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Krok do wydobycia

1 października w Polu Stefanów
rozpoczął się próbny rozruch ściany
wydobywczej. Dzień wcześniej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. uzyskał
dopuszczenie do ruchu tzw. skipu w szybie 2.1 w Polu Stefanów wydane przez
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych. Dwa
pojemniki mają pojemność 40 ton każde
i docelowo będą transportować węgiel
na powierzchnię z prędkością 18 metrów
na sekundę.
Ściana, jak pierwsza przewidziana
do eksploatacji, ma długość 305 metrów
i wybieg 5070 metrów. Eksploatację
węgla będzie prowadził tam kompleks
strugowy zakupiony przez spółkę w 2010
roku od firmy Bycyrus za 40 mln euro.
Warto przypomnieć, iż urządzenie to w
ubiegłym roku osiągnęło w Bogdance
rekordowy w skali światowej poziom

16,8 tys. ton wydobycia na dobę.
Próbne uruchomienie szybu wydobywczego w Stefanowie dodatkowo pozwoli kopalni na przeprowadzenie pod
pełnym obciążeniem rozruchu tzw. estakady, czyli taśmowego przesyłu urobku
z pola Stefanów do Zakładu Przeróbki
Mechanicznej Węgla w Bogdance. Ten
obiekt ma już za sobą odbiór budowlany
i techniczny a ostatnio uzyskał dopuszczenie do ruchu wydane przez Urząd
Dozoru Technicznego.
Warto przypomnieć, że LW Bogdanka wypracowała w pierwszym
półroczu tego roku ponad 582 mln zł
przychodów ze sprzedaży, zysk netto
sięgnął 62,16 mln zł, a strategicznym
celem spółki na najbliższe lata jest
podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8
mln ton w 2010 roku do poziomu 11,5
mln ton rocznie w 2014 roku.
(r)
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Wieś lubelska w statystykach
Według wstępnych wyników ubiegłorocznego Powszechnego
Spisu Rolnego w województwie lubelskim funkcjonuje ponad
257 tys. gospodarstw rolnych, co stanowi ponad dziesięć procent
ogółu gospodarstw w kraju. Są to jednak gospodarstwa bardzo
małe, bo o ile w kraju średnio ich powierzchnia wynosi blisko
7 hektarów to na Lubelszczyźnie jedynie 5,5 ha.

Jedynym pozytywem jest fakt, że w
ciągu ośmiu lat o 25 proc. zmniejszyła
się liczba gospodarstw najmniejszych,
posiadających powierzchnię do pięciu
hektarów, a jednocześnie przybyło o
40 proc. gospodarstw dużych o powierzchni większej niż 50 ha. Struktura
gospodarstw w całym województwie
powoduje jednak, że przeważającym
typem jest u nas gospodarstwo indywidualne, rodzinne, w którym statystycznie pracuje 1,2 osoby!

Statystyczny rolnik w naszym
województwie to mężczyzna (66
proc.) po 40 roku życia, a co dziesiąty
ma powyżej 65 lat. Najwięcej kobiet pracujących w rolnictwie jest w
wieku 45-54 lat. Na Lubelszczyźnie
w gospodarstwie hoduje się 36 sztuk
drobiu, 4 sztuki trzody chlewnej i 1,5
sztuki bydła. Przeważa uprawa zbóż,
zmniejszyła się natomiast i to o 65
proc. powierzchnia upraw ziemniaków,
mniej uprawia się buraków cukrowych

Niosą radość niepełnosprawnym
W sali unosi się zapach lawendy, do uszu dzieci dochodzi dźwięk
drewnianych dzwonków. Patrzą na
kolor żółty, dotykają gliny i smakują
miodu – wszystko po to, by poczuć
klimat jesieni.
– Przez taką stymulację zwaną
„porannym kręgiem” rozbudzamy
uśpione zmysły naszych wychowanków
– tłumaczy Aneta Zabłocka, dyrektor
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który od początku września działa
w łęczyńskim szpitalu.
Placówka powstała z myślą o osobach w wieku od 3 do 25 lat z upośledze-

niem głębokim lub niepełnosprawnością
sprzężoną, w której oprócz upośledzenia
umysłowego występuje inne zaburzenie
(na przykład ruchowe).
Obecnie na zajęcia do ośrodka przyjeżdża 15 osób w wieku od 6 do 19 lat, które pracują w trzech grupach. Przebywając
w ośrodku od godz. 7.30 do 16 wypełniają
swój obowiązek szkolny. Mają zajęcia z
psychologiem i logopedą, ale najwięcej
czasu spędzają z wychowawcą.
- Celem rewalidacji jest, aby człowiek stał się na nowo sprawny. W dużej
mierze cel ten już został osiągnięty:
dok. na str. 3

i warzyw. Lubelscy rolnicy więcej
natomiast sieją rzepaku.
Lubelskie rolnictwo byłoby w
jeszcze gorszej sytuacji gdyby nie
unijne pieniądze i nie chodzi tu tylko o
dopłaty bezpośrednie, chociaż według
europejskich analiz w Polsce dopłaty te
w 2009 roku miały 56,1 proc. udziału w
całym dochodzie rolników. Gospodarze
z województwa lubelskiego otrzymali w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
wiejskich 2007-2013 ponad 441 mln zł.
Tylko dzięki programowi „Modernizacja
gospodarstw rolnych” rolnicy kupili ok.
1600 ciągników i ponad 7200 innych maszyn i narzędzi rolniczych. Wybudowano
i zmodernizowano też ponad 3100 mkw
chlewni oraz około 4300 obór.
dok. na str. 2
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Wpadł na drzewo
30 września ok. godz. 9 do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło
zgłoszenie o wypadku drogowym w
miejscowości Łęczna. Do działań skierowano zastęp ratowniczo-gaśniczy z JRG
Łęczna. Na miejscu zdarzenia okazało
się, że na poboczu drogi leży na boku
(oparty o drzewo) samochód osobowy
Daewoo Matiz. W pojeździe znajdował
się kierowca, który próbował wydostać
się na zewnątrz. Działania straży polegały
rozgięciu przednich drzwi i wyciągnięciu
poszkodowanego z pojazdu. Poszkodowanego mężczyznę przekazano ratownikom karetki pogotowia.
Śmiertelny wypadek
1 października w sobotę o godzinie
20,20 kierowca mazdy potrącił pieszego, który znajdował się na jezdni.
Na skutek obrażeń pieszy zmarł. Do
wypadku doszło w miejscowości Kopina na drodze krajowej nr 82. Przez
parę godzin droga była zablokowana,
a policjanci wyznaczyli objazdy przez
Nadrybie i Wólkę Cycowską.

Uciekając zgubił buty
2 października w niedzielę ok. godz.
20,30 w Starościcach gm. Milejów doszło do kolizji hondy civic z rowerzystą,
który jechał bez świateł środkiem drogi.
Kierowcy mimo ostrego hamowania i
manewrowania samochodem nie udało
się uniknąć kolizji z rowerzystą, który
poderwał się z drogi i szybko oddalił się
z miejsca zdarzenia pozostawiając swój
jednoślad oraz czapkę. Kierowca hondy
wezwał policję.
- Policjanci rozpoczęli poszukiwania rowerzysty – informuje Magdalena
Myśliwiec, rzecznik prasowy policji w
Łęcznej. Niedaleko od miejsca zdarzenia zauważyli idącego drogą, bez butów
młodego mężczyznę. Okazał się nim 19
– letni mieszkaniec gm. Milejów, który
podczas ucieczki zgubił buty. Mężczyzna
przyznał się, że doprowadził do tego
zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzili
stan jego trzeźwości. Miał blisko 1,5
promila alkoholu w organizmie. Na
szczęście nie odniósł żadnych obrażeń.
Kierujący hondą był trzeźwy.

Wznieśmy się ponad podziały

Wiem, że ten felieton nie spodoba się wielu Czytelnikom. Taka jest
jednak rola felietonistów by mówić
to co myślą, a nie to co inni oczekują
by powiedzieli.
Żyjemy w jednym z pięciu województw, które po raz kolejny bardziej
poparły PiS, uważając propozycję PO za
mniej atrakcyjną. Czy to dobrze czy źle?
Z punktu widzenia demokracji nie ma to
znaczenia, bo każdy wolny wybór jest dla
demokracji dobry. Gdyby trzeba było głosować na konkretną partię to wtedy byłby
koniec wolności – czyli koniec demokracji. Pozostaje jednak pytanie dlaczego te
pięć województw konsekwentnie popiera
PiS a nie PO, za którą jest pozostałe 11
województw Polski.
Nie silę się na eksperta, który potrafi wyjaśnić wszystko, dlatego spróbuję
tylko przekazać swoje spostrzeżenia.
Zwykłe uwagi mieszkańca Lubelszczyzny. Tu urodzonego i zawsze tu na stałe
mieszkającego.
Większość z tych województw,
które w swojej większości wybrały PiS,
należy do najbiedniejszych regionów w
kraju. Teoretycy komunizmu twierdzili,
że byt kształtuje świadomość i mimo
całemu mojemu sprzeciwowi dla tej

niesprawdzonej doktryny politycznej,
muszę jednak powiedzieć, że w tym
konkretnym stwierdzeniu coś jest. Biedni
poparli partię, która obiecywała diametralną zmianę, bo dla nich każda zmiana
może oznaczać tylko poprawę losu. Czy
tak jednak bywa w rzeczywistości?
Przykro mi to mówić ale żyjemy
w regionie upośledzonym przez los.
Przez 123 lata niewoli nasi przodkowie
żyli w rosyjskim zaborze, rządzonym
korupcją i nieudolnością urzędników,
jaka nie miała miejsca w innych zaborach. Doświadczenia tamtych lat
tkwią gdzieś w naszych genach. Czas to
zmienić, zacząć wykuwać własny los.
Nie jesteśmy gorsi od Poznaniaków,
czasem mamy większe umiejętności i
tylko brak nam zdolności do zespołowego działania.
Moim zdaniem nie tylko brak
dróg, upadek dużych zakładów pracy,
najniższe zarobki powodują, że wielu
mieszkańców naszego województwa
stąd ucieka. Ważniejszy jest brak wiary,
że tu też może być lepiej. Jeśli przestaniemy wierzyć w wodza, który da nam
powszechną szczęśliwość, a w miejsce
tego sami weźmiemy się za wykuwanie
własnego losu, to może wreszcie nam

Złoty trunek otrzymali właściciele zamku od motocyklistów. W ten
sposób zgodnie ze staropolskim obyczajem zmotoryzowani podziękowali
im za gościnę.
Zawitali w Zawieprzycach zarówno na zabytkowych motocyklach:
junakach czy wueskach, jak i nowoczesnych ścigaczach. Ciekawie wyglądały
również maszyny trójkołowe czy te
skonstruowane własnoręcznie przez
właścicieli.
Motocykliści przyjechali do Zawieprzyc w sobotę 17 września, by wziąć
udział w Moto-oblężeniu. – Ideą tego
zlotu jest propagowanie pozytywnego

wizerunku motocyklisty – mówi Joanna
Bieńczak ze Wschodniej Grupy Motocyklowej, stowarzyszenia organizują-

Policjanci apelują o ostrożność.
Pamiętajmy im bardziej będą widoczni
na drodze piesi i rowerzyści, tym będą
bardziej bezpieczni. Zachęcamy, aby
po zakładać kamizelki odblaskowe.
Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży,
ale również dorosłych. Kierowanie
rowerem w stanie nietrzeźwości to
przestępstwo zagrożone karą grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Trafił w słup
Blisko 1,5 promila alkoholu w
organizmie miał 23. letni mieszkaniec gm. Cyców, który 9 października około godz. 22 w miejscowości
Szczupak gm. Cyców wjechał samochodem marki Lublin w słup trakcji
elektrycznej. Następnie na miejsce
zdarzenia przyjechał ciągnikiem rolniczym marki Ursus aby wyciągnąć
pojazd na drogę. Wtedy zatrzymali
go łęczyńscy policjanci i sprawdzili
stan jego trzeźwości. Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed
sądem. Na szczęście podczas tego
zdarzenia nikt nie doznał żadnych
obrażeń.
też się uda. Nie liczmy, że zrobi to za
nas PiS, ani przegrane w naszym regionie PO. Musimy zrobić to my. Nawet
na przekór popieranym czy znienawidzonym przez nas politykom.
Nie wierzmy w cuda, tym bardziej,
że nie uwłaczając nikomu, żaden z liderów głównych partii Piłsudskim nie
jest. Czasy są zresztą też inne i zamiast
wodzów potrzeba naszej świadomości.
O tym, że coś można zrobić samemu
świadczy chociażby wygrana przez
Lubelszczyznę społeczna batalia o budowę ekspresowej drogi do Warszawy.
To mała wygrana, ale powinna wyznaczać kierunek dalszych działań.
Nie buntujmy się przeciwko bogatszym od nas, tylko przeciwko tym, którzy to bogactwo zdobyli nieuczciwe lub
dzięki kumotersko zdobytym pozycjom
w życiu publicznym. Nauczmy się cenić
zaradnych i zdobywających majątek
własną pracą a nie dzięki politycznym
koligacjom. Po co? A dlatego, że innym,
pochodzącym na przykład z Wielkopolski czy (zasiedlonego przez Polaków z
Lwowa i okolic) Wrocławia to się udało
i materialnie żyją od nas lepiej. Równajmy do najlepszych i ich przegońmy. Dla
nas samych, a nie dla PO czy PiS. Bo
nasze życie jest najważniejsze. Przynajmniej na tym łez padole.
MALKONTENT

Oblężenie zamku w Zawieprzycach

cego zlot. - To także
okazja do poznania
ludzi, którzy tak jak
my kochają motory.
A przyjechali ludzie z
całej Polski, m. in. z
Kielc i Tarnobrzega.
W sumie było około
600 osób.
W Zawieprzycach
motocykliści bawili się
przy muzyce zespołów

rockowych: Rock Fm, Hangover, Nihil
Novi, Na Wylocie. Obejrzeli także pokaz
ratownictwa medycznego zorganizowany przez pracowników Zespołu Szkół
w Ludwinie.
W zabytkowym dworskim
budynku gospodarczym zwanym
lamusem przewodnicy przebrani w
tradycyjny strój
szlachecki opowiadali legendy o
zamku w Zawieprzycach. Motocykliści obejrzeli także ekspozycje w
lamusie (m. in. zbroje, stare meble,
kasy fiskalne).
Warkot silników ok. 400 maszyn
można było usłyszeć na trasie z Zawieprzyc do Łęcznej, kiedy wszyscy
motocykliści ze zlotu pokazali się na
paradzie.
Impreza została zorganizowana
przy wsparciu starosty łęczyńskiego,
wójtów Spiczyna i Kijan oraz licznych
przedsiębiorców.
Kamil Kulig

Wieś lubelska w statystykach
dok. ze str. 1
Prawdą jest jednak, że większe
możliwości rozwoju ciągle mają gospodarstwa większe i bez dalszego procesu
konsolidacji ziemi szans na istotne polepszenie poziomu życia na wsi nie ma. Jak
twierdzi Andrzej Kowalski, szef Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, choć dochody na wsi
rosną szybciej niż w miastach, to stale
są niższe niż mieszkańców aglomeracji.
Dochód rolników zależy od wielkości
gospodarstwa i struktury produkcji.

Zdaniem Kowalskiego, by gospodarstwo rolne mogło uzyskać dochód porównywalny z dochodem pozarolniczym, jego
powierzchnia musi wynosić co najmniej 20
hektarów. W Polsce, jak wynika z ostatniego spisu rolnego z 2010 r., jest tylko 125
tys. takich gospodarstw, czyli 6,3 proc.
Prawie 70 proc. gospodarstw ma nie więcej
niż 5 hektarów. - Takie gospodarstwo nie
może zapewnić dochodu na odpowiednim
poziomie i zwykle domownicy muszą dorabiać poza rolnictwem - uważa profesor.
R. Nowosadzki

Nowie miejsca parkingowe powstają z kruszywa. Gdzie?
- Jak tu jechać? – pyta kierowca z
Lublina, który znalazł się na Sikorskiego.
Silnik jego auta zgasł, gdy skręcał w tę
uliczkę z Bogdanowicza. Parę metrów za
zakrętem zaparkowany był samochód, więc
nieprzyzwyczajony
kierowca wymijając
go zahaczył o krawężnik.
Mieszkańcy ulicy
Sikorskiego przyzwyczaili się już do jazdy
wąziutką drogą przy
samochodach zaparkowanych na zakazie.
O poszerzenie uliczki i nowe miejsca
parkingowe mieszkańcy bloku przy Sikorskiego 4 walczyli już od dawna.
Ich sytuacja pogorszyła się, od
kiedy strażnicy miejscy i policja mogą
karać mandatami właścicieli aut zaparkowanych w miejscach niedozwolonych na terenie spółdzielni (w tym celu
postawiono tam znak „Strefa ruchu”).
Mieszkańcy bloku przy Sikor-

skiego 4 zbierali podpisy pod petycją
kierowaną do prezes spółdzielni Batory,
Renaty Wasilewicz-Deski. Ich inicjatywa przyniosła skutek. Pracownicy spółdzielni poszerzyli drogę i utwardzają
teren kruszywem (tłuczniem).
Kierowcy już
stawiają swoje auta na
nowych miejscach parkingowych. – Widać
poprawę, teraz miejsce
można znaleźć nawet w
nocy – cieszy się mieszkaniec ulicy Sikorskiego.
Dotychczas pod „czwórką” można było zaparkować 30 aut, teraz zmieści się ich 50.
- Na razie to jest trochę prowizorka,
ale w przyszłości może uda się nam wylać asfalt – mówi Wasilewicz-Deska.
Być może jeszcze w tym roku nowe
miejsca parkingowe powstaną także
wzdłuż ulicy Skarbka przy współpracy
dwóch spółdzielni (Batory i Skarbek,
czyli właścicieli terenu) z urzędem
miejskim. Na razie miasto zbiera fundusze na kruszywo.
Kamil Kulig

Przybywa parkingów
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Wiadomości sportowe

Tak wybierała Lubelszczyzna

Województwo lubelskie to drugi po podkarpackim bastion Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie dla
PiS na Lubelszczyźnie wyniosło 40,5 proc. głosów, a w woj. podkarpackim 46,72 proc. W pozostałych
trzech województwach głosujących na PiS: małopolskim, podlaskim i świętokrzyskim partia ta uzyskała
odpowiednio 39,3 proc, 36,99 proc i 31,89. Z kolei Platforma Obywatelska największe poparcie wyborców uzyskała w jedenastu województwach, największe zaś w kolebce Solidarności czyli w województwie
pomorskim uzyskując 50,65 proc. ogółu głosów.

Wracając do Lubelszczyzny to
PO zyskała tu 24,1 proc głosów,
zdecydowanie wygrywając w Puławach i minimalnie przegrywając z
PiS w samym Lublinie. Najlepszy
wynik w całym województwie uzyskała właśnie posłanka Platformy
Obywatelskiej Joanna Mucha, która
startując z drugiego miejsca zdobyła
45.568 głosów.
Trzecie pod względem poparcia
w województwie było PSL z 15,5
proc., dalej był Ruch Palikota z 12,4
proc. i na końcu SLD z 7,3 proc.
poparcia.
Do Sejmu z okręgu nr 6 dostali
się:
PiS: Elżbieta Kruk (30.048
głosów), Lech Sprawka (23.848),
Gabriela Masłowska (17.777), Małgorzata Sadurska (15.946), Krzysztof
Michałkiewicz (11.816), Jarosław
Żaczek (11.278).
PO: Joanna Mucha (45.568),

Włodzimierz Karpiński (16.498),
Magdalena Gąsior-Marek (14.675),
Cezary Kucharski (7.910).
PSL: Krzysztof Hetman
(10.804), Jan Łopata (8.725).
Ruch Palikota: Zofia Popiołek (18.752), Michał Kabaciński
(6.984).
SLD: Jacek Czerniak (5965)
Do Sejmu z okręgu nr 7 dostali
się:
PiS: Sławomir Zawiślak (27.478),
Beata Mazurek (22.249), Adam
Krzysztof Abramowicz (12.708), Piotr
Szeliga (8.222), Jerzy Rębek (7.503),
Marcin Kamil Duszek (5226).
PO: Stanisław Żmijan (14.202),
Marcin Grad (9.962).
PSL: Franciszek Stefaniuk
( 8 . 9 0 6 ) , G e n o w e f a To k a r s k a
(8906).
Ruch Palikota: Sławomir Poznański (16.640)
SLD: Zbigniew Matuszczak

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

(8.017 głosów)
Senatorami z Lubelszczyzny
zostali: PiS - Stanisław Gogacz, Grzegorz Czelej, Henryk Cioch, Grzegorz
Blerecki, Jerzy Chróścikowski;
PSL – Józef Zając.

Na kogo głosowali
mieszkańcy naszego powiatu:

Najwięcej głosów w powiecie i
na poszczególnych listach zdobyli:

Tor Lech Zbigniew, PiS 2 002
(10,92%)
Mucha Joanna, PO 1 723 (9,40%)
Popiołek Zofia, Ruch Palikota
855 (4,66%)
Starownik Marian Roman, PSL
724 (3,95%)
Czerniak Jacek Andrzej, SLD	
238 (1,30%)
W wyborach do Senatu najwięcej głosów zdobył Grzegorz Czelej
6 661 (36,10%)
Frekwencja 42,44 proc.

że „Tworzy się jakaś polityczna sekta, a
my obserwujemy świeckiego ojca Rydzyka.
Obawiam się, że opozycja z tej strony będzie
nieobliczalna, awanturnicza. Kojarzy mi się
ona raczej z miejską odmianą tymińszczyzny,
gdzie obok rozpoznawalnego lidera widzimy
anonimową magmę. To prawdopodobnie nie
będzie ani konstruktywne, ani ożywcze”.
Z kolei Władysław Frasyniuk, działacz
Solidarności i współzałożyciel Unii Wolności,
stwierdza wręcz, iż obecność Palikota w Sejmie „może się okazać bardzo istotna, bo to on
będzie zadawał trudne pytania. Palikot będzie
pełnił funkcję taką, jak lampka kontrolna w
samochodzie, która zapala się w kryzysowych
sytuacjach. Ostatnio takiej lampki w polityce
nam zabrakło. Jestem przekonany, że będzie
zmuszał rządzących do myślenia, ale nie
tylko od słupka do słupka w sondażach, ale w
dłuższej perspektywie”. Sam Palikot twierdzi,
że jego partia nie ma ciągu na władzę, a w
Sejmie RP chce wspierać wszelkie działania
deregulacyjne i modernizacyjne.
Największym przegranym jest niewątpliwie SLD, które stało się najmniejszą reprezentacją partyjną w nowym
parlamencie, a jej lider zapowiedział
odejście z funkcji przewodniczącego.
Co więcej można się spodziewać zejścia tej partii ze sceny politycznej w jej
obecnym kształcie. Polską lewicę (bo
Ruch Palikota trudno uważać za partię w
pełni lewicową) czeka wielkie wyzwanie
stworzenia nowego ruchu, który byłby

w stanie zaspokoić ambicje lewicowej
części polskiego społeczeństwa.
Najtrudniej chyba o ocenę wyniku Prawa
i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński będąc
największym atutem swojej partii, paradoksalnie jednocześnie jest głównym powodem szóstej z kolei wyborczej porażki z PO. Po prostu
polityk mający największy w kraju elektorat
negatywny, nie może sięgnąć po władzę. Jak
jednak podkreślają eksperci bez Kaczyńskiego
PiS rozpadnie się na frakcje, których nikt poza
nim nie będzie w stanie utrzymać w ryzach i
jedności. Wielu politologów twierdzi, a takie
głosy odzywały się już przed dniem wyborów,
że Kaczyński czeka na kolejne wybory, kiedy
urok Platformy Obywatelskiej i jej lidera
zużyje się zupełnie i wtedy jego PiS znów
odzyska większość głosów. Ten scenariusz
może okazać się jednak iluzoryczny bo z
nawet zwycięskim PiS inne partie mogą nie
chcieć wejść w koalicję i to nie tylko z powodu
losu jaki spotkał Samoobronę oraz LPR i mogą
wybrać wariant dużej koalicji na przykład bez
Tuska w roli premiera.
Dzisiaj to jednak wróżenie z fusów,
tym bardziej, że Donald Tusk komentując
wyniki wyborów podkreślał iż „Musimy
pracować dwa razy szybciej i dwa razy
mocniej, bo Polacy zasługują na wyższą
jakość życia i wyższą jakość polityki”.
Wybory już za nami, teraz pozostaje mieć nadzieję, że ten ogólnopolski
wybór rodaków był wyborem dobrym,
który pozwoli nam wszystkim przetrwać
ciężkie czasy jakie niewątpliwie Polskę,
a szerzej Europę czekają w najbliższej
perspektywie.
Ryszard Nowosadzki

PiS 38,25%
PO 19,87%
Ruch Palikota 15,91%
PSL 14,03%
SLD 5,97%
PJN 2,80%
Nowa Prawica Janusz Korwin Mikke
2,07%
PPP Sierpień80 - 0,65%
KW Prawica 0,45%

Zwycięzcy i przegrani

Po nudnej kampanii wyborczej
otrzymaliśmy bardzo ciekawe wyniki
wyborów. Mamy dziś w sejmie dwóch
wielkich zwycięzców, jednego przegranego oraz dwie partie, które swojej
pozycji znacząco nie zmieniły.
Pierwszym triumfatorem jest niewątpliwie Donald Tusk, któremu udała się sztuka
jakiej nie dokonał żaden inny lider partii w
wolnej Polsce – rządząca partia po czterech
latach sprawowania władzy ponownie uzyskała największe poparcie rodaków. Sukces
Tuska jest tym większy, że jak podkreśla
wielu komentatorów, zwycięstwo Platformy
Obywatelskiej to ogromny wysiłek szefa PO
na finiszu kampanii wyborczej, który okazał
się być nie tylko liderem PO, ale także jej
najważniejszym atutem.
Drugim wielkim wygranym jest czarny koń tegorocznych wyborów Janusz Palikot. Ruch Palikota udowodnił wszystkim
„znawcom” polskiej sceny politycznej, że
wcale nie jest ona zabetonowana i można
z niczego zbudować partię, która do tego
stanie się trzecią siłą Sejmu RP.
Zawsze kontrowersyjny, były polityk
PO, znów budzi wielkie emocje. Profesora
Ireneusza Krzemińskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego martwi jego wynik, bo uważa, że Ruch Palikota to „Samoobrona na wyższym poziomie”. Wtóruje mu
publicysta Tomasz Wołek, który w jednym
z portali stwierdził wręcz, że obserwując
relację ze sztabu Palikota miał wrażenie,

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział reklamy),
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(sekretariat).
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“Pojezierze” j e s t k o l p o r t o w a n e d o m i e s z k a ń w Ł ę c z n e j .
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 oraz na wybranych
s t a c j a c h p a l i w.
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dok. ze str 1
dzieci wcześniej zamknięte w czterech
ścianach wyszły z domu, a rodzice mogą
powiedzieć: „moje dziecko poszło do
szkoły” – mówi Zabłocka.
I dodaje: - Nasi podopieczni nabierają umiejętności funkcjonowania w
społeczeństwie, uczą się samoobsługi:
mycia rąk przed jedzeniem, zębów po
jedzeniu, sprzątania po sobie, uczą się
porzucać pieluchy.
Ośrodek zmienia życie całych
rodzin. – Wreszcie mam czas posprzątać, pójść do urzędu czy do fryzjera.
Mogłabym nawet pracować, co było
wcześniej nie do pomyślenia. Byliśmy
zamknięci, odizolowani od społeczeństwa – mówi Joanna Mazurkiewicz,
mama Rafała, jednego z podopiecznych ośrodka.
Dawniej Rafał całymi dniami
przebywał w domu (z wyjątkiem
dwóch dni, kiedy jeździł na zajęcia
indywidualne do szkoły w Łańcuchowie). – Gdy nie miał zajęć, nudziło mu się i
sam musiał wymyślać sobie jakieś zajęcia:
stukał drzwiami, uderzał w szybę, gasił światło w domu – opowiada mama Rafała.
– Nad moim dzieckiem trzeba
pracować, odpowiednio stymulować,

a mnie nie było stać na wydatek 10 tys.
zł miesięcznie, bo tyle kosztuje pełna
stymulacja – żali się pani Joanna. Teraz
mój syn jest pod opieką fachowców, już
widzę u niego poprawę: Rafał wraca z
ośrodka uśmiechnięty, nie nudzi się w
domu jak kiedyś.
30 września na uroczystym otwarciu
ośrodka można było obejrzeć przedstawienie „Calineczkę”. Baśń Hansa Chri-

stiana Andersena wystawili uczniowie
klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej
nr 4 w Łęcznej.
Podopieczni ośrodka otrzymali upominki od przedstawicieli władz. Na otwarciu obecna była m. in. posłanka Platformy

Obywatelskiej Joanna Mucha, która zainicjowała otwarcie ośrodka w Łęcznej.
- Działa on na zasadzie placówki
oświatowej, powiat otrzymuje subwencję na
jego działalność – mówi wicestarosta Budka. Ośrodek będzie się rozwijał. Jeśli zgłoszą
się chętni, utworzymy kolejną grupę.
Na razie placówka działa w budynku
szpitala powiatowego, ale w przyszłości ma
zostać przeniesiona na ulicę Litewską, do
obiektu, w którym mieścił się Zespół Szkół
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.
– Na razie budynek ten
musi zostać przebudowany w
celu przystosowania go dla osób
niepełnosprawnych. Ośrodek
przeniesiemy za dwa, trzy lata,
nie musimy się spieszyć, bo warunki w szpitalu są bardzo dobre
– zaznacza Kazimierz Budka.
Zajęcia odbywają się tam w
sześciu salach. – Chcemy otworzyć jeszcze „salę doświadczania
świata”, w której jeszcze bardziej
można oddziaływać na wszystkie
zmysły dzieci. Będą w niej m. in.
przyciemnione okna, tapety fluoroscencyjne, lampy świetlne – tłumaczy Zabłocka.
W ośrodku powstanie także miejsce na
rehabilitację ruchową. Na razie podopieczni
placówki korzystają z oddziału rehabilitacyjnego szpitala.
Kamil Kulig

Ogłoszenia drobne

Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej.
Tel: 81 75 20 937.
Sprzedam M5, 83m, własnościowe, I
piętro, 4 pokojowe lub zamienię na M3
lub M2 w Łęcznej. Cena 270 tys. Tel:
663-485-066.
Wynajmę lokal 200m2 (w podpiwniczeniu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Mam do wynajęcia garaż w Łęcznej przy
ul. Wojska Polskiego. Tel: 602-598-557.
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 łąkę 27ar położoną w atrakcyjnym miejscu nad Wieprzem w okolicy
Jaszczowa. Tel: 660-875-019.
Sprzedam działki w Łęcznej przy ul.
Ogrodowej 1-17ar ( budowlana) nr
2464/7- 180tys; 1-39ar (inwestycyjna)
nr 2464/9- cena do uzgodnienia. Tel:
513-156-747.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,2h
w Kol.Trębaczów, uzbrojona, niedaleko
rzeki Wieprz, obok przystanku. Cena do
uzgodnienia. Tel: 530-503-280.
Sprzedam działkę 60ar, w tym: 36ar
działka budowlana (wszystkie media) +
24ar gratis! Cena 3 tys./ar. Tel: 510-630266; 509-573-088.
Język angielski - korepetycje, tłumaczenia. Duże doświadczenie, atrakcyjna cena.
Tel: 781-798-780.
Sprzedam działkę położoną w Wólce Cycowskiej (1,5 km od Cycowa), 0,5 ha,
dł.200m,szer.26m; na trasie: Cyców-UrszulinWłodawa( 150m od tej szosy); blisko las
Świerszczów, niedaleko jeziora: Głębokie,
Sumin, Grabniak; droga dojazdowa; działka
uzbrojona w wodociąg; linia elektryczna. Cena
55 tys. Tel: 695-286-772; 81 533-36-14.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną firmy
Estelle, kolekcja 2011, model 764; styl
hiszpański, kolor ivory ( kość słoniowa),
r. 36/38. Cena do uzgodnienia. Tel: 609932-397; 81 462-23-97.

Sprzedam działki: 2 po 20ar, 1 - 51ar
w Witaniowie, 2,5 km od Łęcznej nad
Wieprzem, 8 tys./ar do negocjacji. Tel:
504-904-302.
Sprzedam dom nowo wybudowany
ok.130m2, wszyskie media; w Antoniowie
gm. Milejów. Cena 430 tys./do uzgodnienia. Tel: 691-832-229.
Sprzedam działkę budowlaną 24ar w
Starej Wsi/ k. Łęcznej, narożną przy
drodze asfaltowej, uzbrojona, światło,
woda; szer.40m; podzielona, pełna dokumentacja. Cena do uzgodnienia. Tel:
602-598-557.
Sprzedam opla corsę C, rej. 2004r, 1 właściciel, 1,0l benzyna, 109 tys. km, stan b.
dobry, nowy akumulator, opony zimowe,
3 zabezpieczenia antywłamaniowe, tel.
602 406 545, cena 11,9 tys. zł.
Odnajmę część powierzchni na dział.
handlową. Łęczna, dobra lokalizacja. Tel:
518-473-399.

Miasteczko
rowerowe
- Uczniowie, którzy będą uczyć się
jazdy rowerem i motorowerem poczują się
jak na prawdziwej drodze. W miasteczku
znajdzie się skrzyżowanie z rondem i sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, drogi
jedno i dwukierunkowe – wylicza Dariusz
Kowalski, zastępca burmistrza Łęcznej. I
dodaje: - Ścieżki zajmą łącznie 700 m kw.
Miasteczko rowerowe powstanie
na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy
Jaśminowej w miejscu starego boiska do
gry w piłkę nożną. Uczniowie z powiatu
łęczyńskiego będą tam uczyli się poruszania w ruchu drogowym i zdawali egzamin
na kartę rowerową lub motorowerową.
Kowalski nie ukrywa zadowolenia: Każde województwo wybiera tylko jedno
miejsce na miasteczko, więc jesteśmy
jedynym miastem w Lubelskiem, które
weszło do programu. Wspólnie z pracownikami Starostwa powiatu łęczyńskiego
zabiegaliśmy o miasteczko kilkakrotnie,
w końcu się udało.
Koszt powstania miasteczka rowerowego który wynosi 500 tys. zł pokrywa
Urząd Wojewódzki w Lublinie (ze środków unijnych). Na razie urząd miejski w
Łęcznej przygotował projekt, budowa ruszy w przyszłym roku i będzie ukończona
w okolicach września 2012 roku.
Kamil Kulig

Poprawić urodę
W Łęcznej powstał Gabinet Medycyny Estetycznej. Gabinet prowadzi lek. med. Dorota Piekarska-Myślińska, słuchaczka Podyplomowych
Studiów z Medycyny Estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Gabinet mieści się w Starej Łęcznej, w budynku Przychodni przy
Rynku.
- Jakie usługi oferuje gabinet?
legliwość nie tylko młodzieży w wieku
- D. P-M: W gabinecie zajmuję pokwitania. Coraz częściej dotyczy
się przede wszystkim korygowaniem osób dorosłych, po 25 roku życia.
defektów wyglądu spowodowanych Trądzik jest chorobą przewlekłą, uciążupływem czasu lub przebytymi cho- liwą, trudną w leczeniu. Pozostawia na
robami czy też na przykład ciążą. skórze długo utrzymujące się przebarDo wykonywanych zabiegów należą wienia, a czasami nawet blizny.
peelingi, mezoterapia, botox, wypełDobrym sposobem wspomagająnianie zmarszczek. Nowością jest cym terapię trądzika są peelingi lekarzabieg stymulujący odnowę kolagenu skie. Mają one zdecydowanie silniejsze
– Sculptra.
działanie od tych, których zwykle
- Kto najczęściej korzysta z usług używa się w gabinetach kosmetyczlekarza medycyny estetycznej?
nych. Na miejsca dotknięte zmianami
- D. P-M: Pacjentem może być chorobowymi stosuje się kompozycje
każdy. Regularnie przychodzą pacjentki, związków chemicznych i wyciągów
które chcą wyglądać lepiej – na zabiegi roślinnych, które przyśpieszają proces
poprawiające kondycję skóry i spowal- złuszczania naskórka, zmniejszają
niające proces starzenia. Bardzo duża produkcję łoju, mają działanie przegrupa to młodzi ludzie z problemem ciwzapalne i wybielające. Efektem
trądziku. Coraz częściej pacjentami są jest rozjaśnienie i wygładzenie skóry,
również mężczyźni. Dobry wygląd to zmniejszenie łojotoku i ilości zmian
dobre samopoczucie i większa szansa trądzikowych. Zmniejsza się również
na znalezienie dobrej pracy.
ilość przebarwień i wypłycają blizny
- Wspomniała Pani o trądziku ...
potrądzikowe.
D. P-M: Tak, to powszechna dot. spons.
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