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Lekcja września
1 września 1939 roku o godz. 4.40
na Wieluń spadły pierwsze niemieckie
bomby. O godz. 4.50 mjr Sucharski
nawiązał łączność z dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni nadając
lakoniczną wiadomość: „O godz. 4.45
dnia 1 września pancernik „SchleswigHolstein” rozpoczął bombardowanie
Westerplatte. Bombardowanie trwa”.
Walki z Niemcami zaczęły się
na całej granicy, liczącej, po zajęciu
przez III Rzeszę w 1939 r. Czech i
Moraw oraz wasalizacji Słowacji,
bagatela w sumie aż 2800 km. Do walki
stanęli przeciwnicy o zdecydowanie
nierównych siłach, po boksersku
mówiąc agresorowi z wagi ciężkiej
musiał się przeciwstawić obrońca wagi
średniej.
Taka dysproporcja sił to dla Polaków żadna nowość, przegrane również,
jednak klęska z 1939 roku w naszej
zbiorowej świadomości zajmuje miejsce szczególne. Pomimo upływu 72 lat
jej wspomnienie wciąż uwiera naszą
dumę narodową. Nie chodzi już nawet
o samą klęskę – do tych jesteśmy przez
historię przyzwyczajeni. Cierniem w
ranie jest brak chociażby lokalnych

zwycięstw, wygranych bitew. Grunwald, Kircholm, Kłuszyn, Chocim
czy Wiedeń są jasnymi odniesieniami
do ciężkich i toczonych ze zmiennym
szczęściem walk z Niemcami, Szwedami, Rosjanami czy Turkami. Nawet
nasze zakończone klęską powstania
miały swoje Racławice, Olszynkę
Grochowską czy Iganie. W końcu
ulegaliśmy przewadze ale i biliśmy
wroga. Dzięki pamięci tych bitew o
wiele łatwiejsze było odzyskanie niepodległości po latach zaborów.
Wrzesień 1939 roku takich latarni
nie miał. Owszem nie zabrakło przykładów bezprzykładnego męstwa i heroizmu. Bohaterska obrona Westerplatte,
Wizny, Węgierskiej Górki, Helu czy
Warszawy, świadczyły o wyjątkowym
męstwie żołnierza, ale wszystkie zakończyły się kapitulacją. Nawet bitwa
nad Bzurą to tylko świetny zamysł
operacyjny, który zamiast przebicia się
dwóch armii do oblężonej Warszawy
zakończył się ich rozbiciem i klęską.
Z taką sromotną przegraną do dzisiaj
nie potrafimy się spokojnie uporać i
pogodzić.
W świetle dzisiejszych badań nie

Odnowa starej Łęcznej staje się faktem

O planach rewitalizacji łęczyńskiej starówki pisaliśmy już wielokrotnie. Teraz,
po tym jak Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z 21 czerwca 2011 r. wybrał
do dofinansowania wniosek gminy Łęczna pt. „Rewitalizacja Starego Miasta w
dok. na str. 3
Łęcznej – I etap” prace ruszyły na dobre.

ulega wątpliwości, że w czasie kampanii
wrześniowej dowódcy i sztabowcy polscy na różnych szczeblach planowania
i dowodzenia popełnili wiele błędów
w sztuce wojennej. Jeszcze więcej tych
błędów popełniono w przygotowaniu
państwa - gospodarki i armii - do działań wojennych. Za nie wszystkie krwią
zapłacili bohaterscy żołnierze polskiego
września.
I to im oddajemy hołd każdego
kolejnego 1 września.
Przy takich okazjach padają słowa
o odwadze, martyrologii i oczywiście
patriotyzmie. O historii. Mnie jako
dziennikarza, jednym z elementów,
które w historii interesują chyba najbardziej, jest możliwość wyciągania wniosków z jej lekcji. Na ten element „nauki
o przeszłości” zwracamy w Polsce
zbyt mało uwagi. Historia jest dla nas
przedmiotem dumy, radości z minionej
chwały i okazją do manifestowania patriotycznych uczuć. To nic złego, jednak
zbyt rzadko służy nam też ku nauce – na
błędach naszych przodków. A to o wiele
mniej kosztowny i bezbolesny sposób
zdobywania doświadczenia.
Przy takich okazjach jak wrześniowa rocznica warto o tym pamiętać
szczególnie. Niech tamta klęska będzie
nam nauką jak uniknąć kolejnej.
Ryszard Nowosadzki

Energetycy
dotrzymują słowa

22 lipca podczas rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa,
przedstawiciele inwestora mającego pod
Łęczną budować nowoczesną elektrownię
węglową zaprosili do Połańca wszystkich
chętnych do naocznego sprawdzenia czy
można spokojnie żyć w pobliżu takiego
zakładu. Była to zupełnie spontaniczna
reakcja na wątpliwości wyrażane przez
niektórych mieszkańców Starej Wsi, co do
szczerości zapewnień przedstawicieli GDF
SUEZ Energia Polska S.A. I energetycy
dotrzymali słowa.
W serwisie internetowym Urzędu
Miejskiego w Łęcznej ukazała się informacja, że GDF SUEZ Energia Polska
S.A. zaprasza zainteresowane osoby do
elektrowni Połaniec. Wyjazd w dniu 18
września 2011r. (niedziela) o godz. 8.00.
Do 7 września 2011r. w Urzędzie Miejskim
w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pok. nr 11 (tel.
81 7520359) trwają zapisy na wyjazd.
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Nietrzeźwi kierujący
w rekach policjantów

7 sierpnia policjanci z drogówki
zatrzymali dwóch nietrzeźwych użytkowników dróg. Pierwszy z nich to
rowerzysta, który w czasie jazdy spadł
z roweru. Drugi z kolei podróżował
motorowerem i na łuku jezdni czołowo
zderzył się z samochodem osobowym.
O godz. 12.45 łęczyńscy policjanci kontrolujący uczestników ruchu
drogowego w miejscowości Nadrybie
gm. Puchaczów zauważyli jadącego
drogą rowerzystę. Po chwili mężczyzna
spadł z roweru. Policjanci podjechali
do niego bliżej aby sprawdzić czy nic
mu się nie stało i wyczuli od niego
silną woń alkoholu. Okazało się, że
41–letni mieszkaniec gm. Puchaczów
miał blisko 2,5 promila alkoholu w
organizmie. Na szczęście nie odniósł
żadnych obrażeń.
Godzinę później dyżurny łęczyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie,
że w miejscowości Stoczek gm. Spiczyn
doszło do kolizji drogowej. Ze wstępnych ustaleń okazało się, że kierujący
motorowerem mieszkaniec Lublina na
łuku jezdni zjechał na lewą stronę drogi
i czołowo zderzył się z samochodem
Fiat Seicento. Policjanci sprawdzili stan
trzeźwości uczestników tego zdarzenia.
34–letni kierujący fiatem był trzeźwy,
z kolei 25–letni motorowerzysta miał
blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Podróż BMW z promilami

Blisko 2,80 promila alkoholu w
organizmie miał 50–letni mieszkaniec
gm. Puchaczów, który 9 sierpnia jechał
ze swoim kolegą samochodem marki
BMW. W miejscowości Rozpłucie II
gm. Ludwin po godz. 19 auto dachowało.
Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do
szpitala w Łęcznej. Po udzieleniu im
pomocy medycznej zostali zwolnieni
do domu.
Co ciekawe kierowca nie tylko jechał
na podwójnym gazie to ponadto w ogóle
nie miał uprawnień do kierowania. Podróż
po pijanemu tłumaczył potrzebą odwiezienia znajomego do … szpitala! Trafili do
niego obaj. Teraz 50–latek za swój czyn odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą
do dwóch lat pozbawienia wolności.

Posiadał amfetaminę

Łęczyńscy policjanci zatrzymali 10
sierpnia samochód osobowy marki Opel
Astra. Podróżował nim 26–letni mieszkaniec gm. Ludwin. Podczas kontroli
policjanci ujawnili przy nim w kieszeni
spodni w portfelu woreczek foliowy z
zawartością amfetaminy.
Do zdarzenia doszło po godz. 16
w miejscowości Ludwin – Kolonia.
Łęczyńscy policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd marki
Opel Astra. Kierowca podczas kontroli
zachowywał się bardzo nerwowo więc
policjanci postanowili sprawdzić co jest
powodem takiego zachowania. Okazało
się, że w kieszeni jego spodni w portfelu

znajduje się woreczek foliowy a w nim
biały proszek. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Po
przebadaniu zawartości woreczka testerem narkotykowym okazało się, że jest
to amfetamina o wadze 3,60 grama.
Teraz mężczyzna za posiadanie
narkotyków odpowie przed sądem.
Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia
wolności.

Marihuana w ogródku babci

Łęczyńscy policjanci zatrzymali
26-latka, który na posesji swojej 70letniej babci urządził sobie plantację
marihuany. Policjanci w przydomowym

ogródku ujawnili 10 krzaków konopi
indyjskich. Miały ponad 2 metry wysokości.
Plantację tę łęczyńscy policjanci
ujawnili 18 sierpnia na terenie gm.
Cyców. Policjanci ustalili też, że to
nie jedyne przestępstwo narkotykowe,
jakiego dopuścił się 26-latek. Okazało
się, że mężczyzna już wcześniej uprawiał konopie, a ich susz udzielał swoim
znajomym. Teraz „plantator” za swoje
czyny odpowie przed sądem. Zgodnie
z obowiązującym prawem, za ten czyn
grozi kara 3 lat pozbawienia wolności.

Węglowi oszuści

25 sierpnia łęczyńscy policjanci
otrzymali informację od jednej z
mieszkanek gm. Puchaczów, że w
środę na jej posesję przyjechali samochodem trzej mężczyźni oferując
sprzedaż węgla. Kobieta zgodziła
się na zakup 1 tony opału za którą
sprzedawcy zażądali 680 zł. Do tego
doliczyli 20 zł za transport. Mężczyźni
rozładowali węgiel, zanieśli do komórki i odjechali. Zbyt mała objętość
zakupionego opału spowodowała jej
zaniepokojenie. Słuszne, po przeważeniu zakupionego węgla okazało się,
że zamiast 1 tony jest trochę ponad
320 kg. Kobieta została oszukana na
prawie 500 zł.
Zbliża się jesień a co za tym
idzie czas zakupu opału na zimę. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę,
zwłaszcza w przypadku kupna węgla z
niewiadomych źródeł. I radzi – jeżeli
mamy wątpliwości i podejrzenia co do
osób oferujących sprzedaż opału bez
wahania informujmy o tym Policję.
Warto również spisać numer rejestracyjny i markę samochodu.
opr. RN

Powiat łęczyński ma nowego skarbnika
Podczas sesji Rady Powiatu w dn.
26 sierpnia radni odwołali ze stanowiska
dotychczasowego skarbnika - Katarzynę Wołos. Jednocześnie podczas tej
samej sesji powołano na to stanowisko
Dominikę Sacawę. Rezygnacja dotychczasowej skarbniczki zaskoczyła wielu
radnych, stąd pytania skierowane do
Starosty o powody tej zmiany. W odpowiedzi usłyszeli, że chodziło o względy
osobiste oraz że dotychczasowa pani
skarbnik całkowicie zrezygnowała z
pracy w starostwie.

Nowa Skarbnik dotychczas pracowała jako inspektor d/s projektów
unijnych w Wydziale Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i
Promocji Powiatu, gdzie zbierała potrzebne doświadczenie zajmując się
rozliczaniem projektów unijnych.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie na kierunku: finanse i rachunkowość.
woj

Ograniczenie
ilości miejsc
na stadionie

Stadion GKS Bogdanka zamknięty dla 5, 5 tys. widzów – to efekt
opinii policji na temat organizacji
imprez masowych na łęczyńskim
obiekcie.
W styczniu weszło nowe rozporządzenie Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych, wg którego monitoring na stadionach musi być cyfrowy
(ewentualnie analogowy z przetwornikami umożliwiającymi przekształcenie
nagrania w zapis cyfrowy).
Zmiana przepisów ma umożliwić
szybkie wykrywanie uczestników burd
stadionowych, m. in. dzięki wysokiej
rozdzielczości fotografii.
Opinię w sprawie wyposażenia
stadionów wydaje policja. - Rozdzielczość obrazu z monitoringu na stadionie
w Łęcznej jest niewystarczająca, bo
pochodzi z monitoringu analogowego.
Dlatego wydaliśmy negatywną opinię
– tłumaczy Magdalena Myśliwiec,
rzeczniczka Komendy Powiatowej
Policji w Łęcznej.
Ostateczna decyzja w sprawie
organizacji imprez masowych należy
jednak do gminy. – Zorganizowaliśmy
spotkanie z prezesem GKS Bogdanka,
zapewniając go, że jeśli zdecyduje się
na monitoring cyfrowy, nasza decyzja
będzie pozytywna – mówi Grzegorz
Kuczyński, rzecznik urzędu miasta
w Łęcznej. - Ale nie doczekaliśmy się
żadnej odpowiedzi.
Burmistrz Łęcznej nie wydał zgody
na organizację masowych imprez sportowych na stadionie GKS Bogdanka.
Wg litery prawa taka impreza ma miejsce wtedy, gdy organizator udostępnia
nie mniej niż 1000 miejsc. Dlatego teraz
na mecz łęczyńskiego klubu może wejść
nie więcej niż 999 osób (maksymalna
liczba miejsc na stadionie to 6,5 tys.).
Decyzja burmistrza nie spodobała
się prezesowi GKS Bogdanka Arturowi
Kapelko. – To dla nas duża niezręczność,
nie rozumiemy tej decyzji. Z wyjątkiem
obiektów Arki Gdynia, Pogoni Szczecin
i Warty Poznań, która gra na stadionie
Lecha wszystkie zespoły I-ligowe mają
stadiony o dużo niższym standardzie niż
nasz, a jednak samorządowcy wyrażają
zgodę na imprezy z kompletem widzów
– mówi Kapelko.
I dodaje: - W minionym sezonie na
mecze naszego klubu przychodziło od
1700 do 3300 osób. Straty są nie tylko
finansowe, ograniczenia odczują także
sympatycy klubu, którzy nie mogą chodzić na mecze, a przecież prawie nie ma
innych rozrywek w powiecie.
Kibice, którzy nie zaakceptowali
zmiany nazwy klubu z Górnik Łęczna
na GKS Bogdanka przestali chodzić
na mecze. – Szacujemy, że było nas
od 150 do 400 – mówi jeden z takich
kibiców.
Brak na stadionie widzów bojkotujących nową nazwę klubu nie sprawi
więc, że miejsc na widowni wystarczy
dla wszystkich. – Opinia policji to
śmiech na sali. Jeździliśmy na wiele
meczów wyjazdowych i widzieliśmy
jak zaniedbane są stadiony, na które
wchodzi cały komplet kibiców – komentuje kibic.
- Obowiązkiem samorządowca
jest przestrzeganie prawa. Jeśli opinia
policji jest negatywna to oznacza, że
pewne formalności nie są na stadionie
spełnione. A sprawa nie jest błaha, bo
chodzi przecież o bezpieczeństwo –
mówi Kuczyński.
Kamil Kulig

Medycy z Ludwina
Wśród szkół Powiatu Łęczyńskiego Zespół Szkół w Ludwinie jest placówką, która dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy
wprowadziła zawody medyczne.
W bieżącym roku mury szkoły
opuścił drugi rocznik opiekunów medycznych i pierwszy ratowników medycznych. Słuchacze zdawali egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe w
swojej szkole, która posiada uprawnienia
ośrodka egzaminacyjnego, spełniając
wymagania dotyczące wyposażenia w
sprzęt medyczny i pomoce dydaktyczne.
Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych w w/w zawodach są efektem
zaangażowania wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, właściwej bazy dydaktycznej i współpracy m. in. ze Szpitalem
Powiatowym w Łęcznej, Stacją Pogotowia Ratunkowego, Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w
Łęcznej, OSP w Ludwinie.
Przyszli ratownicy i
opiekunowie medyczni są znani
społeczności lokalnej z udziału
w licznych imprezach i akcjach promujących zdrowie.
W ubiegłym roku szkolnym
prezentowali pokazy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej m. in. podczas dożynek
powiatowych, zawodów strażackich, targów edukacyjnych.
W ramach współpracy z instytucjami
lokalnymi m. in. Sanepid, PCPR w
Łęcznej przygotowali i przeprowadzili
pod okiem swoich nauczycieli szkolenia
i pokazy. Uczestniczyli w Tygodniu
Zdrowia organizowanym przez Powiat
Łęczyński, badając ciśnienie i poziom
cukru we krwi. Zaangażowali się w pracę
z najmłodszymi mieszkańcami naszego
powiatu. Z okazji Dnia Dziecka byli
obecni na deptaku łęczyńskim, gdzie

poprzez zabawę, uczyli dzieci zachowań
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
ludzkiego. Podobne działania skierowane
były do dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Ludwinie, uczestniczących w projekcie 4
minuty = życie.
Ze sprzętu medycznego korzystają
również mieszkańcy naszego powiatu.
W czerwcu br. dzięki życzliwości wójta
Gminy Ludwin Andrzeja Chabrosa, we
współpracy z KRUS i OSP w Ludwinie
przeprowadzono szkolenie dla rolników i
ich rodzin z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i przepisów bhp i p. poż.
w rolnictwie. Druga edycja tego szkolenia planowana jest na listopad br.
Zespół Szkół w Ludwinie kształcąc
przyszłych ratowników i opiekunów medycznych przygotowuje ich do trudnej i
odpowiedzialnej pracy, ratującej zdrowie
i życie ludzkie.

Już teraz widzę ogromne zaangażowanie słuchaczy w akcje promujące
zdrowy styl życia – zauważa Magdalena
Dyndur – dyrektor szkoły. Cieszy mnie,
że w tych akcjach uczestniczą również
okoliczni mieszkańcy, zarówno dzieci,
młodzież jak i dorośli. Mam nadzieję, że
wpłynie to na poziom bezpieczeństwa –
dodaje pani dyrektor, zapraszając osoby
chętne do podjęcia nauki w szkołach
medycznych.
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Odnowa starej Łęcznej staje się faktem
dok. ze str. 1
W lipcu zaczęto remont i przebudowę budynku komunalnego przy placu
Kościuszki 1. Zakres prac jest bardzo
duży. Obejmuje m.in. wymianę dachu,
stolarki okiennej, budowę nowej klatki
schodowej. W budynku przebudowane
zostaną też instalacje. Cały obiekt
nabierze blasku, a o tym jak będzie on
wyglądał już niedługo najlepiej obrazuje wizualizacja komputerowa, którą
prezentujemy obok. Jednak co równie
istotne renowacja budynku przyniesie
nie tylko estetyczne korzyści. Jego parterowa część przeznaczona zostanie na
usługi, a na piętrze i poddaszu zostanie
urządzonych 7 mieszkań komunalnych
1 i 2 pokojowych z kuchnią. Jak mówi
Zbigniew Kochański, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
zakończenie prac planowane jest do
końca października.
Od czerwca trwa też budowa
kanalizacji deszczowej na Rynku III a
jej zakończenie przewidywane jest na
wrzesień. Wyłoniony też został wykonawca, który ma zająć się budynkami
wspólnot mieszkaniowych na Rynku
III. Prace będą polegać na dociepleniu
ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych,
dociepleniu stropodachów, naprawie
balkonów oraz wykonaniu opasek
odwadniających. W kosztach tych robót
partycypować będą właściciele.
Miasto czekają też dwa ważne
przetargi związane z rewitalizacją. Do
30 sierpnia można było składać oferty
na renowację starego ratusza czyli
dzisiejszego Urzędu Stanu Cywilnego.
Zakres projektowanych robót obejmuje
wymianę konstrukcji dachu z zachowaniem pełnego odtworzenia istniejącego
kształtu, wymianę istniejącego ocieple-

nia na stropie, wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej,
doprowadzenie wszystkich powierzchni
ścian, detali i ogrodzenia do jednolitej

struktury zewnętrznej i pomalowanie
elewacji oraz wymiana istniejących
obróbek blacharskich oraz rynien.
Tak więc zabytkowy budynek mocno odmłodnieje, a znajdujący się z tyłu
murek ma zostać zmieniony w ogród
różany, przy którym nowożeńcy będą
mogli robić zdjęcia.
Drugi przetarg dotyczy rewaloryzacji samego placu Kościuszki czyli
historycznie Rynku I. Jak mi powiedzia-

Przegląd Cycowa
Stało się już tradycją, że w połowie sierpnia, w rocznice bitwy
pod Cycowem, mieszkańcy gminy obchodzą swoje lokalne święto.
W tym roku uroczystości przypadły 13 i 14 sierpnia i z tej okazji
został zorganizowany wielki festyn rodzinny pod hasłem „Dni Gminy Cyców - święto integracyjne mieszkańców”. Działanie zostało
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV
Leader Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 w
ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju
PROW 2007-2013.
Program obchodów Dni Gminy
Cyców rozpoczęły w sobotę zawody
strzeleckie w Wólce Cycowskiej. Równolegle odbywały się zawody w piłkę
siatkową w kategorii OPEN oraz piłki
nożnej w kategorii szkoły podstawowej
i gimnazjum. Po południu przyszedł
czas na pokaz hippiczny, podczas któ-

rego można było podziwiać pokazy kawaleryjskie oraz ujeżdżanie w kadrylu.

Dla najmłodszych mieszkańców został
przygotowany specjalny blok zabaw i

konkursów z nagrodami prowadzony
przez Smurfy. Wieczorem dużą popularnością cieszyły się eliminacje do
konkursu Strongman, podczas których
panowie mogli spróbować swoich sił w
różnych konkurencjach siłowych. Dopełnieniem programu pierwszego dnia
był koncert zespołu Quatro z Cycowa

no wykonawca mógłby pewne prace
zacząć jeszcze w tym roku a reszta ruszy
na wiosnę przyszłego.
Po całkowitej przebudowie mało
kto będzie mógł poznać obecny plac
Kościuszki. Asfalt zostanie zastąpiony kostką brukową. Powstaną nowe
miejsca postojowe. Wykonana zostanie
przebudowa kanalizacji deszczowej
ulic i placu oraz oświetlenie rynku. Z
placu Kościuszki zniknie duża część
obecnie rosnących tam drzew. Pozostaną tylko najcenniejsze egzemplarze,
ale jednocześnie w wyniku nasadzeń
pojawią się nowe drzewa i krzewy.
Docelowo plac uzyska charakter
reprezentacyjny i będą się mogły odbywać na nim uroczystości samorządowe,
a także niewielkie imprezy kulturalne.
Znajdą się tam także dwie fontanny w
formie placów wodnych. Plan zakłada,
że w sumie aż 31 przeźroczystych
strumieni o indywidualnie regulowanej wysokości pozwoli na tworzenie
różnorakich efektów przestrzennych
jak fala itp. Każdy ze strumieni będzie
podświetlany przez kolorowy reflektor
ledowy.
Przypomnijmy, że całkowity
koszt projektu pod nazwą „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap”
wynosi trochę ponad 12 milionów zł,
w tym dofinansowanie stanowi 8.9 miliona zł. Nazwa projektu mówi, że to
nie koniec zmian w starej części Łęcznej. Potwierdza to burmistrz Teodor
Kosiarski, który podczas lipcowego
spotkania z Radą Osiedla Stare Miasto mówił, że rewitalizacja to dopiero
początek długofalowych zmian, że
przyjdzie też czas na Rynek II. Obecne
targowisko ma zostać przeniesione na
Pasternik, a Stare Miasto ma być miejscem gdzie z przyjemnością zatrzyma
się turysta.
R. Nowosadzki
oraz zabawa z zespołem Lex i DJ’em Radia Bon Ton,
trwające do późnych godzin nocnych.
Główne obchody Dni Gminy Cyców przypadły
na niedzielę. Dzień rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele oraz uroczyste złożenie kwiatów pod
pomnikiem upamiętniającym bitwę cycowską 1920
roku. Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac
za budynkiem Urzędu Gminy. Tam też, gospodarz
gminy – wójt Jan Baczyński vel Mróz w imieniu
wszystkich organizatorów dokonał uroczystego otwarcia festynu oraz powitał przybyłych gości. Wśród nich
znaleźli się m. in.: wicestarosta powiatu łęczyńskiego
Kazimierz Budka, poseł na Sejm - Marian Starownik,
oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Jacek
Czerniak, a także radni rady powiatu, samorządowcy,
przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz liczni sponsorzy.
Następnie rozpoczęły się występy lokalnych
grup artystycznych. Swój program zaprezentowały
zespoły m. in. z: Zespółu Szkół w Cycowie im. 7
Pułku Ułanów Lubelskich, Szkół Podstawowych w
Malinówce, Głębokiem i w Stawku oraz Świetlicy
Wiejskiej w Kopinie, a także „Świerszczowianie”,
„Kolonianki” i „Seniorzy”. Uwieńczeniem tej części
festynu był występ zespołu „Jolivers”, na co dzień grającego przy Gminnym Domu Kultur w Cycowie oraz
pokaz Krav-maga młodzieży pod kierunkiem Adama
Kanoniuka. Najlepsze zespoły zostały uhonorowane
przez organizatorów nagrodami rzeczowymi. Występom prezentowanym na scenie towarzyszyła bogata
oferta imprez towarzyszących takich jak: wystawa
tradycyjnego rękodzieła wykonanego przez lokalnych
twórców i pasjonatów oraz prezentacja kuchni regionalnej połączona z degustacją przygotowana przez
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Później nastąpiła najgoręcej wyczekiwana przez publiczność część festynu: występ zaproszonego kabaretu,
koncert zespołu Deck Over prezentującego największe
hity takich zespołów jak: U2, Bryan Adams czy Queen.
Jako gwiazda wieczoru wystąpiła ETNA – niekwestionowana królowa muzyki disco-polo. Na scenie towarzyszyli
jej profesjonalni tancerze. Wpadające w ucho melodie,
perfekcyjna choreografia , ciekawy wizerunek sceniczny
sprawiły, iż publiczność bawiła się wybornie podczas
koncertu. Całości festynu dopełnił pokaz sztucznych
ogni oraz dyskoteka pod gwiazdami.
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Węgiel ze Stefanowa
coraz bliżej
27 sierpnia 2011 roku w sobotę
rano na powierzchnię wyjechał
pierwszy skip (naczynie wyciągowe)
z pierwszym węglem z pola Stefanów.
Jak mówi Tomasz Zięba, rzecznik
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
nie oznacza to jeszcze regularnego
wydobycia, ale na pewno ten dzień
będzie kolejnym krokiem milowym
w historii spółki i kopalni. Według
rzecznika regularne wydobycie
planowane jest na czwarty kwartał
2011 roku. Taki termin możliwy jest
dzięki ukończeniu ostatnio dwóch
ważnych inwestycji – właśnie wyciągu skipowego szybu wydobywczego
oraz taśmowego przenośnika węgla
ze Stefanowa do Bogdanki.
Kopalnia to bardzo skomplikowana maszyneria w której każdy element musi ze sobą ściśle współgrać.
Wyciągiem szybowym na przykład
wydobywa się na powierzchnię to co
pracujący pod ziemią górnicy wyrwą
ziemi. Ale nie tylko. Wyciąg szybowy
szybu 2.l (typu skipowego) oprócz swojej podstawowej funkcji wynoszenia
na powierzchnię węgla i skały odpadowej umożliwia kontrolę i naprawy
urządzeń szybowych oraz jazdę brygad
szybowych.
Transport urobku odbywać się
będzie szybem o średnicy 7,5 m,
pomiędzy poziomem załadowczym
zlokalizowanym na głębokości 1040 m
a poziomem wyładowczym usytuowanym 16 metrów powyżej powierzchni
ziemi. Cała natomiast szybowa wieża
wyciągowa posiada wysokość 74 m.
Umieszczone na niej pięciometrowe

koła, na pięciocentymetrowych linach
ciągnąć będą dwa naczynia (skipy) z
różnymi prędkościami. Maksymalna
prędkość jazdy przy wydobyciu wynosić będzie 18 m/s, przy jazdach poza
wydobyciem -10,0 m/s, przy jazdach
manewrowych - 10,0m/s,
przy jazdach brygad szybowych – 4,0 m/s i przy
rewizji szybu - 1,0 m/s. A
trzeba wiedzieć, że takie
naczynie z urobkiem waży
do 70 ton (sam ładunek
waży około 40 ton).
To wszystko daje wyobrażenie o skali trudności
jakie trzeba było pokonać,
by węgiel wywieźć na powierzchnię. Teraz należy
go jeszcze przetransportować do Bogdanki bo
tam właśnie jest zakład w
którym doprowadzi się go
do stanu w którym można
go sprzedać klientowi.
Temu służy właśnie druga
zbudowana ostatnio w LW
Bogdanka inwestycja.
Najbardziej widocznym jej elementem jest zabudowany przenośnik taśmowy biegnący wzdłuż drogi Bogdanka - Stefanów.
Z pewnością to jeden z najdłuższych
przenośników pracujących w górnictwie w Polsce. Jego długość wynosi
bowiem aż 2574 m. Różnica wysokości
między jego początkiem a końcem to
7,6 m. Urobek przenoszony jest taśmą
o szerokości 1,6 m, grubą na 18 mm,
uzbrojoną w linki stalowe o średnicy 5

mm. Przenośnik posiada grawitacyjny
mechanizm napinania zainstalowany w
rejonie stacji zwrotnej. Masa zawieszonego ciężaru wynosi 17,5 tony. Cała ta
maszyneria poruszana jest silnikami o
łącznej mocy 710 kW.

również rurociągi magistrali ciepłowniczej przesyłające ciepło do Stefanowa
i Nadrybia.
Aby można było transportować
węgiel sam taśmociąg nie wystarczy.
Na cały system umożliwiający przygotowanie i transport na odległość 3500
m urobku wydobytego szybem 2.1 w
Stefanowie do Bogdanki, gdzie zostanie poddany procesom wzbogacania
w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej
Węgla w Bogdance, potrzeba pięć
stacji przesypowych, stacja separatorów elektromagnetycznych, stacja
przygotowania węgla, 11 mostów
przenośnikowych, zbiorniki węgla
surowego. A jeden zbiornik węgla

Z uwagi na ochronę środowiska
oprócz urządzeń podstawowych, których celem jest przetransportowanie
urobku, taśmociąg wyposażono również w niezbędne urządzenia mające
eliminować zapylenia, takie jak odpylacze filtracyjne, mobilny odkurzacz
współpracujący z zabudowaną w
obiektach instalacją odkurzającą. W
obudowie taśmociągu położone zostały

surowego, ten znajdujący się w Stefanowie ma pojemność około 6000 ton.
Drugi, mniejszy znajduje się w Bogdance i ma pojemność około 1000 ton.
Przy obiektach budowlanych musiały
oczywiście powstać także utwardzone
drogi i place.
Nic więc dziwnego, że cała inwestycja kosztowała około 100 mln zł
netto, rozpoczęto ją pod koniec 2009

Bogdanka ogłosiła wyniki
za pierwsze półrocze
Bogdanka wypracowała w pierwszym półroczu 2011 roku przeszło 582
mln zł przychodów ze sprzedaży czyli
więcej niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego kiedy wyniosły one
578 mln zł i równocześnie odnotowała
spadek zysku operacyjnego ze 126,64
mln zł do 70,41 mln zł. Zysk netto
wyniósł w tym czasie 62,16 mln zł
i był niższy o 41,86 proc. niż w analogicznym okresie 2010 roku. Taką
sytuację skomentował dla mediów
Mirosław Taras, prezes LW Bogdanka
mówiąc, że zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, na wyniki Bogdanki
wpływ miały intensywne działania
inwestycyjne.
Z całego sprawozdania wynika,
że na wyniki operacyjne Bogdanki w
pierwszym półroczu istotny wpływ
miały wydatki związane z realizacją
inwestycji w Polu Stefanów. W tym
okresie spółka poniosła wydatki na
nabycie rzeczowych aktywów trwałych
w wysokości 378,67 mln zł i była to
kwota o 37,58 proc. wyższa niż rok
wcześniej.

Podstawowym celem działań
inwestycyjnych w 2011 roku jest
zakończenie rozpoczętych zadań
zmierzających do podwojenia wydobycia. Dotychczasowa realizacja planu
umożliwi uruchomienie w trzecim
kwartale 2011 roku wydobycia węgla
szybem 2.1 w Polu Stefanów, co było
podstawowym celem prac inwestycyjnych realizowanych w pierwszym półroczu 2011 roku. Przy obecnym stanie
zaawansowania inwestycji, pomimo
powstałych opóźnień, spółka planuje
osiągnięcie w 2012 roku wydobycia
ok. 8 mln ton oraz uzyskanie docelowej zdolności produkcyjnej 11,5 mln
ton pod koniec 2013 roku.
Głównym celem strategicznym
spółki na najbliższe lata nadal pozostaje podwojenie poziomu wydobycia,
z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie
w 2014 roku.
Tymczasem w pierwszym półroczu
tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło w Bogdance o

prawie 10 proc. i wynosiło 2,54 mln ton
(rok wcześniej 2,82 mln ton). Spółka
sprzedała o 2,64 proc. (72,00 tys. ton)
węgla mniej niż rok wcześniej.
Sprawozdanie Zarządu Spółki
stwierdza, że spadek wydobycia
węgla handlowego przy wzroście o
ponad 1 proc. wydobycia brutto jest

też była charakterystyka geologiczna
eksploatowanego aktualnie złoża,
co znacząco wpłynęło na odnotowany wskaźnik uzysku. W związku
z poprawiającymi się warunkami
górniczo - geologicznymi złoża, należy oczekiwać poprawy wskaźnika
uzysku netto w następnych okresach
sprawozdawczych. LW BOGDANKA
S.A. stale dąży do maksymalizacji
wartości wskaźnika uzysku w ramach
eksploatowanego złoża.
W pierwszym półroczu spółka
sprzedała o 2,64 proc. (72,00 tys. ton)
węgla mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Konsekwencją
zmniejszonej sprzedaży węgla przy

Wybrane informacjie finansowe Grupy Kapitałowej (tys. zł)

wynikiem większego natężenia prac
przygotowawczych (w I półroczu
2011 roku wykonano prawie o 15
proc. więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r.). Gorsza

mniejszym wydobyciu węgla handlowego był spadek posiadanego zapasu
węgla handlowego do 14,84 tys. ton.
W pierwszym półroczu 2011 roku
Grupa odnotowała spadek zysku ope-

roku, natomiast decyzje o dopuszczeniu
do użytkowania obiektów odstawy z
szybu 2.1 zostały wydane przez OUG
w lipcu roku bieżącego. Potrzebna jest
jeszcze zgoda na eksploatację.
Dane te uświadamiają jak drogim
i skomplikowanym procesem jest
wybudowanie kopalni węgla kamiennego. W Bogdance uruchomienie Pola
Stefanów zaplanowano i co istotniejsze
realizowano konsekwentnie od lat.
Uświadomiłem to sobie szczególnie
wyraźnie kiedy sięgnąłem do rozmowy
z dzisiejszym prezesem Mirosławem
Tarasem odbytej w 2006 roku. Pisałem
wtedy: Ambitny plan jest już realizowany. Bez państwowych dotacji i sięgania
do kieszeni podatników. Oszczędnie, po
gospodarsku. Do roku 2004 postawiono
budynek wciągarki awaryjnej, budynek
maszyny wyciągowej i rozdzielni szybu
2.2. Maszynę wyciągową oraz konstrukcję stalową wieży szybowej kozłowej
zakupiono... w likwidowanej kopalni
„Morcinek”. We wrześniu 2004 roku
ruszyły prace związane z udrożnieniem
szybu 2.2, które trwały przez cały kolejny rok. Przede wszystkim szyb został
odwodniony do poziomu 990 metrów co
wymagało wypompowania prawie 84
tys. m sześc. wody. Zlikwidowano też starą komorę pomp na poziomie 540 m co
pochłonęło 2 tys. metrów sześc. betonu.
Wykonano też roboty zabezpieczające
obudowę szybu i wlotów szybowych na
poziomach 880 i 990 m. W styczniu 2006
roku rozpoczęło się zbrojenie szybu. Zrealizowany został również znaczny zakres
robót górniczych na poziomie głównym
990 m. Do końca roku 2005 wykonano
około 3 km wyrobisk na poziomie 990 m
i w obrębie podszybia, o wartości około
63 mln zł. W 2006 roku prace związane
z budową poziomu 990 m w Stefanowie
są kontynuowane.
I tak rok po roku powstawały
kolejne obiekty konieczne by węgiel z
Pola Stefanów mógł zacząć trafiać do
odbiorców. W 2014 roku ma go być
11,5 mln ton rocznie.
opr. RN
racyjnego z kwoty 126,64 mln zł do
kwoty 70,41 mln zł (spadek o 44,40
proc.). Wartość EBITDA wyniosła po
pierwszym półroczu 2011 roku 145,19
mln zł, wobec 194,71 mln zł w analogicznym okresie 2010 roku.
Spadek zysku operacyjnego jest
pochodną większego zakresu robót w
Polu Stefanów, przy jednoczesnym
braku znaczącego wydobycia z tego
pola. Na spadek wyniku miał także
wpływ niższy przeciętny uzysk węgla
handlowego, przy zbliżonym, w stosunku do pierwszego półrocza 2010
roku wydobyciu brutto – stwierdza
sprawozdanie.
Mówi ono też, że aktualnie Grupa Kapitałowa wytwarza majątek, z
którego korzyści będzie czerpać w
przyszłości. Do momentu oddania do
użytkowania wszystkich nakładów
należy oczekiwać spadku wskaźnika
rentowności aktywów. Podobnie
jak to miało miejsce w przypadku
rentowności aktywów, spadek rentowności kapitałów własnych spowodowany jest przez spadek zysku
netto wygenerowanego przez Grupę
(41,86 proc.). Efekty wykorzystania
kapitałów własnych do finansowania
działalności grupy widoczne będą
w następnych latach. Do momentu
oddania do użytkowania wszystkich
nakładów należy oczekiwać spadku
wskaźnika rentowności kapitałów
własnych.
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Relacja z Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2011
w Cycowie
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2011 już za nami. W tym roku odbyły
się one 28.08.2011 r. w Cycowie. Podczas imprezy nie zabrakło barwnego
dożynkowego korowodu, obrzędu dzielenia chlebem i występów folklorystycznych. Bogaty program rozrywkowy zgromadził liczną publiczność,
która doskonale bawiła się aż do późnych godzin nocnych.
Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy, w
którym wzięli udział starostowie dożynek - Ewa Olko i Andrzej Zuzaniuk,
przedstawiciele władz powiatu i zaproszeni goście, delegacje gmin z
wieńcami, poczty sztandarowe, orkiestra dęta. Po okolicznościowych
przemówieniach uczestnicy Dożynek wzięli udział w Mszy Świętej w intencji rolników oraz w obrzędzie dzielenia chlebem. Następnie odbyły się

nych konkurencjach został Adam Haraszczuk. Dużym zainteresowaniem
cieszył się również występ duetu biesiadnego „Po weselu” oraz kabaretu
„Czarny Salceson”. Wieczorem odbył się pokazy sukni ślubnych połączony
z wyborami Miss Dożynek. Najpiękniejszą uczestniczką dożynek została
Ilona Matyjaszczyk z Puchaczowa. Punktem kulminacyjnym zabawy
dożynkowej był występ zespołu „Varius Manx”. Po koncercie odbył się
widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Najbardziej wytrwali uczestnicy
Dożynek aż do godz. 2.00 doskonale bawili się podczas zabawy ludowej
z zespołem „Modem”.
Dożynkom towarzyszyły liczne atrakcje: Piknik Zbożowy Lubelskiej
Izby Rolniczej, wystawa rękodzieła i sztuki ludowej, wystawa płodów
rolnych i konkursy wiedzy rolniczej Zespołu Doradztwa Rolniczego w
Łęcznej, konkurs KRUS. Podczas imprezy na boisku „Orlik” odbyły się
rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Nożnej oraz Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Siatkowej. Kontynuowano również akcję honorowego krwiodawstwa
„Ratujmy Życie”, zapoczątkowaną w 2005 roku przez RCH WAMEX S.A.
przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Jak co roku podczas Święta Plonów odbył się też konkurs
wieńców dożynkowych oraz konkurs potraw regionalnych.

Tradycyjnie
dzielenie się
chlebem

Pokazy
Strongman Polska

Wyniki konkursu wieńców dożynkowych:
Wieńce tradycyjne
• I miejsce - Sołectwo Dratów Kolonia
• II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Cycowie
• III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach
Wieńce tradycyjne
• I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Białce
• II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Barkach
• III miejsce - Sołectwo Ciechanki Krzesimowskie

Gospodarze tegorocznych Dożynek Jan Baczyński vel Mróz i Starosta Łęczyński Adam Niwiński
prezentacje gmin powiatu łęczyńskiego, w ramach których obejrzeliśmy
widowisko „Oczepiny” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Cycowianie”, występy folklorystyczne zespołów „Zezulanie”, „Jaworek”, Kapeli
Ludowej „Stryje” oraz zespół młodzieżowy „ To my” z GOK w Puchaczowie. Podczas Dożynek można było także obejrzeć pokaz ratownictwa
medycznego przygotowany przez Zespół Szkół w Ludwinie. Wielu emocji
zgromadzonej publiczności dostarczyły pokazy zawodników Strongman
Polska oraz wybory Strongmana Dożynek, którym po zwycięstwie w licz-

Wyniki konkursu „Łęczyński Produkt Kulinarny 2011”
Kategoria: Ciasta, chleby i inne wypieki
• I miejsce - Chleb domowy na zakwasie, Dariusz Dziurka
• II miejsce - Pijana babka, Ewa Lutomska
• III miejsce - Tort „Leśny pieniek”, Urszula Pawlak
Kategoria: Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
• I miejsce - Nalewka miłosna, Elżbieta Wrońska
• II miejsce - Nalewka z pigwowca, Agnieszka Stolat
• III miejsce - Ratafia „Dziad”, Anna Nowosadzka
Kategoria: Inne produkty regionalne
• I miejsce - Krokiety gryczane, Agnieszka Stolat
• II miejsce - Polędwica wołowa z borowikami, Jakub Budzyński
• III miejsce - Indyk pieczony, Wiesław Wójcik

Wybory
Miss Dożynek

Występ gwiazdy wieczoru - zespołu Varius
Manx

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

Szkolenia dla Pań
W dniu 4.08.2011r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Puchaczowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt
pt.: „Aktywność na obcasach. Oddolna
inicjatywa lokalna kobiet z gminy
Puchaczów”. Gospodarzami spotkania
były: Ewa Kaźmierczak – kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, a jednocześnie koordynator
lokalny projektu oraz Maria Dudek –
pracownik firmy Viamed s.c, kierownik
projektu. W spotkaniu uczestniczył starosta Powiatu Łęczyńskiego - Pan Adam
Niwiński, wójt Gminy Puchaczów - Pan
Adam Grzesiuk, oraz beneficjenci ostateczni i realizatorzy projektu.
Podczas spotkania uczestnicy projektu, jak również zapros z en i g o ś c ie z o s ta li za poz na ni
z głównymi założeniami i celami projektu, planowanymi formami wsparcia
oraz z najbliższymi działaniami oraz
harmonogramem.
„Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy
Puchaczów” to projekt realizowany
przez s.c. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, Joanna Mirowska–Wieczorek, Jerzy Wieczorek w partnerstwie z Gminą Puchaczów/Ośrodek
Pomocy Społecznej w Puchaczowie
w okresie od 1 czerwca 2011r. do 30
listopada 2011r. na podstawie umowy
podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Lublinie NR POKL.
07.03.00-06-062/10-00.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VII – Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.3 –
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji.
Celem Projektu jest wzmocnienie aktywności oraz integracji 12 niezatrudnionych kobiet
w wieku 15 - 64 lat, zamieszkałych w
gminie Puchaczów, zagrożonych wykluczeniem społecznym (z co najmniej
jednego powodu spośród wskazanych
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej), które z własnej
inicjatywy są zainteresowane nabyciem
nowych umiejętności.
W wyniku rekrutacji, prowadzonej
w okresie 1.06.2011 - 31.07.2011r.
wyłoniono grupę docelową, tj. 7 kobiet
bezrobotnych oraz 5 nieaktywnych
zawodowo.
Beneficjentki będą uczestniczyły
w następujących szkoleniach (zajęcia
będą miały charakter indywidualny oraz
grupowy):
1. Szkolenia w zakresie kompetencji społecznych i budowania poczucia własnej wartości
I moduł: m.in. podnoszenie kompetencji społecznych, komunikacja interpersonalna, zagadnienia
z zakresu autoprezentacji, asertywność; II moduł: jak być dobrą
mamą i kompetentnym spełniającym się pracownikiem, zarządzanie
czasem, rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych, radzenie sobie ze
stresem. Ponadto uczestniczki będą
mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa psychologicznego
w wymiarze 3 godz/1 os. Terminy

szkoleń: I moduł – 29.08; 28.09; II
moduł- 30.08;30.09.
2. „Tak się czuję tak wyglądam”
- spotkanie z wizażystą. Termin:
9.09.2011r.
3. Trening rozwoju twórczego myślenia: uczestniczki wezmą udział
w warsztatach twórczego myślenia
w wymiarze 24 godzin, ponadto
szkolenie przewiduje tworzenie
prac plastycznych/użytkowych
do domu. Podczas spotkania podsumowującego projekt odbędzie
się wystawa tychże prac. Termin
szkolenia: 11.08; 8.10; 9.10. br.
4. Aktywizacja zawodowa z wykorzystaniem zasobów lokalnych:
prezentacja różnorodnych form aktywności społecznej i zawodowej,
tzw. „dobre praktyki”. Terminy
szkolenia: 27.10-28.10.2011r.
Dodatkowe świadczenia w ramach projektu:
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
• ubezpieczenie NW na czas realizacji
projektu
• catering obiadowy oraz kawowy
• opieka nad dziećmi w wieku 3-7 lat
• wyjazd do teatru i do muzeum
• zestawy kosmetyków
• materiały szkoleniowe oraz książki z
zakresu psychologii.
Wszystkie szkolenia odbędą się
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Puchaczowie, ul. Rynek 3. W listopadzie 2011r. zostanie zorganizowane
spotkanie podsumowujące i kończące
projekt.
Starosta Powiatu Łęczyńskiego oraz
Wójt Gminy Puchaczów pogratulowali
wszystkim Paniom zapału i zaangażowania oraz życzyli wytrwałości, satysfakcji
oraz radości z udziału w projekcie, który
z pewnością przyniesie wiele pozytywnych zmian w ich życiu.

ZAPROSZENIE
Władze samorządowe Gminy Puchaczów
Serdecznie zapraszają mieszkańców
na uroczystość otwarcia
Kompleksu Boisk Sportowych
„Moje Boisko ORLIK 2012”.
Uroczystość odbędzie się: 8 września o godz. 13.00. na Kompleksie Boisk
Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Puchaczowie.
Program uroczystości:
• Powitanie gości
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Poświęcenie obiektu przez ks. proboszcza Parafii Puchaczów
• Występy artystyczne
• Uroczyste przecięcie wstęgi – otwarcie boisk „Orlik 2012”
• Mecz piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Puchaczów
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PUCHACZÓW !

Koło LOK w Cycowie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież
oraz dorosłych mieszkańców gminy Puchaczów
do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich
z broni sportowej KBKS organizowanych z okazji

„Dożynek Gminnych 2011”
Rozgrywki strzeleckie odbędą się w dniu 03 września 2011r., o godz:10:00
na terenie strzelnicy w Wólce Cycowskiej.
Najlepsi strzelcy otrzymają Puchar Wójta Gminy Puchaczów,
medale i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Mieszkańcy z gminy oddali krew!
Samorządowcy z Puchaczowa
wraz mieszkańcami Gminy Puchaczów
w dniu 26 lipca br. , wzięli udział w
Wakacyjnej Akcji Krwiodawstwa na
Lubelszczyźnie, która była organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
oraz Urząd Gminy Puchaczów.
Chętne osoby mogły oddać dobrowolnie krew w budynku Urzędu Staniu
Cywilnego w Puchaczowie. Koordynatorem akcji był ks. Jarosław Kozak

z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w
Puchaczowie. W akcji wzięło udział
40 osób , z których 30 oddało krew, w
większości zgłaszały się osoby młode
ale i pojawiły się starsi mieszkańcy
gminy. Następna akcja planowana jest
na 19 października br. Tym razem
przyjedzie do nas specjalny autobus w
którym będzie można oddać krew. Pamiętaj twoja krew, może pomóc innym!
Zapraszamy serdecznie do udziału w
wspólnej akcji!
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Wodociąg i przydomowe
oczyszczalnie ścieków
W końcowej fazie realizacji jest
projekt złożony w I naborze wniosków
w ramach działa 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007-2013 tj.:
„Budowa wodociągu i przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowości:
Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Białka,
Zgniła Struga, Dąbrowa, Maryniów,
Białka-Kolonia, Wólka Bielecka, Wola
Korybutowa-Kolonia wraz z modernizacją ujęcia wody „Jaszczów PKP” w
miejscowości Popławy”. Do wykonania
została jedynie niewielka część zakresu
robót, tj.: roboty przy elewacji na budynku ujęcia wody „Jaszczów PKP”, roboty
wykończeniowe przy przepompowni
wody w Jaszczów-Kolonia oraz niewielka część sieci w m. Maryniów.
Budynek ujęcia wody „Jaszczów
PKP”, poprzez remont wewnątrz i
na zewnątrz uzyska nowe oblicze a

zamontowany nowy zbiornik wody
(o pojemności 100m 3 ) zabezpieczy
mieszkańcom zachodniej części gminy
wodę w takiej ilości, że zapomną o ograniczeniu w pobieraniu jej w okresach
letnich upałów. Przepompownia wody w
Jaszczowie-Kolonii nie wygląda jeszcze

imponująco, ale po przeprowadzeniu
prób szczelności zbiornika (co nastąpiło
w tym tygodniu) rozpoczną się prace
wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Przepompownia wody ma

Kanalizacja w Milejowie-Osadzie
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót w ramach projektu
„Budowa kanalizacji ścieków bytowo
gospodarczych w Milejowie – Etap II
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, złożonego w 2009 r., w ramach
Osi Priorytetowej VI: Środowisko i
czysta energia Działania 6.1 Ochrona
i kształtowanie środowiska Kategoria I
Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL

na lata 2007 – 2013. Wartość zadania
po przetargu wyniesie ok. 8,3 mln a
dofinansowanie w wysokości 74,6 %
kosztów kwalifikowalnych.
Obecnie trwają prace ziemne przy
budowie sieci kanalizacyjnej i przykanalików zlewni P10, P11 i P13 tj.: ul.
Partyzanckiej, Bocznej, Klarowskiej,
Osiedlowej, Jesionowej, Bukowej, Kalinowej, Lipowej i Szkolnej.

znaczenie strategiczne dla zaopatrzenia
w wodę miejscowości wschodniej
części gminy. Oddanie jej do użytku
warunkuję wykonywanie przyłączy
do budynków oraz dostarczanie wody
na cele spożywczo-sanitarne do w/w
miejscowości. Opóźnienie w realizacji
sieci w m. Maryniów spowodowane
było wycofaniem zgód niektórych
właścicieli nieruchomości. Jednakże w
końcu wszystkie strony sporu doszły
do porozumienia i obecnie prace są na
ukończeniu. W poszczególnych miejscowościach sukcesywnie są kopane
przyłącza wodociągowe, w których w
niedługim czasie popłynie woda do
wszystkich zainteresowanych.
W wyniku realizacji inwestycji
powstanie ok. 42 km sieci, 16 km przyłączy, 400 punktów czerpalnych, 81 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
rozbudowana zostanie stacja wodociągowa „Jaszczów PKP” w miejscowości
Popławy. Inwestycja pochłonie ok. 4,8
mln PLN z czego Gminie została przyznana refundacja (zwrot) w wysokości
ok. 2,5 mln PLN tj. nie więcej niż 50%
kosztów kwalifikowalnych. Realizacja
inwestycji zakończy się w tym roku.
GT
W II etapie robót planowana jest
modernizacja oczyszczalni ścieków oraz
budowa sieci i przykanalików zlewni
Po i P12 tj.: ul. Topolowej, Granicznej,
Kwiatowej, Polnej, Osiedlowej, Zielonej, 11-Listopada, Bukowej, Młodości
i ul. Wiejskiej.
Celem projektu jest ograniczenie
ilości zanieczyszczeń przedostających
się do wód gruntowych, zapobieganie
degradacji środowiska naturalnego oraz
poprawa warunków życia mieszkańców
gminy.
Powyższe prace rozpoczęły się w
sierpniu a zakończą jesienią przyszłego
roku.
GT

NIE BYŁO WAKACJI BEZ INWESTYCJI
Boiska sportowe i place zabaw
w Białce i Jaszczowie
Trwają prace przy
budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w
Białce. Prace ziemne (niwelacja terenu)
rozpoczęły się w połowie lipca, jednak
dopiero teraz widać, ile trudu trzeba włożyć, aby uzyskać zamierzony cel.

Boisko sportowe wykonane zostanie z
trawy syntetycznej, na którym znajdować
się będą 2 pola do gry w koszykówkę, 2
pola gry do piłki siatkowej, pole gry do
piłki nożnej i tenisa. Boisko zostanie zdrenowane, oświetlone i ogrodzone 4 metrową
siatką. Wykonany będzie również parking
z możliwością manewru autobusu szkolnego i miejsca parkingowe na 9 samochodów
osobowych o łącznej powierzchni ok. 118,0
m2. Dodatkową atrakcją będzie budowa
szkolnego placu zabaw o pow. ok. 240
m2,wyposażonego w tzw. małą architekturę, czyli min. domki na drzewie, drążek
schodkowy, tor przeszkód, huśtawki, bujak
na sprężynie oraz piaskownicę.
Boisko oraz plac zabaw będą ogólnodostępne dla mieszkańców.
Realizowana inwestycja wpłynie na
kształtowanie nowoczesnego obrazu wsi
Białka przez stwarzanie optymalnych
warunków do rozwoju lokalnego zaplecza
rekreacyjno-wypoczynkowego, oddziałującego pozytywnie na poziom standardów
życiowych na terenach wiejskich oraz

podniesie atrakcyjność miejscowości. Poza
tym jedna z mniejszych Szkół Podstawowych w gminie Milejów zyska zaplecze
sportowe, którego nie powstydziłyby się
największe jednostki edukacyjne.
Na realizację powyższej inwestycji
Gmina Milejów pozyskała dotację z
Unii Europejskiej w ramach PROW na
lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”
oraz w ramach Lokalnej Grupy Działania
Fundacja Nasza Nadzieja.
W bardziej zaawansowanym stopniu
są prace przy „Rewitalizacji boisk sportowych wraz z przylegającym obszarem
rekreacyjnym w miejscowości Jaszczów”, na którą Gminny Ośrodek Kultury
w Milejowie uzyskał dofinansowanie w
I edycji naboru wniosków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Całość inwestycji pochłonie ok. 1,2 mln zł. Jednakże ok. 0,5 mln
pochodzić będzie z w/w programu.
Nowopowstała infrastruktura będzie
ogólnodostępna dla uczniów oraz dorosłych.
Zainteresowani będą mieli do dyspozycji
boisko do gry w koszykówkę (ze sztucznej
nawierzchni) wyposażone w krzesełka dla
widzów), boisko tradycyjne, skocznię w
dal, bieżnie, boisko do gry w siatkówkę
plażową, utwardzone parkingi oraz ciągi
piesze. Dodatkowych atrakcji dostarczać
będzie przystań kajakowa wraz z pomostem
malowniczo wkomponowana w brzeg rzeki
Wieprz. Z pewnością każdy kto pływał kajakiem po tej rzece stwierdzi, iż to właśnie
stąd zaczynają się najbardziej malownicze
starorzecza i meandry rzeki Wieprz.
Miejmy nadzieję, że z nadchodzącym
rokiem szkolnym uczniowie będą mogli
w pełni korzystać z boisk sportowych a
wszyscy zainteresowania z nowopowstałego obszaru rekreacyjnego.
GT
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Wiadomości sportowe

Dalsze wyniki wielką niewiadomą
W piłkarskiej pierwszej lidze za
nami sześć kolejek spotkań. Piłkarze
GKS Bogdanka nie potrafią ustabilizować formy. Nie wykorzystują atutu
własnego boiska, tracąc punkty. Pierwsze
dwa mecze co prawda wygrali, ale ich
przeciwnikami były zespoły, które jeszcze kilka tygodni wstecz grały w drugiej
lidze. Ponadto trzy z czterech bramek
w dwóch pierwszych konfrontacjach
dla drużyny Bogdanki strzelił Préjuce
Nakoulma, który wrócił z wypożyczenia do Widzewa Łódź. Zapewne więcej
bramek wymieniony piłkarz dla GKS
nie strzeli, bowiem wszystko wskazuje
na to, że w dalszej części sezonu będzie
reprezentował barwy Górnika Zabrze.
Jest to niewątpliwie duże osłabienie siły
ofensywnej drużyny. Pytanie dlaczego
tak bramkostrzelnego piłkarza wypożycza się i osłabia drużynę w walce o awans
do ekstraklasy. Czyżby piłka nożna nie
była priorytetem klubu. Wśród kibiców
piłki nożnej w Łęcznej można usłyszeć,
że klub ma problemy finansowe i jesienią
wycofa się z ligi. Miejmy jednak nadzieje, że to tylko nieprawdziwe informacje.
Wracając do wyników sportowych, to w
trzeciej kolejce zespół Bogdanki spotkał
zimny prysznic. Drużyna bowiem prze-

grała na własnym boisku z przeciętnym
zespołem ligi Ruchem Radzionków, zero
do dwóch. W tym meczu górników ośmieszył weteran ligowych boisk Piotr Rocki,
który mijał ich jak slalomowe tyczki.
Następnie zespół przegrał na wyjeździe
z Flotą Świnoujście, zero do jednego co
nie było żadnym zaskoczeniem. W piątej
kolejce do Łęcznej przyjechał Dolcan
Ząbki. Goście w zeszłym sezonie bronili
się przed spadkiem, jednak GKS nie dali
się pokonać, remisując jeden do jednego.
W ten sposób Bogdanka straciła kolejne
dwa punkty. Dużym zaskoczeniem na
plus dla kibiców drużyny było wyjazdowe zwycięstwo dwa do jednego nad Kolejarzem Stróże. Dalsze wyniki drużyny
są wielką niewiadomą, dlatego kibice
górniczego klubu nie wiedzą czego mogą
się spodziewać, mają jednak nadzieję, że
zespół ustabilizuje formę i będzie odnosił
kolejne zwycięstwa. W tabeli po szóstej
kolejce drużyna Bogdanki zajmuje piąte
miejsce. Kolejnym jej przeciwnikiem
na własnym boisku będzie trzeciego
września o siedemnastej KS Polkowice,
który w tabeli zajmuje ostatnie miejsce.
Nie można więc zaprzepaścić szansy na
kolejne trzy punkty.
Mariusz Łagodziński

Rozmowa z Tomaszem Płazą – wiceprezesem klubu GKS Górnik 1979 Łęczna

Wysoko stawiają poprzeczkę
Założyliście własny klub. To ostateczny krok w ramach protestu przeciwko zmiany nazwy na GKS Bogdanka?
W zasadzie to już nie jest protest.
Nie udało nam się porozumieć z władzami kopalni. Z naszej strony padło
wiele propozycji nazwy klubu, które
zadowoliłyby wszystkie strony. Nie udało
się nam jednak osiągnąć kompromisu.
Przestaliśmy negocjować i stworzyliśmy
własną drużynę.
Organizacja wyjazdów na mecze
i prowadzenie dopingu to jedno. Prowadzenie klubu to dużo wyższe progi.
Nie macie wrażenia, że porywacie się
z motyką na słońce?
Trzeba stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Sami decydujemy o obliczu
naszego klubu. Od nas zależy jaki będzie
jego odbiór w społeczeństwie, kto będzie
trenerem i kto będzie w nim grał. Jeśli coś
pójdzie nie tak, pretensje będziemy mogli
mieć tylko do siebie.
Odnośnie zawodników - spekulowano, że w Górniku zagra kilku
zawodników pamiętających czasy
ekstraklasy w Łęcznej. Tymczasem w
meczach sparingowych i w pucharze z
Błękitem żaden z nich nie wystąpił.
Fakt, kilku doświadczonych zawodników wyraziło chęć gry w naszej drużynie.
Na chęciach jednak się skończyło. Tylko
Mirek Budka był zgłoszony na mecz pucharowy. Jednak przed samym spotkaniem
zgłosił kontuzję pleców i trener nie mógł
z niego skorzystać. Mimo to w kadrze

zespołu mamy graczy, takich jak Ryć
czy Pawelec, którzy nie są anonimowi w
lubelskim środowisku piłkarskim.
Jaki cel wyznaczyliście sobie przed
nadchodzącym sezonem ligowym?
Biorąc pod uwagę skład jakim dysponujemy, to powinniśmy awansować
do ligi wyżej. Pozostanie w B- klasie
niektórzy mogliby uznać za tragedię. Ale
nie będziemy się spinać. Najważniejsze
jest by zawodnicy walczyli i czerpali
radość z gry. Sami też chcemy odczuwać
satysfakcję z kolejnych mniejszych bądź
większych sukcesów naszego klubu.
A jeśli ktoś z władz kopalni powie:
„wróćcie na stadion, przywrócimy Górnik Łęczna”?
Nawet jeśli tak by się stało, to mając
w pamięci historię (m.in. zmianę herbu),
nie mamy pewności że za jakiś czas nie
ewoluowałaby w jeszcze inną stronę.
Mamy swój Górnik za który bierzemy
odpowiedzialność. Włożyliśmy w niego
dużo serca, wolnego czasu, a niekiedy też
własne pieniądze. Nie ma możliwości,
żebyśmy go opuścili. Szczególnie, że dla
części naszych graczy gra w Górniku jest
sportową degradacją. Zgodzili się grać
dla tego klubu, bo wierzą w tą idee tak
jak my. Kiedyś nie dano im szansy gry w
pierwszym zespole o której marzy chyba
każdy maluch zaczynający przygodę z
piłką. Dzisiaj mają okazje udowodnić, że
to był błąd. Chociażby pozostawienie ich
na lodzie byłoby mocno nie fair.
Rozmawiał Ł. Olszewski

Kadra Górnika 1979 Łęczna na sezon 2011/2012
Bramkarze:
BUCZYŃSKI Dominik
MITRUS Mateusz
RYĆ Sławomir
Obrońcy:
BAJOREK Patryk
BUDZIŃSKI Michał
MRÓZ Damian
PAWELEC Jarosław
WRÓBEL Arkadiusz
WYWROCKI Łukasz

RUSEK Daniel
SAWICKI Łukasz
Pomocnicy:
POŁETKO Jarosław
FRĄCZYK Przemysław
Napastnicy:
GRZELAK Kamil
CHOCHOWSKI Paweł
KĘDZIERSKI Marcin
DOBROWOLSKI Mirosław
KLIMIEWICZ Grzegorz
JABŁOŃSKI Kamil
ŁOŃSKI Sebastian
MAZURKIEWICZ Jarosław
MATCZUK Paweł
Trener:
OSUCH Damian
Jacek Fiedeń
OZIEMCZUK Robert
Asystent trenera:
POLIKOWSKI Łukasz
Łukasz Chochowski
4.
kolejka
–
25 września 2011
Terminarz rundy jesiennej
Górnik 1979 Łęczna – Oleśnia Oleśniki
rozgrywek B-klasy grupa III
5. kolejka – 2 października 2011
Victoria Rybczewice – Górnik 1979
1. kolejka – 4 września 2011
Łęczna
Górnik 1979 Łęczna – LKS Biskupice
6. kolejka – 9 października 2011
2. kolejka – 11 września 2011
Górnik 1979 Łęczna – Krzczonovia
Górnik 1979 Łęczna – Piotrcovia
Krzczonów
Piotrków
7. kolejka – 16 października 2011
3. kolejka – 18 września 2011
Mila Turka – Górnik 1979 Łęczna
Błękitni Dys - Górnik 1979 Łęczna

Piłkarski raport

Ruszyły rozgrywki ekstraligi kobiet

Lider z Łęcznej
Za nami dwie kolejki spotkań
ekstraligi kobiet. W pierwszej kolejce
najwyższej klasy rozgrywkowej piłkarki
GKS Górnik Łęczna zmierzyły się na
wyjeździe z Pogonią Women Szczecin. Gospodarz meczu przed nowym
sezonem dokonał dużych wzmocnień,
więc faworytem była Pogoń. Jednak
podopieczne trenera Mirosława Stańca,
pokazały, że wyniki meczów kontrolnych w okresie przygotowawczym to
nie przypadek. Przypomnijmy, iż przed
sezonem górniczki pokonały między
innymi reprezentację Łotwy (7:0). W
Szczecinie trzy punkty Górnikowi zapewniła Julia Sokolova, zdobywając w
drugiej połowie meczu, jak się później
okazało, zwycięską bramkę. Według relacji osób oglądających mecz, w drugiej
połowie nasze piłkarki zdecydowanie
dominowały.
W kolejnym meczu poprzeczka
została zawieszona znacznie wyżej. Do
Łęcznej przyjechał wicemistrz Polski
Medyk Konin. Mecz nie ułożył się po
myśli naszego zespołu. Bowiem na
osiem minut przed końcem pierwszej
połowy zespół z Konina prowadził
jeden do zera. Dodatkowo, na boisku
nie było już bohaterki ze Szczecina Julii
Sokolovej, która została przez sędziego
ukarana czerwoną kartką. Jednak piłkarki z Łęcznej pokazały, że w tym sezonie
przeciwnicy grając nawet w przewadze
liczebnej nie będą mogły liczyć na trzy
punkty. Górnik bowiem mówiąc po

boksersku znokautował Medyka. Bo
inaczej nie można określić wyczynu
miejscowych. Najpierw dwie minuty po
przerwie wyrównała Anna Sznyrowska.
Na prowadzenie górniczki wyprowadziła
Agata Guściora. Reprezentantka Polski
U-19 strzeliła bramkę z około 30 metrów
w samo okienko bramki gości. Zwycięstwo zostało przypieczętowane na
siedem minut przed końcem. Wówczas
to skutecznie rzut karny wykonała najlepsza piłkarka meczu Agata Guściora.
Po drugim z rzędu zwycięstwie Górnika
Łęczna lideruje w ekstralidze, zdobywając w dwóch meczach cztery bramki
i tracąc tylko jedną. W lidze swoje dwa
pierwsze mecze miały przełożone Unia
Racibórz (Mistrz Polski) i AZS Wrocław
(brązowy medalista poprzedniego sezonu). Nie umniejsza to jednak dokonań
naszych piłkarek, bowiem nie jest wcale
powiedziane, że przeciwniczki wygrają
po dwa mecze, na pewno zaś po dwóch
zwycięstwach powinny czuć przed Górnikiem respekt.
W meczu w Bydgoszczy Górnik
Łęczna wygrał 3:0 i z kompletem zwycięstw zajmuje w ekstraligowej tabeli
pierwsze miejsce.
Na swój mecz w Łęcznej zapraszają kibiców 4 września o godzinie 11.
Przeciwnikiem będzie AZS Wrocław.
Mecze naszych piłkarek rozgrywane są
na głównej płycie stadionu w Łęcznej a
wstęp na nie jest bezpłatny.
Mariusz Łagodziński

Kolejny dobry start
Zawodnicy sekcji Motorowej GKS
Bogdanka mają za sobą kolejny dobry
start. W szóstej rundzie Mistrzostw
Polski Cross Country, w kategorii
Senior 2 Kamil Walczak zajął trzecie
miejsce zaś w kategorii Junior 1 Jakub
Piątek był czwarty. Powyższe wyniki
pozwoliły zawodnikom górniczego
klubu utrzymać wysokie pozycje w
klasyfikacjach generalnych poszczególnych kategorii.
W kategorii Senior 1 prowadzi
Karol Kędzierski, w kategorii Senior
2 drugi jest Kamil Walczak. W juniorach Filip Więckowski zajmuje drugie
miejsce, zaś na trzeciej lokacie plasuje

się Jakub Piątek. Po sześciu zawodach
na pierwszym miejscu w klasyfikacji
drużynowej jest Sekcja Motorowa GKS
Bogdanka. Zawodnikom pozostały jeszcze jedne zawody z cyklu Mistrzostw
Polski, trzeciego i czwartego września
w Siemiatyczach.
Za nami Drużynowe Mistrzostwa
Świata w rajdach Enduro. Nasza drużyna narodowa zajęła w nich dziewiąte
miejsce. W jej składzie pojechał Karol
Kędzierski. Najlepiej poszedł mu start w
ostatnim dniu zawodów, zajął w nim w
klasie E 1 szóstą pozycję, w klasyfikacji
generalnej był osiemnasty.
MŁ

Ze startów zapaśników
W Mistrzostwach Świata Juniorów
w zapasach w stylu wolnym i klasycznym, które odbyły się w Bukareszcie,
w kategorii 50 kilogramów walczył
zapaśnik GKS Górnik Łęczna Radosław
Kurowski. Niestety łęcznianin w 1/8
finału musiał uznać wyższość reprezentanta Kanady. Jego starszy kolega,
Krystian Brzozowski ma za sobą start
w międzynarodowym zapaśniczym 20
Memoriale Wacława Ziółkowskiego
w stylu wolnym, który odbył się w
Tarnowie Podgórnym k/Poznania. W
bardzo silnej obsadzie między innymi
z reprezentantami Iranu czy też Turcji
przedstawiciel zielono-czarnych w
kategorii wagowej 74 kilogramów
uplasował się na ósmym miejscu. Był
to ostatni sprawdzian formy przed
wrześniowymi Mistrzostwami Świata
Seniorów (10-19), które odbędą się
w Stambule. Oprócz wymienionego
zapaśnika w mistrzostwach, wystartują
jeszcze dwaj inni „górnicy” Radosław
Marcinkiewicz i Bartłomiej Bartnicki. Przypomnijmy, iż mistrzostwa są

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

niezwykle istotne bowiem pierwszych
pięciu zawodników w każdej z olimpijskich kategorii zapewni sobie udział w
przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Londynie. Oprócz mistrzostw
do olimpiady będzie można się zakwalifikować z turniejów kontynentalnych
oraz Mistrzostw Europy Seniorów, które
odbędą się w przyszłym roku. Jednak w
wymienionych zawodach poprzeczka
będzie zawieszona znacznie wyżej,
bowiem na igrzyska zakwalifikują się
tylko zawodnicy, którzy zajmą pierwsze
lub drugie miejsce.
Mariusz Łagodziński

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział
reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Grzegorz
Kuczyński, Kamil Kulig, Patrycja Gieleta (sekretariat).

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

GKS Bogdanka II – W nowym
sezonie z ławki trenerskiej drużynę prowadzi Tomasz Herman. Poprzednikowi,
Mirosławowi Kosowskiemu skończyła
się umowa i klub jej nie przedłużył.
Przypomnijmy, iż poprzedni sezon był
dla zespołu bardzo nieudany, w trzeciej
lidze łęcznianie zajęli w tabeli trzynaste miejsce, ponosząc aż trzynaście
porażek. Rezerwy górniczego klubu
rozegrały dwa mecze o mistrzostwo
czwartej ligi, grupa lubelska. Inauguracja w Łęcznej zakończyła się porażką
dwa do trzech z Lewartem Lubartów.
Następny mecz przyniósł GKS trzy
punkty, po zwycięstwie dwa do zera na
wyjeździe z Janowianką Janów Lubelski. Zespół po dwóch meczach z trzema
punktami, bramki 4-3, plasował się w
tabeli na piątym miejscu. W kolejnym
meczu na własnym boisku, 31 sierpnia
o godz. 17.00 zielono-czarni podejmą
Włodawiankę Włodawa.
Tur Milejów – Zespół ma za
sobą trzy mecze o mistrzostwo klasy
okręgowej, grupa Lublin. W kolejnym
sezonie tych rozgrywek, milejowianie
startu nie zaliczą do udanych. W dwóch
pierwszych kolejkach ich kibice musieli
przełknąć gorycz porażki. Najpierw na
inaugurację Tur przegrał na wyjeździe
jeden do czterech z drużyną POM Iskra
Piotrowice. W pierwszym meczu na
własnym boisku piłkarze z Milejowa
również schodzili z boiska jako pokonani. Tym razem nasz zespół musiał
uznać wyższość Granitu Bychawa,
który pokonał ich w stosunku trzy do
jednego. Na szczęście w trzeciej kolejce przyszło zwycięstwo. Pierwsze trzy
punkty drużyna przywiozła z Dęblina.
Pokonała tam miejscowych Czarnych,
dwa do jednego. Po trzech kolejkach Tur
zajmował w tabeli z dorobkiem trzech
punktów jedenaste miejsce, mając strzelone cztery bramki, straconych osiem.
Na pewno drużyna musi popracować
nad grą obronną, by nie tracić tak dużej
liczby bramek w poszczególnych meczach. W kolejnym meczu w Milejowie,
Tur podejmie 4 września o godz. 16.00
LZS Wierzchowiska.
Błękit Cyców – Cycowianie słabo
rozpoczęli rozgrywki o mistrzostwo
Klasy A, Grupa Lublin III. Doznali
bowiem na własnym boisku porażki
jeden do czterech z Perłą Rokitno. Po
pierwszej kolejce Błękit zajmował w
tabeli, przedostatnie, trzynaste miejsce.
Na własnym boisku zespół ponownie
zagra 3 lub 4 września, wówczas podejmie Zawiszę Garbów.
Ludwiniak Ludwin – Drużyna
nowy sezon w Klasie A, Grupa Lublin
III rozpoczęła od wyjazdowego remisu
dwa do dwóch z KS Nasutów. Niestety
znów w tej klasie rozgrywkowej, bowiem w poprzednim sezonie w ostatnim
minutach ostatniego meczu nasz zespół
przegrał awans do Klasy Okręgowej. Po
tym meczu ludwinianie byli w tabeli na
szósty miejscu. W kolejnym meczu u
siebie ludwinianie zmierzą się 10 lub
11 września z GKS Niedźwiada.
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, na wybranych stacjach paliw oraz w pralniczych punktach
przyjęć SP “Tęcza”.
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Wakacje nie dla każdego dziecka
Czas wakacji minął, dla dzieci i
młodzieży na pewno zbyt szybko. Część
spędziła go na wczasach z rodzicami,
na różnego rodzaju obozach czy kursach czasem nawet daleko od granic
gminy Łęczna. Wiele dzieci wakacyjny
wypoczynek spędziło u dziadków. My
postanowiliśmy natomiast sprawdzić co
lokalne szkoły i inne instytucje zrobiły
i co miały do zaoferowania dla naszych
pociech w tegoroczne wakacje na miejscu czy lokalnym Pojezierzu.
Wakacyjne zajęcia prowadzone
przez szkoły, w różnej
zresztą formie, mają w
Polsce długą tradycję.
Niestety takowej możliwości dzieci nie miały
w większości szkół w
Łęcznej, prawie żadna
nie wykazała się chęcią
zaplanowania czasu dla
nich, poza Zespołem
Szkół nr 1. Tam dzieciaki miały możliwość
brania udziału w półkoloniach dla dzieci
pochodzących z rodzin
z problemami finansowymi, na obozie sportowym dla zawodników
sumo i zapasów, który
był prowadzony przez
dwóch instruktorów, a także w zajęciach
o charakterze rekreacyjno-sportowym,
gdzie mogły również skorzystać z jednego posiłku.
Innym miejscem gdzie były prowadzone zajęcia dla dzieci było Centrum
Kultury w Łęcznej na ul. Obrońców
Pokoju 1 - niestety tylko dla dzieci, które
są tam zapisane. - Ciężko mi powiedzieć
ale mamy tylko około 40 dzieci, którym
oferujemy gry i zabawy, zabieramy na
plener malarski, a w tym miesiącu dzieci
wyjechały na wycieczkę na Ukrainę – po-

wiedział jeden z pracowników Centrum
Kultury.
Elżbieta Foltyn właścicielka „Studia
Tola” również chciała zaoferować dzieciom ciekawie spędzony czas. Jednak
ktoś zdecydował iż „półkolonie’’ w
tym miejscu nie zostały zgłoszone do
kuratoryjnej bazy miejsc wypoczynku.
Niepotrzebnie, ponieważ jeśli w tym
miejscu pani Elżbieta prowadzi całoroczną działalność gospodarczą, która polega
właśnie na opiece nad dziećmi, to nie ma
potrzeby takiego zgłoszenia.

Kolejnym miejscem, gdzie nasze
pociechy mogły produktywnie spędzić
czas była świetlica na ul. Jaśminowej,
która została założona w 1999 roku przez
„Stowarzyszenie powrót z U” (obecnie
działa pod nazwą „Stowarzyszenie
nauczycieli i wychowawców przyjazna
szkoła”). Świetlica ta przeznaczona
jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
czy patologicznych, lecz udział mogą
brać również inne dzieci, nie zapisane
na listę.
- Do takiego miejsca mogą przyjść

zapisane dzieci wraz ze swoim rodzeństwem czy kuzynami którzy przyjeżdżają
na wakacje, mamy dwie grupy, starsza
i młodszą - mówi kierownik Ewa Machulska. Kilka lat temu oferowaliśmy
dzieciom obozy wyjazdowe, jazdę konną
nad jeziorem Łukcze, w ubiegłym roku
półkolonie. W związku ze stale rosnącymi
kosztami utrzymania (wynajem lokalu,
wyżywienie) środki pozyskiwane z dotacji
z gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego
są już niewystarczające. Dlatego teraz
organizujemy zajęcia dydaktyczne,
opiekuńczo-wychowawcze i ogólnorozwojowe, zabieramy dzieci na wycieczki
nad jezioro Piaseczno, do
lasu, na orliki czy plac
zabaw koło szkoły nr 4.
Bez perspektyw na
ciekawe wakacje nie
zostały dzieci z mniejszych miejscowości jak
np. Zakrzówek. Tam
Biblioteka Publiczna
przygotowała specjalny
program „Wakacje z biblioteką” w grupach od
10 do 20 osób w różnym
przedziale wiekowym.
Zajęcia plastyczne, gry
i zabawy, wycieczki a
nawet pokazy taneczne
przygotowane przez zespół regionalny to tylko
nieliczne atrakcje jakie
oferuje biblioteka.
Okazuje się więc, że nasze dzieci
nie muszą spędzać wakacji przed komputerem lub telewizją, jednak nie każdy
ma możliwość brania udziału w przygotowanych atrakcjach i dzieci muszą
być wcześniej zapisywane do placówek.
Szkoda też, że nie wszystkie szkoły interesują się dziećmi podczas wakacji lub
inni utrudniają prowadzenie placówek
tym którzy chcieliby zająć się dziećmi.
Oczywiście w ramach przepisów.
Ewelina Stachal

Ogłoszenia drobne
Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. Tel:
607-974-094.
Sprzedam działkę 20ar (wszystkie media),
4,5 tys./zł ( do negocjacji) Tel: 691-250-648.
Niania z wieloletnim doświadczeniem zaopiekuje sie dzieckiem ( na terenie Łęcznej).
Tel: 605-168-751
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.
Mieszkanie spółdzielcze 53m2 w Cycowie,
parter tanio odstapię. Cena do uzgodnienia.
Tel: 603-590-303.
Sprzedam działkę nad jez. Piaseczno, 500m2,
16x33m, prąd , ogrodzona, szambo 5tys litr,
kontener, 2 spania:) obsadzona dużymi świerkami. Cena 47 tys. Tel: 603-585-664.
Sprzedam działkę budowlaną w Starej Wsi
koło Łęcznej 0,26h w atrakcyjnej cenie .
Tel: 723-139-051.
Układanie psów z dojazdem do klienta. Tel:
723-139-051.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 80ar
w Szpicy na trasie Łęczna-Siedliszcze;
wszystkie media. Cena do uzgodnienia. Tel:
81 752-17-02.
Sprzedam drzewo (2 topole, dł.11m i 8m);
bale topolowe szer.10cm do 4,5 m dł. Tel:
81 757-63-91.
Sprzedam kamień biały, krzesany, ok.6m3.
Tel: 81 757-63-91.
Sprzedam działki (w trakcie przekształcania na budowlane) 2 po 20 ar, oraz 51ar
i 63ar w Witaniowie, 5 km od Łęcznej ,
nad Wieprzem. 8 tys./ar do negocjacji. Tel:
504-904-302.
Sprzedam mieszkanie M3, 42m2 z działką
w Łysołajach. Cena do uzgodnienia. Tel:
605-731-097
Sprzedam dom z garażem podpiwniczony
200m2 z 2000r; działka 8ar, wszystkie media. Oś. Słoneczne w Łęcznej. Cena 830 tys./
zł.Tel: 510-247-099.
Sprzedam samochód Mazdę 626; 1990r, 1,8
benz. srebrny h. sz. 230 tys. st. tech.b.d.b.;
sam. Audi 100 1989r. benz-gaz 2,3 czarny
hak, 3500zł. Tel: 504-163-998.
Sprzedam szczęki handlowe. Cena 1100zł./2
szt. Tel: 603-965-902.

Sprzedam sklep spożywczy 27m2, wolnostojący na Oś. Bobrowniki w Łęcznej. Cena
35 tys. Tel: 602-822-165.
Garaż do wynajęcia ( z kanałem) wysoki na
busa w Łęcznej przy ul.Wojska Polskiego.
Tel: 602-598-557.
Sprzedam działkę budowlaną w Brzezinach
(wszystkie media). Cena 3tys./ar. Tel: 510630-266; 509-573-088.
Wynajmę lokal 50m2 na każdą działalność
gosp. ( np. fryzjerstwo) w centrum Puchaczowa. Cena 1450zł./mc. Tel: 609-813-200.
Nauczyciel jęz. angielskiego udzieli korepetycji lub prywatnych lekcji z jęz. ang.
przygotuje do matury lub innych egz. Tel:
605-728-053.
Korepetycje z jęz. polskiego. Przygotowanie do matury pisemnej i ustnej. Tel: 669610-176. Cena 25zł./h.
Przyjmę pracowników na stancję lub
wynajmę 2 kondygnacje na potrzeby biurowe lub gospodarcze w dużym budynku
z parkingiem i ogrodem w Łęcznej. Tel:
794-983-352.
Wynajmę lokal 200m2( w podpiwniczeniu)
ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena 15zł./m2.
Tel: 604-665-071.
Wynajmę pokój dla pracującego mężczyzny
w domku jednorodzinnym w Łęcznej. Tel:
689-891-232.
Wynajmę 2 pokoje w bloku przy ul. Górniczej. Tel: 726-407-829
Wynajmę kiosk w centrum Łęcznej przy
dworcu głównym pks. Cena 400zł./mc Tel:
603-965-902.
Stancja dla małżeństwa. Turowola. Cena do
uzgodnienia. tel: 726-407-829.

Włochy! Przewóz osób i paczek
Tel: 48 553 73 01 02

