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Wśród nas żyje wiele kobiet do-
tkniętych chorobą nowotworową piersi. 
Dla wielu z nich kończy się to amputa-
cją jednej, bądź dwóch piersi. Jest to 
konieczne rozwiązanie ratujące życie. 

Są doświadczone przez los, jed-
nak starają się żyć i funkcjonować 
jak wszystkie inne kobiety, choć dla 
wielu z nich powrót do normalnego 
życia po chorobie bywa trudny i cza-
sami dość długi. Muszą zrozumieć, 
że nie straciły nic na swej kobiecości, 
starać się zapomnieć o przeszłości 
i dbając o siebie żyć dalej, dawać przy-
kład i nie załamywać się. 

To jest bardzo trudne. Dlatego zakła-
dają różne grupy wsparcia, stowarzyszenia. 
Najważniejszym ich celem jest pomoc 
praktyczna i wsparcie psychiczne. Spoty-
kają się po to, aby wzajemnie się wspierać, 
cieszyć sukcesami, razem spędzać czas, nie 
tylko na turnusach rehabilitacyjnych, ale 
także na wyjazdach integracyjnych.

Początki polskiego ruchu na rzecz 
kobiet z rakiem piersi sięgają roku 1987 
kiedy to pod patronatem Zakładu Reha-
bilitacji Centrum Onkologii w Warsza-
wie i ówczesnego Komitetu Zwalczania 
Raka powstał w Polsce pierwszy Klub 
Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w 
Warszawie. W 1996 roku z inicjatywy 

A m a z o n k i 
działają 15 lat

Fenomen Łęczna
Podczas konferencji prasowej 

promującej turniej charytatywny na 
rzecz Wschodniego Centrum Opa-
rzeń w Łęcznej dr Łukasz Drozdz z 
fundacji Centrum Oparzeń w Łęcznej 
Combustionis stwierdził, że podczas 
jednego seminarium poświęconego 
lecznictwu spotkał się z określeniem 
„fenomen Łęcznej” jako podsumo-
waniem tego co dzieje się w Szpitalu 
Powiatowym w Łęcznej. 

I trzeba uczciwie powiedzieć, iż 
to stwierdzenie nie jest jedynie miłym 
komplementem a w dużym stopniu 
odzwierciedleniem szybkiego awansu 
łęczyńskiej placówki. Ile bowiem szpitali 
powiatowych w Polsce może pochwalić 
się opracowaniem nowej metody lecze-
nia, którą uznaje za dobrą nie tylko cały 
kraj ale i świat? Chodzi oczywiście o 
bardzo rzadką i trudną do wyleczenia 
chorobę, tzw. zespół Lyella (śmiertel-
ność wynosi od 40 do 60 proc.), którą w 
Łęcznej udało się we wszystkich trzech 
przypadkach skutecznie wyleczyć. O 
dużym sukcesie może mówić również 
szpital, który w Ogólnopolskim Rankin-
gu Szpitali, opublikowanym w 2010 roku 

przez “Rzeczpospolitą” znalazł się na 76 
miejscu jako jedna z czterech placówek 
z całego województwa lubelskiego, choć 
działał wtedy zaledwie od półtora roku.

 Mieszkańcy Łęcznej czy szerzej 
powiatu łęczyńskiego nie mają zbyt wie-
lu okazji by być dumnymi z lokalnych 
osiągnięć. Od dekady mogą chwalić się 
najlepszą kopalnią węgla kamiennego 

w Polsce, były momenty kiedy imię 
Łęcznej rozsławiała piłkarska drużyna. 
Dzisiaj mogą czuć się jeszcze zadowole-
ni z faktu posiadania najlepszego szpitala 
powiatowego na Lubelszczyźnie.

Szpital Powiatowy w Łęcznej za-
kończył właśnie dwie ważne i głośne 
inwestycje: budowę całodobowego lą-
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Z umiarkowanym optymizmem, 
eksploatacja komercyjna gazu łupkowe-
go rozpocznie się w 2014 r., a bezpie-
czeństwo gazowe osiągniemy w 2035 r. 
- powiedział niedawno premier Donald 
Tusk podczas odwiedzin jednego z 
próbnych odwiertów gazu łupkowego 
prowadzonego przez PGNiG w Luboci-
nie koło Wejherowa. Premier jak zwykle 
jest optymistą, tylko niestety abyśmy 
stali się gazowym mocarstwem musimy 
wcześniej pokonać wrogów zewnętrz-
nych i co gorsza wewnętrznych.

Świat już tak dziwnie został urzą-
dzony, że często szczęście jednego 
oznacza kłopoty dla innych. I tak jest 
z polskim gazem łupkowym. W kwiet-
niu amerykańska Agencja ds. Energii 
(EIA) poinformowała, że Polska ma 
5,3 bln m sześc. możliwego do eksplo-
atacji gazu łupkowego, czyli najwięcej 
ze wszystkich państw europejskich, w 
których przeprowadzono badania (ra-
port EIA dotyczył 32 krajów). Ta ilość 
gazu mogłaby zaspokoić zapotrzebo-
wanie Polski na gaz przez najbliższe 
300 lat. Powinniśmy się cieszyć, 
chociaż to jeszcze dopiero szacunki a 
o tym czy ten gaz rzeczywiście jest i 
nadaje się do opłacalnego wydobycia 
wykażą próbne odwierty. W gminie 
Krasnystaw taki odwiert pokazał 
ostatnio, że gaz jest, teraz co najmniej 
trzy miesiące potrwają badania ile go 
jest i czy opłaci się eksploatacja tego 
złoża. Kolejne odwierty w naszym 
regionie zaczną się w październiku 
a zaplanowano je między innymi w 
powiatach łęczyńskim, lubartowskim 
i chełmskim.

Moim zdaniem odwierty potwier-
dzą, że gaz łupkowy w Polsce jest a czy 
starczy go na 300 czy 200 lat to mniej-
szy problem niż to, że tworzy się koali-
cja tych, co nie chcą dopuścić do jego 
wydobycia. Pierwszymi, którzy boją się 
polskiego gazu są oczywiście Rosjanie, 
dla których oznacza on koniec ich gazo-
wego monopolu w Europie. Niestety na 
nich nie kończy się lista przeciwników. 
Następne są  koncerny budujące elek-
trownie jądrowe, ponieważ polski gaz 
łupkowy może podważyć sensowność 
budowy w Polsce (i nie tylko) takich 
siłowni. Przeciwne są również firmy 
inwestujące w odnawialne źródła ener-
gii, bo elektrownie napędzane gazem 
z łupków będą produkować tańszy 
prąd i do tego z małą emisją CO2. No i 
oczywiście nawiedzeni ekolodzy, którzy 
zawsze będą szukać dziury w całym, a w 
przypadku wydobycia gazu łupkowego 
rzeczywiście matkę ziemię trzeba dziu-
rawić. Nie mam zamiaru prowadzić tu 
polemiki z wszystkimi ale świętszym od 
papieża ekologom powiem tylko tyle: 
wydobycie ropy naftowej, zwłaszcza 
z dna morza, to dla środowiska natu-
ralnego prawdziwa katastrofa i jakoś 
nawet w Europie się go wydobywa. 
Rosyjsko-niemiecki rurociąg gazowy 
na dnie morza to bomba ekologiczna z 
opóźnionym zapłonem a jakoś go zbu-
dowano. Więc póki z tym nie zrobicie 
porządku to wara wam od polskiego 
gazu, tylko dlatego że polski, a nie nie-
miecki, francuski czy rosyjski.

 Jednak aby skutecznie sprzeci-
wić się zakusom antypolskiego lobby 
potrzebna jest zgoda w kraju, wspólne 

działanie wszystkich naszych polity-
ków. Tymczasem mamy taka sytuację, 
że pretendent do premierowskiego 
fotela, wybranemu demokratycznie 
prezydentowi ręki nie poda, bo ten z 
nim wygrał prezydenckie wybory … 
przez przypadek!?? Z urzędującym 
premierem też nie rozmawia bo ten ma 
inną koncepcję polityczną, a przecież 
wszyscy powinni wyznawać doktrynę 
jednej partii. Oczywiście tej słusznej. 
Tylko że to, to my już przerabialiśmy 
i jedyną słuszną partię odesłaliśmy do 
lamusa historii.

Mnie te ich spory zupełnie nie inte-
resują. Nie podnieca mnie też czy to PO, 
czy też PiS zrobiło gram czy dwa gramy 
więcej dla eksploatacji gazu łupkowego, 
tym bardziej że tego wydobycia jeszcze 
nie ma. Denerwuje mnie natomiast kiedy 
prezes Kaczyński krytykuje wicepremie-
ra Pawlaka za wynegocjowanie złej ceny 
gazu z Rosji, w sytuacji kiedy udaje, że 
nie pamięta, iż to podpis jego ministra 
Jasińskiego w 2006 roku spowodował, 
że rocznie przepłacamy i będziemy prze-
płacać za rosyjski gaz miliard złotych 
rocznie, łącznie stracimy 18 miliardów! 
Moim zdaniem dobrzy politycy mają 
rozmawiać z każdym i wspierać się w 
sprawach strategicznych dla narodu i 
państwa, zamiast kopać pod sobą dołki. 

Szansa jaką dał nam stwórca 
umieszczając w Polsce gaz łupkowy nie 
może zostać zmarnowana przez jakieś 
polityczne waśnie. Prywatnie to polity-
cy mogą się okładać pięściami i bluzgać 
na siebie, jeśli tak lubią, publicznie mają 
działać wspólnie dla nas wszystkich. I 
to skutecznie. To ich psi (przepraszam, 
polityczny) obowiązek. Łaski nam nie 
robią. Biorą za to grube pieniądze, czy 
są u władzy czy w opozycji. 

MALKONTENT 

Politycy łaski nie robią

2 i 3 września w sklepach STOKROTKA przy ul. Wierzbowej i „BIEDRONKA” 
przy ul. Szkolnej oraz ul. Armii Krajowej w Łęcznej przeprowadzono „Jesienną zbiórkę 
żywności”. Akcja odbyła się pod patronatem Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicz-
nej, Zboru w Łęcznej. Dzięki nieocenionej pomocy ludzi dobrej woli zebraliśmy 1010 
kg żywności, która będzie rozprowadzona dla rodzin szczególnie potrzebujących.

Jako kościół, w związku z tą akcją ponieśliśmy koszt 400 zł na wydruk plakatów i 
ulotek oraz koszty transportu i zakup paliwa. Informujemy, że w tym roku zaplanowa-
liśmy jeszcze jedną taką akcję w dniach 02 i 03 grudnia i prosimy państwa o włączenie 
się w nią.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i życzymy Bożego błogo-
sławieństwa.              KCHWE – Zbór w Łęcznej

Dziękują za dary serca

Plakat z wizerunkiem dr Gabrieli 
Masłowskiej, kandydatki na posła Pra-
wa i Sprawiedliwości znaleźliśmy na 
drzewie w pobliżu Biedronki przy ulicy 
Armii Krajowej. Przyczepiony został 
metalowym drutem.

Informujemy o tym Andrzeja Żur-
kowskiego, dyrektora  biura poselskiego 
dr Gabrieli Masłowskiej. - Dziękuję za 
informację, już dzwonię do osoby, która 
natychmiast zdejmie plakat z drzewa – 
zapewnił Żurkowski. Plakat został zdjęty 
jeszcze tego samego dnia. 

W poprzednim numerze informowa-
liśmy o plakatach z wizerunkiem Maria-
na Starownika z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Wisiały na drzewach w Lu-
dwinie i Rogóźnie przybite pinezkami. 

 - Za oblepianie drzew plakatami 
grozi mandat w wysokości od 20 do 500 
zł, a w wypadku skierowania sprawy do 
sądu kara może być dziesięć razy wyższa 
– informuje Paweł Bakiera, komendant 
straży miejskiej w Łęcznej.              kk

Politycy się reklamują, a drzewa cierpią
Partie znowu łamią prawo. Tym razem PiS. 

Bożeny Siudy i dyrektora Środowi-
skowego Domu Pomocy Społecznej w 
Łęcznej Anny Płoszaj taki klub powstał 
w Łęcznej, będąc filią klubu w Lublinie. 
Siedzibę otrzymał w Środowiskowym 
Domu Pomocy Społecznej w Łęcznej 
tzw. „Mustangu”.

Przewodniczącą stowarzyszenia 
amazonek została Bogumiła Wójcik. 
Klub funkcjonował jako filia przez pół-
tora roku. W 1998 roku Stowarzyszenie 
Klubu „Amazonki” w Łęcznej uzyskało 
osobowość prawną i stało się samodziel-
nym stowarzyszeniem działającym na 
terenie miasta Łęczna. Swoim zasięgiem 
obejmowało też okoliczne gminy: Cyców, 
Milejów, Puchaczów, Ludwin.

Od początku swojej działalności Klub 
„Amazonki” w Łęcznej należał do Fede-
racji Polskich Klubów i związku klubów 
województwa lubelskiego, co owocowało 
m.in. dotacjami na pracę rehabilitanta i 
psychologa. 18 października 2006 roku 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, a kolej-
nymi prezesami były Bożena Majewska i  
Elżbieta Pawłowska.

„Amazonki” to organizacja pozarzą-
dowa, samopomocowa zrzeszająca kobiety 
leczone w klinikach onkologicznych po 
przebytej chorobie raka piersi. Obecnie w 
Polsce jest około 200 Stowarzyszeń „Ama-
zonek” zrzeszonych w Federacji Polskich 
Klubów Kobiet w Poznaniu (wcześniej 
siedzibą Federacji była Warszawa). „Ama-
zonki” świadczą własnym przykładem, że 
można pokonać tak groźną chorobę jaką 
jest rak piersi, rak nie jest wyrokiem a 
wcześnie wykryty jest uleczalny.

W tym roku Amazonki w Łęcznej 
obchodzą 15 rocznicę swojej działalności. 
Impreza - gala z tej okazji odbędzie się 15 
października w CK w Łęcznej, a wcze-
śniej mszą w kościele pw św. Barbary. 
Na uroczystość pragną zaprosić licznych 
gości przedstawicieli władz, lekarzy, ludzi 
zasłużonych dla stowarzyszenia, a także 
koleżanki Amazonki z innych klubów: 
Lublina, Zamościa, Hrubieszowa, Białej 
Podlaskiej, Poniatowej.

W ciągu tych lat działalności „Ama-
zonki” podejmowały wiele form aktyw-
ności, realizując swoje zadanie statuto-
we. Życzymy im dalszych sukcesów i 
wytrwałości.                 R. Nowosadzki

Amazonki działają 15 lat
dok. ze str. 1Po piwku trafił w dom

15 września o godz. 1:00 w nocy, 
w miejscowości Puchaczów kierujący 
oplem vectra stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał w dom mieszkalny. 
Samochód wypadł z drogi po czym 
przejechał przez chodnik i uderzył w 
dom mieszkalny. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał w tym zdarzeniu. 

Policjanci sprawdzili stan trzeź-
wości kierującego. Okazało się, że 48 
– letni mieszkaniec Łęcznej miał blisko 
0, 5 promila alkoholu w organizmie. 
Teraz mężczyzna za swój czyn odpowie 
przed sądem.
Policjanci proszą o pomoc

Łęczyńscy policjanci proszą o pomoc 
w ustaleniu sprawcy kradzieży krzewu 
,,tuja żywotnik zachodni”. Krzew skra-
dziono z jednej z posesji w miejscowości 
Jaszczów gm. Milejów. Świadkowie lub 
osoby mogące udzielić informacji pomoc-
nych w ustaleniu sprawy proszeni są o 
kontakt z Komendą Powiatową Policji w 
Łęcznej pod nr tel. 81 75 27 210.

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 
13 września w miejscowości Jaszczów 
gm. Milejów. Nieznany sprawca z terenu 
posesji skradł ,,tuję żywotnik zachodni” 
w formie ciętej, czterech kul na pniu, o 
wysokości 230 cm wraz z dębową doni-
cą. Pokrzywdzony wartość skradzionego 
krzewu szacuje na kwotę 1 200 zł. 
Ukradli, przemalowali a i tak wpadli

22 września łęczyńscy kryminalni 
zatrzymali dwóch mężczyzn, 22 - letnich 
mieszkańców Chełma i gm. Rejowiec, 
do sprawy kradzieży samochodu marki 
Suzuki Samuraj. Pojazd ten z informacją 
o sprzedaży stał zaparkowany na posesji 
w gm. Puchaczów. Właściciel oszacował 
straty na kwotę 6 tys. zł.

Do zdarzenia doszło w nocy z wtor-
ku na środę. Jak ustalili funkcjonariusze 
mężczyźni najpierw ukradli tablice 
rejestracyjne z dwóch pojazdów za-
parkowanych w Puchaczowie po czym 
podczepili do suzuki i do swojego samo-
chodu, którym się poruszali. Skradziony 
pojazd ukryli na posesji wujka jednego 
ze sprawców w gm. Niedrzwica Duża. 
Tam samochód zastał przez nich prze-
malowany z koloru czerwonego na kolor 
czarny. Policjanci odzyskali skradziony 
pojazd i przekazali właścicielowi.

Funkcjonariusze odzyskali też 
skradzione tablice rejestracyjne. 22 

września 22–letni mieszkaniec Chełma 
usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. 
Dzień później ten sam zarzut policjanci 
przedstawili jego koledze. Obaj męż-
czyźni zostaną doprowadzeni przed 
oblicze prokuratora, który zadecyduje 
o ich dalszym losie.

Zgodnie z obowiązującym prawem 
przestępstwo to zagrożone jest karą do 
10 lat pozbawienia wolności.
Zatrzymano pedofila

26 września funkcjonariusze policji 
zatrzymali 41-letniego mieszkańca Lu-
blina, który 12 września w gminie Lu-
dwin próbował wykorzystać seksualnie 
12-latka. Podejrzany został wytypowany 
m.in. na podstawie rysopisu i wyglądu 
samochodu, którym się poruszał. Póź-
niej Krzysztofa H. rozpoznał również 
napastowany chłopiec z Ludwina. 
Mężczyźnie postawiono zarzut usiło-
wania doprowadzenia 12-latka do innej 
czynności seksualnej i pozbawienia go 
wolności. Prokurator zdecydował się 
na aresztowanie Krzysztofa H., a jego 
decyzję 27 września utrzymał w mocy 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Oskarżo-
ny nie przyznał się do zarzucanego mu 
czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Zdarzenie miało miejsce 12 września. 
Zgodnie z relacją nastolatka w momencie 
kiedy chłopiec szedł na boisko zatrzymał 
się przy nim czarny samochód, a kierowca 
zapytał o drogę. Potem  zaproponował 
chłopcu, że go podwiezie. Kiedy jednak 
samochód minął boisko 12-latek przestra-
szył się i wyciągnął telefon komórkowy. 
Mężczyzna mu go wyrwał, chwycił dziec-
ko za koszulę i kazał ściągać spodenki. 
Dzięki temu, że samochód cały czas jechał 
wolno chłopcu udało się wyskoczyć z auta. 
Pobiegł do ludzi, którzy pracowali w polu 
a ci zawiadomili policję.

Najbardziej bulwersujące w spra-
wie jest to, że przeciwko aresztowanemu 
toczy się już w Świdniku proces o mole-
stowanie dwóch nieletnich z Lublina, do 
czego miało dojść w 2009 i 2010 roku. 
Oskarżony odpowiada jednak z wolnej 
stopy bo jak powiedział Dziennikowi 
Wschodniemu  Artur Ozimek, rzecznik 
Sądu Okręgowego w Lublinie: Sąd 
zastosował dozór policji a od aresztu 
odstąpił ze względu na to, że podejrzany 
miał na utrzymaniu trójkę dzieci. Wziął 
też pod uwagę stan zdrowia jego byłej 
żony, która była w ciąży.

Małolatom nie sprzedajemy
28 września dzielnicowy z Komen-

dy Powiatowej Policji w Łęcznej wspól-
nie ze funkcjonariuszką Straży Miejskiej 
w Łęcznej w ramach  Programu Stop 18 
odwiedzili punkty sprzedaży wyrobów 
tytoniowych. Sprzedawców informo-
wano o przysługujących im prawach  
i konsekwencjach łamania przepisów, 
bowiem cała akcja skoncentrowana jest 
na działaniach edukacyjnych. Ulotki 
oraz naklejki, które w ramach tej akcji 
rozdawali funkcjonariusze  zawierają 
między innymi informację o tym, jaką 
karę można wymierzyć sprzedawcy, 
który nie przestrzega zakazu sprzedaży 
tytoniu młodym ludziom. Stróże prawa 
przypomnieli również sprzedawcom, 
że mają oni prawo żądać dokumentu, 
który potwierdzi pełnoletniość osoby 
kupującej papierosy. Sprzedawcy mieli 
za zadanie wypełnić test dotyczacy za-
sad handlu wyrobami tytoniowymi. Za 
dobrą znajomość przepisów prawnych 
otrzymywali dyplom.

Program Odpowiedzialnej Sprzeda-
ży został uruchomiony w 1998 roku i co 
roku odbywa się jego nowa edycja. Jego 
celem jest ograniczenie niepełnoletnim 
dostępu do wyrobów tytoniowych w 
punktach sprzedaży.                      (nor)

Muzeum Regionalne w Łęcznej 
zaprasza na otwarcie wystawy Bartło-
mieja Michałowskiego „Akwarelowy 
śpiew z bożnicy. Wspomnienie łęczyń-
skiego sztetl.”, które odbędzie się 6 
października 2011r. (czwartek) o godz. 
18 w siedzibie Muzeum przy ul. Bożni-
czej 17 w Łęcznej. Wernisaż wystawy 
uświetni koncert w wykonaniu Alfreda 
Schreyera z Drohobycza – jednego z 
ostatnich uczniów Brunona Schulza 
cudem ocalonego z holocaustu. Artyście 
towarzyszyć będą muzycy z Drohoby-
cza Tadeusz Serwatka ( akordeon) i Lew 
Łobanow ( fortepian).                   RN

Wystawa
w muzeum
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Poezja, kolarstwo, ekologia – to 
tylko niektóre pasje księdza Janusz 
Kozłowskiego, z którym można było 
się spotkać w łęczyńskim muzeum.

- Ksiądz jest bardzo skromnym 
człowiekiem, ale wcale nie odstaje od 
najlepszych kolarzy. Potrafi przejechać 
ponad 300 km dziennie – mówił na spo-
tkaniu przyjaciel księdza, zajmujący się 
zawodowo kolarstwem. 

Duchowny obecnie służy w parafii 
w Świdniku, (poprzednio w Ludwinie). 
Ma za sobą rowerowe pielgrzymki do 
Rzymu (trzy razy), Fatimy, Lourdes, 
Wilna i Nordkapp. Ostatnia wyprawa 
to wypad do sanktuarium maryjnego w 
Medugorje (Bośnia i Hercegowina). 

Swoje osiągnięcia rowerowe duchow-
ny przedstawił w liczbach. – Na przykład 
pielgrzymka do Fatimy, gdzie mieliśmy do 
przejechania  4, 5 tys. km, zajęła nam 29 dni. 
Średnio dziennie na takiej wyprawie 
jeździmy około 150 km – opowiadał 
ksiądz Kozłowski, który w sumie prze-
jechał rowerem ponad 25 tys. km.

Pielgrzymi, którzy podróżują 
z księdzem nie wożą sakw, bo 
bagaże wszystkich kolarzy jadą w 
samochodzie. - Liczba uczestników 
wypraw jest różna, od kilkunastu 
do około 70 osób. Jednak przy 
większej grupie pojawiają się 
trudności logistyczne – tłumaczył 
ksiądz Kozłowski. 

Jeśli ktoś nie ma siły na dalszą 
jazdę, podjeżdża do kolejnego punktu 
autem. Pielgrzymi gotują ciepłe posiłki 
w czasie przerw, śpią czasami w namio-
tach, nieraz w hotelach. 

Do Medugorje (niecałe 1500 km) 
rowerzyści jechali osiem dni. Dotarli do 
celu mimo przeszkód. - Kolega zapatrzył 
się i wpadł do rowu. Złamał sobie szczękę – 
opowiada jedna z uczestniczek wyprawy. – 

Nigdy nie zapomnę też jak lało i musieliśmy 
gotować w przyczepce – dodaje. 

Celem wypraw rowerowych są miej-
sca kultu religijnego, ale też kontemplo-
wanie przyrody. To właśnie natura stała się 
głównym tematem poezji księdza Janusza 
Kozłowskiego. Swoje wiersze duchowny 
czytał na spotkaniu w muzeum. 

Powtarzającym się motywem w poezji 
księdza jest także chleb. – Mama piekła 
przepyszny chlebek, bez żadnych sztucznych 
dodatków. Kiedy upadł, całowała i zjadała 
go, w ten sposób uczyła szacunku do chleba 
– opowiadał ksiądz Kozłowski.

Pieczywa na naturalnym zakwasie 
można było spróbować po spotkaniu z 
duchownym. Kolejki chętnych ustawiały 
się, by spróbować gryczaka albo posma-
rować kromkę smalcem, dodać ogórka i 
zjeść prawdziwie swojską kanapkę. 

Kamil Kulig

Kolarz w sutannie

Z doświadczeniem: w oparciu o wykonywaną pracę, pełnione 
stanowiska,  wykształcenie, życie w systemie socjalistycznym 
oraz nowej też trudnej rzeczywistości, systemie polityczno-
gospodarczym niedookreślonym.

Julian  Michał  Tałęda
mgr finansów i bankowości, studia podyplomowe: zarządzanie 
w administracji, prawno-samorządowe.
Praca zawodowa: księgowy, lustrator, dyrektor SKR, viceprezes 
Gminnej Spółdzielni, własna działalność gospodarcza, 
sekretarz powiatu.

KANDYDAT   DO   PARLAMENTU

Główne zadania i założenie do realizowania i zrealizowania w parlamencie, to:
- zmiany prawne we wszystkich sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, które dziś, bardziej niż 
kiedykolwiek, utrudniają skutecznie inwestycje, są problemem dla przedsiębiorczości jak i osób indywidualnych,  
- zmiany w sposobach, zasadach a szczególnie w terminach wydawania decyzji administracyjnych, dziś na podstawie doświadczeń 
inwestycyjnych stwierdza się niespójność przepisów, co pogłębia nie przygotowana, ale polityczna kadra samorządowa,
- zdecydowana walka z bezczynnością urzędników i organów,
- wprowadzenie wysokich, nieuniknionych kar dla organów i urzędników, które przeciągają terminy administracyjne 
ustanowione kodeksem postępowania administracyjnego,
- zdecydowana zmiana co do odpowiedzialności za podejmowane decyzje; należy skończyć z decyzjami zespołowymi 
czy komisyjnymi i zastapić je decyzjami i odpowiedzialnością konkretnych osób i organów,
- zmiany w wykorzystywaniu środków  tzw. unijnych bowiem z obserwacji i doświadczenia zdecydowanie wynika nie 
trafność finansowania zadań, przedsięwzięć, które nie dają nic dla  rozwoju gospodarczego, np. szkolenia dla szkoleń,  
szumnie zwanych inwestycjami w człowieka,
- bezwzględna zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, stan aktualny utrudnia właściwą realizacje zadań, są nie 
życiowe, nie przygotowane do uzyskania dobrej jakości usług i prac, często zamiast oczekiwanych oszczędności jako 
wynik powstaje bubel i większe wydatki,
- zmiany na odcinku bankowość  -  przedsiębiorca, bankowość  -  człowiek jako osoba fizyczna; usługi bankowe są 
bardzo drogie, stanowią ogromny, nie zasadny koszt,
- zakończyć fikcyjne konkursy przy zatrudnianiu w administracji zastępując wyłącznie przygotowaniem zawodowym 
i konkretnymi kwalifikacjami,
- wprowadzić jako jedyny i podstawowy warunek uczestnictwa w radach nadzorczych spółek skarbu państwa kolej-
ność w rejestrze, bowiem obecnie osoba bezpartyjna pozostaje bez szans. To zakończy partyjniactwo i kolesiostwo, 
wprowadzi zdrowe zasady, ale też właściwy nadzór.

Szanowni  Wyborcy - zmieniony skład osobowy w parlamencie, to 
podstawowy klucz do pozytywnych zmian w gospodarce, w zarządzaniu,                  
w życiu codziennym człowieka. Parlamentarzysta zasiadający kilka kadencji, 
nie dostrzega potrzeby zmian, jest uwikłany w partyjniactwo i układy.

Wyborco: zmienia się świat, zmienia się gospodarka i zarządzanie, nad-
chodzi, zbliża się kryzys finansowy spowodowany ogromną nadbudową nie-
potrzebnych stanowisk urzędniczo-doradczych w kraju, ale także unijnych, co 
przy spadku produkcji i usług doprowadzi do ogólnego zmęczenia społeczności, 
a rozpiętość wynagrodzeń na korzyść nie efektywnych gospodarczo wywoła  
gniew każdej jednostki ludzkiej, wzmacniając fale rozruchów, strajków z 
rewolucją włącznie.

Wyborco zaufaj innym, spowoduj zmiany bo to jedyny klucz do zapo-
biegnięcia bardzo źle zarządzanej gospodarce, do właściwego wydatkowania 
środków budżetowych w której priorytetem będzie: ochrona zdrowia, bezpie-
czeństwo publiczne, edukacja i wykształcenie; rezygnując:                  

- z udziału w niepotrzebnych, nieludzkich konfliktach gdzie giną ludzie, 
stają się kalekami w dalszym życiu z przyczyn politycznych,

- ze sponsoringów, dziś nie zasadnych, likwidując tysiące stanowisk jako 
drugie i kolejne wynagrodzenie dla tzw”swoich”, oni dziś nie odczuwają 
trudności w czasie, kiedy miliony ludzi żyje w biedzie, kiedy brak na leki 
większości potrzebującym, kiedy dzieci idą głodne do szkoły,

Wyborco taki system i zasady gospodarki w POLSCE fundowane przez 
aktualny rząd i parlament, kiedy budżet opiera się na sprzedaży majątku 
zaliczając jako dochód bez akumulacji dobiega końca swego kresu. Za dwa, 
trzy lata powstanie ogromny deficyt gdy zabraknie majątku narodowego na 
tzw. prywatyzacje, to wszystko zmierza do upadku nie tylko gospodarczego 
ale i moralnego.

Wyborco - rozbij szarość dzisiejszego parlamentaryzmu, zaufaj innym, bo 
ten stan osobowy i polityczno-gospodarczy doprowadza do upadku.

Wyborco  - pokaż siłę karty do głosowania w tym systemie 
demokratycznym.

Wyborco - spowoduj, by dzisiejsi parlamentarzyści doświadczyli jutro, jak 
można żyć, będąc zatrudnionym w zakładzie pracy z oferowanym wynagrodze-
niem, jak można żyć i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. 
Bo przecież to oni bezpośrednio i pośrednio taki stan dobrobytu przygotowali.

Wyborco – zagłosuj na kandydata z powiatu łęczyńskiego, na kandydata 
SLD, nie popieraj tych, którzy doprowadzili do stanu, że podatki pobierane od 
ludności nie wystarczają na obsługę długu, tych, którzy zabierając społeczeń-
stwu, budują zagranicznej finansjerze majątki, tych, którzy świadomie bądź z 
niewiedzy doprowadzają do upadłości i upodlenia bliźniego.

Ogłoszenie Komitetu Wyborczego SLD
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Fenomen Łęczna
dowiska dla helikopterów oraz rozbudowę 
lecznicy. Lądowisko czeka już tylko na 
dopuszczenie do użytkowania co zdaniem 
Piotra Rybaka, dyrektora placówki, nastąpi 
najpóźniej w listopadzie. W październiku 
natomiast rozpoczyna pracę nowoczesny 
oddział intensywnej opieki medycznej. 
W budynku OIOM znajduje się 8 do-
datkowych łóżek wraz z aparaturą pod-
trzymującą życie pacjentów z rozległymi 
oparzeniami. Stoi już też bardzo potrzebna, 
nie tylko w leczeniu oparzeń, komora hi-
perbaryczna kupiona za 2,5 mln zł, będąca 
szóstym w kraju tego rodzaju urządzeniem 
ratującym życie i zdrowie. - Terapia tlenem 
ratuje życie m.in. chorym, którzy zatruli się 
tlenkiem węgla, tzw. czadem – mówi 
Piotr Rybak. Pomaga też w leczeniu 
ran wywołanych odmrożeniami lub 
cukrzycą, rozległych oparzeń czy prze-

wlekłego zapalenia kości. Generalnie 
pomaga w gojeniu bardzo różnych ran. 
Jednorazowo do komory może wejść 
12 pacjentów lub dwóch chorych na 
wózkach inwalidzkich. Wewnątrz będą 
przebywać pod opieką lekarzy. 

Zakup komory hiperbarycznej 
i budowa lądowiska kosztowało 7 
mln zł, z których 5 mln wyłożyło 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a 
2 mln zł to pieniądze szpitala i wsparcie 
ze strony kopalni Bogdanka.

O tych spektakularnych inwestycjach 
szeroko rozpisywała się prasa. Mniej osób 
już wie, że w Łęcznej stosuje się bardzo 
nowoczesne procedury nie tylko przy 
leczeniu oparzeń. Łęczyńska ortopedia 
oferuje pacjentom wszczepienia endo-
protezy biodra czy kolana nowoczesną 
metodą, dzięki czemu po takiej operacji 
można już zostać wypisanym ze szpitala 
w ciągu tygodnia a nie kilku jak ma to 
miejsce po tradycyjnym zabiegu. 

– Wypisujemy pacjenta wtedy, kiedy 
potrafi poruszać się o kulach, włącznie 
z wchodzeniem po schodach – mówi 

dyrektor Rybak. Sama operacja nie różni 
się specjalnie od tych, przeprowadzanych 
już w wielu innych szpitalach. Aby dostać 
się w pole operacyjne nie przecina się 
mięśni a rozszczepia się ich włókna. Sedno 
szybkiej rekonwalescencji tkwi też w spe-

cjalnym systemie rehabilitacji tzw. Rapid 
recovery. Z metody korzystają już m.in. 
ortopedzi z Anglii, Belgii i Niemiec, a 
nasz szpital wprowadza go jako placówka 
wiodąca w kraju. Jego istotą jest fakt, że w 
tym samym dniu, w którym wymieniliśmy 
staw kolanowy lub biodrowy, chory wstaje 
z łóżka. W tej nowatorskiej metodzie 
niezwykle ważne jest oswojenie pacjenta 
ze schorzeniem. Już na miesiąc przed 
zabiegiem organizujemy spotkania dla 

chorych ale i ich rodzin, podczas których 
informujemy o przyczynach zwyrodnień, 
przebiegu choroby oraz o rehabilitacji. 
Efekty są wspaniałe, chorzy nie tylko szyb-

ciej wracają do sprawności ruchowej ale 
także po zabiegu potrzebują dużo mniej 
środków przeciwbólowych.

Ten system wstawiania endoprotez 
w Łęcznej stosuje się od stycznia i dzięki 
szeptanej propagandzie na operację do 
szpitala przyjeżdża coraz więcej chorych 
spoza województwa lubelskiego. Jak 
twierdzą w szpitalu już połowa operowa-
nych pochodzi z okolic Śląska, Mazow-
sza, czy Podkarpacia. Ta popularność 
rodzi różne problemy a głównym jest 
wydłużenie kolejki na zabieg. Jeszcze 

kilka miesięcy temu czas oczekiwania 
na operację liczono w tygodniach, te-
raz wynosi około roku. To i tak ciągle 
„mało” bo w Lublinie i okolicy brakuje 
oddziałów ortopedycznych i jak wynika 
z danych Najwyższej Izby Kontroli, 
najdłużej w kraju do ortopedy czekają 
właśnie pacjenci w Lublinie. Na przy-
kład  w szpitalu przy ul. Jaczewskiego 
w Lublinie chorzy w stanie określonym 
przez lekarzy jako „stabilny”, na zabieg 
mogą czekać nawet do 2023 roku! 

Co prawda związani ze służbą zdro-
wia twierdzą, że sytuacja już w przyszłym 
roku powinna się na Lubelszczyźnie 
poprawić (przestaniemy odczuwać ne-
gatywne skutki finansowe „algorytmu” 
wprowadzonego przez rząd Jarosława 
Kaczyńskiego, a stopniowo wycofywa-
nego decyzją rządu Donalda Tuska) ale 

w polskiej służbie zdrowia nie ma nic 
pewnego. Pozostaje się cieszyć, że 
rodzima placówka szpitalna oferuje 
przynajmniej usługi na najwyższym 
poziomie medycznym. I ten wysoki 
zakres usług medycznych będzie się 
stale poszerzał.  W planach łęczyńskie-
go szpitala są zakupy nowej aparatury: 
sztucznych nerek, płuc oraz urządzenia 
monitorującego krążenie. 

- Pieniądze zebrane podczas cha-

rytatywnej zbiórki zorganizowanej przez 
GKS Bogdanka S.A. mają pomóc w 
utworzeniu ośrodka mikrochirurgii oraz 

jedynego w Polsce oddziału leczenia oparzeń 
dróg oddechowych – informował podczas 
konferencji dr Łukasz Drozdz ze Wschod-
niego Centrum Oparzeń. Sekundował mu 
dr Krzysztof Bojarski, zastępca dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Łęcznej, który mó-
wił o nawiązywaniu przez zespół Wschod-
niego Centrum Oparzeń pod kierownictwem 
prof. Jerzego Strużyny międzynarodowych 
kontaktów. Wszystko to ma zwiększyć 
możliwości lecznicze placówki i umożliwić 
na przykład właśnie uruchomienie ośrodka 
leczenia oparzeń wziewnych, którego w 
Polsce jeszcze nie ma. Takim inicjatywom 
można tylko przyklasnąć. 

Ryszard Nowosadzki

dok. ze str. 1
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Wieści z Puchaczowa 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Puchaczowie realizuje projekt syste-
mowy pt.: „Spektrum możliwości” w 
ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Dzia-
łanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej, współfi nansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Projekt jest skierowany do 8 osób bez-
robotnych, w tym 1 osoby niepełnospraw-
nej w stopniu lekkim, w wieku aktywności 
zawodowej, będących mieszkańcami 
gminy Puchaczów oraz korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej.

Projekt zakłada kompleksowe 
wsparcie osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, wykorzystując instru-
menty aktywizacji społecznej, zdrowot-
nej, edukacyjnej oraz zawodowej.

W wyniku rekrutacji wyłoniono 
grupę docelową złożoną z 8 benefi cjen-
tów ostatecznych, którzy zostali objęci 
działaniami w projekcie. Ze wszystkimi 
uczestnikami projektu został zawarty 
kontrakt socjalny.

W ramach aktywnej integracji benefi -
cjenci biorą udział w zajęciach grupowych
i indywidualnych w zakresie treningu 
kluczowych kompetencji i umiejętności 
społecznych oraz doradztwa zawodo-
wego. Ponadto benefi cjenci zdobywają 
nowe kwalifi kacje zawodowe uczestni-
cząc w wybranych przez siebie kursach 
i szkoleniach zawodowych: 
- Kurs prawa jazdy kat. B,
- Kurs brukarza,
- Kucharz małej gastronomii,
- Obsługa kas fi skalnych oraz podstawy 
obsługi komputera.

Uczestnicy projektu poza w/w 
wsparciem otrzymują zwrot kosztów 
dojazdu, materiały szkoleniowe, ubez-
pieczenie NW oraz wyżywienie.

8 września 2011r.,odbyło się ofi cjalne 
otwarcie kompleksu boisk sportowych 
„ORLIK 2012” wybudowanego w ramach 
programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”. 
Inwestycja została sfi nansowana ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego i budżetu Gminy Puchaczów.

Uroczystość rozpoczęła się od roze-
grania towarzyskiego meczu piłki nożnej 
drużyn z powiatu łęczyńskiego i gminy 
Puchaczów, następnie wójt gminy Pucha-
czów powitał wszystkie przybyłe osoby. 
Na uroczystości zaszczycili nas swoją 
obecnością m.in. Justyna Syroka z-ca dy-
rektora Gabinetu Wojewody Lubelskiego, 
Mirosław Korbut dyrektor Departamentu 
Kultury i Sportu w Lublinie, Krzysztof 
Babisz Kurator Oświaty w Lublinie, Marian 
Starownik poseł na Sejm, Adam Niwiński 

starosta powiatu łęczyńskiego, Kazimierz 
Budka w-ce starosta powiatu łęczyńskiego,  
Andrzej Chrząstkowski wójt gminy Wierz-
bica, Jacek Koziński wójt gminy Uścimów, 
proboszcz parafi i p.w. WNMP w Puchaczo-
wie ks. Zenon Bzdyrak, wikary parafi i ks. 
Jarosław Kozak, Przedstawiciele nadzoru 
budowlanego Starostwa Powiatowego w 
Łęcznej, dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych gminy Puchaczów, dyrektorzy i w-ce 
dyrektorzy placówek oświaty w gminie 
Puchaczów, radni i sołtysi gminy.

Nie zabrakło występów artystycz-
nych dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych w Nadrybiu, Ostrówku, i Zespołu 
Szkół w Puchaczowie, które prezentowały 
swoje osiągnięcia artystyczne. Wszystkich 
uczestników imprezy zabawiała maskotka 
„Tygrysek”. Najfajniejszym punktem 
uroczystości stał się występ taneczny 
pań z Urzędu Gminy Puchaczów wraz z 
przedszkolakami z Puchaczowa.

4 września z okazji Dożynek 
Gminnych na boisku Orlik 2012w 
Puchaczowie, odbył się Powiatowy 
Turniej Siatkówki Mężczyzn o Pu-
char Wójta Gminy i Rady Gminy 
Puchaczów. 

Do turnieju zgłosiło się trzy drużyny 
z terenu naszego powiatu. Oprócz gospo-
darzy – Puchaczowa, mogliśmy oglądać 
reprezentantów gmin Cyców i Spiczyn. 
Turniej rozegrano systemem „każdy z 
każdym” do dwóch wygranych setów. 
W pierwszym spotkaniu Puchaczów po-
konał Spiczyn 2:1. Pierwszy set wygrali 
goście i zawodnicy naszej gminy dopiero 
w tai–braku udowodnili swoją wyższość. 
W drugim meczu turnieju Cyców gładko 
pokonał Spiczyn 2:0 i stał się faworytem 
decydującego o zwycięstwie w turnieju 
trzeciego meczu z gospodarzami. Mecz 
o I miejsce lepiej zaczęli zawodnicy z 
Cycowa i po objęciu prowadzenia nie 
oddali go do końca pierwszego seta. 
W drugim secie trwała zażarta walka o 
każdy punkt. Dzięki doskonałej grze w 
obronie, zespół gospodarzy wygrał tę 
partię i doprowadził do decydującego 
seta. W nim od początku siatkarze Pucha-
czowa prowadzili kilkoma punktami by 
ostatecznie wygrać całe spotkanie 2:1.

Puchary drużynom wręczali prze-
wodnicząca Rady Gminy Urszula Hucz, 
v-ce przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Sarama i radni gminy Kazimierz Gnyp 
i Stanisław Brutt. Turniej zakończył się 
późnym wieczorem przy blasku refl ekto-
rów i zapachu pieczonej kiełbaski.

Zwycięska drużyna Puchaczowa 
grała w składzie: Włodarczyk Daniel, 
Niedzielski Piotr, Majewski Piotr, 
Kowalski Adrian, Kuśpit Jacek, Golan 
Andrzej, Kwiatkowski Marek, Marcinek 
Łukasz.

Od 19.09.2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie została 
reaktywowana kawiarenka internetowa. Mieści się ona w części budynku OSP na II 
piętrze. Godziny jej otwarcia pokrywają się z czasem pracy GOK, czyli od ponie-
działku do piątku w godz. 800-1800. 

Fakt otwarcia na nowo kawiarenki zawdzięczamy przychylności i chęci współ-
pracy OSP w Puchaczowie reprezentowanej przez Prezesa Pana Dariusza Kononiu-
ka. Miejscowa straż przekazała placówce w użytkowanie sprzęt i pomieszczenie 
w zamian za nadzór i udostępnienie ich dla miejscowej społeczności. Jeżeli okaże 
się, iż zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę będzie większe istnieje możliwość 
wydłużenia czasu jej otwarcia. 

Wsparcie dla bezrobotnych

Działa internetowa kawiarenka

Uczestnictwo w Festynie „Święto 
Jesieni” w Kazimierzu Dolnym.

Gminny Ośrodek Kultury w Pucha-
czowie organizuje wyjazd dla pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich do Kazimierza na 
festyn „Święto Jesieni” w dniu 25 wrze-
śnia 2011r. Impreza, która nawiązuje do 
tradycji dożynek, odbędzie się już po raz 
trzynasty na błoniu przy ulicy Puławskiej 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Orga-
nizowana jest tradycyjnie przez Muzeum 
Przyrodnicze Oddział Muzeum Nadwi-
ślańskiego i Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli.
Jesienny Konkurs Recytatorski, 25 listopada

Konkurs o zasięgu gminnym, mający 
na celu doskonalenie warsztatu uczest-
ników w zakresie pięknego mówienia. 
Skierowany do młodzieży szkolnej z 
terenu gminy. 
Rambit – Turniej Międzyszkolny, listopad

Impreza cykliczna. Ma na celu wy-
kształcenie w młodzieży zasad zdrowego 
współzawodnictwa i wspólnej dobrej za-
bawy. Tematyka turnieju uzależniona jest 
od wieku uczestników i ich zainteresowań, 
czy potrzeb np. profi laktyka uzależnień, 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wystawa  „Moje interpretacje”, 
lokalna, Puchaczów, listopad

Wystawa konkursowych prac pla-
stycznych wykonanych przez młodzież 
szkolną. Interpretacje obrazów znanych 
światowych malarzy.
Andrzejkowe Spotkania – „ Świętego 
Andrzeja”, Puchaczów, listopad

Prezentacja tradycyjnych wróżb, 
zabaw andrzejkowych z bogatej obrzędo-
wości   lubelszczyzny, połączona z zabawą 
andrzejkową. Adresowana do dzieci i 
młodzieży z terenu gminy. 
„Spotkania ze sztuką ludową - Andrzej-
ki”, Puchaczów, listopad

Impreza popularyzująca  sztukę 
ludową i dorobek artystyczny, połączony 
z zabawą andrzejkową. Skierowana do 
lokalnej społeczności i kół gospodyń 
wiejskich.
„Świąteczne Klimaty”, lokalna, Pucha-
czów, grudzień

Impreza mająca na celu kultywowa-
nie i podtrzymywanie tradycji związanych 
z okresem świąt Bożego Narodzenia i 
zimy. Jej uczestnikami są dzieci i młodzież 
z placówek oświatowych z terenu gminy 
Puchaczów.

Orlik już otwarty

Kalendarium imprez GOK w Puchaczowie

Turniej Siatkówki 
Mężczyzn
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„JEŻELI MY ZAPOMNIMY O NICH, 
TY BOŻE ZAPOMNIJ O NAS”

17 września na zaproszenie Stowa-

rzyszenia Pamięć i Nadzieja Starosta 
Adam Niwiński oraz Wójt Gminy Cyców 
Jan Baczyński vel Mróz wzięli udział w 
uroczystym odsłonięciu pomnika ku czci 
Polaków ofiar ludobójstwa ukraińskich 
nacjonalistów na Kresach wschodnich II 
Rzeczypospolitej w latach 1943-1945. 
Uroczystości odbyły się w Chełmie.

„Historii nie da się już odmienić, nie 

da się przywrócić do życia ofiar, których 

krew – polska ale również i ukraińska – wsią-

kała w tą ziemię. Ale z wydarzeń przeszłości powinniśmy wyciągać naukę dla obecnych i 

przyszłych pokoleń. Odsłonięty uroczyście pomnik nie jest przeciwko komuś ani przeciw 

czemuś, to miejsce, do którego przychodzimy pokłonić się prochom Naszych Rodaków. 

Naszym obowiązkiem jest dokumentowanie losów naszych obywateli, niezależnie od 

tego, jak trudna byłaby prawda związana z tym losem”– tak stwierdził Starosta Łęczyń-

ski w liście okolicznościowym, który złożył na ręce Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” . 

Starosta wyraził również nadzieję że tego typu inicjatywy będą dążyły do przywrócenia 

prawdy historycznej o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, 

co jest niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.

W Starostwie Powiatowym w Łęcznej przeprowadzono dobrowolną zbiórkę pieniędzy 

na budowę tego pomnika.

OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY 
W ŁĘCZNEJ

Placówka przede wszystkim zapewnia edukację dzieciom i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym lub z niepełnosprawnością sprzężoną, która 

umożliwi im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Na dzień dzisiejszy pod opieką znajduje się 15 dzieci z mocnym 

upośledzeniem z terenu całego powiatu łęczyńskiego.  Stworzono gru-

py do których przydzielone zostały dzieci w zależności od stopnia ich 

niepełnosprawności, do każdej z grup przydzielony jest wychowawca 

wraz z pomocą wychowawczą.  Ośrodek cieszy się dużym zaintereso-

waniem wśród rodziców niepełnosprawnych dzieci - od października 

ma zwiększyć się liczba wychowanków.

„Otwarcie tego ośrodka to strzał w dziesiątkę. Nie dlatego, że po-

zbywam się dziecka na tyle godzin, lecz dlatego że Weronika odnalazła 

się w tym ośrodku, zaakceptowała ludzi którzy się nią opiekują jak i 

odnalazła się wśród innych dzieci.” – opowiada mama Weroniki, jednej 

z podopiecznych ośrodka - „Mówię to w imieniu nie tylko mojej córki, 

ale wszystkich dzieci, bo widzę ich zadowolenie, widzę jak one się tam 

rozwijają. Mam nadzieje że czas spędzony  w tym ośrodku  pomoże im 

choć odrobinę usamodzielnić się. Składam wielkie podziękowania dla 

wszystkich  ludzi, którzy przyczynili się do powstania tego ośrodka” 

Jednostka zapewnia swoim podopiecznym kompleksową opiekę 

jak i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii 

psychologicznej i logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej świadczoną 

w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możli-

wości i potrzeb wychowanków. 

Rewalidacja polega na  przywróceniu człowiekowi pełnej sprawności. 

Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym 

wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. 

Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Zespół terapeutyczny ośrodka złożony jest z wykwalifikowanej 

kadry pedagogicznej w skład którego wchodzi czterech pedagogów - w 

tym również pani dyrektor Aneta Zabłocka; logopeda, psycholog oraz 

pomoc wychowawcza.  Załoga opracowuje odpowiednio dla każdego 

wychowanka indywidualny program rewalidacyjno-wychowawczy lub 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, mając na uwadze 

niepowtarzalność i specyfikę dziecka. Wychowankowie uczą się, bawią 

i ćwiczą w grupach 2-8 osobowych pod kierunkiem nauczyciela-wycho-

wawcy, wspomaganego przez opiekuna. 

W piątek 30 września odbyło się oficjalne otwarcie ośrodka, 

które zaczęło się od mszy świętej, w której uczestniczyli rodzice wraz z 

dziećmi, a o godzinie 12.00 odbyła się część artystyczna przygotowana 

przez dzieci z klasy integracyjnej z Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej przy 

ulicy Jaśminowej 6.  

Nowa jednostka Powiatu Łęczyńskiego znajduje się przy ulicy 

Krasnystawskiej w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Swoją 

działalność rozpoczęła we wrześniu 2011 roku. Placówka czynna jest 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30.

RADA POWIATU POWOŁAŁA 
NOWEGO SKARBNIKA

W dniu 12.09.2011 r. podczas X sesji 

Rady Powiatu powołano na stanowisko 

Skarbnika Powiatu panią Patrycję Miazio.

Nowy Skarbnik Powiatu posiada 11 

letnie doświadczenie na stanowisku Głów-

nego Księgowego. Dotychczas pracowała w 

Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w 

Urszulinie. Pani Patrycja ukończyła studia 

na kierunku Administracja na UMCS-ie 

oraz podyplomowe studia na kierunku 

Rachunkowość.
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Kronika Milejowska

Przegląd CycowaPrzegląd Cycowa

Maria i Tomasz Bedlińscy, Anna 
i Adam Brzozowcowie, Danuta i 
Ryszard Ciepłowscy, Janina i Jan 
Hołubowie, Zofia i Józef Janiukowie, 
Janina i Jerzy  Kierepkowie, Zofia 
i Tadeusz Klocowie, Klementyna i 
Franciszek  Koniszewscy, Marianna i 
Roman Kowalscy, Janina i Jan Kunec-
cy, Krystyna i Henryk Kutrowie, Ha-
lina i Ryszard Leszczyńscy, Barbara i 
Edward Pikułowie, Jadwiga i Henryk 

Pierwsze lata życia dziecka to naj-
lepszy okres w jego rozwoju. Większość 
wrodzonych zdolności dziecka rozwija 
się intensywnie w wieku przedszkolnym. 
To właśnie w tym wieku dzieci szybko 
przyswajają wiedzę, dlatego tak ważny 
jest ich rozwój intelektualny. 

Najtrudniejszy dostęp do przed-
szkola mają dzieci mieszkające na 
wsi - chodzi tam jedynie co czwarty 
trzylatek. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom rodziców i zapotrzebowaniu 
na ośrodki przedszkolne, z dniem 1 
sierpnia 2011r. Gmina Cyców rozpoczę-
ła realizację projektu 
pt. „Punkty Przed-
szkolne szansą edu-
kacyjną  dla dzieci  
wiejskich z Gminy 
Cyców” w ramach 
Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX. Roz-
wój wykształcenia 
i kompetencji w re-
gionach Działanie 
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Projekt realizowany będzie do 
31.07.2014 roku.  

W zakresie tego projektu utworzo-
nych zostało osiem Punktów Przedszkol-
nych w  miejscowościach: Bekiesza, 
Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, 
Malinówka, Stawek, Świerszczów. Grupę 
docelową stanowią dzieci w wieku 3-5 lat 
oraz ich rodzice.

Całkowity budżet projektu „Punkty 
Przedszkolne szansą edukacyjną  dla 
dzieci  wiejskich z Gminy Cyców” wy-
nosi 2 379 160,00 zł, z czego 2 256 952 
zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wkład własny Gminy Cy-

ców stanowią po-
mieszczenia pod 
osiem punktów 
przedszkolnych, 
które zostały wy-
remontowane i 
wyposażone w 
nowe meble, za-
bawki i materia-
ły dydaktyczne 
do prowadzenia 
zajęć. 

Udział w projekcie dzieci i ich 
rodziców jest w pełni nieodpłatny. 
Zajęcia edukacyjne zaplanowano tak, 
by pozytywnie stymulować rozwój 
intelektualny i emocjonalny dzieci, 
aby czas który spędzą w przedszkolu 
był twórczy. Dzieci uczęszczające do 
punktów przedszkolnych mają zapew-
nione pięciogodzinne zajęcia z edukacji 
przedszkolnej, pięć dni w tygodniu. Za-

równo dzieci jak i rodzice zostały objęte 
wsparciem  psychologicznym i pedago-
gicznym. W punktach przedszkolnych 
prowadzone są także zajęcia z języka 
angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, 
zajęcia rytmiczno – taneczne oraz zaję-
cia logopedyczne. Oprócz bogatej oferty 
edukacyjnej  zapewniamy bezpłatny 
posiłek w ciągu dnia. 

W ramach działania zatrudnione  
zostały osoby zarządzające projektem, 
ośmiu nauczycieli wychowania przed-
szkolnego oraz specjaliści do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. Stałą pomoc w 
prowadzeniu zajęć zapewniają też rodzice, 
których udział i zaangażowanie stanowi 
ważny element projektu.

Zapisanie dziecka do przedszkola 
przyniesie korzyści zarówno dzieciom, 
jak i ich rodzicom. Gwarantujemy, że pod 
okiem naszych nauczycieli dzieci będą 
świetnie się bawić w gronie rówieśników, 
uczyć czytać i pisać, śpiewać piosenki i 
recytować wierszyki, otrzymają przygoto-
wanie przedszkolne niezbędne do dobrego 
startu w szkole.

W imieniu władz gminy oraz kadry 
zarządzającej projektem - serdecz-
nie zapraszamy do 
współpracy!

Punkty Przedszkolne szansą edukacyjną 
dla dzieci wiejskich z gminy Cyców

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: 
Gmina Cyców, ul. 
Chełmska 42, 21-
070 Cyców,  te l . 
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Złote gody
W dniu 11 września 2011 r. w Gminnym Domu Kultury w Cycowie odbyły 

się uroczystości jubileuszowe par małżeńskich. 
Ceremonia poprzedzona została mszą świętą w intencji jubilatów w kościele 

pw. Św. Józefa w Cycowie. Jubilaci zostali uhonorowani przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystego 
aktu dekoracji dokonał wójt gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz, któremu 
towarzyszył z-ca wójta Wiesław Pikuła. 

Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i życzenia. Nie mogło za-
braknąć tradycyjnej lampki szampana i gromkiego „Sto lat” dla Dostojnych 
Jubilatów. Po części oficjalnej jubilaci zaproszeni zostali na słodki poczęstunek. 
Wspólnie z Jubilatami świętowali ich najbliżsi: dzieci i wnuki, którzy przybyli 
na uroczystość. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, przepełnionej 
wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat.
W 2011 r. Złote Gody świętowali: Sadowscy, Maria i Zdzisław Sadow-

scy, Marianna i Czesław Sokołow-
scy, Krystyna i Gustaw Sosnowscy, 
Maria i Julian Sosnowscy, Wiesława 
i Wacław Stasikowscy, Marianna i Jan 
Stopowie, Teresa i Kazimierz Stopo-
wie, Anna i Mieczysław Stopyrowie, 
Halina i Ryszard Szyszowie, Halina i 
Władysław Szyszowie, Wiesława i Ry-
szard Waręciakowie, Alicja i Stanisław 
Wiązkowie, Alicja i Stefan Wilkowie, 
Sabina i Jerzy Ziembowie.

Obchody rozpoczęły się o 
godzinie 12.00 mszą w Kościele 
WNMP w Milejowie. Do udziału 
w uroczystościach zgłosiło się 14 
delegacji sołectw gminy Milejów 
z wieńcami dożynkowymi. Była to 
największa liczba uczestniczących 
z wieńcami przedstawicieli wsi od 
wielu lat.

Wśród wieńców m.in. były 
laureatki I miejsca w kategorii 
wieńców nowoczesnych na Do-
żynkach Wojewódzkich – zespół 
Jaszczowianki oraz wieniec z Biał-

ki, które zajął I miejsce na 
Dożynkach Powiatowych.

  Po mszy ustawiony 
korowód dożynkowy prze-
szedł na plac przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. 

Pierwsza część – ofi-
cjalna – złożona z wystą-
pień władz gminy i  za-

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Kultywowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów04 września 2011r.  odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury 

impreza kulturalna pod nazwą GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 
– KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH ZWYCZAJÓW I 
OBRZĘDÓW. Impreza współfinansowana była ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z 
zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”. Operacja miała na celu integrację 
 i rozwój aktywności oraz tożsamości społeczności lokalnej 
poprzez organizację imprezy o zasięgu gminnym kultywującej 
zwyczaje i obrzędy święta plonów.

proszonych gości zakończyła 
się wspólnym dzieleniem się 

chlebem. Część rozrywkowa 
rozpoczęła się występem zespo-

łów dziecięcych oraz 
wokalnych działają-
cych przy GOK. 

Wystąpiły zespoły 
Jaszczowianki i Za-
płocianki oraz Grupa 
Wokalna 40+. Następ-
nie zaprezentowały 
się zaproszone kape-
le ludowe i Zespół 
Śpiewaczy. W trakcie 
odbywał się I Gminny 
Piknik Sołtysów czyli 
różnorodne konku-
rencje, zawody dla 
sołtysów przybyłych 
na dożynki. 

Wieczorem odbył 
się koncert Cygań-
skiego Zespołu Pieśni 
i  Tańca ROMA, na 
który zgromadziło się 
ponad 600 osób a po 
koncercie odbyła się 
zabawa taneczna.

Równolegle od-
bywała się wystawa 
p r a c  z g ł o s z o n y c h 
na konkurs Gminne 
rękodzieło, na której 
obejrzeć można było 

rzeźby, hafty, koronki, obrusy, 
wyroby garncarskie i wiele in-
nych. Już po raz drugi organi-
zowany był konkurs Kulebiaki 
i inne przysmaki – w tym roku 
w kategoriach nalewki i kule-
biaki. Łącznie 20 osób, które 
wzięło udział  w konkursach 
przygotowały wspaniałe stoiska 
prezentujące ich dorobek. 
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W latach 80-tych niedzielne 
popołudnia spędzane przy zielonym 
boisku były jedną z niewielu atrakcji 
w niewielkiej wówczas Łęcznej. Na 
trybunach stadionu przy Jana Pawła 
II 13 można było spotkać rodziny z 
dziećmi. Do historii starają się powró-
cić działacze Górnika 1979 Łęczna. 
Na meczach klubu założonego przez 
kibiców można od niedawna spotkać 
całe rodziny oraz liczną gromadę 
małych dzieci. 

Fani mają powody do zadowolenia, 
ponieważ piłkarze Górnika z wysokie-
go „c” rozpoczęli rozgrywki ligowe. 
Po czterech kolejkach mają na koncie 
komplet punktów i pewnie prowadzą 
w tabeli III grupy lubelskiej B klasy. 
Ponadto awansowali do trzeciej rundy  
Pucharu Polski w okręgu lubelskim. W 
pokonanym polu zostawili Polesie Kock  
i GKS Niedźwiada.

Biorąc pod uwagę kadrę jaką 
dysponuje Jacek Fiedeń, prowadzenie 
w lidze nie powinno nikogo dziwić. 
Zwraca uwagę bilans bramkowy górni-
ków. W ciągu zaledwie czterech spotkań 
zaaplikowali rywalom aż trzydzieści 
siedem bramek, tracąc przy tym tylko 
sześć. Jest to imponujący wynik, szcze-
gólnie, że w Górniku nie grają kojarzeni 
wcześniej z drużyną Mirosław Budka i 
Paweł Bugała. 

Złożony głównie z okolicznej mło-
dzieży zespół na inaugurację rozgrywek 
spokojnie ograł LKS Biskupice w stosun-
ku 8:0. W drugiej serii spotkań górnicy 
urządzili sobie istną kanonadę strzelecką, 
aplikując rywalom aż 15 bramek. Mecz z 
Piotrcovią Piotrków – zespołem który w 
poprzednim sezonie był o krok od awan-

su do A klasy – zakończył się wynikiem 
15:2. Pięć bramek zdobył Paweł Cho-
chowski, trzy Mirosław Dobrowolski, 
po dwie Arkadiusz Wróbel oraz Marcin 
Kędzierski, a po jednym trafieniu doło-
żyli Łukasz Polikowski, Kamil Jabłoński 
i Robert Oziemczuk. 

W trzeciej kolejce gładko ograli w 
meczu wyjazdowym Błękitnych Dys 
(7:3). Tu po raz kolejny błysnął formą 
Paweł Chochowski – strzelec czterech 
bramek. Po jednej dołożyli Mirosław 
Dobrowolski, Jarosław Pawelec oraz 
Jarosław Mazurkiewicz. 

W czwartej serii spotkań Górnik na 
swoim obiekcie podejmował  Oleśnię 
Oleśniki. Goście byli jednak wyraźnie 
słabsi i wyjechali z Łęcznej z bagażem 
siedmiu bramek, mimo że do przerwy 
przegrywali tylko 2:1.

Podopieczni Jacka Fiedenia, po-
twierdzili wysoką dyspozycję poko-
nując w meczu 1 rundy okręgowego 
Pucharu Polski grające o dwie klasy 
rozgrywkowe wyżej Polesie Kock. Za-
wodnicy doskonale znanego w Łęcznej 
trenera Artura Dadasiewicza przegrali z 
Górnikiem 2:5.

Natomiast w drugiej rundzie pu-
charu górnicy odprawili z kwitkiem 
występujący w klasie A GKS Niedź-
wiada. Mecz zakończył się wynikiem 
7:0. Z dobrej strony  pokazał się Kamil 
Jabłoński, któremu udało się skomple-
tować hattricka. 

Potencjał zespołu zweryfikuje 
kolejna runda Pucharu Polski. Zielono 
- czarni mogą trafić na  rezerwy GKS 
Bogdanka, Lubliniankę Wieniawa i 
Lewart Lubartów.

Ł. Olszewski

Świetny start Górnika

W przedostatnią niedzielę września 
na stadionie sportowym w Milejowie od-
był się festyn  sportowy z okazji 65 – lecia 
powstania Ludowego Klubu Sportowego 
„Tur” Milejów. Powstał on wiosną 1946 
roku, a został formalnie  zarejestrowany  
jesienią. Wcześniej nosił nazwę „Sokół”. 
Jest to najstarszy ludowy klub sportowy 
w województwie lubelskim, a dyskusje 
trwają do dzisiaj o to, czy powstał jako 
pierwszy czy drugi klub w kraju. 

Założycielami byli bracia Jerzy i 
Zdzisław Pawłowscy oraz Antoni Chmiel-
nicki, Michał Pie-
traszewski i Zdzi-
sław Oleszczuk. Za 
sprawą Antoniego 
Chmielnickiego, z 
zawodu kolejarza, 
społecznie sędziego, 
trenera i opiekuna 
klubu, najpopular-
niejszą dyscypliną 
w naszym regionie jest do dzisiaj piłka 
nożna. Dlatego podczas uroczystości 
jubileuszowych główne punkty programu 
stanowiły mecz oldbojów L.K.S. „Tur” z 
„Górnikiem” Łęczna i mecz o mistrzostwo 
lubelskiej klasy okręgowej z „Amatorem” 
Leopoldów Rossosz. 

Program uroczystości rozpoczął 
się od mszy świętej w intencji byłych 
i obecnych zawodników, trenerów i 
działaczy sportowych. Eucharystię 
w kościele parafialnym pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Milejowie sprawował proboszcz parafii, 
ksiądz Andrzej Juźko. 

W godzinach przedpołudniowych  
odbyły się Zawody Sportowo – Pożar-
nicze o Puchar Starosty Łęczyńskiego. 

Wygrała drużyna OSP Milejów przed 
OSP Januszówka i Jawidz. Zwycięska 
drużyna będzie reprezentowała powiat 
łęczyński na zawodach na szczeblu 
wojewódzkim.  

W meczu oldbojów wygrał „Gór-
nik” 7 : 6, dla którego bramki strzelili 
Klimkiewicz (3), Wawryszuk (3), Ku-
bicki – obecny trener „Turu” (1). Dla go-
spodarzy trzy bramki zdobył Kucybała, 
dwie Roczon i jedną Włodarczyk. Dru-
żyny grały w następujących składach: 
„Górnik” Łęczna – A.Borowiec, M. Dec, 

B. Klimkiewicz, A. 
Melchior, S. Sadow-
ski, K. Budka, J. 
Szostak, S. Stasi-
kowski, J. Wyka, 
P.Wawryszuk, P. 
Walczak, Z. Ose-
mek, J. Kubicki, M. 
Budka. „Tur” Mile-
jów – A. Gomuła, L. 

Kowalski, M. Charytanowicz, T. Roczon, 
I. Kryk, P. Kowalski, J. Kowalski, A. 
Sikora, M. Stańczak, M. Skrzypczak, M. 
Kucybała, D. Włodarczyk, A. Wójcik, R. 
Kasprzak, P. Wodzyński, M. Wójcik. 

Równolegle z meczem odbywała 

się symultana szachowa z mistrzem 
lubelskiego „Startu” Zbigniewem Pydą. 
Na 28 rozegranych partii mistrz wygrał 
24, dwie zremisował a w dwóch poje-
dynkach musiał uznać wyższość prze-
ciwników (G. Pacan i J. Walkowski). 

Sześć zespołów amatorskich rywa-
lizowało o puchar prezesa LKS „Tur” 
na boisku do piłki siatkowej. Wygrał 
zespół „Vincenza” Jaszczów przed 
„Art.-Kom” i  „Gumisie” – oba zespo-
ły z Milejowa. W części oficjalnej, po 
odegraniu hymnu państwowego, głos 
zabrał członek zarządu  Mieczysław 
Gajowiak przedstawiając zebranym hi-
storię powstania klubu i jego działalność 
w okresie minionych 65 –ciu lat. Wśród 
zaproszonych gości byli przedstawiciele 
RW LZS z Lublina, prezes Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej Marian Rapa 
i wicestarosta łęczyński Kazimierz 
Budka. Najbardziej zasłużeni otrzymali 
honorowe odznaczenia. 

Po części oficjalnej,  w meczu 
ligowym, „Tur” wygrał z „Amatorem” 
3:0 po bramkach Kacpra Deca (1) i Mi-
rosława Pietrasia (2). Aktualnie „Tur” 
zajmuje 9 miejsce w tabeli. 

Świętowanie zakończyło się „Spo-
tkaniem po latach” przy grillu. Wspo-
mnieniom nie było końca. 

                  Mieczysław Gajowiak                                                 

Zacny jubileusz Turu Milejów
Udany start w nowym sezonie zano-

tował Ludwiniak Ludwin. Z dorobkiem 
trzynastu punktów w sześciu kolejkach 
zajmuje drugą pozycję w lubelskiej 
klasie A. W odmiennej sytuacji znajdują 
się zawodnicy Błękitu Cyców, którzy w 
tych samych rozgrywkach z czterema 
punktami zajmują dwunastą pozycję. 
Grający ligę wyżej Tur Milejów już pięt-
naście punktów traci do prowadzącego w 
tabeli Hetmana Gołąb. W ośmiu meczach 
zdołał uzyskać dziewięć oczek.

Tur od początku sezonu gra w 
kratkę. Wygrali do tej pory trzy mecze, 
a w pięciu ponieśli porażkę. Nie jest 
to imponujący wynik, ale w obecnej 
formie milejowscy zawodnicy powinni 
spokojnie utrzymywać się w środku 
tabeli lubelskiej okręgówki.  Wisła 
Annopol, znajdująca się na dnie ligowej 
tabeli, traci do piłkarzy z Milejowa już 
osiem punktów.

Błękit Cyców kiepsko rozpoczął 
sezon 2011/2012. Jedyne zwycięstwo 

odnieśli w Siostrzytowie z miejscowym 
Huraganem (3:1). Jeden punkt dołożyli 
po remisie na własnym obiekcie ze słabą  
Zawiszą Garbów (2:2). Trener Błękitu 
ma trudny orzech do zgryzienia, bo 
jego napastnicy od początku sezonu 
nie grzeszą skutecznością. Drużyna 
zdobyła dotąd tylko dziewięć goli, co 
plasuje ją na przedostatnim miejscu pod 
względem skuteczności. Gorsi są tylko 
zawodnicy Zawiszy Garbów, którzy w 
sześciu meczach pięć razy trafiali do 
siatki przeciwnika.

Większy komfort ma trener Ludwi-
niaka Ludwin. Jego podopieczni gonią 
prowadzącą w tabeli Świdniczankę. Jed-
nak nie będzie to łatwe zadanie. Ludwi-
niak nie wykorzystał szansy i przegrał u 
siebie 0:2 z liderem ze Świdnika. Dzięki 
temu zwycięstwu  świdniczanie mają 
pięć punktów przewagi nad drużyną z 
Ludwina i  z kompletem punktów pew-
nie prowadzą w ligowej tabeli.

Ł. Olszewski

Grają w kratkę

Prawdziwy piłkarski maraton 
mogli obejrzeć kibice piłki nożnej w 
Ludwinie. Osiemnastego września na 
stadionie miejscowego Ludwiniaka 
odbył się cykl meczów.

Punktem kulminacyjnym piłkar-
skiego pożegnania lata w Ludwinie był  
mecz towarzyski pomiędzy drużynami 
Łęcznej i Ludwina. Spotkanie toczyło się 
w miłej atmosferze przy obecności wielu 
kibiców. Wynik meczu 4:2 dla Łęcznej. 
Składy drużyn: Łęczna – Zbigniew Ko-
cowski, Stanisław Bosak ,Piotr Miziołek, 

Marek Rafał, Grzegorz Zielik, Mariusz 
Siegieda, Andrzej Kawalec, Damian 
Matys, Zbigniew Osemek, Radosław 
Mróz, Grzegorz Smoła, Rafał Mazurek, 
Tadeusz Gmurkowski. Ludwin: Ryszard 
Białek, Krzysztof Ludwikowski, Piotr 
Sawicki, Robert Jemielniak, Wiesław 
Bodzak, Grzegorz Różycki,  Sławomir 
Siodłowski, Tomasz Dziadko, Jarosław 
Bodzak, Marek Wąsik, Dawid Lipski, 
Arkadiusz Gramoszek, Mariusz Wójcik, 
Paweł Golczuk, Ryszard Saczewa. 

redil

Piłkarskie pożegnanie lata w Ludwinie

Takiej frekwencji organizatorzy 
II rajdu „Łęczna na rowery” się nie 
spodziewali. Mimo drobnych proble-
mów technicznych 250 uczestników 
pokonało prawie 40 km. 

W II rajdzie „Łęczna na rowery” 
uczestnicy poruszali się w 11 grupach, 
każda miała swojego lidera. – Osoby, 
które jeżdżą wolniej są na czele pele-

tonu, żeby reszta mogła się dostosować 

do ich szybkości – tłumaczył w czasie 
rajdu jeden z liderów.  

Dlatego jazda była spokojna, 
sprzyjała pogaduchom z rowerowym 
sąsiadem czy obserwowaniu liści żół-
ciejących w jesiennym słońcu. Pogoda 
dopisała: temperatura utrzymywała 
się w granicach 20 stopni, cały dzień 
świeciło słońce. 

Rowerzyści byli w różnym wieku: 
uczniowie, studenci, osoby po 30-tce i 
40-tce, emeryci. Przejechali prawie 40 km: 
wystartowali z łęczyńskiego placu Powstań 
Narodowych, by pojechać przez Ciechanki 
Krzesimowskie, Łuszczów Kolonię, By-
strzycę i Charlęż do Zawieprzyc. 

W romantycznej scenerii zawieprzyc-

kich ruin zamku rowerzyści mogli zjeść 
ciepły posiłek przygotowany przez firmę 
cateringową lub usmażyć kiełbaskę w 
ognisku. Nie wszyscy jednak byli syci. 

- Dłuższa jazda rowerem wymaga 

uzupełnienia kalorii, a dla części osób z 

ostatniej grupy zabrakło jedzenia. Gdybym 

wiedziała, że tak będzie wzięłabym coś ze 

sobą, ale naiwnie uwierzyłam organizato-

rom, którzy mówili, że zapewniają nam cie-

pły posiłek – skarży się uczestniczka rajdu.
- Przygotowaliśmy 300 kiełbasek, więc 

powinno starczyć dla wszystkich. To tylko 

kwestia kultury uczestników, którzy wzięli 

większą porcję dla siebie – mówi Grzegorz 
Kuczyński, rzecznik prasowy UM w Łęcz-
nej, główny organizator rajdu. 

W międzyczasie studenci z grupy 
Busimy (czyli „bus i my”) opowia-
dali o swoich podróżach 
Fordem Transitem po Eu-
ropie.  Policjantka mówiła 
natomiast między innymi o 
konsekwencjach jazdy na 
tzw. „podwójnym gazie” i 
konieczności jeżdżenia z 
odblaskami.

Później były konkursy, 
w których uczestnicy odpo-
wiadali na pytania związane 
z ruchem drogowym i piciem 
alkoholu. Zwycięzcy wygrali 
kaski, nagrodami pocieszenia były inne 
akcesoria rowerowe, takie jak dzwonki, 
oświetlenie, klaksony.

Rowerzyści wracali do Łęcznej 
przez Kijany. Liderzy niekiedy wspo-
magali słabszych: jechali obok pchając 
ich ręką, którą trzymali na plecach 
holowanego. Szybko naprawiali drobne 
usterki, takie jak wymiana dętki czy re-
gulacja przerzutek. A jeśli komuś rower 

całkiem odmówił posłuszeństwa, orga-
nizatorzy podwieźli go samochodem. 

Kto wytrwał do końca rajdu, otrzy-
mał czerwoną koszulkę. Organizatorzy 
rozdawali t-shirty w miejscu mety, czyli 
na placu Powstań Narodowych. Przy 
rozdawaniu koszulek było niemało 
zamieszania. – Problem wynikł z tego, 

że ludzie nie czekali spokojnie w kolejce 
– uważa Kuczyński. 

Mimo problemów zdecydowana 
większość uczestników chwali imprezę. 
- Oby więcej takich rajdów, wspaniale 

jest jeździć w grupie, wśród innych 

miłośników rowerów, z którymi można 

wymieniać doświadczenia – mówi jeden 
z uczestników. - Bardzo ciekawa trasa, 

można pooddychać świeżym powietrzem 

po całym tygodniu pracy – dodaje.    
Rowerzyści już dzwonią do urzędu i 

pytają o następny rajd. – Być może odbę-

dzie się na wiosnę, wszystko jednak zależy 

od radnych, którzy uchwalają budżet na 
następny rok – tłumaczy Kuczyński.  

II rajd „Łęczna na rowery”, który 
odbył się w niedzielę 18 września został 
sfinansowany ze środków gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Pomysł na 
rajd urzędnikom podsunęli członkowie 
forum www.lecznanarowery.pl ,którzy 
byli liderami prowadzącymi grupy.  

Kamil Kulig

250 cyklistów pojechało razem
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Ogłoszenia drobne

Musimy, po prostu musimy 
dojechać. Busem! A więc busimy! 
Mniej więcej tak wyglądała rozmowa 
zapaleńców, którzy planowali podróż 
busem po Europie. Nazwali się Busi-
my, czyli „bus i my”.

Mają 22-23 lata, są z okolic Łęcz-
nej i Lublina, studiują na lubelskich 
uczelniach (budownictwo, informatykę, 
grafikę). Niektórzy znają się już od 
przedszkola, a kilku poznało się do-
piero w podróży. W minione wakacje 
wspólnie objechali Europę Zachodnią 
– łącznie 8350 km w 24 dni.

Przygotowania trwały pół roku. Ford 
Transit, którego kupili, był pierwszym 
oglądanym autem. Remontowali go czyta-
jąc fora internetowe i książki serwisowe. 

- Musieliśmy przy nim trochę po-

dłubać: wymieniliśmy pasek rozrządu, 

hamulce, a układ kierowniczy specjalnie 

wstawiliśmy z maglownicą bez wspoma-

gania, żeby już nic nie miało prawa z 

niego cieknąć – opowiada Przemek. 
- Kiedy zajechaliśmy z busem na 

warsztat, mechanik otworzył oczy i 

spytał „gdzie wy chcecie tym busem 

dojechać?”, „Do Parczewa!” odpowie-

dzieliśmy – wspomina Arek. Wszyscy 
wybuchają śmiechem.

A Kamil dodaje: - Jak mechanik zo-

baczył opony, stwierdził: „Lepsze mają 

chłopy w wozach”. Takie łyse były.

Gdy już wymienili opony i niektóre 
zagłówki przyszedł czas na malowanie. 
Tu przydały się zdolności Kuby, który 
studiuje grafikę. Pomalował busa w 
tonacji wakacyjnej: palmy, woda, kolor 

żółty kojarzący się z piaskiem. 
Ekipa Busimy 5 sierpnia wyruszyła 

na zachód. Wśród dziewięciu osób, 
należących do ekipy, jest pięciu kierow-
ców. Mimo wielu godzin spędzonych w 

aucie nie nudzili się. – Podczas jazdy 

bawimy się, tańczymy, śpiewamy. Im-

prezę rozkręca kierowca – opowiadają 
członkowie ekipy.

Najbardziej podobało im się w Hisz-
panii. - Do San Sebastian wjechaliśmy o 

godz. 2 w nocy, a ulice były pełne ludzi. 

Kiedy machaliśmy do przejeżdżających 

samochodów, kierowcy zatrzymywali się 

i pytali czy może trzeba nam w czymś po-

móc. Ludzie pozdrawiali nas na każdym 

kroku – opowiada Przemek. 
- W okolicach Barcelony poznali-

śmy Hosé, mechanika, który zapropo-

nował nam darmowy przegląd busa. 

Powiedział, że jak byśmy mu 

zostawili auto na pięć dni i 

kupili części, wszystko by 

nam naprawił – opowiada 
Arek. Hosé poczęstował eki-
pę pigwami i winogronami z 
własnego ogrodu. 

Studentów zachwyciły 
m. in. największa w Europie 
wydma Piłata i kanion Ver-
don we Francji. – Wspaniałe 

widoki, duże wysokości, 

błękitna woda, to nas zachwyciło w 

tym kanionie – wspominają członkowie 
ekipy Busimy. 

Oprócz dużych miast, takich jak Pa-
ryż czy Amsterdam, zwiedzali mniejsze 
miejscowości. – Dopiero w tych mieści-

nach zobaczyliśmy prawdziwe życie, a 

nie wszechobecnych turystów. Mogliśmy 

poczuć klimat miejsc – opowiadają. 
W czasie podróży mieli kilka awarii. 

– Cały czas psuł się wydech, łataliśmy go 

puszkami po piwie. Na auto-
stradzie z busa wypadło koło 
zapasowe. - Wyszliśmy po nie 

w kamizelkach odblaskowych 

i widzieliśmy jak ludzie w 

ostatniej chwili wyhamowy-

wali przed kołem. Na szczęście 

nikomu nic się nie stało – 
wspomina Przemek. 

Duży problem ekipa 
miała z noclegiem. – Nieraz 

poszukiwania miejsca na 

spanie trwało kilka godzin. Tylko trzy 

razy spaliśmy na campingach, poza tym 

rozbijaliśmy się na dziko, na przykład 

pod największym na świecie wiaduktem 

Millau we Francji – mówi Arek. 

- Pewnego poranka uruchomiły 

się zraszacze do nawilżania gleby, 

które całkowicie zalały nasze namioty. 

Mieliśmy darmowy prysznic – śmieje się 
Przemek. I dodaje: - Musimy przerobić 

busa tak, żeby była możliwość spania na 

dachu. Wtedy nie będzie trzeba szukać 

miejsca na dwa namioty. 

Teraz członkowie Busimy wracają 
na studia, ale już myślą o następnych 
wojażach. – Na razie musimy się spo-

tkać i obgadać szczegóły. Chcielibyśmy 

wyjechać w trasę północ-południe, w 

grę wchodziłoby 20 tys. km, w tym te-

reny Afryki, na których toczy się wojna. 

Jednak musielibyśmy zrobić kapitalny 

remont silnika, dlatego będziemy szukać 

sponsorów – mówi Arek.  

I podkreśla: - Zapraszamy na 

naszego facebooka, szanse na wyjazd 

zwiększają się wraz z kliknięciami „lu-

bię to” na www.facebook.com/busimy. 

Znajdziecie tam m. in. opisy wypraw, 

zdjęcia, filmy z podróży, mapę trasy.  
Ekipa w sumie przemierzyła w minio-

ne wakacje dziesięć państw: Polskę, Niem-
cy, Holandię, Belgię, Francję, Hiszpanię, 
Włochy, Monako, Austrię i Czechy. 

– Na paliwo wydaliśmy około 500 

zł na osobę, samochód palił od 7.2 do 

8 litrów na 100 km – zdradzili członko-
wie Busimy, którzy jednak nie chcieli 
mówić o szczegółowych kosztach wy-
cieczki. – Jedną osobę wyniosła mniej 

więcej tyle, ile kosztuje dwa tygodnie 

wypoczynku nad polskim morzem – 
mówi Andrzej.

O inicjatywie Busimy opowiadali 
Kamil Kunikowski, Arkadiusz Zalew-
ski, Andrzej Bzowski, Przemysław 
Sobolewski, czterej pierwsi właściciele 
Transita.  Pozostali członkowie grupy to 
Jakub Krajewski, Olga Tomiło, Karoli-
na Śliwińska, Przemysław Mahometa, 
Piotr Soboń. 

Kamil Kulig

Tańczący w busie

Odkupię przydział węgla od górników. 
Tel: 723-322-655.
Sprzedam Opla corsę C, 5d, rej. 2004r,  
1,0l, dodatk. wypos, c.12000zł, tel. 
602-406-545
Sprzedam działki: 2 po 20ar, 1-51ar 
w Witaniowie, 2,5 km od Łęcznej nad 
Wieprzem. 8tys./ar do negocjacji. Tel: 
504-904-302 .
Sprzedam działki budowlane o pow. 21 
ar w Zofiówce, położone bezpośrednio 
przy drodze gminnej. Cena do uzgodnie-
nia. Tel: 798-661-812.
Sprzedam M5, 72m2 w tarasowcu przy 
ul. Wiklinowej w Łęcznej, po general-
nym remoncie, z garażem luz bez, dobra 
lokalizacja. Tel: 605-111-088.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. 
Tel: 81 75 20 937.
Mieszkanie spółdzielcze 53m2 w Cy-
cowie, parter tanio odstąpię. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 603-590-303.
Wynajmę lokal 200m2 ( w podpiwnicze-
niu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena 
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Sprzedam ziemniaki żółte. Cena 60zł./
m2 z dowozem. Tel: 503-314-828.
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 ziemniaki żółte. Cena 60zł./
m2 z dowozem. Tel: 504-262-971.
Sprzedam mieszkanie M3, 55m2, II piętro, 
po kapitalnym remoncie, bardzo dobra loka-

lizacja, Oś. Niepodległości, ul. Legionistów. 
Tel: 693-480-140 ( po 18-tej)
Sprzedam działkę budowlaną 0,96h 
przeznaczoną pod zabudowę.Łęczna.
Cena do uzgodnienia. Tel: 81 752-19-86; 
507-086-044
Sprzedam przyczepę wywrotkę 4 to-
nową, na niskich kołach; rozsiewacz 
do nawozów Amazone 1200; frezarkę 
stolarską. Tel: 667-190-188.
Pilne! sprzedam M4, 76m2, Łęczna, ul. 
AK 11/3, po generalnym remoncie. Cena 
do uzgodnienia. Tel: 669-981-527.
Język angielski - korepetycje w domu 
ucznia, gwarantowane efekty, wieloletnia 
praktyka, sprawdzone metody nauki, 
miła i bezstresowa atmosfera, przystepna 
cena. Tel: 509-272-415.
Sprzedam łąkę 27ar położoną w atrak-
cyjnym miejscu nad Wieprzem. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 660-875-019.
Kupię motocykl WSK, 3 biegi z doku-
mentami, tanio. Tel: 723-322-655.
Sprzedam działkę budowlaną 27ar w 
Jaszczowie, wszystkie media. Cena 
2.200zł./ar. Tel: 608-857-391.
Wynajmę pokój dla pracującego męż-
czyzny w domku jednorodzinnym w 
Łęcznej. Tel: 669-891-232.
Sprzedam volvo S60, 2.4 T 200km; 2002r; 
przebieg 140tys./km, c. zielony metalic, 
jasne skóry, 23 tys. zł. Tel: 723-322-655.
Sprzedam lokal 27m2, wolnostojący z 
przeznaczeniem na działalność. Oś. Bo-
browniki. Cena 35 tys. Tel: 602-822-165.
Ogłoszenie firmowe:

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


