziela) godz.11.00 z RTP Unią Racibórz;
22.09. (sobota) godz.11.00 z Pogonią Szczecin Women, 07.10. (niedziela) godz.11.00 z
AZS UJ Kraków, 27.10. (sobota) godz.11.00
z KKP MAX-Sprint Bydgoszcz.
Mariusz Łagodziński

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego i we Włodawie można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach
paliw.
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam lub zamienię dom w Dratowie
pow. 270m2, działka 8a+budynek gospodarczy+altanka. Cena do uzgodnienia tel.
787-714-987.
Sprzedam działkę budowlaną 15ar narożną, przy drodze asfaltowej szerokość 40m,
uzbrojona (światło,woda) w Starej Wsi.
cena 80tys możliwość kupna na raty, tel.
602-598-557.
Sprzedam M4, 71m2 w Łęcznej ul Staszica7, parter, po remoncie, słoneczne,
przestronne. Cena 283 tys. do negocjacji
tel. 504-247-291.
Sprzedam M4 62,06 m2 os. Bobrowniki z
garażem, blok po remoncie, piętro 3/3, duży
balkon, okna PCV, panele, WC odzielnie,
kuchnia w zabudowie. Mieszkanie zadbane,
słoneczne, prztulne z ładnym widokiem i w
spokojnej okolicy. Cena 290 tys zł do negocjacji, tel 793-197-937, 81 459-83-39.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Szpicy
na trasie Łęczna-Siedliszcze. Wszystkie media. Cena do uzgodnienia tel 81-752-17-02.

www.e-pojezierze.pl
Sprzedam M3 39,80m2 w Łęcznej, I piętro, glazura, terakota, okna PCV, hipoteka
Osiedle Samsonowicza, cena 150 tys. tel
794-214-905.
Sprzedam dom 115m2 w Łęcznej 67m2
wykończone (parter), 50m2 (poddasze) do
wykończenia, podpiwniczony, wolnostojący, pojedyńczy murowany garaż, woda
kanalizacja, przyłącza telefoniczne. Cena
do negocjacji tel 606-761-752.
Sprzedam działkę budowlaną 0,5h
40x120m, księga wieczysta, przy szosie
Kijany-Ludwin w Zezulinie, w centrum.
Cena 2,500ar lub 1,80h jako gospodarstwo
rolne do uzgodnienia tel 721-290-357.
Sprzedam dwie działki budowlano-rolne o
łącznej pow 1,40ha przy drodze asfaltowej,
woda, prąd, telefon w Albertowie II. Cena
74tys tel 661-551-978 do negocjacji
Matura 2013. Zacznij przygotowania do
egzaminu dojrzałości już od września.
Korepetycje u nauczyciela polonisty. Tel
669-610-176. Cena 25zł za 60minut.
Sprzedam działki budowlane każda po 20ar
w Turowoli, uzbrojone tel 602-458-772.

Kupię mieszkanie do 50m2 w Łęcznej tel
693-847-951.
Sprzedam lokal handlowy 100m2 parter,wszystkie media w Łęcznej tel 693-847-951
(przy targu).
Sprzedam działkę budowlaną 43ar w Ciechankach Krzesimowskich, wszystkie media
tel 695-340-702.
Sprzedam Seat Toledo 1992r sedan/limuzyna granatowy metalic,CZ,WK,welurowa
tapicerka,ESZ,EL,szyberdach,gaz/benzyna,skrzynia manualna Stan auta dobry.
Cena 2000tys zł do negocjacji, tel 693-906024,665-895834.
Do wynajęcia dom w Łęcznej 3kondygnacje
250m2 na biura lub inną działalność tel 794983-352.Cena do uzgodnienia.
Sprzedam dom kawalerkę 37m2 z możliwością rozbudowy. Ocieplany, centralne ogrzewanie na gaz, okna PCV wszystkie media,
garaż, działka 28ar w Zezulinie przy trasie
Kijany-Ludwin do zamieszkania od zaraz.
Cena do uzgodnienia tel 503-391-926.
Sprzedam działki budowlane dwie po 20ar
po 123tys i o pow 52ar 249tys a całość
425tys w Witanowie 2,5 km od Łęcznej nad
Wieprzem. Możliwość przyłączenia mediów
tel 511-016-717,504-904-302.
Wynajmę lokal 75m2 ul Stefanii Pawlak 22
(deptak) lokal -1 cena ok 1500zł tel 601-247317,602-360-891
Oddam w dobre ręce małe kotki więcej
informacji pod telefonem 797-055-295,
536-905-618.

OGŁOSZENIA FIRMOWE

Audyt energetyczny - świadectwa dla
budynków nowych i rozbudowanych
tel 791-740-076.

