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Ruszają wypłaty dopłat bezpośrednich

Rolnicy się cieszą
Słaby złoty to powód zmartwienia
wielu Polaków, jego zbyt niski kurs
w stosunku do najważniejszych walut
szkodzi całej gospodarce. Drożeje
importowane paliwo, gaz ziemny,
wszystkie towary i surowce, które
musimy nabyć zagranicą. Tym, że cena
euro oscyluje wokół 4,5 zł nie przejmują
się zbytnio eksporterzy, bo albo mają
wyższe zyski, albo stają się bardziej
konkurencyjni na zagranicznych rynkach. Najbardziej z niskiego kursu
narodowej waluty mogą być zadowoleni
rolnicy – dzięki temu dostaną więcej
złotówek niż ostatnio.
Powód jest prosty. Wysokość dopłat
ustalana jest w euro. Europejski Bank
Centralny ogłosił pod koniec września
br. kurs tegorocznej wymiany euro na
złoty w odniesieniu do dopłat dla rolników. W tym roku wynosi on 4,4050
zł za euro wobec 3,98 zł za euro rok
wcześniej. Jeśli więc w ubiegłym roku
za euro płacono 3,89 zł a w tym 4,40
zł to rachunek jest prosty. Podstawowa

dopłata wyniesie 710 zł do hektara
wobec 562 zł w 2010 r. Przysługuje ona
wszystkim rolnikom, którzy posiadają
co najmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne, spełniają wszystkie unijne
wymogi oraz oczywiście wypełnili
stosowny wniosek.
Więcej dostaną np. producenci
zbóż, którzy po uwzględnieniu tzw.
dopłat uzupełniających (aktualnie
nieco niższych) łącznie liczyć mogą na
wsparcie w wysokości około 985 zł na
hektar, podczas gdy w ubiegłym roku
otrzymywali niecałe 890 zł na hektar.
Te pieniądze powinny już wkrótce
trafić do pierwszych rolników bowiem
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa właśnie rozpoczęła wypłacanie pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich. Zgodnie z unijnymi przepisami,
dopłaty będą wypłacane od 1 grudnia
2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
O wsparcie za 2011 rok wystąpiło
ok. 1 mln 282 tys. rolników wobec 1 mln
375 tys. w 2010r.
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Jana Pawła II Jak zagospodarować Łęczną
Nowy amfiteatr powinien powstać koło
- W przyszłym roku będziemy nanosić
wyremontowana skateparku
– takie są plany. Zły pomysł?
zmiany w studium uwarunkowań i kierunków
- Wróciłem do Polski po długim
pobycie za granicą i nie poznałem
Łęcznej – opowiada mieszkaniec Cycowa. – Teraz na głównej alei jest tak
równo, że jeździ się jak po stole – cieszą
się kierowcy.
Dobiega końca remont kolejnego
odcinka alei od ronda przy ulicy Targowej, aż do odcinka za sygnalizacją
świetlną. Wszystko wskazuje na to,
że firma Mota-Engil Central Europe
S.A. zakończy renowację w terminie,
czyli do 30 listopada. W chwili oddawania gazety do druku na drodze
trwały ostatnie, kosmetyczne prace.
Roboty na Jana Pawła II trwały od
13 września, przez ten czas wyremontowany został 539-metrowy odcinek
drogi. Stare krawężniki, chodniki,
płytki betonowe zostały rozebrane.
Kierowcy już jeżdżą po nowiutkim
asfalcie, a piesi mogą cieszyć się równymi chodnikami z kostki brukowej.
Świeży asfalt robotnicy zabezpieczyli siatką stalową, która ma zapobiec
pękaniu nawierzchni.
kk

Możesz znaleźć lepszy i zgłosić go gminie.
- Jeśli amfiteatr powstanie przy blokach, w sercu osiedla, hałas będzie przeszkadzał ludziom. Może lepiej pomyśleć o innej
lokalizacji? – zastanawia się mieszkaniec
Łęcznej. Nie wiedział, że może zgłaszać
urzędnikom swoje propozycje zagospodarowania przestrzeni miejskiej i być może
realnie wpłynąć na tę przestrzeń.
Urzędnicy nie wybudują nowego
amfiteatru dopóki nie dogadają się z prezesem spółdzielni, do której należy część
terenu. A może ktoś zna lepsze miejsce na
wybudowanie tego obiektu?

Sukces zapaśników Iskry Spiczyn

W Brzegu Dolnym k/Wrocławia odbyły się zawody Pucharu Polski Kadetów
w zapasach w stylu wolnym, w którym wzięło udział 146 zawodników z całego
kraju, wywodzących się z 39 klubów. Doskonale spisała się Iskra Spiczyn, którą
reprezentowało 3 zapaśników.
Na macie najlepiej zaprezentował się Sebastian Chodun, który w kategorii 58 kg zajął
pierwsze miejsce, w tej samej kategorii drugie miejsce przypadło w udziale Adrianowi
Lutomskiemu. W lżejszej kategorii bo 50 kg drugi był Adrian Dylon. Ciekawostką jest
dominacja zawodników Iskry w kategorii 58 kg, to rzadki przypadek, kiedy na najwyższym
poziomie dochodzi do konfrontacji zawodników z jednego klubu, a trener Tomasz Żuraw
mógł ze spokojem obserwować ten pojedynek, nie martwiąc się o wynik.
Dodatkowym sukcesem spiczyńskiego klubu jest wspaniałe miejsce na podium
w klasyfikacji drużynowej, w której nasz klub mimo tylko 3 reprezentantów zajął III
miejsce w kraju ustępując jedynie takiemu mocarzowi polskich zapasów jak Slawia Ruda
Śląska i zawodnikom z klubu Dąb Brzeźnica k/Raciborza.
M. Łagodziński

Nowe sklepy

Należy mieć tylko nadzieję, że
maszyn, takich jak widoczne na zdjęciu,
na Jana Pawła II długo nie będziemy
musieli oglądać.

zagospodarowania przestrzennego – zapowiada Dariusz Kowalski, zastępca burmistrza
Łęcznej. – Mieszkańcy mogą przesyłać wnioski na naszego maila info@um.leczna.pl lub
przynosić pisemne wnioski do urzędu.
Studium to dokument określający w
sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy,
zawierający informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę
i inne funkcje, o przebiegu głównych
szlaków komunikacyjnych, terenów
chronionych itp.
K. Kulig

W lipcu pisaliśmy o nowym pasażu
handlowym sieci „Czerwona Torebka”,
który zostanie otworzony w Łęcznej
przy „Biedronce” na osiedlu Samsonowicza.
Przypomnijmy, że nowy obiekt handlowy będzie miał charakter jednokondygnacyjnego pawilonu, złożonego z 8 modułów o powierzchni około 60 mkw., które
można łączyć w celu uzyskania optymalnej
wielkości dla potencjalnego najemcy. Po-

wierzchnia użytkowa wyniesie 477 mkw.
Wokół powstaną 24 miejsca parkingowe.
Każdy z lokali będzie miał odrębne wejście
bezpośrednio z parkingu.
Dzisiaj znamy już trochę szczegółów
dotyczących nowej placówki handlowej.
Wiadomo, że będzie tam sześć lokali, w
tym kwiaciarnia z ogólnopolskiej sieci,
sklep wędliniarsko-mięsny, alkoholowy,
piekarnia z cukiernią. Inwestor ma jeszcze
wolne lokale, bardzo chętnie nawiązałby
współpracę np. z drogerią.
Otwarcie nowego pasażu handlowego
przewidziane jest na czerwiec 2012. (r)

2

www.e-pojezierze.pl

Niezłe wyniki kopalni
Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wypracowała w ciągu
trzech kwartałów 2011 roku prawie
866 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 101,69 mln zł, a zysk netto
Grupy sięgnął 88,04 mln zł.
Na wyniki finansowe spółki w ciągu dziewięciu miesięcy istotny wpływ
miały wydatki związane z inwestycjami
w Polu Stefanów. W okresie sprawozdawczym na przygotowanie pozyskiwania węgla ze Stefanowa wydano
ponad 545 mln zł, czyli o 9,3 proc.
więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu
w Bogdance powstaje majątek, który w
bliskiej perspektywie pozwoli podwoić
wydobycie węgla.
Konsekwentna realizacja planu
inwestycyjnego umożliwiła już w
październiku 2011 roku rozpoczęcie
wydobycia węgla z pola Stefanów.
Na początku listopada osiągnięto
oczekiwany, na tym etapie inwestycji, poziom wydobycia średnio 10
tysięcy ton węgla na dobę szybem
w Stefanowie. Eksploatacja pokładu
węgla prowadzona jest kompleksem
strugowym zakupionym przez Spółkę
w 2010 roku.
Wydobycie brutto (1,9. proc. wzrost
w 3 kwartałach 2011 r. wobec 3 kwartałów roku 2010) odbywa się obecnie
przy wykorzystaniu maksymalnych
mocy i zdolności wydobywczych. Na
wydobycie netto (12,6-proc. spadek za
9 m-cy 2011 roku, wobec analogicznego
okresu roku poprzedniego) ma wpływ
natężenie prowadzonych obecnie prac,
udostępniających i przygotowawczych
dla nowych ścian, a także charakterystyka geologiczna eksploatowanych
pokładów.

Pomimo tych prac, Spółka utrzymuje wysoką efektywność wydobycia węgla, istotnie przewyższającą
średnią w branży w Polsce – wydajność ogólna za trzy kwartały 2011
roku wyniosła 238,38 proc. średniej
w branży, a wydajność dołowa
315,82 proc.
W trakcie 3 kwartałów 2011 roku
Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA
osiągnęła przychody ze sprzedaży na
poziomie 865,76 mln zł. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy
w tym okresie była produkcja i sprzedaż
węgla energetycznego.
Co prawda w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o 12,65
proc. i wynosiło 3,83 mln ton (rok
wcześniej 4,39 mln ton). Spadek wydobycia węgla handlowego (pomimo
wzrostu o prawie 2 proc. wydobycia
brutto) był wynikiem m.in. większego
natężenia prac przygotowawczych.
W analizowanym okresie 2011 roku
wykonano o 5 proc. więcej chodników
niż w analogicznym okresie 2010 r.
Wyrobiska te wykonano w ramach
rozcinki pola Stefanów pod planowane
zwiększenie (podwojenie) zdolności
wydobywczej zakładu górniczego od
końca 2013 roku. Ponadto eksploatowane aktualnie złoża w Bogdance
cechują się przejściowo trudniejszą
charakterystyką geologiczną, co w 2 i
3 kwartale 2011 roku miało dodatkowy
wpływ na odnotowany niższy wskaźnik uzysku.
Mówiąc prosto, wszystkie działania
w Bogdance odbywają się zgodnie z
założeniami i zmierzają do osiągnięcia
wszelkich planów związanych z rozwojem kopalni.

W Bogdance debatowano o przyszłości

W dniach 24-26 listopada Lubeski Węgiel Bogdanka S.A. był gospodarzem międzynarodowej konferencji
z serii International Mining Forum,
tym razem poświęconą „Nowym
spojrzeniom na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów
węgla kamiennego”. Powierzenie
roli gospodarza naszej kopalni nie
było przypadkowe bowiem właśnie
w Bogdance, w ubiegłym roku, po
siedmiu miesiącach od rozpoczęcia
eksploatacji takich pokładów techniką strugową, osiągnięto, w swoich
warunkach geologiczno-górniczych,
rekordowy w skali światowej poziom
16,8 tys. ton urobku na dobę.
Na konferencję przyjechało blisko
200 praktyków i naukowców górniczych
m.in. z Niemiec, Czech, Ukrainy, Rosji,
a nawet odległych Chin, USA oraz Australii – słowem z krajów gdzie wydobycie węgla jest ciągle ważną dziedziną
gospodarki. Polskę, poza inżynierami z
Bogdanki, reprezentowali specjaliści z
wszystkich krajowych spółek węglowych oraz górnicy z KGHM Polska
Miedź. Referaty i prezentacje wygłaszali m.in. naukowcy z Polskiej Aka-

demii Nauk oraz
Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie.
Całą konferencję można było
oglądać na żywo
dzięki telewizji internetowej.
Dlaczego wydobywanie węgla
z cienkich, a więc
teoretycznie mało
wydajnych pokładów wzbudza takie zainteresowanie na
całym świecie? Jak szacują naukowcy,
tylko w Polsce cienkie pokłady węgla
kamiennego stanowią od 30 do 35
proc. wszystkich zasobów tego surowca
energetycznego, a wielkość krajowych
złóż, które wciąż zalegają tylko w
niskich pokładach może sięgać nawet
miliarda ton. Ich wydobycie przy pomocy
najnowocześniejszych
technik i technologii,
w tym właśnie kompleksów strugowych,
to nie tylko sięgnięcie
po dodatkowe zapasy
surowców. Ich eksploatacja daje po prostu
spore efekty zarówno ekonomiczne jak
i środowiskowe. Na
powierzchnię wydobywa się bowiem
znacznie mniej odpadów wymagających
późniejszej, kosztownej utylizacji.
Nic więc dziwnego, że górnictwo
niemieckie, które ma warunki geologiczne zbliżone do polskich, w 50 proc.
jest zdominowane przez strugi. Stosuje
się je też coraz szerzej nawet w Rosji,

Chinach, Meksyku czy Kazachstanie.
W naszym kraju doświadczenia trzech
kopalń – KWK Zofiówka, KWK JasMos i właśnie naszej LW Bogdanka SA
wskazują, że istnieją realne możliwości
dołączenia kolejnych polskich kopalń
do klubu firm stosujących instalacje
strugowe, a więc nowoczesność w
górnictwie węgla kamiennego. Trzeba
bowiem wiedzieć, że technologia
strugowa to wysoce zautomatyzowany system eksploatacji z minimalnym udziałem ludzi w przodku, a z
nową rolą i możliwościami technologii
informacyjnych.
O tym wszystkim debatowano właśnie podczas konferencji. Uczestnicy
zapoznali się z rozwiązaniami stosowanymi w Bogdance, które doprowadziły
spółkę na pozycję lidera wydajności
nawet trzykrotnie wyższej niż średnia
w branży krajowej. Gospodarze przed-

stawili też realizowaną przez spółkę
strategię rozwoju, która do końca 2013
r. ma przynieść wzrost wydobycia węgla
z obecnego poziomu 5,7 do 11,5 mln
ton węgla rocznie i podwojenia do 15
proc. udziałów spółki w rynku węgla
energetycznego w Polsce.
R. Nowosadzki, fot. LW Bogdanka
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REKORDOWE TEMPO NOWEJ ŚCIEŻKI
wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na
terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego”
rozpoczęła się 1 września 2011r., a 18 listopada
odbyła się konferencja podsumowująca i jednocześnie kończąca realizację
budowy ścieżki rowerowej.
Bezpieczeństwo było
jednym z najważniejszych
celów realizowanego projektu - mówiła Małgorzata
Kolary – Woźniak, Naczelnik
Wydziału Wydziału Funduszy
Europejskich, Informatyzacji,
Rozwoju i Promocji Powiatu
przedstawiając efekty projektu. – Przy realizacji projektu zadbano o to aby każdy
rowerzysta korzystający ze
ścieżki czuł się bezpiecznie.
Ścieżka oddzielona jest od
Fot 1. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło na początku ścieżki
krawędzi jezdni nawierzchnią
w m. Dąbrowa. „Wybór gmin do tego projektu nie był przypadkowy,
dysponują one znacznym potencjałem turystycznym, na który składa z kruszywa. Krawężniki zostały
się różnorodny i ciekawy krajobraz, unikalna na skalę europejską zrównane z nawierzchnią. W
przyroda i architektura” – mówił Starosta Adam Niwiński otwierając miejscach niebezpiecznych zakonferencję. Zaznaczył również jak istotnym elementem budującym instalowano barierki ochroni wzmacniającym atrakcyjność terenu powiatu łęczyńskiego jest ne. W obrębie skrzyżowania
w miejscowości Kaniwola
realizacja projektów infrastrukturalnych.
umieszczono obrotową kamieszkańcom i turystom poruszanie się po merę monitorującą ruch oraz system mierzący
malowniczych terenach naszego powiatu. War- natężenie ruchu rowerowego. Te elementy
tość inwestycji wyniosła ponad 2 mln złotych z wpłyną na zminimalizowanie wypadków z
czego ponad 1,5 zł pochodzi z doﬁnansowania udziałem rowerzystów – dodaje Małgorzata
unijnego. Realizacja projektu „Wielobarwny Kolary-Woźniak
Trzy jednostki administracyjne Powiat
Łęczyński, Gmina Ludwin i Gmina Puchaczów
wspólnie opracowały trasę ścieżki rowerowej
oraz niezbędną infrastrukturę ułatwiającą

Projekt nie ograniczał się tylko do wybudowania i polepszenia stanu infrastruktury
turystycznej. To także system promocji. „Opracowaliśmy logotyp wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych” – mówił koordynator projektu Łukasz Pawlak przedstawiając
efekty przedsięwzięcia. Spójna identyﬁkacja
pozwoli wyróżniać się i promować turystykę
rowerową. Dodatkowo w ramach projektu
powstał nawigator rowerowy z mapa CD i
mapy turystyczne. Osoby, które będą chciały
zaplanować trasę swojej przejażdżki w domu
będą mogły skorzystać z mapy interaktywnej
dostępnej w serwisie turystycznym www.
pojezierze-turystyka.pl oraz pobrać audioprzewodnik w formacie mp3 a także wydrukować
opis poszczególnych tras. „Stawiając za cel
poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego
przygotowaliśmy również światła rowerowe i
akcesoria odblaskowe. Dodatkowo chcieliśmy
naszymi działaniami rozszerzyć świadomość
rowerową oraz wypromować turystykę rowerową na Pojezierzu Łęczyńsko- Włodawskim”
– dodaje Łukasz Pawlak.

Fot 2. Ścieżka rowerowa o długości
7,9 km i szerokości 2m powstała wzdłuż
dwóch dróg powiatowych przebiegających
przez Dąbrowę, Kaniwolę i Nadrybie. Na
trasie zostały ulokowane 4 wiaty przystankowe wyposażone w stojaki rowerowe,
kosze na śmieci i ławki. Dodatkowo w
każdym miejscu postojowym znajdują
się mapy w formie tablic informujące o
najciekawszych miejscach, które warto
zwiedzić będąc na Pojezierzu ŁęczyńskoWłodawskim.

Reprezentacja z Kijan pod kierownictwem pana Pawła Wolińskiego zajęła
16.11.2011 r. odbyły się Mistrzostwa trzecie miejsce w zaciętej rywalizacji z
Województwa Lubelskiego LZS Szkół Ponad- dwunastoma drużynami. Pierwsze miejgimnazjalnych i Rolniczych w piłce siatkowej sce zajęła drużyna z Tomaszowa, a drugie
dziewcząt w Tomaszowie Lubelskim.
z Klementowic.

Wieści z Puchaczowa
pytań i wątpliwości. Wierzymy także,
że dzięki niej lokalna społeczność,
jak i osoby zainteresowane będą bogatsze w wiedzę z zakresu szeroko
rozumianej pomocy społecznej.
Utworzenie strony było możliwe
dzięki współfinansowaniu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w
Puchaczowie informuje, że realizuje
zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w
ramach programu Biblioteki Narodowej. Na realizację zadania pozyskane
zostało dofinansowanie w kwocie
1994,00 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Puchaczowie bierze też udział w
programie „Akademia Orange dla
bibliotek”, w ramach którego otrzymała dotację finansową (darowiznę
pieniężną) w wysokości 1309,09 zł.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych,
zwiększenie wykorzystania Internetu
przez pracowników i użytkowników biblioteki. Otrzymana dotacja
zostanie przeznaczona na pokrycie
kosztów dostępu do sieci Internet w
placówce głównej oraz w fili w 2011 r.
Jednocześnie informujemy, że w obu
placówkach dostęp do internetu jest
bezpłatny.
GBP

OPS ma stronę internetową

28 października 2011 r. w siedzibie filii bibliotecznej w Ciechankach
miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu
„Moja ulubiona postać z książek Czesława Janczarskiego”.
Celem konkursu była popularyzacja dorobku literackiego Czesława
Janczarskiego z okazji 100 rocznicy
urodzin pisarza. Konkurs skierowany
był do uczniów Szkoły Podstawowej
w Ciechankach.
Poprzedziło go zapoznanie dzieci z
tekstami pisarza: „Zaczarowane kółko
Misia Uszatka”, „Jak Wojtek został
strażakiem”, „Miała babuleńka kozła
rogatego”, czytanymi przez bibliote-

Zapraszamy do częstych odwiedzin.

Kierownik OPS w Puchaczowie

karkę. Dziecięca wyobraźnia i fantazja
oraz chęć przeżycia wspólnej przygody
z bohaterami tekstów Czesława Janczarskiego zaowocowała wspaniałymi
pracami plastycznymi.
W konkursie wzięło udział 31
osób, w tym oddział przedszkolaków
(dzieci od lat 3 do 6) oraz uczniowie
klas I-III.
Powołana komisja wyróżniła dwie
osoby: Oliwię Żukowską – lat 5 oraz
Oliwię Gnyp – kl. I, które nagrodzono
książkami wraz z dyplomami.
Pozostałym uczestnikom konkursu
przyznano nagrody pocieszenia.
Filia w Ciechankach

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

ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI W POWIECIE
11 listopada obchodziliśmy 93 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Cieszy fakt, że
w powiatowych obchodach związanych z historią
narodu polskiego tak licznie uczestniczą mieszkańcy
powiatu łęczyńskiego. Wśród nich jest coraz liczniejsza grupa młodzieży co daję gwarancje zachowania
polskiej tożsamości przez przyszłe pokolenia. W
Łęcznej na Placu Powstań Narodowych mieszkańcy
rokrocznie 11 listopada świętują odzyskanie niepodległości przez Polskę, a 1 sierpnia Powstanie
Warszawskie.
Oprócz mieszkańców w uroczystościach licznie
wzięły udział poczty sztandarowe z zakładów pracy,
szkół, stowarzyszenia kombatantów, związków zawodowych i organizacji społecznych.
Uroczyste nabożeństwo w dzień Święta Niepodległości koncelebrował ks. Stefan Misa Dziekan Dekanatu Łęczyńskiego. Po mszy św. uczestnicy przeszli
na Plac Powstań Narodowych w Łęcznej.
Starosta Łęczyński – Adam Niwiński w przemówieniu przywołał największe polskie wydarzenia
z ponad tysiącletnich dziejów narodu. Starosta
zaznaczył, że „przy każdej okazji powinniśmy podkreślać i być dumnymi, że jesteśmy Polakami. Starajmy
się by nie tylko 11 listopada był dniem radosnym i
wyjątkowym dla każdego Polaka. Niech od dzisiaj
motywem przewodnim tej i kolejnych uroczystości
będzie porozumienie wszystkich sił dla dobra i rozwoju wszystkich gmin Powiatu Łęczyńskiego i jego
mieszkańców”.
W dalszej części uroczystości przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych, zakładów pracy,
instytucji, organizacji społecznych oddali hołd poległym za wolność Ojczyzny, składając przy Krzyżu na
Placu Powstań Narodowych wiązanki kwiatów.

SPORT

Nowe książki
i darmowy internet

Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś…

Projekt został zrealizowany
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowity
koszt przedsięwzięcia wynosi 2 199
931,19 zł z czego 1 539 951,82 zł
pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

ROCZNICE

SUKCES DZIEWCZĄT Z KIJAN

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

Informujemy, że od października
2011r. funkcjonuje nowo powstała
strona internetowa Ośrodka Pomocy
Społecznej w Puchaczowie.
Jej adres to: http:// www.opspuchaczow.pl/
Na naszej stronie znajdziecie Państwo
informacje dotyczące działalności OPS
w Puchaczowie, dostępnych form pomocy i zasad jej udzielania.
Mamy nadzieję, że zawarte w
niej informacje, spełnią Państwa
oczekiwania i odpowiedzą na wiele

„Jazda rowerem staje się coraz
bardziej popularna. Rowerem jesteśmy w stanie dojechać praktycznie
wszędzie. To doskonały i ekologiczny środek transportu. Rower
zapewnia także możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, bez
względu na wiek i zasobność portfela. Pamiętając o tym, starannie
przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy
całe przedsięwzięcie” - tłumaczy
Adam Niwiński Starosta Łęczyński.
Nowo powstały odcinek pozwolił
połączyć się ze ścieżką rowerową
przebiegającą od Puchaczowa do
Nadrybia. Dzięki temu rowerzyści
otrzymali prawie 15 km spójny
system ścieżek rowerowych, którym bezpiecznie dojedziemy nad
jeziora. Inwestycja wpłynie na
polepszenie stanu infrastruktury
turystycznej oraz wzmocni atrakcyjność Pojezierza dla odwiedzających
a także zwiększy bezpieczeństwo
mieszkańców i turystów.

Aktywność na obcasach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie w partnerstwie z firmą Viamed
s.c Pracownia Rozwoju Osobistego SELF w okresie 01.06.2011 - 30.11.2011
realizował projekt konkursowy pt: „Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy Puchaczów”, współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet
VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji.
Celem Projektu było wzmocnienie aktywności oraz integracji 12 niezatrudnionych kobiet zamieszkałych w gminie Puchaczów, zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Zamierzone rezultaty osiągnięto poprzez następujące działania:
Szkolenia w zakresie kompetencji społecznych i budowania poczucia własnej wartości (zajęcia grupowe oraz indywidualne doradztwo psychologiczne).
„Tak się czuję jak wyglądam” - spotkanie z wizażystą. W ramach szkolenia beneficjentki poznały tajniki profesjonalnego makijażu oraz skutecznej
pielęgnacji cery.
Trening rozwoju twórczego myślenia: uczestniczki brały udział w warsztatach twórczego myślenia oraz tworzyły prac plastyczne techniką decoupage.
Prace zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego projekt.
Aktywizacja zawodowa z wykorzystaniem zasobów lokalnych:
beneficjentki poznały różne formy prawne i dobre praktyki w zakresie
aktywności społecznej i zawodowej. Odwiedziły także Przedsiębiorstwo Społeczne w Nasutowie, które promuje działania samopomocowe
i przedsiębiorczość społeczną na terenach wiejskich.
W ramach projektu ważnym wydarzeniem był wyjazd integracyjny do Lublina, którego program m.in. obejmował: zwiedzanie Starówki, Muzeum Lubelskiego, spektakl komediowy „Niewolnice z Pipidówki” w reżyserii Krzysztofa
Babickiego w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Dodatkowym wsparciem w projekcie był zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
ubezpieczenie NW, catering obiadowy oraz kawowy, opieka nad dziećmi w wieku
3-7 lat, upominki w postaci zestawów kosmetyków, materiały szkoleniowe oraz
książki z zakresu psychologii.
Mieszkanki gminy Puchaczów zainteresowane udziałem w II edycji projektu
„Aktywność na obcasach. Oddolna inicjatywa lokalna kobiet z gminy Puchaczów”
proszone są o kontakt z kierownikiem OPS w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8,
lub pod nr tel. 817575068.

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

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

fot. Przemarsz na Plac Powstań Narodowych

“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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www.e-pojezierze.pl

Film rodem z Cycowa
„Klatka po klatce” – to hasło,
które przyświecało warsztatom animacji poklatkowej, zorganizowanych
4-5 listopada w Cycowskim Domu
Kultury.
„To znakomity pomysł, aby przybliżyć
atmosferę powstawania filmu animowanego krok po kroku, klatka po klatce. W
dobie dzisiejszej technologii pozwoli to
młodym twórcom na poznanie warsztatu
filmu animowanego, bez którego być może
nie byłoby takiego postępu w filmie i w
świecie wirtualnym” – mówi dyrektor
Domu Kultury Beata Czajka.

Animacja filmowa ma wieloletnią
historię. To świat bajek, których bohaterami byli: Reksio, Bolek i Lolek czy
Kaczor Donald. „Bajki to świat dzieciństwa, beztroski i wrażeń, które pozostają
na całe życie, stąd pomysł na tego typu
działania” – mówi Agnieszka Koperniak,
współprowadząca spotkania.
Warsztaty poprowadzili
animatorzy z Fundacji Osiem
Życzeń rekomendowanej
przez Narodowe Centrum
Kultury. Wśród nich Tomasz
Solich – znany aktor, absolwent Warszawskiej Szkoły
Filmowej, współzałożyciel
Grupy „Niewinni Chłopcy”. Jego kreacje artystyczne
mogliśmy oglądać m. in. w:
„Klanie”, „M jak miłość”,
„Plebanii” czy „Ludziach
Chudego”.

Zajęcia odbyły się w formie dwóch
spotkań. Pierwszego dnia w warsztatach
udział wzięły osoby dorosłe, które na co
dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Była
to okazja do zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami animacji
oraz obejrzenia filmów zrealizowanych
tą metodą. Drugiego dnia, uczniowie klas
IV - VI szkoły podstawowej oraz klas I III gimnazjum, wspólnie przygotowywali
scenariusz i scenopis filmu, a następnie
na ich podstawie realizowali film według
własnego pomysłu - „Mateusz vs Muzyka”. Uczestnicy spotkań mieli okazję do
zapoznania się z programem do montażu
animacji poklatkowej oraz metodą udźwiękowiania filmu. Warsztaty zakończył pokaz
wspólnie stworzonej animacji.
Wójt gminy Cyców Jan Baczyński vel
Mróz o przedsięwzięciu wypowiada się z entuzjazmem: „Cieszę się, że takie interesujące
wydarzenie odbyło się w naszej miejscowości.
Niedawno powstały Dom Kultury wciąż
wzbogaca swoją ofertę, która przyciąga
coraz więcej mieszkańców nie tylko z samego
Cycowa, ale również z całej gminy”.
Działanie realizowane jest w ramach
II priorytetu Programu Dom Kultury + i
otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. Efekt pracy młodych filmowców można oglądać na stronie
internetowej Gminnego Domu Kultury.
		
Agnieszka Błaziak

KRONI KA ZDARZEŃ

Odnaleziono Ewelinę
W poprzednim numerze Pojezierza pisaliśmy o zaginięciu Eweliny Wójcik. Po dwóch
tygodniach, 15 listopada została odnaleziona
przez policjantów i jest pod opieką matki.
Śmierć w Turowoli
16 listopada w Turowoli gm. Puchaczów
doszło po godz. 17 do groźnego wypadku
drogowego. Według wstępnych ustaleń
41–letni mieszkaniec Łęcznej kierujący renault, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo
na skrzyżowaniu doprowadził do zderzenia
z jadącym z przeciwnego kierunku audi. W
wyniku doznanych obrażeń kierowca renault
po przewiezieniu do szpitala w Łęcznej zmarł.
Do szpitala trafili też pozostali pasażerowie
tego auta: 42–letnia kobieta oraz 7–latka i dwie
14–latki. Do szpitala przewieziono również
38-letniego kierowcę audi, który był trzeźwy.
Na szczęście małoletnie uczestniczki wypadku
po udzieleniu im pomocy medycznej zostały
wypisane ze szpitala w Lublinie.
Pechowy czwartek
24 listopada w przeciągu dwóch godzin
doszło do 3 wypadków drogowych na terenie powiatu. Po 5 rano w Ciechankach gm.
Puchaczów samochód osobowy mondeo na
łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w
drzewo. Godzinę później w Puchaczowie
dachował passat, którym kierowała kobieta.
Po siódmej natomiast w Jawidzu gm. Spiczyn
do rowu zjechał samochód ciężarowy i zablokował jeden pas jezdni drogi wojewódzkiej.
We wszystkich tych wypadkach musiała
interweniować straż pożarna. W dwóch
pierwszych wydobywając kierowców z ich
pojazdów. Tego dnia rano panowała mgła i
ujemna temperatura. (rn)

Turniej barbórkowy dla ZZG
Z okazji zbliżającego się Dnia Górnika, w hali sportowej w Ludwinie, w przedostatnią
sobotę listopada odbył się III Barbórkowy Turniej Oldboyów w piłce nożnej. Został on
zorganizowany przez Ognisko TKKF Skarbek przy LW Bogdanka S.A.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn oldboyów w wieku 35lat i więcej. W meczu o
piąte miejsce drużyna Łęczna pokonała trzy do zera Lublin. Niezwykle wyrównany i
zacięty mecz turnieju to rywalizacja o najniższy stopień podium. W regulaminowym
czasie gry zespół z Ludwina zremisował z Turką trzy do trzech. O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Lepiej wykonywali je piłkarze Turki i to oni cieszyli się z zajęcia w
turnieju trzeciego miejsca. Pierwsze miejsce w turnieju, po zwycięstwo osiem do zera
nad TKKF Skarbek zajęła drużyna ZZG „Bogdanka S.A”.
Ostateczna kolejność turnieju: ZZG „Bogdanka S.A”, TKKF „Skarbek”, Turka,
Ludwin, Łęczna, Lublin.
Najlepszy bramkarz to Marcin Wójcik (ZZG „ Bogdanka S.A”); król strzelców
Mirosław Budka (ZZG „Bogdanka S.A”); najlepszy zawodnik Rafał Kuśmierz (Lublin);
najlepszy obrońca Piotr Wawryszuk (TKKF „Skarbek”); najstarszy zawodnik Ryszard Białek
(Ludwin); sędzia główny zawodów Zbigniew Osemek.
Mariusz Łagodziński

Grudniowa oferta CK
Trzy imprezy na grudzień zapowiada łęczyńskie Centrum Kultury.
4 grudnia o godz. 9.00 w Łęcznej
przy ul. Obrońców Pokoju 1 rozpocznie
się III Turniej Szachowy o „Kordzik
Górniczy” Łęczna 2011.
8 grudnia o godz. 18.00 w Galerii
ODK w Łęcznej przy ul. Górniczej 12
odbędzie się wieczór autorski poezji i
promocji najnowszego tomiku Kresowy
śpiew kukułki – Krystyny Igras, laureatki licznych konkursów poetyckich,
autorki tomików poezji: Żyć znaczy
kochać (2007); Na orlich skrzydłach
(2009); śpiew wiatrów (2010).

Ogłoszenia drobne
Sprzedam opla corsę C, rej. 2004r, 1 właściciel,
1,0l benzyna, 109 tys. km, stan dobry, nowy
akumulator, opony zimowe, 3 zabezp. antywłamaniowe, cena 10 tys. zł (do negocjacji). Stoi w
AUTOZBYT, Ciecierzyn, Elizówka 46A, tel. 81
744-02-32.
Do wynajęcia lokal 340m2 lub oddzielnie:
200m i 140m, cena 12,5zł/m2, wszystkie
media. Tel: 608-351-864.
Zatrudnię montażystę do drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych na dłuższy okres. Łęczna. Tel:
608-351-864.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 1,2 ha,
uzbrojona, Kol. Trębaczów. Cena do uzgodnienia. Tel: 530-503-280.
Sprzedam mieszkanie 82m, I piętro, Oś. Samsonowicza. Łęczna. Tel: 691-626-205.
Sprzedam mieszkanie M4, 62,4m2; 3 pokoje
i kuchnia, ul. Orląt Lwowskich, Łęczna. Cena
do uzgodnienia. Tel: 662-631-052.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. Tel:
81 75 20 937.
Wynajmę lokal 200m2 (w podpiwniczeniu)
ul. Braci Wójcickich, Łęczna. Cena 15zł./m2.
Tel: 604-665-071.
Do wynajęcia lokal 50m2 na parterze w
pawilonie handlowym, cena 35 zł/m2 netto.
Tel: 608-351-864.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną firmy Estelle, kolekcja 2011, model 764; styl hiszpański,
kolor ivory (kość słoniowa), r. 36/38. Cena do
uzgodnienia. Tel: 609-932-397; 81 462-23-97.

10 grudnia w godz. 9.00 - 17.30
odbędą się natomiast warsztaty oraz kiermasz ozdób świątecznych. Organizatorzy
zapraszają wszystkich, którzy szukają
twórczych inspiracji na Święta. Autorzy
warsztatów przedstawią najnowsze tendencje w projektowaniu świątecznych dekoracji i razem z uczestnikami wykonają
proste i niebanalne ozdoby świąteczne do
domu. Zapisywać się na warsztaty w CK
można do 5 grudnia.
(r)

