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Zaczęły się wakacje, a to oznacza, 
że tysiące dzieci z całej Polski wyjedzie 
na kolonie i obozy – najczęściej auto-
karami. 

Jak wiadomo ich stan techniczny 
bywa różny, chociaż należy podkreślić, że 
generalnie coraz lepszy. Jednym z powo-
dów tej poprawy jest fakt, iż każdy rodzic 
może poprosić funkcjonariuszy policji  
o kontrolę pojazdu i kierowcy przed wy-
ruszeniem w trasę. 

W Łęcznej punkt kontroli autoka-
rów został wyznaczony na parkingu przy 
ul. Lisa Błońskiego. W związku z tym łę-
czyńska policja prosi organizatorów wy-
cieczek, aby z wyprzedzeniem nie później 
niż dobę przed wyjazdem zgłaszali do 
Komendy Powiatowej Policji  w Łęcznej 
kontrolę autokaru.

Informacje należy przekazywać te-
lefonicznie od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.00 – 15.00 pod nr tel. 81 75 27 
250. Poza tymi godzinami można dzwo-
nić pod nr 81 75 27 210 i wtedy zgło-
szenie przyjmie Zespół Dyżurnych KPP  
w Łęcznej.

W zgłoszeniu należy podać dokładną 
datę i godzinę podjazdu autokaru na ul. 
Lisa Błońskiego, dane przewoźnika oraz 
informacje kontaktowe zgłaszającego 
kontrolę.

Każdorazowo po kontroli kierowca 
autobusu otrzyma od policjanta zaświad-
czenie o przeprowadzonej kontroli.    (r)

Skontrolują 
autobus

W obronie węgla
- Lubelskie ze swą Bogdanką i spo-

łeczną akceptacją dla rozwoju górnictwa 
to dla Europy wzorcowy przykład pogo-
dzenia ekologii i ekonomii - mówił Paweł 
Smoleń, prezydent Euracoal, podczas 
zorganizowanego 24 czerwca 2014 r. w 
Lublinie międzynarodowego forum pod 
nazwą Europejski Stół Węglowy.

 Przy tym „węglowym stole” zasiedli 
członkowie Euracoal (European Associa-
tion for Coal and Lignite AISBL, czyli po 
prostu Europejskiego Stowarzyszenia Wę-
gla Kamiennego i Brunatnego) z kilkunastu 
europejskich krajów, jak również przedsta-
wiciele firm zajmujących się wydobyciem 
węgla i energetyką oraz dostawcy maszyn, 
urządzeń, produktów i usług dla obu branż 
z całej Europy. A głównymi organizato-
rami spotkania byli Lubelski Węgiel “Bog-
danka” S.A. oraz Euracoal – organizacja, 
która lobbuje ma rzecz korzystania z paliw 
stałych w Parlamencie Europejskim.

Europejski Stół Węglowy w założe-
niu służył wymianie doświadczeń i pro-
mocji innowacyjności w sektorze ener-
getycznym oraz w przemyśle górniczym. 

Miał też jednak, a może przede wszystkim 
wykazać, że era węgla wcale nie minęła  
a wręcz przeciwnie, na świecie jego rola  
w energetyce rośnie. Rośnie poza Unią Eu-
ropejską, która też jednak, chociaż wsty-
dliwie, ale z węgla wcale nie chce, czy też 
raczej nie może zrezygnowć. Dlatego jak 
podkreślano w Lublinie należy dążyć do roz-
woju czystych technologii węglowych.

- Nie trzeba walczyć z węglem, ale dwu-
tlenkiem węgla – mówił podczas posiedze-
nia „węglowego stołu” Zbigniew Stopa, pre-
zes Bogdanki. – Europa walczy z nim przez 
pryzmat emisji dwutlenku węgla. Tymczasem 
energia pozyskiwana w ten sposób ma przy-
szłość, a to za sprawą nowych technologii, 
np. budowy bloków energetycznych, które 
emitują nawet 20 proc. mniej dwutlenku 
węgla – tłumaczył prezes Stopa. 

Namacalnym efektem Europejskiego 
Stołu Węglowego będzie skierowanie sta-
nowiska wypracowanego podczas obrad 
do komisarza Unii Europejskiej ds. ener-
gii jak i nowo wybranych europarlamen-
tarzystów.

Ryszard Nowosadzki

Niezłego pecha doświadczyła  
w połowie czerwca para udająca się na 
ślub kościelny. Na rondzie „Łęczyń-
skich Bohaterów Września” awarii uległ 
ślubny pojazd. Z białej limuzyny odpa-
dło tylne koło.

Młodzi udali się pieszo do kościoła, 
a pojazd pozostał na rondzie oczekując 
na lawetę.

Można powiedzieć, że Nowa Droga 
Życia rozpoczęła się awaryjnie, ale to 
nic nieznaczący pech. Jest też przecież 
przysłowie: Co się źle zaczyna, to się 
dobrze kończy.  Młodzi całe to zdarze-
nie będą jednak pewnie jeszcze długo 
wspominać.

GK

Marek Falenta główny akcjona-
riusz spółki ZWG, która w ubiegłym 
roku przejęła górniczą spółkę Kobud 
prowadzącą m.in. prace w kopalni Bog-
danka, został zatrzymany przez ABW  
w związku z głośną aferą podsłu-
chową.

Biznesmen pochodzący z Lublina 
znajduje się na liście 100 najbogatszych 
Polaków. Posiada także duże udziały w 
spółce składywęgla.pl, która również 
jest pod lupą śledczych w związku z nie-
prawidłowościami ze sprzedażą węgla 
zza wschodniej granicy Polski.

Po wypuszczeniu z aresztu udziela 
wywiadów i jak stwierdził w radio RMF 
FM, jest ofiarą baronów węglowych, 
którzy tanio kupują węgiel od polskich 

kopalń i ludziom sprzedają bardzo 
drogo. Natomiast on chciał „tylko sprze-
dawać węgiel, który jest o jedną trzecią 
tańszy, niż wynosi cena rynkowa”. Nota-
bene węgiel sprowadzany z Rosji. 

Fakt, że dobrze zna człowieka, 
który nagrywał, dziennikarza, który na-
grania ujawnił i ma motywy oraz pienią-
dze na przeprowadzenie takiej akcji (jej 
koszt oceniany jest na ok. 100 tys. zł) 
uważa za przypadek. - Jestem na rynku 
od 17 lat, posiadam około 30 firm, za-
trudniam dwa tysiące ludzi. Nie podjął-
bym takiej akcji. Nie jestem samobójcą 
– stwierdził w RMF FM. 

Spółka Kobud zatrudnia ponad 
450 osób. 

GK,RN

Właściciel Kobudu zatrzymany

Taki pech 
zdarza się raz...

W Łęcznej przy PGKiM po-
wstaje nowa stacja paliw. Konkuro-
wać ma jakością paliwa i jego niż-
szą ceną.

Nowa stacja paliw przy Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej zlokalizowana zosta-
nie w pobliżu ulicy Krasnystawskiej 
i Nadwieprzańskiej. Będzie składała 
się ze sklepu i trzech dystrybutorów 
paliwa.

Na stacji zatankujemy gaz, benzynę, 
diesel. Będzie też stanowisko do szybkiego 
tankowania z którego korzystają duże sa-
mochody m.in. cała flota PGKiM.

Inwestycja zakończona zostanie je-
sienią, a jej koszt to ponad 1,4 mln zł.

Być może w przyszłości na zasa-
dach współpracy stacja będzie „taniej” 
obsługiwała klientów marketu, który 
powstanie na sąsiedniej działce.

BD

PGKiM buduje stację paliw

Andrzej Grzesiuk nie będzie kie-
rował Zespołem Szkół nr 1 w Łęcznej 
przy ulicy Szkolnej. Odchodzi na eme-
ryturę.

Dotychczasowy dyrektor szkoły nie 
wystartował w najnowszym konkursie. 
Swoim uczniom już od kilku miesięcy 
tłumaczył, że zbliża się koniec jego dy-
rektorowania.

Od września na stanowisku zastąpi go 
Leszek Włodarski, nauczyciel, a w przeszło-
ści wicedyrektor szkoły. Komisja konkursowa  
w której skład wchodzili przedstawiciele 

gminy, kuratorium, związków zawodowych, 
rady rodziców i rady pedagogicznej jednogło-
śnie przyjęła tę kandydaturę i przedstawiła 
burmistrzowi Łęcznej.

Chociaż Andrzej Grzesiuk formal-
nie dyrektorem będzie jeszcze przez 
okres wakacji, to jego obowiązki za-
czyna przejmować młodszy następca.  
W czerwcu odbyło się oficjalne pożegna-
nie wieloletniego dyrektora. Pojawili się 
na nim m.in. przedstawiciele wojewody 
lubelskiego i kuratorium oświaty.

BD

Nie ma już szkoły u Grzesiuka!

Mieszkańcy Karolina mogą odetchnąć 
z ulgą. Po wielu latach droga powiatowa 
w ich miejscowość doczeka się remontu. 
Walka o naprawę ulicy trwała długo i spę-
dzała sen z powiek Annie Gliniewicz, soł-
tys Karolina. Teraz się udało.

Za remontem powiatowej drogi cho-
dzili także radni z Łęcznej jednak zawsze 
znajdowały się inne potrzeby i inwestycję 
odkładano. W ostatnich latach lobbowanie 
za remontem znacznie przybrało na sile. 
Obecność mieszkańców Karolina na se-
sjach rady powiatu, wnioski budżetowe 
z setkami podpisów, a także wizja straty 
pieniędzy, które do inwestycji gotowa 
była dołożyć gmina Łęczna przyniosły 
efekt. Podczas absolutoryjnej sesji rady 
powiatu (podczas której Zarząd Powiatu 
otrzymał absolutorium) starosta Adam Ni-
wiński odpowiadając na pytanie radnego 
Kuczyńskiego stwierdził, że znajdzie się 

200 tys. zł na remont drogi. Drugie tyle 
dołożą władze Łęcznej. Dzięki temu uda 
się wyremontować najgorszy, blisko 900 
metrowy odcinek drogi w Karolinie.

- Jestem bardzo zadowolona z decyzji 
starosty. Do tej pory byliśmy traktowani 
jak mieszkańcy drugiej kategorii. Teraz to 
się odmieni – mówi z zadowoleniem Anna 
Gliniewicz. Remont drogi zakończy się do 
października.                                    BD

Karolin z drogą równą jak stół

Droga przed remontem
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Materiały  przygotowane  i  opłacone  z  prywatnych  funduszy  radnych

Od miesiąca trwa remont trzech dróg na Starym 
Mieście. Ulice 3 Maja, Pańska i Kanałowa zmienią swoje 
oblicze. 

Po przeprowadzeniu prac ich wygląd będzie zbli-
żony do dróg zmodernizowanych w ramach zakończonego  
w ubiegłym roku I etapu rewitalizacji najstarszego osiedla 
w Łęcznej.

Na ul. Kanałowej i 3 Maja wykonana zostanie nowa 
podbudowa. Później na trzech remontowanych ulicach  
i chodnikach ułożona zostanie kostka betonowa.

Przy poprzednich inwestycjach drogi zostały wypo-
sażone w sieć kanalizacji deszczowej i nowe oświetle-
nie uliczne. Roboty wykonywane będą odcinkami i po-
winny zakończyć się w tym roku. Po ich przeprowadze-
niu szerokość ulic będzie wynosiła od 5,5 do 8 metrów. 
Prace prowadzi firma Budownictwo Drogowe Zdzisław Ko-
zieł. Jej koszt to 916 tys. złotych.

Krystyna Borkowska

Mieszkańcy ul. Armii Krajowej, a także klienci 
sklepu Biedronka po pierwszych niedogodnościach zwią-
zanych z prowadzonymi pracami, coraz głośniej wyrażają 
zadowolenie z trwającego od maja remontu tej ulicy. 

Solidny wykonawca zakończył już część robót od 
strony ul. Braci Wójcickich. Połamany asfalt zastąpiony 
został betonową kostką drogową. Remont obejmie cały 200 
metrowy odcinek nawierzchni wraz z chodnikami i miej-
scami parkingowymi, których liczba wzrośnie. 

W kosztach przebudowy partycypują spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz firma Jeronimo Martins właściciel skle-
pów Biedronka. Prace powinny zostać wykonane jeszcze w 
wakacje. Koszt inwestycji to ponad 575 tys. złotych.

Marzena Florek

Gimnazjum przy ulicy Marszałka 
Piłsudskiego będzie szkołą z pełną 
bazą sportową. Przy obiekcie, który 
od lat posiada halę sportową w ubie-
głym roku powstało wielofunkcyjne 
boisko. Wykorzystywane jest ono 
do późnego wieczora, głównie przez 
grających w piłkę nożną, chociaż 

Rok obrotowy firmy, przedsiębior-
stwa czy jednostki samorządu teryto-
rialnego z reguły pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym. Na zakończenie każ-
dego roku obrotowego należy sporzą-
dzić bilans zysków i strat lub inaczej 
mówiąc sprawozdanie z realizacji za-
dań i planów przyjętych na ten okres. 
W gminie jest to sprawozdanie z wy-
konania budżetu uchwalonego na dany 
rok uchwałą Rady Miejskiej. Budżet 
gminy na rok 2013 został uchwalony  
w grudniu 2012 r. Pierwsze miesiące 
roku 2014 to czas podsumowań i spra-
wozdań ze stopnia jego realizacji, tak po 
stronie dochodów jak i wydatków.

Analiza wykonania budżetu przez 
księgowość potwierdziła prawidłową 
realizację budżetu tj. wykonanie po 
stronie dochodów ponad 100%, wyko-
nanie po stronie wydatków ponad 94%. 
Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu 
gminy wydała również Regionalna Izba 
Obrachunkowa.

Kulminacyjnym momentem oceny 
wykonania budżetu jest tzw. sesja abso-
lutoryjna, czyli uchwała udzielająca lub 
nieudzielająca absolutorium burmistrzowi 
za miniony okres pracy. Podstawą takiej 
uchwały powinna być prawidłowość wy-
konania budżetu przez urząd kierowany 
przez burmistrza. Zasada ta, jak się oka-
zuje, jednak nie dotyczy gminy Łęczna,  
a może ściślej ujmując „wielkiej dwójki” 
radnych malkontentów. Swoje ponadgo-
dzinne stękanie ograniczyli oni tylko do 
oceny budżetu miasta i gminy za miniony 

rok, uchwalonego i przyjętego uchwałą 
Rady Miejskiej, tak jakby nie byli człon-
kami tej samej rady.  Ani przez moment 
radny Pawlak czy Fijałkowski nie odnieśli 
się do jego realizacji przez burmistrza. Po-
stękiwanie to było tak monotonne i mono-
tematyczne, że jednych usypiało, u innych 
wywoływało odruch zniecierpliwienia  
i zażenowania. Zwracane im uwagi przez  
skarbnika gminy czy przewodniczącą 
Rady puszczali mimo uszu.  Jest to wy-
raz albo kompletnej niewiedzy albo to-
talnego zacietrzewienia. Końcowy efekt 
tego swoistego spektaklu to udzielenie 
absolutorium dla burmistrza. Sukcesem 
dwójki „wielkich radnych” było jedynie 
uzyskanie poparcia radnych Tora, Łago-
dzińskiego i radnej Lekanowej oraz gło-
sowanie przeciw. Ostatecznie zdecydo-
waną większością głosów radnych (14-za, 
5-przeciw, 1-wstrzymujący) udzielono 
burmistrzowi absolutorium i zamknięto 
pseudodyskusję w tej materii. 

Nasuwa się więc pytanie, co ta 
piątka radnych robiła w radzie przez 3,5 
roku, jeżeli po takim okresie nie rozu-
mieją istoty absolutorium. Czy wiedzą na 
czym polega praca w samorządzie. Wy-
mowna była tu odpowiedź burmistrza na 
deklarację radnego Fijałkowskiego, że 
nie zagłosuje za absolutorium. Cytuję  
„Ja od Pana tego nie oczekuję, wręcz źle 
bym się poczuł, gdyby Pan głosował za 
absolutorium”.

Jest to chyba najwłaściwsza ocena 
pracy radnego jak i jego popleczników.

W.Drozd

Absolutorium dla burmistrza
młodzież rozgrywa tam pojedynki w 
koszykówkę i siatkówkę.

W tym roku baza sportowa znacz-
nie się powiększy. Przy szkole po-
wstanie 80 metrowa bieżnia lekko-
atletyczna, oraz rozbieżnia do skoku 
w dal. Wszystko z bezpieczną poli-
uretanową nawierzchnią. Na terenie 

bazy sportowej powstanie największa  
w Łęcznej i już 6 siłownia pod chmurką. 
W jej skład wejdzie 16 urządzeń fitness. 
Na terenie znajdą się ławki ze śmietni-
kami, a całość będzie monitorowana.

Nowy kompleks będzie oświetlany 
z wykorzystaniem zasilania hybrydo-
wego. Koszt inwestycji to 380 tysięcy 
złotych. Prace wykona firma  Af-TERM 
z Lublina.

Bogusław Góral

Zdrowo i na sportowo

Remontowy 
zawrót głowy 

Trwa przebudowa 
Armii Krajowej
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PRZENIEŚ DO NAS SWOJE KREDYTY!
Zamień kilka rat na jedną i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Otwieramy się na nowo!

Zarząd  i Rada Nadzorcza Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Stefana Bato-
rego w Łęcznej, funkcjonująca od marca 
2014r podjęła działania zmierzające do 
obniżenia czynszu poprzez zmniejszenie 
opłat zależnych  od Spółdzielni tj. opłaty 
eksploatacyjnej i odpisu na fundusz re-
montowy.

 Część mieszkańców otrzyma za-
wiadomienia o obniżce stawek opłat eks-
ploatacyjnych z tytułu użytkowanych 
lokali. Obniżka jest efektem uchwały 
Rady Nadzorczej spółdzielni z dnia  
10 czerwca 2014r. dotyczącej zmiany 
wskazanej opłaty.  

Obniżką został objęty również fun-
dusz remontowy części nieruchomości.  
Jest to wynikiem kolejnych uchwał Rady 
Nadzorczej Spółdzielni na mocy których 
w części budynków zarządzanych przez 

Spółdzielnię dokonano obniżenia sta-
wek opłat miesięcznych na fundusz re-
montowy.

Inicjatywa podejmowanych działań 
obniżających opłaty oparta jest na ra-
chunku ekonomicznym i wynika ze szcze-
gółowych analiz kosztów i przychodów  
w gospodarce zasobami mieszkaniowymi 
na poszczególnych nieruchomościach.

Dzięki racjonalnej gospodarce finan-
sowej udało się zgromadzić nadwyżkę 
bilansową, która wolą Walnego Zgroma-
dzenia została przekazana na fundusz za-
sobowy i będzie wydatkowana za zgodą 
Rady Nadzorczej na celowe przedsięwzię-
cia bez obciążania spółdzielców.

Bo dobro spółdzielców jest naszym  
wspólnym celem.

Rada Nadzorcza i Zarząd 
SM im. Stefana Batorego w Łęcznej

Będą niższe opłaty

Piłkarze Górnika Łęczna po wy-
walczeniu awansu do ekstraklasy nie 
mieli zbyt wiele czasu na świętowanie  
i już 20 czerwca rozpoczęli przygotowa-
nia do nowego sezonu. 

Tak krótkie urlopy zawodników „zie-
lono – czarnych” nie powinny dziwić, 
gdyż już 18 lipca zagrają swój pierwszy 
mecz po awansie do ekstraklasy, a  rywa-
lem będzie trzynastokrotny Mistrz Polski 
– Wisła Kraków.

Mimo niewielkiej ilości czasu po-
zostałego do pierwszej kolejki, władze 
klubu bardzo ostrożnie podchodzą do te-
matu ewentualnych wzmocnień zespołu. 
Wzmożony ruch można za do dostrzec  
w drugą stronę. Do swoich macierzystych 
klubów powrócili z wypożyczeń: Arka-
diusz Woźniak, Bartosz Kwiecień oraz 
Julien Tadrowski. Ciągle nieznana jest 
przyszłość Łukasza Zwolińskiego, któ-
rego chętnie pozostawiono by w Łęcznej 
na dłużej. W związku z niedoborem na-
pastników dwuletni kontrakt z jedynym 
reprezentantem Lubelszczyzny w ekstra-
klasie podpisał Paweł Buzała.  28-letni na-
pastnik w zeszłym sezonie grał w barwach 

Lechii Gdańsk, dla której w piętnastu spo-
tkaniach strzelił cztery bramki.

Do kadry Górnika Łęczna z pewnością 
dołączą kolejni zawodnicy. Dobrym poli-
gonem doświadczalnym dla sztabu szko-
leniowego „zielono – czarnych h są mecze 
kontrolne. W sparingu górnicy ograli 5:0 
drugoligową Wisłę Puławy. W składzie łę-
czyńskiej drużyny zagrało siedmiu testo-
wanych zawodników: bramkarz Dawid 
Pietrzkiewicz, który ma za sobą występy w 
lidze azerskiej; Rumun Valentin Balint z Di-
nama Bukareszt; Ukrainiec Wladyslaw Ku-
driawcew; hiszpański obrońca Alain Alva-
rez Menendez z Sportingu Gijon B; Cwetan 
Filipow z Wisły Puławy, Patryk Burzyński  
z Concordii Elbląg oraz występujący ostat-
nio w Arce Gdynia Radosław Pruchnik.

Zawodnicy Górnika Łęczna mają  
w planie rozegranie jeszcze kilku gier kon-
trolnych:  podczas zgrupowania w Bosz-
kowie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław 
oraz Zagłębiem Lubin, natomiast przed in-
auguracyjnym meczem z krakowską Wisłą  
podopieczni Szatałowa zagrają z Siarką 
Tarnobrzeg i Jagiellonią Białystok.

Ł. Olszewski

Przygotowania do sezonu

III Kameralny Rajd Rowerowy po 
powiecie łęczyńskim, który odbył się  
22 czerwca, cieszył  się dużym zaintere-
sowaniem miłośników jazdy na rowerze. 
Wzięło w nim udział ponad 100 cyklistów, 
w tym członkowie Łęczyńskiej Grupy 
Rowerowej. Punktem kulminacyjnym 
imprezy był rodzinny piknik w Gospo-
darstwie Agroturystycznym „Marynka” 
w Wólce Cycowskiej.

Rajd został pomyślany nie tylko jako 
okazja do aktywnego wypoczynku w gro-
nie rodziny czy przyjaciół, ale również 
poznania historii i atrakcji turystycznych 
powiatu. Uczestnicy rajdu przejechali 
trasę: Łęczna - Turowola - Puchaczów - 
Bogdanka - Nadrybie - Zaróbka - Kopina 
- Wólka Cycowska - Janowica - Stefanów 
- Nadrybie Ukazowe - Bogdanka - Pucha-
czów - Turowola - Łęczna, pokonując w 
sumie 43 km.

Dodatkową atrakcją imprezy był pik-
nik w Wólce Cycowskiej. Tam uczest-
nikom rajdu zafundowano poczęstunek 
oraz liczne atrakcje. Można było skorzy-
stać z kortów tenisowych, boisk do piłki 

siatkowej i nożnej, stołu do tenisa, bilarda. 
Jeśli komuś wystarczało energii mógł też 
pójść na siłownię. Wszyscy mogli obej-
rzeć pokazy krav magi – izraelskiego sys-
temu samoobrony i walki wręcz.

Organizatorem rajdu było Stowarzy-
szenie Agroturystyczne Pojezierza Łę-
czyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar” 
przy współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Łęcznej, które współfinansuje 
imprezę. Kolejny taki rajd za rok, oczy-
wiście w czerwcu.

(nor)

iii Kameralny Rajd Rowerowy
Areszt za udzielanie narkotyków

3 czerwca łęczyńscy policjanci za-
trzymali 28–letniego mieszkańca gm. 
Łęczna, podejrzanego o udzielanie i 
nakłanianie do użycia środków odu-
rzających małoletnim oraz dorosłemu. 
Sąd zastosował środek zapobiegawczy  
w postaci tymczasowego aresztowania 
na okres trzech miesięcy. Za popełnione 
czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawie-
nia wolności.
Wieprz pochłonął dwóch chłopców

7 czerwca w Łysołajach nurt rzeki 
Wieprz porwał dwóch chłopców w wieku 
14 i 15 lat. Chłopcy prawdopodobnie 
chodzili po rozlewisku. Najpierw jeden 
z nich został wciągnięty przez nurt rzeki, 

a po chwili drugi, który prawdopodobnie 
chciał ratować kolegę. Trzeci z chłopców 
zadzwonił na nr 112 prosząc o pomoc. 
Niestety, na to było już jednak za późno. 
W akcję poszukiwawczą zaangażowano 
ogromne siły strażaków, płetwonurków  
a nawet policyjny śmigłowiec. Dopiero 10 
i 11 czerwca odnaleziono ciała chłopców.
Uważajmy na oszustów

Na terenie gminy Spiczyn męż-
czyzna podający się za pracownika 
urzędu gminy oszukał 83–letnią ko-
bietę. Oświadczył, że należy jej się 
zwrot niesłusznie pobranego podatku 
w kwocie 28 tys. zł. Jednakże warun-
kiem otrzymania tych pieniędzy jest 
opłata manipulacyjna w kwocie ponad 

2 tys. zł. 11 czerwca kobieta przekazała 
mężczyźnie 500 zł. Teraz oszusta po-
szukuje policja. 
Wypadek drogowy z Zofiówce

Łęczyńscy policjanci wyjaśniają oko-
liczności wypadku drogowego, do któ-
rego doszło 26 czerwca przed godz. 16.40   
w miejscowości Zofiówka gm. Łęczna. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kierujący 
pojazdem marki Renault Kango podczas 
manewru wyprzedzania stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w pojazd marki 
Peugeot po czym oba pojazdy dacho-
wały. W wyniku tego zdarzenia do szpitala  
w Łęcznej i w Lublinie zostali przewiezieni 
kierujący w wieku 18 i 33 lat oraz dwie pa-
sażerki aut w wieku 19 i 29 lat. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi.                                       

                                              (nor)
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Zatrudnię pracownika w gospodarstwie rol-
nym przy hodowli krów mlecznych, na stałe, 
Trębaczów. Tel. 513 98 17 95 
Sprzedam działkę budowlaną 43ar, wszyst-
kie media. Ciechanki Krzesimowskie. Tel. 
695 340 702. 
Sprzedam mieszkanie M4, 61,3 m2, ul. 
Górnicza, 1 piętro. Cena do negocjacji. Tel. 
512 315 158. 
Sprzedam lokal użytkowy, 34 m2, ul. 11-
ego listopada (Stara Łęczna). Cena do ne-
gocjacji. Tel. 512 315 158. 

Sprzedam mieszkanie 32m, ul. Żabickiego 2(8 
p). Cena do uzgodnienia. Tel: 665 324 742.
Sprzedam działkę budowlaną 53 ar. Przy 
drodze asfaltowej, wszystkie media, nad  
Wieprzem, Karolin k/Łęcznej. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 694 367 894.
Sprzedam mieszkanie M4 + przybudówka, 
70m2, po remoncie, parter, ul. Orląt Lwow-
skich 5/35, cena 3750 m2. Tel. 509 058 160
Sprzedam mieszkanie 64 m2 parter ul.Sikor-
skiego 6, cena 220 tys. zł. Tel. 606194026
Sprzedam dom 260m2 stan surowy, działka 
30ar. Wszystkie media. Witaniów przy lesie 
Borek. Cena 450 tys. zł. Tel. 600 627 684
Sprzedam firma Sita kursy i sprzedaż kaset 
anglo-amerykańskich www.sita.pl, tel.22 
636 90 91 Warszawa ul. Bellottiego Partner 
Adam Bochniarz.
Sprzedam działkę budowlaną 60 ar. Wszystkie me-
dia. Ciechanki Krzesimowskie. Tel. 661 057 426 
Wynajmę mieszkanie, odremontowane, wy-
posażone. Salonik z kuchnią, sypialnią, Ja-
śminowa. Tel. 669 400 307
Sprzedam działkę budowlaną, kolonia 
stara wieś, 36 ar, ogrodzona, doprowadzona 
woda  i prąd, atrakcyjna lokalizacja. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697 154 093.
Wynajmę niezależny pokój dla pracującego 
mężczyzny w domku jednorodzinnym w 

Łęcznej. Parking, tv, internet. Cena 450zł. 
Tel. 723 975 060
Sprzedam działkę rolną o pow.26 arów po-
łożoną w Ciechankach, gmina Puchaczów, 
200m na zachód od skrzyżowania POM Cie-
chanki. W zasięgu 200m wszystkie media. 
Możliwość przekształcenia w budowlaną. 
Cena 2000zł/a. Łęczna Tel. 795672860
Sprzedam łąki o pow.13a i 16a położone 
we wsi Łańcuchów gm.Milejów nad rzeką 
Wieprz, częściowo zalesione. Cena 5000  
i 3000zł. Łęczna tel.795672860.
Sprzedam Audi A6 TDI. Tel. 517 826 138,  
509 846 017.
Sprzedam wyposażenie po byłej działalno-
ści gastronomicznej (naczynia, zmywarka 
gastronomiczna, szafa przelotowa, szafa 
chłodnicza, kuchnia gazowa z piekarnikiem). 
Atrakcyjne ceny, możliwość ich negocjacji. 
Informacje tel. 81 752 10 44.
Sprzedam mieszkanie M-5, 72 m2 w Łęcznej 
przy ul. Bogdanowicza. Tel: 602 682 322 

Gmina Ludwin okazała się najlepsza w iii 
Edycji Programu Promocji Gmin Business Excel-
lence 2014 w kategorii Gmina Wiejska. Podczas 
uroczystej gali w dworku Jabłonna prestiżową 
nagrodę odebrał wójt Andrzej chabros. 

– To dla nas ogromny zaszczyt, że znaleźliśmy 
w tak doskonałym towarzystwie, wśród uznanych 
samorządów województwa lubelskiego. Bo oprócz 
Ludwina laureatami zostały również Nałęczów, Lu-
bartów, Puławy i Lublin – powiedział wójt. 

Administratorem Programu, mającego ugrunto-
waną pozycję wśród programów realizowanych na 
obszarze Polski Wschodniej, jest Stowarzyszenie 
Lubelski Klub Biznesu, obecnie największa orga-
nizacja biznesowa w regionie. 

Do tytułu Laureata „Business Excellence” no-
minowane są gminy, które wyróżniają się swoją 
przedsiębiorczością. Program Promocji Gmin jest 
unikalną szansą na wyróżnienie samorządów wy-
wierających istotny wpływ na rozwój regionu lubel-
skiego. To także doskonała okazja do unikalnej pro-
mocji. Uzyskując tytuł Laureata Gmina otrzymuje 
możliwość posługiwania się marką Programu Pro-
mocji Gmin „Business Excellence”. Program umoż-
liwia identyfikację gmin innowacyjnych i przedsię-
biorczych, wyróżniających się najwyższą jakością  
i rzetelnością – podkreślają organizatorzy na swojej 
stronie internetowej excellencedlagmin.pl. 

– Program jest szansą poddania 
się ocenie specjalistów, wśród których 
znajdują się osoby reprezentujące śro-
dowisko biznesu, organy administracji 
państwowej, samorząd lokalny, a także 
środowisko naukowe. Program umożli-
wia Laureatom prezentację osiągnięć za-
równo w otoczeniu lokalnym, jak i pod-
czas międzynarodowych imprez, tym sa-
mym promuje Laureatów i Wyróżnionych 
za najwyższą jakość i rzetelność – mówi 
Agnieszka Gąsior-Mazur, prezes Stowa-
rzyszenia Lubelski Klub Biznesu.

Honorowy patronat nad tego-
roczną edycją Programu Promocji 

Gmin „Business Excellence” sprawowali Janusz 
Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów i minister 
gospodarki oraz Krzysztof Hetman, marszałek wo-
jewództwa lubelskiego. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło 12 czerwca 2014 roku w Dworku Jabłonna 
w Jabłonnej k/Lublina. Ludwin został laureatem 
wśród gmin wiejskich. 

Gmina uczestniczy w licznych projektach 
partnerskich z innymi gminami oraz w programach  
i umowach międzynarodowych. Jest typową gminą 
turystyczną, na jej terenie znajduje się Park Naro-
dowy, rezerwat Brzeziczno, Pojezierze Łęczyńsko
-Włodawskie. Dogodnie rozmieszczona jest sieć 
szkół, ośrodki zdrowia, biblioteka, hala sportowa, 
boiska i place zabaw oraz nowo wybudowany targ. 
Gmina postawiła na rozwój mikroprzedsiębiorczo-
ści, aktywizując lokalny biznes i wykorzystując 
własne walory turystyczne – napisano w uzasad-
nieniu wyboru.

– To dla nas ogromne wyróżnienie. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju na-
szej gminy, posiadającej tak różnorodny charakter. 
Dziękuję również kapitule, że doceniła nasze osią-
gnięcia i postępy, troskę o mieszkańców i środowi-
sko. Zapraszam do Ludwina przedsiębiorców i in-
westorów, którym oferujemy atrakcyjne warunki, 
jesteśmy otwarci na każdą współpracę – dodał wójt 
Andrzej Chabros.

Ludwin Laureatem Business Excellence 2014!

Wójt Andrzej chabros (z lewej) odbiera gratulacje

Kolonia Stara Wieś, 36 ar, 
ogrodzona, doprowadzona woda  

i prąd, atrakcyjna lokalizacja. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 697 154 093.

Sprzedam działkę budowlaną 


