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W Zawieprzycach skradziono kilka-
set metrów kabla oraz skrzynki teleme-
tryczne firmie prowadzącej poszukiwa-
nia gazu łupkowego. Dla firmy to strata 
kilkudziesięciu tysięcy złotych i spore 
opóźnienie  w prowadzonych badaniach. 
Dla złodziei łup jest praktycznie bezwar-
tościowy, bo nikt nie kupi specjalistycz-
nego sprzętu, nie da się też go sprzedać 
na skupie metali kolorowych. W kablu 
używanym do pomiarów sejsmicznych 
znajduje się miedziany przewód grubości 
włosa. Nie ma on żadnej wartości na 
złomie. Ponadto jest bezużyteczny w 
gospodarstwie domowym.

Łęczyńscy policjanci poszukują 
złodziei. Sprawa ma jednak szerszy 
wymiar. Na terenie powiatu łęczyńskiego 
w związku z poszukiwaniem gazu łupko-
wego prowadzone są szeroko zakrojone 
badania geologiczne. Podczas pomiarów 
sejsmicznych na ziemi rozkładane są 
specjalistyczne kable pomiarowe wraz 
z czujnikami. Cenne dla geologów, 
bezwartościowe dla rabusiów. Kradzieże 
mogą opóźnić badania a w konsekwen-
cji rozpoczęcie wydobywania gazu w 
Polsce. W tej sytuacji przeciwdziałanie 
kradzieżom staje się niejako patriotycz-
nym działaniem, bo jak będziemy mieli 
więcej własnego gazu to m.in. będzie 
on tańszy dla wszystkich. Również dla 
złodziei.                                         (nor)

Bezwartościowy łup

Pojezierze: Stan dróg w powiecie 
łęczyńskim nie należy delikatnie mó-
wiąc do najlepszych. Najlepiej jest w 
samej Łęcznej, która, również dzięki 
ostatniej przebudowie odcinka drogi 
krajowej, jest naprawdę pod tym 
względem w całkiem dobrej kondy-
cji. Czy możemy natomiast liczyć na 
zmianę sytuacji w całym powiecie?

Krzysztof Bojarski: Rzeczywiście 
należy przyznać, że powiat łęczyński 
jest trochę poszkodowany chociażby 
jeśli chodzi o inwestycje w zakresie 
dróg wojewódzkich. Na początek 
chciałbym jednak przekazać miesz-
kańcom Łęcznej dobrą wiadomość. 

Rozmowa z Krzysztofem Bojarskim, przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, zastępcą dyrektora Szpitala Powiatowego w Łęcznej

Drogi do poprawy
W tamtym roku, dzięki moim i posła 
Żmijana staraniom, udało się uzyskać 
z rezerwy poprzetargowej 19 mln zł na 
wykonanie przebudowy drogi krajowej 
w samej Łęcznej, a więc 1300 metrów 
al. Jana Pawła II na odcinku od Wieprza 
do ronda przy Wamexie. Dzisiaj jest 
druga dobra nowina – udało się uzyskać 
kolejne ponad 1,5 mln zł na remont tej 
drogi od Wamexu do Tesco. Te 500 
metrów było w bardzo złym stanie, teraz 
powstanie nowa warstwa asfaltu, nowe 
krawężniki i kostka na chodnikach. 
Prace zaczną się na początku września 
i skończą w listopadzie. 

W grudniu 2008 r. do PSE Operato-
ra - spółki zarządzającej sieciami ener-
getycznymi - wpłynęły wnioski o podłą-
czenie do sieci aż 22 tys. MW nowych 
mocy. Wszyscy widzieli dobry interes w 
budowaniu w Polsce elektrowni. 

Po trzech latach została z nich tylko 
połowa, a rozpoczęcie budowy nowych 
elektrowni straszliwie się ślimaczy. Głów-
ny powód to dwuletnie targi z Komisją 
Europejską o okresy przejściowe dla na-
szych elektrowni. Ich brak spowodowałby 
ogromne podwyżki cen prądu, ponieważ 
w Polsce prąd w 90 proc. wytwarza się 
z węgla, który zgodnie z przyjętym w 
grudniu 2008 r. przez Unię Europejską 
pakietem energetyczno-klimatycznym 
stał się nielubianym paliwem. 

W okolicach Bogdanki elektrownie 
chciały budować dwie firmy: GdF Suez 
(790 MW w Starej Wsi) i PGE (w Zawa-
dowie). Do sieci będzie można podłą-
czyć tylko jedną. Kto wygra? GdF Suez 
ma własną działkę, PGE swoją na razie 
tylko dzierżawi, a do tego na terenie 
koniecznym do powstania elektrowni 
są działki prywatnych właścicieli. Obie 
firmy zastanawiały się, czy nie połączyć 
wysiłków i nie postawić elektrowni 
wspólnie, podpisały nawet list intencyj-
ny, ale ostatecznie PGE postanowiła na 
razie wycofać się ze współpracy.

Tymczasem GdF Suez, który jak do-
wiedzieliśmy się otrzymał uprawnienia do 
emisji CO2 do 2020 roku, konsekwentnie 
realizuje swoje plany w naszym powie-
cie. 22 lipca Urząd Miejski w Łęcznej 

przeprowadził rozprawę 
administracyjną otwartą 
dla społeczeństwa w 
sprawie wydania decy-
zji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia mogą-
cego znacząco oddzia-
ływać na środowisko 
p.n. Budowa nowej 
elektrowni systemo-
wej w m. Stara Wieś k/
Łęcznej...

Krok ku elektrowni
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Dodatkowi policjanci nad Piasecznem
Od 1 lipca przez okres wakacji w 

miejscowości Kaniwola nad jeziorem 
Piaseczno  funkcjonuje Sezonowy 
Posterunek Policji, zlokalizowany jak 
w ubiegłym roku w obiektach ośrodka 
wypoczynkowego nad jeziorem Pia-
seczno. Łęczyńskich funkcjonariuszy 
wspiera 10 policjantów z Samodziel-
nego Pododdziału Prewencji Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Lublinie.  Przez całą dobę czuwają nad 
bezpieczeństwem osób wypoczywają-
cych na terenie naszego regionu.

W sytuacjach wymagających in-
terwencji policji dostępny jest bezpo-
średni numer telefonu komórkowego 
do Sezonowego Posterunku Policji nad 
jeziorem Piaseczno - 606 300 484. Kon-
takt z dyżurnym Komendy Powiatowej 
Policji w Łęcznej tel. 81 7527210 lub 
bezpłatny numer telefonu alarmowego 
997, z telefonu komórkowego 112.
Pechowy brak orientacji

Kierowca skody fabia stracił pano-
wanie nad pojazdem i wpadł do kanału 
Wieprz-Krzna. Do zdarzenia doszło 
w nocy z środy na czwartek 7 lipca 
w miejscowości Szpica, w powiecie 
łęczyńskim. Kierowca był trzeźwy, a po 
zdarzeniu tłumaczył, że nie znał terenu 
i w ciemnościach stracił orientację. 
Pomyłkowo skręcił i nie zdołał już 
opanować samochodu. Na szczęście 
udało mu się o własnych siłach wy-
dostać z samochodu i to bez obrażeń. 
Auto niemal całkowicie znalazło się 
pod wodą. Skodę udało się wyciągnąć 
dopiero po godz. 14 w czwartek, za 
pomocą ciągnika jednego z okolicznych 
mieszkańców, w asyście dwóch zastę-
pów straży pożarnej.
Zdradliwe jezioro

Nocą czterech mężczyzn, miesz-
kańców gminy Cyców wypłynęło łódką 
na jezioro Głębokie (gmina Cyców). 
Łódka wywróciła się. Do brzegu do-
płynęło tylko dwóch mężczyzn – 18. i 
19-latek. Policja otrzymała informacje 
o zdarzeniu około godz. 1 w nocy. Na-
tychmiast ruszyły poszukiwania, które 
trwały parę dni. 

Kilka dni później w niedzielę 
rano z tego samego jeziora zostały 
wyłowione zwłoki 47-latka.  Około 
godz. 5 rano policyjny dyżurny został 
powiadomiony o zaginięciu mężczy-
zny, który przebywał nad jeziorem 
Głębokie. Ze zgłoszenia wynikało, 
że 47-letni mieszkaniec Lublina wraz 
ze znajomym wybrał się wczoraj nad 
jezioro na ryby. Wcześniej umówili się, 
że ojciec mężczyzny dojedzie do nich 
następnego dnia rano.

Kiedy mężczyzna przyjechał na 
miejsce około godz. 4, zastał tam zna-
jomego i zauważył, że na pomoście leżą 
rzeczy syna. Ponieważ nie mógł sam 
ustalić miejsca jego pobytu, powiadomił 
policję. Policjanci rozpoczęli poszuki-
wania 47-latka. Na miejsce przybyli 
także funkcjonariusze straży pożarnej. 
Niestety kilka minut po godz. 9 zwłoki 
mężczyzny zostały odnalezione w 
wodzie.
Nie zdążył wytrzeźwieć?

1,35 promila alkoholu o siódmej 
rano, taki wynik zarejestrował policyjny 
alkomat u 27-letniego Karola Ł., który 
został zatrzymany do kontroli drogo-
wej w Łęcznej podczas akcji “trzeźwy 

poranek”. Mieszkaniec gminy Pucha-
czów, który prowadził renault kangoo, 
ma ponadto sądowy zakaz kierowania 
wszelkimi pojazdami. 
Zagapił się 

Trzeźwy był natomiast kierowca 
osobowego mercedesa, który wjechał w 
wiatę przystankową, w niedzielę rano w 
Zofiówce koło Łęcznej. Ranny mężczy-
zna został przewieziony do szpitala. 
Rozbój z użyciem wiatrówki

Dwaj mężczyźni chcieli wedrzeć 
się do domu w Spiczynie. Napastnicy 
pojawili się przed domem w poniedzia-
łek w nocy. Byli zamaskowani. Dobijali 
się do drzwi i okien. Żądali, żeby ich 
wpuścić do środka.

Jeden z nich wyciągnął broń. 
Groził, że jej użyje jeśli nie zostanie 
wpuszczony do środka. Strzelił w 
drzwi. Właściciel nie przestraszył 
się wiatrówki i zadzwonił na policję. 
Napastnicy uciekli zanim przyjechał 
patrol, ale i tak zostali zatrzymani. To 
mieszkańcy tej samej gminy w wieku 
19 i 21 lat. U 19-latka znaleziono wia-
trówkę. Prawdopodobnie odpowiedzą 
za usiłowanie rozboju.
Jechał za szybko

17 lipca w miejscowości Głę-
bokie, 31-letni mężczyzna kierujący 
motocyklem marki Honda najechał 
na tył stojącego samochodu Opel 
Corsa. Siła uderzenia wyrzuciła go na 
lewy pas ruchu. Tam uderzył ciałem 
w kolejną corsę, która nadjeżdżała 
z przeciwka. W wyniku zdarzenia 
motocyklista doznał obrażeń ciała i 
śmigłowcem został przetransporto-
wany do szpitala w Lublinie. Jak się 
okazało doznał stłuczenia kręgosłupa 
oraz złamania prawej ręki. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia byli trzeź-
wi. Łęczyńscy policjanci ustalają 
okoliczności wypadku i apelują do 
kierujących pojazdami o zachowanie 
szczególnej ostrożności oraz jazdę z 
bezpieczną prędkością.
Przeładowany bus 

Kiedy 21 lipca rano policjant ruchu 
drogowego zatrzymał do kontroli busa 
to okazało się, że  podróżowało nim 14 
osób zamiast dozwolonych trzech. 

Do zdarzenia doszło przed godz. 
8.00 w miejscowości Kolonia Łuszczów 
gm. Łęczna na drodze K – 82. Policjant 
z łęczyńskiej drogówki pełniący służ-
bę wspólnie ze strażnikiem miejskim 
zatrzymał do kontroli drogowej busa 
dostawczego marki Mercedes. Za kie-
rownicą siedział 33- letni mieszkaniec 
gm. Milejów. 

Samochodem przystosowanym do 
przewozu 3 osób łącznie z kierowcą 
podróżowało łącznie 14 osób. Wszyscy 
jechali do pracy do Lublina. Część z 
podróżujących siedziała na podłodze a 
część na workach z klejem. Za popeł-
nione wykroczenie policjanci ukarali 
kierującego mandatem karnym w wy-
sokości 500 zł. Natomiast ,,nadwyżka” 
11 osób musiała poszukać sobie innego 
środka transportu. 

Jak widać tragiczne skutki wypad-
ków przeładowanych busów nie dzia-
łają na wyobraźnię innych kierowców 
i pasażerów.  
Strażacy jak drwale

Deszczowa aura i wichury sprawi-
ły, że zmniejszyło się zagrożenie poża-
rowe. Pomiędzy 15 a 21 lipca łęczyńscy 
strażacy gasili na szczęście tylko jeden 
pożar – śmieci na nielegalnym wysy-
pisku. Częściej wyjeżdżali do innych 
zdarzeń. Raz do wypadku drogowego, 
usuwali też niebezpiecznie zwisającą 
rynnę nad przejściem, trzy razy usuwali 
gniazda os i szerszeni, a aż pięć razy 
zajmowali się usuwaniem powalonych 
drzew i konarów z dróg. 

opr. RN

Trwa budowa 7,9 kilometra ścieżki 
rowerowej, która biegnie przez trzy 
miejscowości powiatu łęczyńskiego. 

Ścieżka zaczyna się w Dąbrowie 
i prowadzi przez Kaniwolę, aż do 
ronda w Nadrybiu i biegnie wzdłuż 
dróg powiatowych nr 2007 L i 1625 L. 
Inwestorem jest Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej, gmina Ludwin i gmina 
Puchaczów. Całkowity koszt budowy 
to prawie 2,5 mln zł. Ponad połowa tej 
sumy pochodzi ze środków unijnych, 
resztę dają wspomniane samorządy 
gminne i powiatowy. 

Na trasie zostaną postawione 4 wia-
ty przystankowe z ławkami, koszami 
na śmieci i stojakami na rowery. Przy 
każdym miejscu przystankowym staną 
tablice w formie mapy, informujące 
rowerzystów o najciekawszych miej-
scach na terenie powiatu łęczyńskiego. 
Dodatkowo infrastrukturę rowerową 

będą wzbogacać: mapa interaktywna 
dostępna na stronie internetowej www.
powiatleczynski.pl, przewodniki rowe-
rowe z płytą CD oraz system monitoru-
jący wyposażony w kamerę internetową 
a także system badający natężenie ruchu 
rowerowego. 

Budowa ścieżki rowerowej zwięk-
szy  bezp ieczeń -
stwo rowerzystów 
na trasie o dużym 
natężeniu ruchu sa-
mochodów, zwłasz-
cza w weekendy, 
kiedy wiele osób 
jedzie nad jeziora 
Pojezierza Łęczyń-
sko-Włodawskiego. 
Ścieżka rowerowa 
jest też jednym z 
e l e m e n t ó w  p r o -
gramu mającego 

zwiększyć turystyczną atrakcyjność 
naszego Pojezierza.  

Szkoda tylko, że budowa ścieżki 
ma się zakończyć dopiero we wrześniu 
tego roku, a więc już po szczycie sezonu 
urlopowego. Zadecydował o tym termin 
rozpoczęcia robót oraz niespieszne tem-
po ich prowadzenia. W sobotę 23 lipca 
przy budowie ścieżki nie pracował ani 
jeden robotnik, ani jedna maszyna.

(nor)

Przybywa ścieżek rowerowych

Już wkrótce Łęczna wzbogaci się 
o kolejną sporą placówkę handlową. 
Obiekt powstanie przy ul. Szkolnej 
w ramach platformy dla handlu 
detalicznego „Czerwona Torebka”. 
Ukończenie budowy wstępnie plano-
wane jest na początek 2012 roku.

Nowy obiekt handlowy będzie 
miał charakter jednokondygnacyjnego 
pawilonu, złożonego z 8 modułów 
o powierzchni około 60 mkw., które 
można łączyć w celu uzyskania opty-
malnej wielkości dla potencjalnego 
najemcy. Powierzchnia użytkowa 
wyniesie 477 mkw. Wokół powstaną  
24 miejsca parkingowe. Każdy z lokali 
będzie miał odrębne wejście bezpo-
średnio z parkingu.

Twórcą i właścicielem grupy 
„Czerwona Torebka” jest Mariusz 
Świtalski ,  który działalność na 
rynku handlu i nieruchomości roz-
począł w 1987 roku, tworząc firmę 
Elektromis. Później przyszły sieci 
Eurocash i Biedronka (sprzedane 
portugalskiemu inwestorowi Jero-

nimo Martins) oraz Żabka (sprze-
dana funduszowi AIG). Najmłodsze 
dziecko M. Świtalskiego – plat-
forma dla handlu detalicznego w 
Polsce „Czerwona Torebka” ma być 
największą siecią pasaży handlo-
wych budowanych w atrakcyjnych 
komercyjnie lokalizacjach. Teraz 
trafia do Łęcznej, a jej przedstawi-
ciele już szukają chętnych do wyna-
jęcia powierzchni handlowych.

Sklepów u nas dostatek Czerwona Torebka to kolejna z 
dużych sieci, która inwestuje w Łęcznej. 
Wszystkie ściągają do Łęcznej sku-
szone wysokimi zarobkami górników. 
Szkoda, że nawet w połowie takiego 
zainteresowania Łęczną nie przejawiają 
inwestorzy z branży wytwórczej. Jeśli 
ich nie będzie, to wkrótce te same sieci 
tak gremialnie ściągające do miasta o 
jarmarcznych tradycjach, zaczną z niego 
uciekać, bo zarobków samych górników 
nie starczy dla zapewnienia rentowności 
tylu sklepów i marketów.               

                                                RN

6 sierpnia (sobota) 2011 roku w go-
dzinach od 9.00 – 13.00  przy Gminnym 
Domu Kultury w Cycowie odbędzie się 
Wakacyjna Akcja Honorowego Krwio-
dawstwa pod patronatem Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Lublinie. 

Zainteresowanych prosimy o zade-
klarowanie oddania krwi na formularzu 
który znajduje się przy wejściu do 
kościoła parafialnego pw. Św Józefa w 
Cycowie, oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy oraz  przybycie w tym 
dniu z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zapisać się  do 
Rejestru Niespokrewnionych Dawców 
Szpiku Kostnego.

Akcja honorowego
krwiodawstwa w Cycowie

Rajd rowerowy
21 sierpnia odbędzie się III rajd rowerowy, pod nazwą „ Szlakiem jezior łęczyńskich”. 

Trasa jest długa, ale doświadczenie mówi, że pokonać ją może każdy, nawet 10 letnie 
dziecko, jak również rodzice z dziećmi w koszykach zamontowanych na rowerach. 

W pierwszym, bardzo udanym rajdzie, uczestniczyło ok. 70 osób, teraz organi-
zatorzy liczą, że ta liczba sie podwoi. Więcej też będzie konkursów z nagrodami, a 
podczas rajdu rozdawane będą bezpłatne gażety. Organizowane na rajdzie konkursy 
będą zwiazane z bezpieczną jazdą na rowerze, a także konkursy  o tematyce szkolnej 
czy muzycznej. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

Zenon Szczerba, główny organizator rajdu

Znamy już pierwsze szczegóły z 
planowanych tegorocznych Dożynek Po-
wiatowych, które odbędą się  w niedzielę 
28 sierpnia w Cycowie. Najważniejszą 
informacją jest, iż tegoroczną gwiazdą 
wieczoru  będzie VARIUS MANX! 

Wiemy również, że przewidziano 
szereg atrakcji oraz imprez towarzyszących 
m.in.: rajd samochodowy o puchar Staro-
sty Łęczyńskiego, pokazy zawodników 
Strongman Polska, wybory Miss Dożynek 
z pokazem sukni ślubnych i wieczorowych, 
pokaz skuterów i quadów Kingway jak i 
dożynkowy kurs prawa jazdy. 

Uroczyste obchody Święta Plonów 
rozpoczną się od korowodu dożynkowe-
go. Dożynkom tradycyjnie towarzyszyć 
będzie uroczysta msza święta, dzielenie 
się chlebem, konkurs wieńców oraz 
potraw regionalnych, a także wysta-
wa płodów rolnych, zostanie również 
przeprowadzona akcja honorowego 
krwiodawstwa „Ratujmy życie”, zaś 
Lubelska Izba Rolnicza zorganizuje 
piknik zbożowy.

Podczas imprezy nie zabraknie 
również okazji do poznania lokalnego 
folkloru i twórczości ludowej.

Dożynki Powiatowe w Cycowie

Z dniem 22 czerwca 2011 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie w sprawie 
3 Ds. 996/11 odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie działania na szkodę spółdzielni 
Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej przez Prezesa Zarządu w/w SM, poprzez wyrażenie 
zgody na zamontowanie w dniu l marca 2011 r. na dachu bloku mieszkalnego przy ul. Staszica 
5 w Łęcznej stacji bazowej telefonii komórkowej bez konsultacji z lokatorami budynku, tj. o 
czyn z art. 267a ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, wobec braku znamion 
czynu zabronionego na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk. 

Na powyższe postanowienie przysługuje pokrzywdzonym prawo przejrzenia akt i złoże-
nia zażalenia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od dnia 
ogłoszenia za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Pokrzywdzeni mogą 
również we wskazanym terminie zwrócić się o doręczenie odpisu postanowienia. 

Zastępca Prokuratora Rejonowego Paweł Banach 

Prokuratura Rejonowa w Lublinie informuje
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W czasach ciągle rosnących cen 
energii szukamy tanich źródeł ciepła. 
Które z nich wybrać, żeby za rok, za 
pięć lat nie płacić więcej? Przyzwycza-
iliśmy się do ciągłych podwyżek. Raz 
10 groszy w górę za tydzień 3 grosze 
w dół. I tak sukcesywnie ceny energii 
ciągle rosną. Gdybyśmy podsumowali 
ostatnie 10 lat, to cena węgla kamien-
nego wzrosła o około 150 proc., a 
cena gazu ziemnego nawet o 250 proc. 
Bardzo dobrze obrazuje to wykres stwo-
rzony na podstawie danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Trzeba pomyśleć o alternatywnym 
źródle energii. Przed podjęciem decyzji 
jakie źródło energii wybrać, należy 
odpowiedzieć sobie na pytania:

- jakie źródło energii wybrać aby 
jego cena była stała za dwa, pięć, 
dziesięć lat

- jakie źródło jest niewyczerpalne 
i powszechnie dostępne

- jakie źródło wybrać aby unie-
zależnić się od naszych sąsiadów, od 
niestabilnego rządu

- jak uniknąć ciągłych wzrostów 

podatków i kar za emisję gazów cie-
plarnianych

Do powierzchni Polski rocznie 
dociera około 300 razy więcej energii 
w postaci promieni słonecznych niż jej 
zużywamy. Jest to ogromy potencjał, 
który coraz częściej jest wykorzysty-
wany do ogrzewania wody użytkowej 
i wspomagania ogrzewania budynków. 
Do tego celu służą kolektory słoneczne. 
Te urządzenia dzięki swojej budowie 
zamieniają promieniowanie słoneczne 
w ciepło i przekazują je wodzie. Na 
Polskim rynku dominują dwa typy ko-

lektorów, próżniowe rurowe i płaskie. 
Które są lepsze? Jedne i drugie mają 
swoich zwolenników. Kolektory próż-
niowe rurowe średniorocznie pozwa-
lają uzyskać więcej energii ze Słońca. 
Dzięki swojej izolacji w postaci próżni 
tracą mniej ciepła do otoczenia, a zatem 
przekazują go więcej wodzie. 

Przejdźmy jednak do rzeczy. Ważne 
jest ile zaoszczędzimy pieniędzy dzięki 
takiej instalacji solarnej. Do analizy przy-
jęto zestaw z kolektorami próżniowymi, 
przewidziany dla rodziny 4 osobowej. 

Przy zużyciu dziennie 200 l ciepłej 
wody możemy zaoszczędzić rocznie 
nawet ponad 1700 zł. Wszystko zależy 
od tego, które z tradycyjnych źródeł 
ogrzewania zastąpimy kolektorami 
słonecznymi. Gdy przeliczymy koszt 
zakupu takiej instalacji na roczną 
oszczędność, inwestycja w kolektory 
zwróci się już po 5-10 latach. Po tym 
czasie przez pozostałe co najmniej 15 lat 
będziemy zarabiać. Po uwzględnieniu 
ciągłego wzrostu cen paliw (średnio 
6-7 proc. rocznie) instalacja zwróci się 
jeszcze szybciej. Kolektory słoneczne 
to nie tylko oszczędności, ale również 
wygoda. Instalacje są bezobsługowe 
i nie musimy pamiętać o codziennym 
rozpalaniu w kotle. 

Niektóre gminy powiatu łęczyń-
skiego starały się o dofinasowanie 
programu budowy kolektorów i chociaż  
programy nie dostały dofinansowania, 
nie wszystko stracone! 

Każdy właściciel domu jednoro-
dzinnego i wspólnota mieszkaniowa 
może uzyskać 45 proc. dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Jest to ogólnopolski 
program dofinansowań. Montować 
kolektory z dofinansowaniem możemy 
na budynkach już użytkowanych jak 
również na tych w trakcie budowy. 
Dofinansowanie obejmuje całkowity 
koszt inwestycji, czyli zakup kom-
pletnego urządzenia wraz z montażem. 
Dzięki takiemu wsparciu już za 6-7 
tys. zł możemy mieć taką instalację 
i ogrzewać wodę za darmo. 

Dodatkowe informacje w rekla-
mie na str 1. 

Zlikwidujmy zbędne powiaty, róż-
ne agencje państwowe, połączmy ZUS 
i KRUS, dajmy większe uprawnienia 
gminom, zmniejszając jednocześnie 
liczbę radnych o 20 proc. - propono-
wał Janusz Palikot podczas pobytu w 
Łęcznej. To wszystko da duże oszczęd-
ności – przekonywał.

Recepta Palikota na oszczędne pań-
stwo jest prosta. Rocznie na działalność 
powiatów wydajemy 4 miliardy złotych 
– więc zlikwidujmy tę przechowalnię 
polityków, dając jednocześnie większe 
uprawnienia gminom. Polskie Koleje 
Państwowe tworzy dzisiaj 67 spółek, 
a w każdej z nich oddzielny prezes, 
zarząd, rada nadzorcza. Przeznaczmy 
więc pieniądze na szybkie koleje za-
miast na urzędników. Samo połączenie 
ZUSu i KRUSu dałoby 2,5 mld złotych 
oszczędności. Po co dublować pałace 
tych instytucji?

Jak widać wystarczy parę prostych 
ruchów i mamy kraj miodem i mle-
kiem – przepraszam bimbrem płynący 
(bo w Łęcznej J. Palikot przekonywał, 
że zakaz jego pędzenia, podobnie jak 
palenia marihuany, do czego podobno 
przyznaje się 50 proc. ludzi, to absurd). 
Pytany jednak dlaczego tych recept nie 
stosował kiedy był prominentnym dzia-
łaczem i posłem PO, odpowiedział, że z 
powodu bierności całego sejmu, który 

dobrych pomysłów nie chciał wcielać 
w życie. 

I tu mi się przypomniał główny i 
ulubiony przeciwnik Palikota – premier 
Kaczyński. On też obiecuje nam dzisiaj 
zdecydowane działanie i świetlaną przy-
szłość. Czego jej nie zapewnił jednak w 
trakcie rządów PiS, które trwały w okre-
sie wspaniałej koniunktury gospodarczej 
na świecie? Jemu z kolei przeszkodził 
układ, którego nota bene nie wykryto. 
Ale przecież w głowie prezesa był!

Dla mnie w wyborczych obiecan-
kach cacankach Palikot i Kaczyński 
niewiele się różnią. Jednak w ocenie 
samego J. Palikota różni ich bardzo 
dużo. - Wiecie czym się różnię od Ka-
czyńskiego i Tuska – pytał na spotkaniu? 
Ja przez wiele lat pracowałem. Moje 
firmy osiągały świetne wyniki finanso-
we. Jako jedyny poseł nie pobierałem 
diety. Jestem niezależny. Natomiast tych 
dwóch panów nigdy nie pracowało. Oni 
żyją tylko z polityki. Żerują na naszych 
pieniądzach, dlatego do władzy powinni 
dojść nowi, myślący ludzie.

I tu znów przypomina się inny jesz-
cze polityk – Andrzej Lepper, który do 
władzy szedł pod hasłem, że on jeszcze 
nie rządził, jest nowy, inaczej myślący. 
Czym to się skończyło wszyscy wiedzą. 
Tylko cała ta wiedza nie mówi nam jesz-
cze na kogo głosować w nadchodzących 
wyborach. Wszyscy już byli, obiecywa-
li, a wyszło im … jak zwykle.

MALKONTENT

Jak zwykle
Kolektory słoneczne
Oszczędność i wygoda

Bardzo się z tego cieszę, postawi-
łem sobie realizację tej inwestycji jako 
pierwsze zadanie w swojej działalności 
samorządowej.

Jeśli chodzi o dalszy odcinek tej 
drogi, mówię o fragmencie K82 od 
Łęcznej do Cycowa, to jestem po roz-
mowach z dyrektorem Wójtowiczem z 
lubelskiej GDDKiA z których wynika, 
że jest naprawdę duża szansa na jej 
remont w latach 2013-2014.

 Pojezierze: Nowy standard drogi 
krajowej od Lublina do Włodawy to 
duża sprawa dla mieszkańców regio-
nu. Martwi jednak stan dróg woje-
wódzkich i powiatowych po których 
poruszamy się najczęściej.

Krzysztof Bojarski: W tym roku 
na remonty i przebudowę wszystkich 
dróg wojewódzkich na Lubelszczyźnie 
było tylko 16 mln zł i niestety żadna 
z dróg na terenie naszego powiatu 
nie była ujęta w harmonogramie prac. 
Udało się jednak wygospodarować 
środki w wysokości prawie 2 mln zł i 
w najbliższym czasie zostaną one prze-
znaczone na remont 3-kilometrowego 
odcinka drogi z Cycowa do Wierzbicy. 
Każdy kto ostatnio tamtędy jechał wie, 
że tego remontu nie można było już 
odkładać. Natomiast w przyszłym roku 
remontowana będzie droga wojewódzka 
w samym Cycowie, która też od lat 
domaga się naprawy. 

W sierpniu tego roku jestem umó-
wiony na spotkanie z dyrektorem Jerzym 
Pytką z Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Lublinie i planu-
jemy objazd dróg 
wojewódzkich w 
naszym powiecie. 
Chcę pokazać mu 
drogi z Łęcznej do 
Milejowa, do Lu-
dwina, do Spiczy-
na i przekonać do 
ich remontu. Moim 
planem jako radne-
go jest przyczynie-
nie się do poprawy 
jakości tych dróg w 

ciągu najbliższych trzech lat. Oczywiście 
w niektórych przypadkach nie wystarczy 
sam remont, konieczna będzie przebudo-
wa, na przykład jak w miejscu wyjazdu 
ze szpitala powiatowego gdzie zdarzyło 
się już sporo kolizji, ale mam nadzieję, 
że w ciągu trzech lat ten program uda się 
zrealizować.

Pojezierze: Problem stanowią 
drogi powiatowe, na które nie ma 
ostatnio pieniędzy w powiatowym 
budżecie.

Krzysztof Bojarski: Należy pa-
miętać, że władze powiatu, te i poprzed-
nie, zrealizowały bardzo kosztowną 
inwestycję i dzisiaj mamy piękny szpital 
powiatowy, bez istnienia którego już 
dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie 
jak można mieszkać w tym regionie. Siłą 
rzeczy zaangażowanie w budownictwo 
drogowe musiało być mniejsze.

Teraz wspólnie ze Starostwem oraz 
władzami gmin Spiczyn i Ludwin chcemy 
zrealizować remont drogi Łuszczów – Ki-
jany – Zezulin – Ludwin, która jest alter-
natywną trasą nad jeziora. Mamy nadzieję 
przeprowadzić jej renowację w ramach 
tzw. programu Schetynówek. W tym roku 
nie udało się to, jednak jest duża szansa, 
że w kolejnym podziale (grudzień 2011)  
pozyskamy już środki na realizację. 

Problem dróg powiatowych wymaga 
decyzji na poziomie rządowym, które 
spowodują przekazanie większych kwot 
w ramach programu Schetynówek dla wo-
jewództwa lubelskiego. Dopiero to może 
w istotny sposób poprawić ich jakość.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Drogi do poprawy
dok. ze str. 1

Krok ku elektrowni
Zainteresowani wszelkimi aspekta-

mi budowy elektrowni pod Łęczną mogli 
się dowiedzieć, że grupa zamierzająca 
wybudować tu elektrownię to poważ-
ny pracodawca łącznie zatrudniający 
218.350 pracowników w blisko 70 kra-
jach, zajmujący się głównie wytwarza-
niem energii elektrycznej oraz dystrybu-
cją gazu. GDF Suez w 2010 roku miała 
84,5 miliarda euro przychodów i dalej się 
rozwija dzięki znaczącym inwestycjom 
– na lata 2011-2013 grupa przewiduje 11 
miliardów euro na rozbudowę. Po przeję-
ciu International Power grupa dysponuje 
obecnie 130 tys. MW mocy, z czego 
większość znajduje się poza Europą. Z 
powodu restrykcyjnej polityki Unii Eu-
ropejskiej w elektrownie grupa obecnie 
inwestuje głównie poza Europą. Na sta-
rym kontynencie rozwija natomiast dys-
trybucję gazu, w tym terminale LNG (jest 
największym dostawcą gazu w Europie) 
oraz w energetykę jądrową i odnawialną. 
Obecnie GDF SUEZ posiada i zarządza 
siedmioma reaktorami atomowymi w 
Belgii, o łącznej mocy 5700 MW oraz 
dwoma reaktorami we Francji o mocy 
1100 MW. Należy dodać, że sprawność 
bloków nuklearnych należących do GDF 
SUEZ jest zaliczana do najlepszych na 
świecie i wynosi ponad 90 proc. 

Pewnym wyjątkiem jest tu Polska 
w której GDF Suez ma zamiar dalej 
inwestować, ponieważ jak uważają 
władze grupy jest tu szybki rozwój 
gospodarczy i Polska to dobre miejsce 
do inwestowania. Według szacunków 
Ministerstwa Gospodarki, krajowe za-
potrzebowanie na energię elektryczną 
wzrośnie w 2030 r. do ok. 217 TWh 
(wzrost o ok. 54 proc.), co stwarza 
dużą przestrzeń do lokalizacji nowych 
bloków energetycznych. I GDF Suez, 
który wykupił elektrownię w Połańcu o 
mocy 1800 MW, produkującej rocznie 
około 7 TWh energii elektrycznej jest 
już piątym co do wielkości wytwórcą 
energii elektrycznej w Polsce (piątym w 
Europie). Jest też jednocześnie jednym 

z największych producentów energii 
odnawialnej dzięki instalacji współspa-
lania biomasy z węglem kamiennym. 
Kolejną inwestycją ma być właśnie 
elektrownia pod Łęczną, opalana wę-
glem energetycznym z Bogdanki. 

Zlokalizowana w Starej Wsi elek-
trownia, położona 2,5 kilometra od 
Łęcznej i 6 km od pola wydobywczego 
nr 1 kopalni w Bogdance, ma mieć moc 
755,7 MW. Zapewni ją jeden blok energe-
tyczny pracujący pod ciśnieniem 25 MPa, 
o temperaturze pary 600 stopni Celsjusza. 
Te parametry świadczą o bardzo wysokiej 
sprawności przyszłej elektrowni. Zatrud-
nionych w niej będzie 125 osób oraz dru-
gie tyle w firmach obsługujących zakład 
energetyczny – przy ochronie, sprzątaniu 
czy obsłudze gastronomicznej. Przy 
budowie, która potrwa 50-56 miesięcy, 
pracować będzie stale około 500 osób, 
a w okresie największego natężenia prac 
nawet 1500 osób. Jak zapewniali na spo-
tkaniu przedstawiciele firmy GDE Suez 
Energia Polska S.A. przy budowie, która 
pochłonie około 5 miliardów złotych, 
zatrudniane będą głównie firmy lokalne.

Spotkanie, które odbyło się w 
Łęcznej 22 lipca poświęcone było jed-
nak przede wszystkim oddziaływaniu 
energetycznej inwestycji na środowisko 
naturalne. Z wypowiedzi przedstawicieli 
inwestora oraz z raportu oddziaływania 
na środowisko wynika, że wbrew po-
zorom węglowa elektrownia nie będzie 
znacząco ingerować w środowisko, a 
przynajmniej podczas jej eksploatacji 
nie zostaną przekroczone nowe surowsze 
normy ochrony środowiska, które wkrót-
ce zaczną obowiązywać w Polsce. 

Węgiel do elektrowni dostarczany 
będzie zamkniętym taśmociągiem bez-
pośrednio do bunkrów paliwowych, tak 
że pył węglowy nie będzie dostawał się 
do atmosfery. Ponadto na ewentualność 
jego awarii wybudowana zostanie kosz-
towna linia kolejowa, tak by wyelimino-
wać uciążliwy transport samochodowy. 

Technologie zastosowane w elek-
trowni mają należeć do najnowocze-

śniejszych, obecnie dostępnych, tak że 
odsiarcznie spalin osiągnie wielkość 
94,4 proc., redukcja tlenków 62,4 proc. 
a separacja popiołów lotnych ze spalin 
poprzez elektrofiltry aż 99,9 proc. Pyły 
i żużel nie będą spotykać się z atmos-
ferą, a odpady z elektrowni posłużą do 
produkcji gipsu, cementu, a żużel będzie 
świetnym materiałem na drogi.

Nic więc dziwnego, że firma przy-
gotowująca raport o wpływie elektrowni 
na środowisko nie ma zastrzeżeń do 
powstania pod Łęczną tej konkretnej 
elektrowni. Jak stwierdził jej przedsta-
wiciel przyszły zakład energetyczny od-
dalony jest o ponad 10 km od obszarów 
cennych przyrodniczo, nie będzie tez 
negatywnego oddziaływania na faunę i 
florę oraz zagrożenia dla mieszkańców. 
Jedynym niebezpieczeństwem może być 
ewentualne przekroczenie o 5 decybeli 
dopuszczalnego poziomu hałasu na 2-3 
posesjach najbliższych elektrowni. 

Wątpliwości co do lokalizacji elek-
trowni zgłosiła angielska organizacja 
ekologiczna oraz  mieszkańcy Starej 
Wsi. To ich właśnie przekonywali przed-
stawiciele inwestora, że budowa i eksplo-
atacja elektrowni będzie bezpieczna. 

Podkreślali, że cały proces tech-
nologiczny będzie monitorowany 24 
godziny na dobę, a przekroczenie 
norm jest tak kosztowne, że firma po 
prostu nie może na to sobie pozwolić 
chociażby ze względów ekonomicz-
nych. Zapewnili też mieszkańców, że 
GDF Suez wybuduje nowe drogi dla 
dowozu materiałów i maszyn podczas 
budowy, że konstrukcja taśmociągu i 
linii kolejowej nie utrudni im dojazdu 
do pól, a w końcu iż elektrownia po 
prostu nie będzie dla nich uciążliwa. 
Przywoływali tu przykłady z Niemiec, 
gdzie elektrownia pracuje 250 metrów 
od dzielnicy willowej i nikt nie narzeka. 
Ostatnie lody przełamało zaproszenie 
mieszkańców Starej Wsi i wszystkich 
zainteresowanych (na koszt DGF 
Suez) do Połańca, gdzie mniej nowo-
czesna elektrownia funkcjonuje obok 
tamtejszych mieszkańców. Wycieczka 
odbędzie się we wrześniu.

Ryszard Nowosadzki 

dok. ze str. 1
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1. Działka nr 74/9 w Bogdance: 
murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 110,72 m2, 
murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 118,36 m2, 
murowana piwnica wolnostojąca o pow. użytk. 9,50 m2. 
2. Działka nr 69 w Bogdance: 
murowany budynek mieszkalny o pow. użyt. 90,10 m2, 
murowany budynek inwentarski o pow. użytk. 93,60 m2, 
murowana kuchnia letnia z drewutnią o pow. użytk. 35,40 m2 , 
murowana piwnica wolnostojąca o pow. użytk. 9,00 m2. 
3. Działka nr 55/3 w Bogdance: 
murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 96,90 m2 
murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 89,52 m2, 
4. Działka nr 88,89 i 90 w Bogdance: 
murowany budynek mieszkalno – gospodarczy o pow. użytk. 119,61 m2,
murowana kuchnia letnia o pow. użytk. 16,10 m2,
5. Działka nr 85,86 w Bogdance: 
murowany budynek inwentarski o pow. użytk. 53,40 m2 
drewniana stodoła pow. użytk. 123,30 m2  

6. Działka nr 130/1, 130/2, 151/1, 151/5 w Bogdance: 
murowany nie otynkowany parterowy budynek mieszkalny o 
pow. użyt. 64,60 m2, 
dwa parterowe murowane budynki inwentarskie o pow. użytk. 87,00 m2, 
murowany garaż o pow. użytk. 40 m2, 
murowana piwnica wolnostojąca o pow. użytk. 1,90 m2. 
7. Działka nr 52/2 w Bogdance: 
murowany budynek mieszkalny o pow. użyt. 154,82 m2, 
murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 91,28 m2 , 
murowany budynek obory-chlewni o pow. użytk. 70,40 m2, 
drewniana szopa o pow. użyt. 30,00 m2, 
drewniany garaż o pow. użytk. 20,50 m2,
8. Działka nr 339/2 w Bogdance: 
murowany budynek mieszkalny w stanie surowym o pow. użyt. 
185,50 m2,
9. Działka nr 353/2 w Nadrybiu Wsi 39: 
budynek mieszkalny drewniany, obm. cegłą, o pow. użytk. 
109,15m2,

Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A. budynek obory-chlewni, murowany, o pow. użytk. 120,66m2,
budynek gospodarczy drewniany, na podmurówce - obiekt kwalifi-
kujący się do likwidacji 
stodoła dwuklepiskowa drewniana, na podmurówce, z murowanymi 
ścianami szczytowymi, o pow. użytk. 176,55m2, 
kuźnia murowana o pow. użytk. 32,90m2.
10. Działka nr 352 w Nadrybiu Wsi 41: 
murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 144 m2,
murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 89,19 m2, 
wiata o konstrukcji stalowej na sprzęt i maszyny rolnicze o pow. użytk. 37,56 m2,
murowana stodoła o pow. użytk. 214,50 m2,
murowany garaż samochodów osobowych (przy stodole) o pow 
użytk. 33,10m2, 
drewniany garaż na ciągniki z szopą na opał (przy stodole) o pow. 
użytk. 49,80m2.
drewniana szopa na opał
11. Działka nr 204 w Bogdance: 
murowany parterowy jednorodzinny budynek mieszkalny w ¼ czę-
ściowo podpiwniczony o pow. użytk. - 91,80 m2 

murowany z pustaka cementowego parterowy budynek gospodarczy 
o pow. zabudowy - 115 m2 
drewniana szopa 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż zabudowań gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki w miejscowościach:

Warunkiem sprzedaży jest rozbiórka zakupionych zabudowań przez kupującego oraz uprzątnięcie po nich terenu do stanu pierwotnego. Oferty należy składać w budynku Zarządu w kancelarii ogólnej, pokój nr 4 w 
terminie do dnia 31.08.2011r. w zamkniętych kopertach z podaniem numeru działki i nazwy budynku. Oferta winna zawierać proponowaną cenę zakupu netto wybranego budynku oraz adres i telefon oferenta. 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 081 462 52 75, 462 56 49., lub na internetowej spółki: http://www.lw.com.pl/pl,1,s330,ogloszenia.html.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
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Wieści z Puchaczowa 
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Rada Gminy Puchaczów po raz 
trzeci podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki, zostało to zawarte w 
uchwale nr VI/25/11 Rady Gminy z 
dnia 04.03.2011r. W związku z czym, 
na podstawie art. 2 ust.2  ustawy z dnia 
20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz  podjętej 
Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 04.03.2011r., do-
tyczącej wyodrębnienia w budżecie 
gminy Puchaczów środków stanowią-
cych fundusz sołecki, została ustalona 
wysokość środków na rok 2012, która 
wynosi  razem 477.217 zł. 

Obecnie  fundusz sołecki jest na 
etapie składania uchwalonych wnio-
sków,  w terminie do dnia 30 września 
2011r., który jest terminem nieprzekra-
czalnym. Przedsięwzięcia zgłoszone 

we wniosku danego sołectwa będą 
realizowane w roku 2012. 

Środki funduszu mogą zostać prze-
znaczone na realizację przedsięwzięć, 
które są zadaniami własnymi gminy, 
służą poprawie warunków życia miesz-
kańców sołectw i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. Jednocześnie można 
je przeznaczyć na pokrycie wydatków 
na działania zmierzające do usunięcia 
skutków klęsk żywiołowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 
r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 
62,poz.558 z późn. zm.).

Jednocześnie oprócz przedstawio-
nych wymagań ustawowych należy 
jeszcze wskazać, iż właściwe jest, 
aby wraz z wnioskiem sołectwa został 
złożony, jako załącznik  protokół z 
zebrania wiejskiego, na którym został 
uchwalony, jako dowód prawidłowe-
go jego zwołania i przeprowadzenia, 

uchwała zebrania wiejskiego w sprawie 
przyjęcia wniosku uchwalonego z ini-
cjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa oraz lista obecności z zebrania 
wiejskiego .

Przedsięwzięcia w ramach funduszu 
sołeckiego  zrealizowane w I półroczu 2011r., 
z podziałem na poszczególne sołectwa 
gminy Puchaczów:
Sołectwo Albertów
- wymiana podłogi w budynku wielo-
funkcyjnym
Sołectwo Brzeziny
- wyposażenie zaplecza kuchennego
Sołectwo Kolonia Ciechanki
- wyposażenie zaplecza kuchennego
Sołectwo Ciechanki
- zakup stołów do budynku wiejskiego
- wyposażenie zaplecza kuchennego
- zakup pomocy dydaktycznych
Sołectwo Jasieniec
- zakup krzewów
- wyposażenie zaplecza kuchennego
Sołectwo Nadrybie Wieś
-  zakup krzeseł do budynku wiejskiego
- zakup stołów do budynku wiejskiego
- remont drogi gminnej
Sołectwo Ostrówek
- zakup krzeseł do budynku wiejskiego
- zakup artykułów dydaktycznych
- zakup sprzętu siłowego
Sołectwo Puchaczów
- zakup krzewów
Sołectwo Szpica
- zakup ławek
- zakup opryskiwacza
Sołectwo Turowola
- wyposażenie zaplecza kuchennego
- remont drogi gminnej

    Dalszy etap realizacji przed-
sięwzięć zgłoszonych we wnioskach 
2010r.  w ramach funduszu sołeckiego, 
nastąpi w II półroczu 2011r. i będzie 
trwał do końca roku.

            sporządziła  S.B.

Fundusz Sołecki po raz trzeci 
w gminie Puchaczów
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Przegląd CycowaPrzegląd Cycowa
Na ukończeniu są prace przy budo-

wie parkingu i placu zabaw w Cycowie. 
Wartość zadania 726 tyś. zł z tego dofi-
nansowanie z PROW – około 75 proc. 
Wójt gminy ma nadzieję, że Dni Gminy 
Cyców 13-14 sierpnia odbędą się na no-
wych obiektach.

W Zaróbce pozostały do zakończenia 
prace „kosmetyczne” w budynku świetlicy 
oraz urządzenie placu. Wartość zadania 
366 tyś. zł, dofinansowanie PROW oko-
ło 75 proc. W remontowanej świetlicy 

zainstalowana zostanie kawiarenka inter-
netowa z projektu Wirtualne Powiaty III.

W Głębokiem  przy szkole podstawowej 
budowany jest plac zabaw w ramach projektu 
„Radosna Szkoła”. Wartość prac 120 tyś. zł z 
tego dofinansowanie około 60 tyś. zł.

Na rozruch czeka oczyszczalnia 
ścieków w Kopinie i kanalizacja wsi 
Świerszczów i Kolonia Świerszczów 
oraz Kopina, razem 11 kilometrów sieci. 
Wartość zadania około 8 mln. zł, dofinan-
sowanie PROW 4 mln.
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W gminie Cyców na finiszu

Od  1 sierpnia 2011r. w UG Puchaczów przyjmowane będą wnioski  wraz z wymaganymi dokumentami 
o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
na nowy okres   złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2011r., ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2011r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na 
nowy okres    złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 
października 2011r., ustalenie prawa doświadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2011r.

OGŁOSZENIE



3 lipca w Bekieszy odbyła się uro-
czystość poświęcenia postawionej przez 
Dorotę i Tadeusza Gałeckich, na ich 
działce, kapliczki Matki Bożej – Królo-
wej Świata, w podzięce za doznane łaski, 
a także w intencji opieki nad rodziną i 
mieszkańcami wsi. W ceremonii udział 
wzięli przedstawiciele samorządu gmin-
nego oraz powiatowego.

Uroczystość miała charakter nie 
tylko religijny ale i patriotyczny, bo-
wiem Tadeusz Gałecki, członek Klubu 
Żołnierzy Rezerwy im. 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich w Lublinie, przy kapliczce 
ustawił tablicę oddającą hołd kawalerzy-
stom II szwadronu 7. PUL, który wsławił 
się w okolicach wsi Bekiesza skuteczną 
walką z oddziałami marszałka Tucha-
czewskiego, które cały 7 Pułk Ułanów 
toczył w okolicach Cycowa w dniach 15 
i 16 sierpnia 1920 roku.  

Gośćmi honorowymi byli: płk. 
Stefan Mareczko żołnierz 7 PUL, An-
drzej Goliszek, prof. dr hab. Mieczy-
sław Szpryngiel, dr Zbigniew Sygit. Na 
uroczystość przybyli strażacy miejsco-
wej OSP i bardzo licznie mieszkańcy 
wsi Bekiesza.                                   (r)

6 www.e-pojezierze.pl

Kronika Milejowska

„Wesoło, jak co rok, spędzamy 
lato z GOK!”. Pod takim hasłem 
odbywają się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Milejowie zajęcia dla dzieci 
spędzających wakacje w domu. 

W roku bieżącym ilość uczest-
ników przeszła nasze oczekiwania. 
Każdego dnia liczba dzieci rośnie. Nie 
odsyłamy jednak nikogo. Każdy kto 
chce spędzić czas na zabawie, grach 
wśród rówieśników znajdzie w GOK 
coś ciekawego dla siebie. Wśród pro-
pozycji znajdują się zajęcia sportowe, 
wycieczki rowerowe, gry terenowe, 
zajęcia plastyczne, decupage, tworze-
nia biżuterii, zajęcia teatralne i inne. 
Przyświeca nam jeden cel: robimy 
to co dzieciom sprawia największą 
radość. Zapraszamy od poniedziałku 

Lato z GOK w Milejowie
do piątku w godzinach 10 – 14.

Nie tylko dzieci spędzają „Lato z 
GOK”. W ofercie znalazły się także 
– cieszące się bardzo dużym powo-
dzeniem – przejażdżki rowerowe dla 
dorosłych. We wtorki i czwartki grupa 
zwolenników aktywnego spędzania 
czasu zbiera się przy GOK, skąd udaje 
się na kilkudziesięciokilometrowe 
wycieczki rowerem. Dla tych, którzy 
jeździć nie lubią proponujemy spacery 
z kijami czyli bardzo popularny ostat-
nimi czasy nordic walking.

Młodzież zapraszamy na dyskote-
ki w plenerze zwane „Patelniankami”. 
Na scenie letniej DJ Joker zagrał już 23 
lipca, zagra jeszcze 6 i 27 sierpnia, a 14 
sierpnia proponujemy zabawę taneczną 
dla wszystkich zainteresowanych.

Niezwykle kolorowo było w dniu 17 lipca 2011r. w 
Muzeum Wsi Lubelskiej na stoisku promocyjnym Gminy 
Milejów przygotowanym przez FORUM KOBIET GMINY 
MILEJÓW.

Do XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbywał się w Muzeum 
zgłoszono 8 produktów a wśród nich m.in. miodownik Heni upie-
czony przez P. Czesławę Szczepańską, chleb domowy na zakwasie 
przygotowany przez P. Dariusza Dziurkę, nalewkę orzechową P. 
Bożeny Skałeckiej oraz pasztet z cukinii przygotowany przez 
panie Annę i Mieczysławę Podgornow.

Właśnie pasztet z cukinii uznany został za „oryginalny 
produkt” w Wojewódzkim Finale XI Edycji Konkursu a jego 
producentkom nagrodę i dyplom wręczył sam Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman. Radość wśród 
autorek konkursowych potraw była ogromna. Kobiety zrzeszone 
w FORUM po raz kolejny odniosły kulinarny sukces.

Smacznie i oryginalnie

Patriotyczna 
uroczystość
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Za nami pierwsza runda kolejnej 
edycji Młodzieżowej Ligi Bokserskiej 
w grupie II. 

Łęczyński Gwarek w pierwszym 
meczu na własnym ringu, po wyrów-
nanym meczu zwyciężył Rushh Kiel-
ce 16:13. W następnym pojedynku 
wyjechał na mecz ze Śląskim OZB. 
Łęczyńscy pięściarze nie sprzedali 
tanio skóry, walcząc o jak najkorzyst-
niejszy wynik. Niestety ostatecznie 
ulegli trzynaście do szesnastu. W 
ostatnim meczu pierwszej rundy ligi 
do Łęcznej zawitał zespół Wisłok 
Podkarpacie. Tym razem gospodarze 
wygrali pewnie bo siedemnaście do 

dziewięciu. Dzięki dwom zwycię-
stwom, odniesionym na własnym 
ringu łęcznianie z dorobkiem czterem 
punktów po pierwszej rundzie zajmują 
w tabeli pierwsze miejsce. 

Sytuacja może ulec zmianie, gdyż 
Śląski OZB zajmuje drugie miejsce, ma 
jednak dwa mecze zaległe. Trudniejsze 
zadanie czeka łęczyńskich pięściarzy 
po wakacjach. W drugiej rundzie ligi 
przyjdzie im bowiem zmierzyć się z 
dwoma przeciwnikami na wyjeździe zaś 
z jednym w Łęcznej. Trójmecz finałowy, 
który wyłoni zwycięzcę ligi odbędzie 
się w ostatnim miesiącu roku.

M. Łagodziński

Gwarek Łęczna liderem

Za nami XVII edycja Turnieju 
Miast i Gmin w ramach III Europej-
skiego „Tygodnia dla sportu”. Jest to 
bardzo interesująca inicjatywa sporto-
wa, dzięki której odbywają się rożnego 
rodzaju imprezy sportowe. Potrzeba 
jednak kogoś, kto społecznie się tym 
zajmie. W gminie Ludwin nie po raz 
pierwszy uczestnictwem w turnieju 
zajął się prawdziwy pasjonat sportu 
Wiktor Bodzak. Przy pomocy Piotra 
Gałata, Grzegorza Smyka i Sylwii Cur 
zafundowali mieszkańcom możliwość 
spędzenia czasu na sportowo. 

Miłośnicy biegania mogli wziąć 
udział w Teście Copera. Odbył się 
on na stadionie w Ludwinie. Pole-
ga na tym, że w dwanaście minut 
trzeba przebiec jak najdłuższą odle-
głość. Swoich sił w teście spróbowali 
uczniowie, piłkarze, mieszkańcy, 
którzy w wyżej wymienionym cza-
sie przebiegli dystans od 1200 do 
3000 metrów. Nie lada gratkę mieli 
sympatycy piłki nożnej, którzy mogli 
spotkać się z czołowym piłkarzem 
pierwszoligowego GKS „Bogdanka” 
Sławomirem Nazarukiem. Obecni mo-
gli dowiedzieć się wielu ciekawostek 
z życia piłkarza jak i całej drużyny 
piłkarskiej. 

Innym akcentem „Tygodnia dla 
sportu” był turniej piłkarski dla doro-

słych. Każdy chętny, mógł stanąć w 
piłkarskie szranki zgłaszając drużynę. 
Mało „gościnni” okazali się gospo-
darze, Ludwin bowiem w piłkarskiej 
rywalizacji zajął pierwsze miejsce. 
Drugi był Lublin. Na podium uplaso-
wał się również Zakład Energetyczny, 
który był trzeci. Kolejne miejsce zajęła 
Bogdanka. 

Ostatnim akcentem tegoroczne-
go turnieju był festyn z okazji Dnia 
Dziecka, w którym mogli uczestniczyć 
wszyscy chętni. W sumie, we wszyst-
kich imprezach sportowych uczest-

niczyło ponad 
700 osób. W 
grupie II miast 
i gmin (od 5 
t y s .  do  7 ,5 
tys.) Ludwin 
za wymienio-
ne działania 
zosta ł  skla -
s y f i k o w a n y 
na dziewią -
tym miejscu 
i  o t r z y m a ł 
pięć tysięcy 
złotych, które 

zostało przeznaczone na zakup sprzętu 
sportowego. Jak więc widzimy cza-
sami warto się w coś zaangażować. 
W następnym roku być może i inni z 
naszego powiatu wystartują w turnieju 
bo jak pokazuje ludwiński przykład 
naprawdę warto.

Mariusz Łagodziński

Dla zdrowia i rozrywki

W drugi weekend sierpnia wyjaz-
dowym meczem z Pogonią w Szczecinie 
piłkarki ekstraligowego GKS Górnik 
Łęczna rozpoczną nowy sezon. 

Po znakomitej rundzie wiosennej 
minionego sezonu, w której nasze piłkar-
ki odniosły osiem kolejnych zwycięstw, 
zajmując w tabeli bardzo wysokie jak na 
beniaminka bo piąte miejsce w tabeli, 
przyszedł czas na kolejne wyzwanie.

Według zapowiedzi trenera zielo-
no-czarnych Mirosława Stańca celem 
na nowe rozgrywki jest wywalczenie 
medalu. Piłkarki z Łęcznej przed nowym 
sezonem już rozpoczęły ładowanie aku-
mulatorów. Przez tydzień trenowały na 
własnych obiektach. Następnie wyjechały 
na dziesięciodniowe zgrupowanie na Ło-
twę. Właśnie tam górniczki rozegrają trzy 
spotkania sparingowe. Ostatnie dwa tygo-
dnie przed ligą to przygotowania znów 
w Łęcznej. Podczas nich Górnik rozegra 
dwa kolejne mecze sparingowe. 

Na razie brak informacji o tym kto 
przyjdzie do zespołu a kto odejdzie. 
W kontekście walki o medal, władze 
górniczego klubu powinny pomyśleć o 
wzmocnieniu składu, gdyż z doniesień 

W pierwszy weekend lipca na 
zbiorniku Dratów odbyły się XXVI 
Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie 
Spławikowym Kobiet. 

Wystartowało 57 zawodniczek 
reprezentujących wszystkie Okręgi 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Pomimo bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych, przy niemal stałych 
opadach deszczu i porywistym wietrze 
uczestniczki dzielnie przeciwstawiały 
się naturze. Tym razem ryba nie chciała 
współpracować z zawodniczkami, choć 
niejedna z nich, po zacięciu nie potrafiła 
jej utrzymać na haczyku. 

W tych warunkach najlepiej po-
radziła sobie reprezentantka Okręgu 
Wrocław - Adrianna Futyma, która z 
dwoma punktami sektorowymi poko-
nała wagą złowionych ryb Aleksandrę 
Włodarczyk, przedstawicielkę gospo-
darza zawodów. Na trzecim miejscu 
uplasowała się przedstawicielka Bo-
gatyni, reprezentująca Okręg Jelenia 
Góra - Teresa Nowak. W asyście władz 
samorządowych i władz sportowych ZG 
PZW aż dziesięć dziewczyn otrzymało 
cenne nagrody fundowane przez spon-
sorów zawodów. Duża w tym zasługa 
organizatorów tej imprezy, którzy potra-
fili zaprosić do udziału w imprezie firmy 
nie tylko z branży wędkarskiej. 

Po znakomitym występie na 
Mistrzostwach Polski Seniorów 
i zdobyciu medali wolniacy Gór-
nika Łęczna potwierdzili dobrą 
formę w turnieju zapaśniczym, 
który odbył się w stolicy Kirgizji 
Biszkeku. 

Klasą dla siebie był Radosław 
Marcinkiewicz ,  zwyciężając  w 
kategorii do 84 kilogramów. Jego 
klubowy kolega Bartłomiej Bart-
nicki, w wadze do 120 kg był drugi. 
Pierwszy z naszych wygrał wszyst-

kie swoje cztery walki zaś drugi 
odniósł dwa zwycięstwa i poniósł 
jedną porażkę. 

Turniej był etapem przygotowań 
zapaśników Górnika Łęczna do wrze-
śniowych mistrzostw świata, które od-
będą się w Stambule. Będą one pierwszą 
kwalifikacją do igrzysk olimpijskich 
w Londynie. Z nich to prawo startu w 
olimpiadzie uzyska sześciu pierwszych 
zapaśników w każdej z olimpijskich 
kategorii.

M. Łagodziński

Dobry występ zapaśników

Mieszkańcy Ciechanek Łańcu-
chowskich, członkowie Kółka Rolni-
czego i Rady Sołeckiej postanowili 
przekształcić teren po byłym skupie 
owoców w kompleks sportowy, pod 
hasłem „Orlik po Ciechańsku”. Jedni 
przekazali środki finansowe, inni swoim 
sprzętem lub rękami wykonali prace 
fizyczne. W skład kompleksu wejdą 
boiska do piłki siatkowej i nożnej oraz 
kort tenisowy. 

- Otwarcie kompleksu zaplanowano 
na ostatnią niedzielę lipca – mówi Wal-
demar Kowalski jeden z pomysłodaw-
ców i wykonawców przedsięwzięcia. 
Wówczas o godzinie 15.00 rozpocznie 
się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Sołtysa Ciechanek Łańcu-
chowskich z udziałem m. in. pierwszej i 
drugiej drużyny z turnieju halowego. 

Kilka dni później, bo siódmego 
sierpnia, początek również o piętna-
stej, odbędzie się Powiatowy Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta i Rady 
Sołeckiej Puchaczowa. Organizatorzy 
miłośników siatkówki za naszym po-
średnictwem serdecznie zapraszają. 
Mieszkańcom Ciechanek Łańcuchow-
skich gratulujemy zrealizowania bardzo 
pożytecznej inicjatywy i zachęcamy in-
nych do ich naśladowania. Kilka lat temu 
podobna inicjatywa została zrealizowana 
w Ciechankach Łęczyńskich. Wówczas 
miejscowi z prezesem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Ciechanki Łęczyń-
skie” Mariuszem Łagodzińskim, dzięki 
przychylności dyrektora miejscowej 
szkoły Haliny Bosak, zmodernizowali 
na terenie szkoły boiska do piłki nożnej i 
siatkowej.                                        redil

prasowych wynika, że wszystkie rywal-
ki górniczek otrzymają wzmocnienia. 
O punkty może nie być łatwo  już w 
inauguracyjnym meczu rundy, bowiem 
drużyna z portowego miasta dokonała na 
dzień dzisiejszy największych wzmoc-
nień, w tym dwóch klasowych piłkarek 
z Rumunii. 

W Łęcznej Górnik zaprezentuje się 
publiczności w drugiej kolejce, kiedy to 
szesnastego lub siedemnastego sierpnia 
podejmie KKPK Medyka Konin. W imie-
niu władz klubu, sztabu szkoleniowego jak 
i samych piłkarek zapraszamy na mecze 
naszych piłkarek. Wstęp jest wolny. Oby 
tylko stadion, jak w poprzednich rozgryw-
kach nie świecił pustkami, bo zdecydowa-
nie lepiej walczy się o punkty przy dużej 
frekwencji i gorącym dopingu. W naszym 
mieście jest dużo kibiców piłki nożnej, 
więc stawmy się licznie na meczach piłka-
rek, a one na pewno odwdzięczą się dobrą 
grą i zwycięstwami. 

Mecze Górnika w Łęcznej: 3/4 
września z KS AZS Wrocław; 24/25 
września z AZS PSW Biała Podlaska; 8/9 
października z TS Mitech Żywiec.

  Mariusz Łagodziński

Piłkarki powalczą o medal

Zwycięstwo nad Wisłą Puławy 
było ostatnim sprawdzianem piłkarzy 
GKS Bogdanka przed rozpoczęciem 
nowego sezonu pierwszej ligi. 

Podopieczni trenera Rzepki strzelili 
drugoligowcom z Puław dwie bramki, 
nie tracąc przy tym żadnej, a nowy trener 
„zielono – czarnych” przetestował w tym 
meczu aż 27 zawodników. W dwóch 
poprzednich spotkaniach pokonali ko-
lejno Widzew Łódź (1:2) oraz KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski w stosunku 
2:0. Pomimo tego podczas sparingów 
nie udało się wykrystalizować jeszcze 
drużyny, która wybiegnie w pierwszej 
kolejce przeciwko Olimpii Elbląg. Ka-
dra na następne rozgrywki nie została 
jeszcze zatwierdzona.

Z łęczyńską drużyną w ostatnim 
czasie pożegnało się kilkunastu zawod-
ników. Największą stratą wydaje się być 
odejście Ricardinho do Wisły Płock. 
Ponadto w nadchodzącym sezonie w 
zespole zabraknie Grzegorza Szymanka. 
Wychowanek łęczyńskiego klubu dostał 
od zarządu wolną rękę w poszukiwaniu 
nowego pracodawcy. 

Do zespołu dołączyło również kilku 
nowych piłkarzy. Jovan Ninković i Łu-
kasz Pielorz to nowi obrońcy GKS. Ten 
pierwszy zaczynał karierę w serbskim  

RFK Nowy Sad. Ostatnio występował w 
drugoligowym Turze Turek. Natomiast 
29-letni Pielorz był podstawowym za-
wodnikiem trzecioligowego ROW Ryb-
nik. Kontrakt podpisał również brazylijski 
pomocnik Jonathan, dla którego GKS 
jest pierwszym europejskim klubem. W 
nowym sezonie w zielono – czarnej ko-
szulce występować będą także  Damian 
Maleszyk i Łukasz Mitaszka. Obydwaj 
byli zawodnikami lubartowskiego Lewar-
tu. Ponadto Bogdanka testuje zawodnika 
Tomasovii – Jacka Kusiaka. Z zespołem 
trenuje także były reprezentant Górnika 
Łęczna i Legii Warszawa – Sebastian 
Szałachowski. Zarząd stołecznego klubu 
nie przedłużył z nim umowy, więc istnieje 
szansa że powróci na stare śmieci.

Patrząc na dotychczasowe wzmoc-
nienia, ciężko być optymistą. Najtrudniej 
będzie zastąpić Ricardinho, który był 
wiodącą postacią w poprzedniej rundzie. 
Na kilka dni przed inauguracją kolejnego 
sezonu pewny swojego miejsca w zespole 
może być tylko bramkarz Sergiusz Pru-
sak. Nie wiadomo kto zajmie pozostałe 
pozycje. Trener Rzepka ma kilka ciężkich 
decyzji do podjęcia. Oby były trafne, bo 
strata punktów na początku rozgrywek 
może być ciężka do odrobienia.

Ł. Olszewski

Koniec przygotowań Bogdanki

Na piłkarskiej mapie Lubelszczyzny 
może pojawić się nowy klub. W nowym 
sezonie do klasy B ma szansę dołączyć 
GKS Górnik 1979 Łęczna. Wszystko 
zależy od tego, czy twórcy nowego 
zespołu spełnią wszystkie formalności i 
uzyskają licencję na grę z Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Pomysłodawcami są kibice, którzy 
do tej pory stali w sektorze za bramką 
pierwszoligowego Górnika. Od mo-
mentu zmiany nazwy na GKS Bogdanka 
przestali przychodzić na mecze. 

Nie doszli również do porozumienia 
z władzami kopalni w sprawie przywró-
cenia członów „Górnik” oraz „Łęczna”, 
dlatego postanowili utworzyć własny 
klub piłkarski. Do nazwy dodali jedynie 
historyczną datę założenia klubu. 

Nowy Górnik ma rozgrywać swoje 
spotkania na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią. W składzie mieliby grać 
byli piłkarze Górnika, którzy grają w 
niższych ligach, bądź skończyli kariery. 

Wśród nich wymienia się m.in. Pawła 
Bugałę i Mirosława Budkę. Jednak 
fani Górnika nie potwierdzają tych 
informacji. 

- Nie chciałbym komentować tej 
sprawy – mówi jeden z sympatyków. 
Przeważnie jeśli coś się dzieje pojawia 
się stosowna informacja ze strony kibi-
ców; jeśli coś jest na rzeczy to tym razem 
będzie tak samo – dodał.

Nowy klub w Łęcznej to z pewno-
ścią ciekawa inicjatywa. Kibicom nie 
brakuje entuzjazmu w realizacji swojego 
pomysłu. Chcą, by mecze ich drużyny 
odwiedzało więcej widzów niż spotkania  
GKS Bogdanka. Mogą osiągnąć swój cel, 
także dzięki temu, że pierwszoligowiec 
w następnej rundzie będzie sprzedawał 
bilety tylko na trybunę A ze względu na 
brak zgody na organizację imprezy ma-
sowej. Powodem takiego obrotu sprawy 
jest braku cyfrowego monitoringu na 
obiekcie przy Al. Jana Pawła II.

Ł. Olszewski

Będzie nowy Górnik?

Orlik po Ciechańsku

Mistrzostwa pań
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Ogłoszenia drobne
Pojezierze Łęczyńskie chcąc 

przyciągnąć turystów reklamuje się 
jako miejsce o czystej wodzie zasob-
nej w ryby, o pięknych lasach pełnych 
jagód i grzybów. Piętą achillesową 
Pojezierza jest jednak słaba baza 
turystyczna. Na szczęście powoli za-
czyna się to zmieniać. Hotel, domki 
letniskowe, restauracje, paintball, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, klub 
Mayday + to atrakcje jakie można już 
napotkać nad Jeziorem Piaseczno.

- Bardzo lubię tu przyjeżdżać, 
prawie nigdy się nie nudzę - powie-
dział stały bywalec z Lublina. Osoby 
lubiące sportowy tryb życia mogą wy-
brać się na plażę gdzie jest zlokalizo-

wana baza nurkowania 
a także wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Na 
terenie nowo otwartego 
resortu ‘’Piaseczno’’ 
można skorzystać z bo-
iska do koszykówki, 
piłki nożnej lub pograć 
w siatkówkę.

Osobom pragnącym 
jedynie wypocząć rów-
nież zapewniono wygodę. Od kilku 

lat  istnieje spore 
molo, jest możli-
wość wypożycze-

nia materacy i 
leżaków, gdzie 
w spokoju moż-
na rozkoszować 
się promieniami słońca. - To ge-

nialny pomysł, za 
parę złotych mogę 
opalać się na wy-
godnym leżaku a 
żadne dzieci  nie 
biegają wkoło mnie 
i nie chlapią wodą 
- stwierdziła star-
sza kobieta.  Ro-
dzice spędzający 
czas nad jeziorem 
z dziećmi chwalą 

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Sprzedam mieszkanie M6, 87m2, I pię-
tro, środkowa klatka, Oś. Samsonowicza, 
250tys. Tel: 81 462-21-83
Sprzedam działkę budowlaną 17ar ul. 
Ogrodowa w Łęcznej ( Oś. Słoneczko), 
szer. 25m, cena 180tys. Tel: 513-156-747.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. 
Tel: 81 75 20 937.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M5, I piętro 83m2, Oś. Bobrowniki lub 
zamienię  na mniejsze M2 lub M3. Tel: 
725-896-126.
Wynajmę lokal 200m2( w podpiwnicze-
niu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena 
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie do wy-
najęcia w Łęcznej. Tel: 667-863-290. Pilne!
Sprzedam działkę budowlaną 27 ar 
w Jaszczowie, wszystkie media. Cena 
2200zł./ar. Tel: 608-857-391.
Sprzedam działki budowlane, 20 i 24ar w Sta-
rej Wsi koło Łęcznej przy drodze asfaltowej, 
podzielone, szer.39m, uzbrojone, woda, świa-
tło, pełna dokumentacja. Tel: 602-598-557.
Sprzedam dom murowany 75m2, ogro-
dzony w Milejowie + 1,5h działki rolnej. 
Cena 190tys. Tel: 516-390-885.
Sprzedam  opla corsa C, 1,0l, rej. 2004r, 
1 właściciel, 108 tys. km, metalik perłowy 
zielony, cena 12,400 zł, tel. 784-338-707.
Sprzedam BMV seria 1, 2007r, 5 drzwi, 
grafit metalik, ABS, CZ, Esz, RMTCD, 
alu, klima. Tel: 661-763-985
Sprzedam Audi A3, 1,9 TDI, 110 km, 98r., 
srebrny, opłacony. Tel: 661-763-985.
Pokój do wynajęcia w Łęcznej. Cena 
400zł./ do uzgodnienia. Tel: 609-711-967.
Sprzedam działki budowlane 20arowe w 
Zofiówce przy drodze gminnej. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 798-661-812.

Lato nad Piasecznem

sobie kolejkę górską oraz możli-
wość wypożyczenia rowerów. A 
kiedy pogoda nie dopisuje ‘’Resort 
Piaseczno’’ oferuje na przykład SPA 
znajdujące się w hotelu.

Od kilku lat dość sporą atrakcją 
dla młodzieży jest klub Mayday 
gdzie w weekendy wieczorami or-
ganizowane są dyskoteki. Za dnia 
można tam zjeść ciepłe posiłki 
pod parasolami lub w zadaszonym 
budynku.

Dzięki takim jeziorom jak Pia-
seczno każdy może spędzić urlop lub 
wakacje w dość urozmaicony sposób 
bez względu czy świeci słonce czy 
pada deszcz.  

        
                        tekst ES, foto RN

Sprzedam Audi A3, 1,6 B , 99r, po opła-
tach, cena 17 tys. Tel: 661-763-985.
Wynajmę lub sprzedam lokal 64m2 ( w 
tym 32m2 w podpiwniczeniu w Łęcznej 
przy ul. Wojska Polskiego ( dawny Pub 
Faraon) Cena najmu 1000zł./mc + opłaty 
licznikowe. Tel: 504-626-503.
Sprzedam samochód Opel Vectra C, 2,2 
CDTI, 2003r., sedan, srebrny, zarejestro-
wany, klima, ABS, C2, ES2, 8 x PP. Tel: 
661-763-985
Mam do wynajęcia garaż (z kanałem) 
wysoki na busa w Łęcznej pry ul.Wojska 
Polskiego. Tel: 602-598-557.
Przyjmę reklamę w centrum Łęcznej 
przy dworcu głównym, wym: 2mx4m. 
Cena 330zł./mc ( do negocjacji). Tel: 
603-965-902.
Sprzedam działkę budowlaną w Brzezi-
nach (wszystkie media). Cena 3,5tys./ar. 
Tel: 510-630-266; 509-573-088.
Sprzedam VW Polo, 2002r, 1,9TDi, 5 
drzwi, srebrny, opłacony, ABS, 4 x PP, 
alu, C2,ESZ. Tel: 661-763-985.
Meble kuchenne, szafy, garderoby - na 
wymiar. Tel: 602-811-876; 600-549-188.
Wynajmę lokal 50m2 na każdą działalnośc 
gosp. ( np. fryzjerstwo) w centrum Pucha-
czowa. Cena 1500zł./mc. Tel: 609-813-200.
Możliwość wynajęcia pokoju z kuchnią i 
łazienką (w tym samym budynku).
Sprzedam dom 110m2 z ogrodem 12ar, 
kuchnia, 5 pokoi, łazienka, garaż. Os. 
Milejów. Cena do uzgodnienia. Tel: 
607-115-654.
Sprzedam VW Passat 1,8, KAT, 99r., 
beznyna, gaz, zielony metalik, kombi. 
Cena 8300zł. Tel: 606-822-413.
Farba biała, ekologiczna 30l, możli-
wość pomalowania drzwi i okien. Tel: 
782-097-329.
Sprzedam liście tytoniu, ziemniaki 
jadalne,  możliwość dowozu.  Tel: 
782-097-329.


