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Budować biogazownie, Wizytówka powiatu
byle mądrze
Walka z globalnym ociepleniem
przypomina mi najbardziej gonienie
króliczka, niekoniecznie w celu złapania
go. Nie dość bowiem, że od systematycznego ograniczania produkcji CO2
skutecznie wykręcili się jego najwięksi
wytwórcy czyli Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i Rosja to największy
entuzjasta redukcji dwutlenku węgla w
atmosferze czyli Unia Europejska robi
to tak jakby i on chciał tylko króliczka
gonić, dławiąc przy tym gospodarkę
wielu krajów członkowskich.
Dlaczego? Bo chce stosować metody tylko pozornie ograniczające emisję
dwutlenku węgla do atmosfery. Trzy
proste przykłady: silniki samochodowe
z napędem elektrycznym, biopaliwa i
elektrownie wiatrowe. Wszystkie te rozwiązania są przez biurokratów i polityków
UE uznawane i promowane jako eko!
Tymczasem niemieccy naukowcy
z Instytutu Przyszłości Systemów Energetycznych wyliczyli, że wyproduko-

wanie energii elektrycznej dla miliona
elektrycznych samochodów (w elektrowniach węglowych powszechnych
nie tylko w Chinach, Rosji czy USA
ale i w wielu krajach UE) obciążyłoby
atmosferę 200 gramami CO2 na jeden
przejechany kilometr, podczas gdy
spalinowe auta emitują przeciętnie 160
g CO2. Uczeni z Massachusetts Institute
of Technology obliczyli natomiast, iż
gdyby w 2100 roku 10 proc. światowej
produkcji energii elektrycznej pochodziło z elektrowni wiatrowych, to powodowane przez nie zaburzenia cyrkulacji
powietrza podniosłyby temperaturę przy
powierzchni o jeden stopień Celsjusza!
No i tak forsowane przez niektórych w
Polsce biopaliwa. Już kilka lat temu Timothy Searchinger amerykański uczony
z Princeton University opublikował na
łamach pisma „Science” wyniki badań
z których wynika, że zamiana zwykłej
łąki na poletko specjalnych roślin do
dok. na str. 3

Rośnie rola szpitala w Łęcznej,
który systematycznie buduje swoją pozycję specjalistycznej placówki leczącej
skutecznie oparzenia i inne trudno
gojące się rany. 27 czerwca do Łęcznej
przyjechała komora hiperbaryczna,
zapowiadana już wcześniej również na
naszych łamach, która ratuje życie i
kilkakrotnie przyśpiesza proces gojenia
ran. Pierwsi pacjenci skorzystają z niej
we wrześniu, po podpisaniu kontraktu
z NFZ. W ten sposób Łęczna dołączyła
do elitarnego klubu posiadaczy tak specjalistycznego sprzętu, który w Polsce
posiadają jedynie szpital MSWiA w
Warszawie oraz placówki w Gdyni,
Łodzi, Siemianowicach Śląskich i
Wrocławiu.
Komora hiperbaryczna umożliwia
w uproszczeniu leczenie tlenem. Pa-

cjenci, w łęczyńskiej komorze może
ich być jednorazowo 12, wchodzą do
niej wraz z lekarzem, otrzymują maski
do oddychania i do komory wtłacza się
powietrze sprężone do 1,5 bara. Pacjenci przez godzinę oddychają czystym
tlenem (normalnie w powietrzu jest 21
proc. tlenu i 78 proc. azotu). Tym sposobem dostarczają do organizmu 15 razy
więcej tlenu, niż oddychając normalnie.
Zabieg przyśpiesza gojenie, a w pewnych sytuacjach może nawet ratować
życie m.in. chorym, którzy zatruli się
tlenkiem węgla, tzw. czadem. Urządzenie pozwala na oczyszczenie organizmu
w kilka godzin, podczas gdy w normalnej atmosferze trwać to może kilka
dni. W komorze lepiej goją się rany po
oparzeniach, odmrożeniach, wywołane
dok. na str. 2

Stare miasto
do liftingu
Stara część Łęcznej obejmująca
obszar o powierzchni 122,16 ha, co
stanowi 6,4 proc. powierzchni miasta,
przejdzie gruntowną modernizację.
Jak informowaliśmy w poprzednim
wydaniu Pojezierza, projekt rewitalizacji opracowany przez ratusz zyskał
akceptację Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie i do łęczyńskiej kasy trafi
9 mln zł unijnej dotacji do projektu
wartego 12 mln zł.
Całość prac zmierzających do
odnowy tego unikatowego fragmentu
miasta to olbrzymie wyzwanie dla
władz Łęcznej. Obejmie bowiem
obszar o gęstej sieci dróg (m.in. 11
Listopada, 3 Maja, Bożnicza, Jagiełki,
Kanałowa, Krótka, Litewska, Lubelska,
Łańcuchowska, Mickiewicza) o łącznej
długości ponad 8,5 kilometra. Przygotowania do tej inwestycji trwały kilka lat
i zaowocowały wieloletnim Lokalnym
Programem Rewitalizacji.
W pierwszym etapie rewitalizacja
obejmie Rynek I, czyli plac pomiędzy
ratuszem a Urzędem Stanu Cywilnego
i Rynek III, a więc otoczenie bloków
starej części Łęcznej.
dok. na str. 2
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Oszustom Stop!
Policja apeluje o ostrożność i rozwagę. W ostatnim okresie łęczyńscy
policjanci otrzymali kilka sygnałów
od mieszkańców powiatu dotyczących
prób wyłudzenia pieniędzy metodą na
,,wnuczka”. Oszuści dzwonią na numery
telefonów stacjonarnych podając się za
kogoś bliskiego z rodziny i proszą o pieniądze. Wymyślają ciągle nowe historie,
które pozwalają im wyłudzać pieniądze.
Zazwyczaj oszuści korzystając z książki
telefonicznej typują nazwiska z imionami
,,dawnymi”. Następnie dzwonią podając
się za kogoś bliskiego z rodziny, informują, że są w trudnej sytuacji i pilnie potrzebują pieniędzy. Oszust w taki sposób
prowadzi rozmowę aby przekonać, że
faktycznie jest tą osoba za którą się podaje. Zazwyczaj prosi o wpłatę pieniędzy
w urzędach pocztowych poprzez usługę
„błyskawica”. Niejednokrotnie prosi o
przygotowanie gotówki do odbioru z
mieszkania ofiary zaznaczając przy tym,
że po pieniądze przyjdzie znajomy, bo on
sam nie może. Tym samym ofiary same
dobrowolnie przekazują spore sumy pieniędzy osobom nieznajomym.
Przestrzegamy przed tego typu
zachowaniami - nie dajmy się oszukać.
Na szczęście osoby zgłaszające takie
zdarzenia z powiatu łęczyńskiego w porę
zorientowały się, że mają do czynienia z
oszustami. Pamiętajmy aby każdorazowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności rozmówcy
informować Policję. Warto też w przypadku telefonów, zwłaszcza od członków
rodziny, z którymi nie utrzymywaliśmy
kontaktu od dłuższego czasu, każdą taką
informację sprawdzić.
Przy tej okazji przypominamy
o Kampanii Społecznej „Oszustom
Stop!”, która została zorganizowana w
trosce o dobro i bezpieczeństwo osób
starszych. Pomysłowość i przebiegłość
oszustów jest nieograniczona. Dlatego
też niezwykle ważne jest przekazywanie wiedzy osobom starszym na temat
istniejących zagrożeń, aby świadomie
mogły reagować, kiedy znajdą się w
podobnej sytuacji.
Potrącona rowerzystka
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają
okoliczności wypadku drogowego, do
którego doszło 16 czerwca w miejscowości Milejów. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że kierujący oplem astra 24
– letni mężczyzna, w terenie zabudowanym, na prostym odcinku drogi, potrącił
8-letnią rowerzystkę na przejściu dla
pieszych. Do zdarzenia doszło przed
godz. 19.00. Poszkodowana doznała
obrażeń nogi i trafiła do szpitala w Lublinie. Kierowca był trzeźwy.
Wypadek w Rogóźnie
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają
okoliczności wypadku drogowego do
którego doszło 19 czerwca w miejscowości Rogóźno. 24 – letni mieszkaniec
gm. Uścimów stracił panowanie nad motorem i uderzył w skarpę. Motocyklista
został przetransportowany śmigłowcem
do szpitala gdzie niestety w wyniku
odniesionych obrażeń zmarł. Od motocyklisty została pobrana krew do badań
celem sprawdzenia stanu trzeźwości.
Na miejscu policjanci wstępnie
ustalili, że 24 – letni kierujący motocyklem marki Kawasaki wykonując manewr wyprzedzania na tzw. ,,trzeciego”
zjechał na pobocze, stracił panowanie
nad pojazdem, po czym uderzył w
skarpę. Policjanci apelują o rozwagę,
wyobraźnię i szczególną ostrożność
podczas poruszania się po drodze. Brawura, nadmierna prędkość i nieostrożność kierujących to główne przyczyny
zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, że
motocykliści, rowerzyści i piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu

drogowego. W samochodzie kierowcę
i pasażerów chronią pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i karoseria
pojazdu. Kierujący jednośladami na
takie zabezpieczenia nie mogą liczyć.
Podróż z promilami
Trzech mieszkańców gm. Ludwin
podróżowało pojazdem marki opel omega. W miejscowości Nowogród pojazd
dachował. Wszyscy byli pijani. Kierującym okazał się 34 –letni mężczyzna.
Miał blisko 2.30 promila alkoholu
w organizmie. Ponadto nie posiadał
uprawnień do kierowania. Teraz za swój
czyn odpowie przed sądem.
19 czerwca przed godz. 21.00 policjanci udali się do miejscowości Nowogród gdzie miało dojść do zdarzenia
drogowego. Okazało się, że na łuku drogi
W – 829 relacji Kijany - Łęczna kierujący
oplem zjechał na lewe pobocze drogi po
czym dachował. Na miejscu lekarz karetki
pogotowia udzielał pomocy jednemu z
uczestników tego zdarzenia. 34 – letni
mieszkaniec gm. Ludwin został przewieziony do szpitala w Łęcznej. Miał blisko
2.30 promila alkoholu w organizmie. Podczas wykonywania czynności ustalono, że
to on kierował oplem.
Pozostała dwójka podróżujących
oplem trafiła do komendy. Są to mieszkańcy gm. Ludwin w wieku 19 i 23 lat.
Policjanci sprawdzili stan ich trzeźwości. Mieli od ponad 1.30 do 2.30 promila
alkoholu w organizmie.
Utonął w jeziorze
21 czerwca br. o godz. 20 do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło
zgłoszenie, że w jeziorze Piaseczno tonie
człowiek. Do zdarzenia zadysponowano
zastęp ratowniczy z łodzią z JRG Łęczna
i zastęp z OSP Ludwin. Na miejsce udało
się również Pogotowie Ratunkowe i
Policja. Na miejscu stwierdzono, że
mężczyzna został wydobyty na brzeg
przed przyjazdem służb ratowniczych
i jest nieprzytomny. Zespół Pogotowia
Ratunkowego przystąpił do resuscytacji.
Po prawie godzinnej akcji reanimacyjnej
lekarz stwierdził zgon. Działania straży
polegały na pomocy ratownikom karetki,
zabezpieczeniu i oświetlaniu miejsca
zdarzenia. W trwającej ponad 4,5 godziny akcji brało udział 8 ratowników,
2 karetki pogotowia oraz policja.
Alkohol zmiótł go z przyczepy
Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 34 – letni mężczyzna, który
w sobotę spadł z przyczepy wypełnionej
sianem. Do zdarzenia doszło podczas
wykonywania prac polowych. Kierujący ciągnikiem był trzeźwy.
Zdarzenie miało miejsce 25 czerwca w sobotę przed godz. 16.00 w miejscowości Cyganka gm. Milejów. Dyżurny łęczyńskich policjantów otrzymał

informację, że z poruszającego się po
drodze powiatowej ciągnika rolniczego
z przyczepy spadł mężczyzna. Karetką
pogotowia został przewieziony do szpitala w Łęcznej. Na szczęście nie odniósł
żadnych większych obrażeń. Policjanci
sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że miał ponad 3 promile alkoholu
w organizmie.
Z promilami po drodze
26 czerwca, w niedzielę, policjanci
w miejscowości Milejów zatrzymali
czterech nietrzeźwych kierujących.
Każdy zatrzymany amator jazdy na
,,podwójnym gazie” stanie przed sądem.
Policjanci apelują o rozwagę i przypominają o konsekwencjach z jakimi
muszą liczyć się nietrzeźwi kierowcy.
O godz. 21.30 w ręce policjantów
wpadło dwóch rowerzystów. 26 – letni
mieszkaniec Milejowa miał blisko 0,7
promila alkoholu w organizmie, z kolei
drugi z zatrzymanych 27 – letni mieszkaniec gm. Milejów miał blisko 2,4
promila alkoholu w organizmie. Ponad
godzinę później policjanci zatrzymali
kolejnego rowerzystę. Wynik badania u
50 – letniego mieszkańca Milejowa to
ponad promil alkoholu w organizmie.
Rekordzistą okazał się zatrzymany
już po północy kierujący samochodem osobowym marki Fiat Punto. Po
sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało
się, że siedzący za kierownicą pojazdu
26 – letni mieszkaniec gm. Puchaczów
miał ponad 3,5 promila alkoholu w
organizmie. Ponadto mężczyzna nie
posiadał uprawnień do kierowania.
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Kodeks Karny przewiduje karę
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto kierowca
traci uprawnienia do kierowania.
Zatrzymany sprawca kradzieży
Zarzut kradzieży pługów czteroskibowych usłyszał 27 czerwca 50 – letni mieszkaniec gm. Cyców. Policjanci
ustalili, że mężczyzna dwa lata temu
skradł sprzęt na szkodę jednej z firm,
która na terenie gm. Ludwin wykonywała prace rekultywacyjne. Wartość
skradzionych pługów oszacowano na
kwotę 20 tys. zł. Policjanci odzyskali
skradzione mienie, które zostało przekazane właścicielowi.
Łęczyńscy policjanci realizując zebrane informacje ustalili, że dwa lata temu w
gm. Ludwin doszło do kradzieży pługów o
czym właściciel nie poinformował organów
ścigania. Kryminalni ustalili, że sprawcą
tego zdarzenia jest jeden z mieszkańców gm.
Cyców. W poniedziałek 27 czerwca zapukali
do drzwi jego mieszkania. Mężczyzna na
swojej posesji przechowywał skradziony
łup. Zgodnie z obowiązującym prawem
przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat
pozbawienia wolności.
(nor)

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
prowadzi poszukiwania za Kamilem
GAJOWIAK na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
sygn. akt XVI K 410/09 za przestępstwo
z art. 244 kk.
GAJOWIAK KAMIL KRZYSZTOF, s.
Jacka i Renaty, ur.12.06.1990 r. w Świdniku, ostatnie miejsce zameldowania
Antoniów, gm. Milejów
Rysopis: wzrost 181 -185 cm, sylwetka
szczupła, oczy jasne, włosy ciemne,
ciemnoblond.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego prosimy
o kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Łęcznej pod numerem telefonu - (081)
7527210 lub z najbliższą jednostką Policji.
- Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego jest zobowiązany do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji
lub Prokuratury (art. 280 par.1 pkt.4 kpk),
- za ukrywanie poszukiwanego lub
dopomaganie mu w ucieczce grozi

kara pozbawienia wolności do lat 5
(art.239 par 1 kk.),
- udziela się zapewnienia o utrzymaniu
tajemnicy, co do osoby informującej
(art. 280 par 2 kpk).

Poszukiwany przez policję

Wizytówka powiatu
dok. ze str. 1
cukrzycą. Lekarze ciągle znajdują nowe
zastosowania dla hiperbarii.
Z myślą o komorze powstał nowy
budynek, w którym jest teraz montowana aparatura ważąca prawie 20 ton i
kosztująca 400 tys. euro. To jednak nie
koniec inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej. Powstaje lądowisko
helikopterów, budowane w miejscu
obecnego – prowizorycznego, mogące
przyjmować śmigłowce medyczne
przez całą dobę a nie jak obecnie tylko
w dzień przy dobrej pogodzie. Przybędzie też łóżek na oddziale intensywnej
terapii. W związku z czym szpital ma
być włączony w system zabezpieczenia
medycznego Euro 2012.
Zakup komory hiperbarycznej
i budowa lądowiska helikopterów

kosztuje 7 mln zł, z których 5 mln
wyłożyło Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, a 2 mln zł pochodzą z
funduszy Lubelskiego Węgla Bogdanka i samego szpitala.
Komora hiperbaryczna to niejedyna nowoczesna aparatura o jaką wzbogaci się szpital w Łęcznej. Kupiono
ośmiorzędowy tomograf komputerowy,
szpital otrzymał kontrakt na badania
tomograficzne i pacjenci z łęczyńskiego
już nie muszą jeździć do Lublina by tam
zrobić badania. W planach jest też zakup
sztucznych nerek, płuc oraz urządzenia
monitorującego krążenie. Szpital w
Łęcznej wyrasta już zdecydowanie
ponad przeciętny poziom powiatowej
placówki, stając się jedną z wizytówek
powiatu.
R. Nowosadzki

dok. ze str. 1
Przewiduje się kompleksową przebudowę ulic, chodników, placów zabaw,
oświetlenia oraz remont bloków i budynku komunalnego przy placu Kościuszki
1. Prace zaczną się właśnie od kamienicy
komunalnej przy placu Kościuszki 1.
Po gruntownym remoncie na parterze
będą punkty usługowe, a na piętrze i
poddaszu 7 mieszkań komunalnych 1- i
2-pokojowych. Równocześnie z tym
remontem rozpoczną się prace ziemne
na Rynku III. Tam wymieniona zostanie
kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć
wodociągowa. Później przyjdzie czas
na remont i ocieplenie pięciu budynków
wielorodzinnych przy Rynku II i III
oraz placu Kanałowym. Powstanie plac
zabaw oraz boisko, zmodernizowana
zostanie też sieć energetyczna.
W efekcie wszystkich prac przewidzianych programem rewitalizacji
wygląd Rynku I wraz z przyległymi

ulicami ulegnie gruntownej zmianie. Na
placu Kościuszki będzie wycięta cześć
drzew, pozostaną tylko najcenniejsze
egzemplarze i zostaną posadzone nowe,
tak by plac zyskał reprezentacyjny charakter, umożliwiający odbywanie się
uroczystości samorządowych oraz niewielkich imprez kulturalnych. Znajdą
się tam także dwie fontanny, których 31
strumieni pozwoli na tworzenie efektów
przestrzennych. Każdy ze strumieni
będzie podświetlany. Wypięknieje też
zabytkowy budynek USC, który otrzyma nowy dach i elewację, a znajdujący
się z tyłu murek zmieni się w ogród
różany, przy którym nowożeńcy będą
mogli robić zdjęcia.
Całość zapowiada się bardzo efektownie, a jakieś wyobrażenie o przyszłym wyglądzie starej części Łęcznej
może dać estetyka przebudowanego nie
tak dawno łęczyńskiego ratusza.
(nor)

Stare miasto po liftingu

Droga do wiedzy

W czerwcu w Szkole Podstawowej
w Puchaczowie odbyło się uroczyste
zakończenie III etapu projektu ,,Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy”. Projekt finansowany ze środków
EFS i budżetu państwa jest największym
projektem edukacyjnym w Polsce. Dzieki
niemu szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne
takie jak: „Ser szwajcarski”, chusta animacyjna, klocki Logico, gry planszowe i
towarzyskie, mikroskop i lupy, zestawy do
ćwiczeń gimnastycznych, „Bajki grajki”,
układanki logiczne klocków, globusy,
plansze i wiele innych. Uczniowie bawiąc
się zdobywali nowe umiejętności i rozwijali swoje zainteresowania.
W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, obserwując przyrodę w naturalnym środowisku,
prowadzili obserwację i przeprowadzali

doświadczenia np. hodowla rzeżuchy. Podsumowanie projektu pod hasłem ,,Młodzi
ekolodzy” odbyło się na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Puchaczowie. Pokaz obejrzeli rodzice i dziadkowie uczniów biorących udział w projekcie, dyrektor Zespołu
Szkół w Puchaczowie Elżbieta Bedlińska
oraz nauczyciele i uczniowie klas I-III SP.
Zaproszeni goście obejrzeli prezentację
multimedialną z przebiegu realizacji projektu. Następnie uczniowie zaprezentowali
swoje umiejętności min.: piosenki o tematyce ekologicznej, inscenizację, wiersze i
rymowanki własnego autorstwa, pokazy
cyrkowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych z projektu (szczudła, talerze,
hula-hop), gra na gitarze, taniec z chustami.
Po przedstawieniu goście mogli obejrzeć
wystawę na której znajdowały się albumy
z pracami plastycznymi, bajki, wiersze,
zielniki wykonane przez dzieci. MŁ
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Pomagają najsłabszym
Różne są odmiany wykluczenia
społecznego. Trudno funkcjonować
wśród ludzi zarówno niepełnosprawnym jak i osobom długo pozostającym
bez pracy, uzależnionym i wychowywanym bez normalnej kochającej
rodziny. Wszystkich ich stara się
wesprzeć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie koordynują i uzupełniają działania miejskich i gminnych ośrodków
pomocy społecznej – mówi Elżbieta
Brodzik dyrektor PCPR w Łęcznej.
Podstawowa różnica polega na tym, że
my nie wypłacamy żadnych świadczeń,
zasiłków czy pomocy okresowej. Nasi
podopieczni, osoby niepełnosprawne,
mogą natomiast liczyć na przykład na
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, czy w komunikowaniu,
które uniemożliwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie, dofinansowujemy
też turnusy rehabilitacyjne.
Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej na PCPR nałożono
szereg ważnych zadań. Przede wszystkim
mają opracować i realizować powiatową

strategię rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i
innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Prowadzić specjalistyczne poradnictwo, organizować opiekę w rodzinach zastępczych,
zapewniać opiekę i wychowanie dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności przez
organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci
i młodzieży, w tym placówek wsparcia
dziennego o zasięgu ponad gminnym.
Ważnym zadaniem jest również pomoc
w integracji ze środowiskiem osób
mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego oraz pomoc
osobom mającym trudności w integracji
ze środowiskiem, które otrzymały status
uchodźcy lub zostały zwolnione z zakładu
karnego.
Szczególnie szeroki zakres działań
dotyczy osób niepełnosprawnych – od

platformą, którą zainstalo- uzależnione itp. mogą w każdej chwili
wano miesiąc temu dzięki przyjść do ośrodka, nie jest potrzebne
pieniądzom z Unii Europej- żadne skierowanie, nie ma zapisów do
skiej. Takiego ułatwienia kolejki, a jeśli w danej chwili nie ma
dla niepełnosprawnych nie specjalisty, który mógłby pomóc to
ma żaden obiekt w powiecie można się umówić na konkretny dzień.
Porad udzielają terapeuci, psycholodzy,
łęczyńskim.
PCPR w Łęcznej może pedagodzy i prawnicy. Rodziny, osoby
się też pochwalić sporymi samotne oraz wszyscy potrzebujący
osiągnięciami w skutecznej pomocy, znajdujący się w trudnej sytupomocy bezrobotnym. - Or- acji mogą tu uzyskać bezpłatną pomoc
ganizujemy kursy zawodowe, i zrozumienie, o co w naszym coraz
fot. R. Nowosadzki dokształcające, treningi kom- bardziej zabieganym i zapracowanym
petencji. Niektóre z nich są społeczeństwie coraz trudniej.
Ryszard Nowosadzki
organizowania różnych form rehabilita- wyjazdowe co pozwala dodatkowo na odpoczynek i złapanie dystansu do
cji, przez pomoc prawną, po zaopatrzenie
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty swoich problemów. W ubiegłym
ortopedyczne i środki pomocnicze przy- roku, tylko dzięki trzyletniemu
programowi „Trener pracy”
znawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów. W udało się nam znaleźć pracę 28 i
praktyce oznacza to, że po środki orto- to niepełnosprawnym osobom –
mówi dyrektor Brodzik. W tym
pedyczne i rehabilitacyjne trzeba zgłosić
roku już czworo uczestników
się do PCPR, w Łęcznej przy ul. Staszica
9. Jak przystało na placówkę pracującą z programu „Szansa na sukces”
niepełnosprawnymi wejście do budynku znalazło zatrudnienie. Do końPCPR czy nawet na jego pierwsze piętro ca roku będzie ich zdecydowanie sprawi problemów nawet osobom nie więcej.
Rocznie PCPR w Łęcznej
poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzą szerokie udziela pomocy około 1500
łagodne podjazdy, na piętro wjadą osobom. Osoby potrzebujące
specjalną wewnętrzną przyschodową pomocy – niepełnosprawne, fot. R. Nowosadzki
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produkcji biopaliw zwiększa aż 93
razy emisję CO2 do atmosfery, bo łąka
a tym bardziej las dwutlenek węgla
pochłaniają, a uprawy na biopaliwa już
tak skutecznie nie są.
Co więcej mało kto wie, bo o tym
się nie pisze, że metan zwiększa efekt
cieplarniany (warming potential) 21
razy więcej niż dwutlenek węgla, a 20
proc. jego emisji pochodzi z fermentacji
jelitowej zwierząt przeżuwających i z
rozkładu ich odchodów. Podobno ekologiczny nawóz – nie uzdatniona gnojowica i obornik – oprócz użyźniania
gleby podnoszą temperaturę na naszej
planecie bardziej niż oficjalnie tępiony
dwutlenek węgla. Innym gazem cieplarnianym uwalnianym do atmosfery
z odchodów zwierzęcych jest podtlenek
azotu, którego współczynnik ocieplania
klimatu jest 310 razy większy niż CO2.
Myśląc kategoriami biurokratów z UE
należałoby więc ograniczyć hodowlę.
Oczywiście nikt tego nie zaproponuje,
bo społeczeństwa Zachodu na powszechny wegetarianizm nie są gotowe.
Zresztą prawdę mówiąc to do dzisiaj nie
ma twardych dowodów, że naprawdę
mamy do czynienia ze spowodowanym
przez rozwój cywilizacyjny ociepleniem
klimatu, a nie cyklem temperaturowym,
z jakim nasza planeta miała już nie raz
do czynienia. Tym bardziej, po tym jak
witryna internetowa WikiLeaks ujawniła jak to czołowi piewcy teorii globalnego ocieplenia fałszowali dane.
Wszystko to razem wcale jednak
nie znaczy, że nie powinniśmy podejmować działań na rzecz ochrony
środowiska. Byleby to były działania
racjonalne, mądre i rzeczywiste. Dzisiaj
mam jednak często wrażenie, że cała ta
walka z globalnym ociepleniem to w
dużej mierze wymysł pseudo ekologicznych cwaniaków, którzy po prostu przy
okazji walki z ociepleniem nieźle nabijają sobie kasę. Czy jest przypadkiem,
że czołowy „ochroniarz klimatu” były
wiceprezydent Al Gore zbił majątek na
ekologicznym biznesie, a za ograniczaniem stosowania paliw kopalnych stoi
lobby atomowe?
Bez względu na klimat stosowanie
paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu)
do produkcji energii i tak musimy
stopniowo ograniczać (niekoniecznie
tak drastycznie jak chce UE) bo po

prostu za kilkadziesiąt lat na ziemi
wyczerpią się zasoby tych paliw.
Alternatyw jest sporo, dzisiaj tylko o
jednej z nich. O biogazowniach.
Nasza cywilizacja łatwo produkuje
ogromne ilości śmieci, tylko gorzej radzi
sobie z ich neutralizacją. Tymczasem odpady komunalne, odpady z przetwórstwa
mięsa, ryb, przemysłu spożywczego,
przetwórstwa owocowo-warzywnego,
hodowli zwierząt (gnojowica, obornik)
oraz wszelkie uprawy roślin to świetny
surowiec dla biogazowni. Nie wdając
się w szczegóły, w wyniku beztlenowej
fermentacji powstaje gaz. Końcowym
efektem biogazowni jest prąd elektryczny, ciepło oraz osad pofermentacyjny
będący świetnym i bezpiecznym nawozem. Wydawać by się mogło, że te
korzyści spowodują olbrzymi rozwój
tego typu instalacji w Polsce. Niestety
nie, a próby budowy na Lubelszczyźnie
biogazowni spotykają się z oporem
mieszkańców, czego przykładem były
protesty mieszkańców Ożarowa w gminie Opole Lubelskie.
Powód jest prozaiczny. Zarówno
używane surowce, jak i odpady biogazowni są często źródłem uciążliwych
zapachów, a mówiąc wprost odorów.
Są już oczywiście technologie, które
redukują prawie do zera zapachowe
uciążliwości. Niestety sporo kosztują,
bo na ekologii wszyscy chcą zarabiać.
Na szczęście w Lublinie, w Instytucie
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk przy
unijnym wsparciu, kosztem 26 mln zł,
powstaje Środowiskowe Laboratorium
Energii Odnawialnej, które pozwoli na
prowadzenie kompleksowych badań w
obszarze wytwarzania i przetwarzania
biomasy na cele energetyczne.
Laboratorium poza tradycyjnymi
sposobami pozyskiwania biomasy roślinnej do wykorzystania w energetyce,
zajmować się będzie badaniami nad
biopaliwami drugiej i trzeciej generacji,
m.in. z wykorzystaniem biomasy alg.
Tworzone laboratorium będzie rozwijane dzięki zakupowi nowej aparatury,
a także dzięki wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury badawczej Instytutu.
W wyniku realizacji projektu na
bazie dotychczasowej infrastruktury
Instytutu powstanie jedenaście nowych
jednostek badawczych, w tym sześć
laboratoriów (nowych technologii

pozyskiwania energii odnawialnej
oraz biomasy, fermentacji metanowej,
analizy biogazu, mikrobiologii molekularnej i środowiskowej, biochemii oraz
oceny, ulepszania i wykorzystywania
osadów pofermentacyjnych) i pięć
pracowni (chemicznych i fizykochemicznych właściwości osadu, utylizacji
i wykorzystywania fazy stałej osadu,
ulepszania gleb, fizycznych właściwości
gleb modyfikowanych, a także wzrostu
roślin). Jednostki te zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę
naukowo-badawczą.
Jest więc szansa na powstanie polskich „bezzapachowych” technologii
wytwarzania biogazu. Drugim, tańszym
i szybszym sposobem na zmniejszenie
ewentualnych uciążliwości takich instalacji jest ich odpowiednia lokalizacja.
Po pierwsze, również z powodów ekonomicznych, powinny one powstawać
w pobliżu zakładów przetwórstwa
rolno-spożywczego, dużych ferm hodowli zwierząt oraz wysypisk śmieci. W
takim przypadku biogazownia zawsze
zmniejszy fetor unoszący się wokół
takich miejsc, dając dodatkowo ciepło,
prąd elektryczny i dobry nawóz. Przykładem może tu być gmina Przechlewo,
na Pomorzu, gdzie dwie biogazownie
postawiła prywatna firma zajmująca się
produkcją zwierzęcą. Mieszkańcy wsi
Płaszczyca nie narzekają na sąsiedztwo
instalacji bo najbliższe zabudowania
są oddalone o ponad dwa kilometry od
najbliższych gospodarstw. - Nie odczuwamy uciążliwości - mówi sołtys wsi
Teresa Hnatczak Czasami jakiś nieprzyjemny zapach może i czuć, ale rzadko.
Dlatego, że firma do produkcji prądu
i ciepła używa gnojowicy z własnych
chlewów. Nikt tutaj tego nam nie zwozi,
nie ma problemu z przeładunkami, magazynowaniem, niszczeniem dróg itd.
Wniosek jest jeden. Budujmy biogazownie, bo są one dużą szansą na rozwój
naszego regionu i mogą dodatkowo
zmniejszyć uciążliwość istniejących firm
przetwórczych, ferm hodowlanych czy
wysypisk śmieci. Budujmy jednak mądrze, dobierając wielkość biogazowni do
ilości dostępnych lokalnych surowców
i nie stawiajmy instalacji pod oknami
mieszkań. Wtedy opór ich mieszkańców
będzie mniejszy a może nawet taka biogazownia zyska ich pełną akceptację.
Ryszard Nowosadzki

Budować biogazownie, byle mądrze Jak segregujemy odpady
Zepsute ogórki, opona, ręcznik
– stertę takich śmieci można znaleźć
w Starej Wsi-Kolonii. A miała być
segregacja.
- Dzięki pieniądzom unijnym z
programu rozwoju obszarów wiejskich
w czerwcu ubiegłego roku w 13 sołectwach postawiliśmy po trzy kontenery:
na plastik, szkło bezbarwne i kolorowe. Wywozimy je nieodpłatnie - mówi
Bogusław Kulikowski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Łęcznej.
W niektórych sołectwach, jak na
przykład w Zofiówce, mieszkańcy
regularnie segregują odpady, które
PGKiM sprzedaje firmie utylizacyjnej.
Jednak w Starej Wsi-Kolonii powstało
nielegalne wysypisko.
W pojemnikach śmieci segregowanych jest garstka, za to obok kontenera
na plastik leży sterta worków ze śmieciami, opona, zepsute warzywa, a nawet
plastikowe butelki, na które przeznaczony jest specjalny kontener.
- Nie da się tego kontrolować,
musielibyśmy stać non stop przy
kontenerach, a to się mija z celem –
przyznaje Paweł Bakiera, komendant
Straży Miejskiej w Łęcznej. – Mimo to
udało się nam ukarać już kilka osób,
do których
dotarliśmy dzięki
dowodom
pozostawionym w
śmieciach.
Za ich wyrzucanie
grozi do
500 zł kary
– dodaje
Bakiera.
Mieszkańcy Star e j W s i - fot. K. Kulig
Kolonii i
okolic nie kryją oburzenia. - Dlaczego nikt tego nie wywiezie? To jest
dramat! Jak nie było tych kontenerów,
nie mieliśmy problemu – mówi mieszkaniec Starej Wsi, który wolał zachować anonimowość.
- Nie wywozimy śmieci podrzucanych pod kontener, bo nie ma tam
pojemników na śmieci komunalne zmieszane – tłumaczy prezes PGKiM, który

dodaje: – To nie jest nasza wina, że część
mieszkańców nie ma pojemników na
odpady i nie podpisuje umów z firmami
wywozowymi, żeby nie płacić za wywóz
śmieci. Wolą tworzyć dzikie wysypiska,
bo to ich nic nie kosztuje. Myślę, że
problem rozwiąże podatek śmieciowy,
który na każdego mieszkańca nałoży
obowiązek płacenia za wywóz śmieci –
uważa Kulikowski.
Z pojemników nie jest zadowolony sołtys Starej Wsi-Kolonii Leszek
Wiącek. – Te kontenery stoją po to,
żeby stać. Mieszkańcy naszej wsi mają
pojemniki i wywożą odpady, mogą je
także segregować we własnym zakresie.
Śmieci podrzucają ludzie spoza sołectwa – mówi Wiącek.
I dodaje: – Zwołam radę sołecką i
jeśli uzyskam zgodę, wystąpię do prezesa
PGKiM-u z oświadczeniem, że nie chcemy kontenerów w naszej wsi.
- Jeśli sołtys podpisze takie oświadczenie, zabierzemy kontenery – mówi
prezes PGKiM.
Właścicielem terenu, na którym
stoją pojemniki jest gmina Łęczna,
więc odpowiada za czystość tego miejsca. – Będziemy musieli się tym zająć,
śmieci zostaną sprzątnięte w przyszłym
tygodniu – zapewnia Dariusz Kowalski,

zastępca burmistrza Łęcznej.
On też ma nadzieję, że problem
dzikich wysypisk rozwiąże tzw. podatek śmieciowy, który ma wejść od 1
stycznia. Każdy będzie płacić za wywóz
śmieci w podatku, a za nasze śmieci
odpowiedzialna będzie gmina, która
na drodze przetargu wybierze firmę
wywozową.
Kamil Kulig
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AKTUALNOŚCI
SPOŁECZNY KOMITET FUNDACJI SZTANDARU
DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁĘCZNEJ

EDUKACJA

WYDARZENIA

KONFERENCJA PODATKOWA W PIASECZNIE

NOWY NUMER „ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ”

W dniach 6- 7 czerwca 2011 roku w Piasecznie odbyła się trzecia konferencja naukowa zatytułowana „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce-optymalizacja a obejście
prawa podatkowego”.
Jak co roku konferencja zorganizowana została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Lublinie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Urząd Skarbowy w Łęcznej. W tym roku po
raz pierwszy współorganizatorem
konferencji była Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Jak
co roku gościliśmy przedstawicieli
służb skarbowych województwa
lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, przedstawicieli wiodących
kancelarii doradztwa podatkowego,
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sędziów
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i Wrocławiu oraz
naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
„Była to już trzecia konferencja podatkowa zorganizowana wspólnie z Urzędem Skarbowym w
Łęcznej” – mówi Starosta Łęczyński Adam Niwiński. „W ubiegłorocznej edycji organizowanej w
ramach projektu unijnego , uczestnikami byli również przedsiębiorcy
z terenu naszego Powiatu oraz 10
reprezentantów partnerskiego miasta Humenne ze Słowacji” – dodaje
Starosta.
Wygłoszone podczas tegorocznej konferencji referaty, a także
przeprowadzone dyskusje, wymienione poglądy i doświadczenia
potwierdzają jak cenna jest idea
organizowania tego typu spotkań
łączących szerokie kręgi teoretyków i praktyków zajmujących się
prawem podatkowym. O tym jak bardzo potrzebne są tego typu sympozja świadczy fakt, że
konferencja z każdym rokiem powiększa się o nowych uczestników i wykracza daleko poza
granice Województwa Lubelskiego.

Samorząd Powiatu Łęczyńskiego wydał kolejny numer „Ziemi Łęczyńskiej”. Z treści jak zawsze możemy dowiedzieć się wiele ciekawostek
związanych z życiem naszego powiatu.
W tym numerze zaprezentowano realizację
inwestycji współfinansowanej ze środków
unijnych jaką jest budowa Centrum Zarządzania
Siecią. Przedstawiono relację oraz galerię fotograﬁi z tegorocznej Majówki Historycznej, która

W związku z planowanymi na jesień br. uroczystościami oddania do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej Starosta Łęczyński podjął inicjatywę ufundowania sztandaru
dla jednostki. Z prośbą o udzielenie poparcia dla tej inicjatywy zwrócono się m.in. do Przewodniczącego Rady Powiatu w Łęcznej, Członków Zarządu Powiatu, Burmistrza i Wójtów Gmin.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r zebrani wyrazili wolę ukonstytuowania
Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
Skład Komitetu:
Przewodniczący - Adam Niwiński - Starosta Łęczyński
Członkowie :
1. Andrzej Grzesiuk – Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej
2. Kazimierz Budka – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego
3. Szymon Czech – Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
4. Andrzej Dyczewski - Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
5. Zbigniew Rutkowski - Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
6. Jan Baczyński vel Mróz – Wójt Gminy Cyców
7. Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin
8. Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów
9. Mirosław Krzysiak – Wójt Gminy Spiczyn
10. Kazimierz Radko – Sekretarz Powiatu
11. Ks. Janusz Rzeźnik – Proboszcz Paraﬁi św. Marii Magdaleny w Łęcznej
Postanowiono, że Komitet będzie czynił starania w celu zgromadzenia środków finansowych na ufundowanie sztandaru. Przekazanie sztandaru nastąpi podczas uroczystego oddania do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
Sztandar zostanie wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku w sprawie wzoru i trybu
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz. U. Nr 97 poz. 1136).
Przedstawiciele Władz Samorządowych tworząc Społeczny Komitet pragną nadaniem sztandaru,
będącego symbolem najwyższych wartości uhonorować osiągnięcia pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

odbyła się w Zawieprzycach już po raz czwarty.
Z kolei z poradnika mieszkańca dowiemy się
więcej na temat uzyskania pozwolenia na budowę. Informację w nim zawarte z pewnością
przydadzą się wszystkim zainteresowanym
postawieniem własnych „czterech ścian.”
Zamieszczono również oferty edukacyjne
naszych szkół, wydarzenia sportowe oraz kulturalne jakie miały miejsce od początku roku.
Ziemia Łęczyńska jest wydaniem bezpłatnym
i dostępnym w Starostwie powiatowym w Łęcznej, Urzędzie Gminy Łęczna, UG Puchaczów, UG
Spiczyn, UG Milejów, Ug Ludwin i Cyców oraz na
stronie internetowej www.powiatleczynski.pl.
Zapraszamy do lektury!

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

Wieści z Puchaczowa

Orlik w Puchaczowie

W miejscowości Puchaczów wszystkie dzieci i młodzież mogą już
korzystać z kompleksu
boisk sportowych wybudowanych w ramach
rządowego programu
„Moje Boisko – Orlik
2012”.
Kompleks obejmuje
boisko wielofunkcyjne z
nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej, a także boisko
do piłki nożnej wykonane z trawy synte-

tycznej. Kompleks posiada także budynek
z zapleczem szatniowo-sanitarnym, jest
ogrodzony i oświetlony.
Oficjalne otwarcie obiektu sportowego, który jest
ogólnodostępny dla dzieci i
młodzieży a także dorosłych
zainteresowanych sportem,
zaplanowane jest na 1 września 2011r. Korzystanie z
kompleksu sportowego jest
bezpłatne dla wszystkich
mieszkańców gminy.
Od 1 czerwca wszystkie
zajęcia sportowe dla dzieci
młodzieży i grup zorganizowanych prowadzi zatrudniony „Animator” w ramach
Pilotażowego Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Animator - Moje Boisko
ORLIK 2012”.
Imprezy sportowe oraz
indywidualne rezerwacje
należy uzgadniać bezpośrednio z animatorem Rafałem
Onyszko.
S.J.

Młodzież dba o środowisko

W roku szkolnym 2010/11 Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Puchaczowie zrealizowało projekt ekologiczny pt. „Dbamy o
najbliższe nam środowisko: wewnętrzne – zdrowie i zewnętrzne
– przyrodę”, wykorzystując środki finansowe przyznane szkole
z Urzędu Gminy w Puchaczowie i WFOŚiGW w Lublinie. W
ramach tego projektu prowadzono zadania rozwijające wiedzę
i umiejętności proekologiczne i prozdrowotne uczniów oraz
mieszkańców naszej gminy.
47 uczniów działało w Lidze Ochrony Przyrody. Zorganizowali oni pod okiem opiekuna Celiny Michalskiej
happening w Puchaczowie na temat „Nie palmy śmieci, bo
zanieczyszczamy środowisko” oraz imprezę ekologiczną, na
której zachęcali do dbania o przyrodę. 30 uczniów wyjechało
na dwudniową wycieczkę przyrodniczą do Roztoczańskiego
Parku Narodowego.
Ponadto chętni członkowie LOP rozwijali swoją wiedzę
uczestnicząc w kołach ekologicznych i kole naukowo-badawczym, a także biorąc udział w licznych konkursach. Wielu z
nich osiągnęło sukcesy poza szkołą, na wyższych etapach. W
konkursie wiedzy o Poleskim Parku Narodowym Martyna Tołubińska została laureatką, a Joanna Cyfra finalistką etapu ogólnopolskiego. W konkursie „Mój las” Sara Worku zajęła 1 miejsce
w województwie i 2 w kraju, Ewelina Szafranek 3 miejsce w
województwie, a
Kinga Szydłowska - wyróżnienie na etapie
wojewódzkim.
Dziewczęta
otrzymały dyplomy i piękne
nagrody książkowe, a Sara na
etapie ogólnopolskim telewizor.
Finalistami
wojewódzkiego
etapu konkursu
wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” drużynowo zostali: Joanna Cyfra, Aleksandra Gabryś, Łukasz Jasielski, Karolina
Rzepecka. W konkursie na prezentację multimedialną n/t
„Zagrożenia zdrowotne spowodowane paleniem tytoniu”
Dawid Marcinek zajął II miejsce w powiecie. W konkursie
na prezentację multimedialną n/t „ Chrońmy klimat – łatwo
powiedzieć, ale jak wykonać” Adam Wroński zajął III

m-ce w powiecie. W konkursie na plakat n/t „Chrońmy klimat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać” Ola Szurek zajęła III m-ce w powiecie. W konkursie na hasło reklamowe
n/t „Chrońmy klimat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać”
Angelika Górska zajęła III m-ce w powiecie. W konkursie
fotograficznym „Ruch to zdrowie” Andrzej Kozieł zajął II
m-ce w powiecie. Tytuł „Ekologa roku 2010/11 za zebranie
największej liczby działań ekologicznych w ciągu roku
szkolnego (liczyła się również ich jakość) otrzymało 13
uczniów: Małgorzata Kozieł, Aleksandra Kutyma, Angelika Górska, Ola Szurek, Wiola Magdziarz, Ania Jaroszek,
Joanna Cyfra, Ola Gabryś, Karolina Rzepecka, Łukasz
Jasielski, Justyna Górska, Angelika Bogusław i Sara Worku. Opiekunek konkursowym uczniów była biolog Celina
Michalska.
S.J.
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Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego- Lider Projektu
oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” - Partner Projektu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna
Spółka z o.o.

informuje, zgodnie z art. 24 ust 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123 poz. 858 z 12 czerwca 2006 roku),
iż dnia 1 lipca 2010 r. wchodzą w życie nowe „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków”

I. Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez rok, tj. od 1 lipca 2011 r. do dnia 30
czerwca 2012 r.

1. Zaopatrzenie w wodę (cena netto):
1.1 GRUPA 1: gospodarstwa domowe w budynkach
jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz wielolokalowe
budynki użyteczności publicznej, woda na cele rolnicze,
przeciwpożarowe,
1.2 GRUPA 2: woda na cele produkcji spożywczej i
farmaceutycznej,
1.3 GRUPA 3: woda na pozostałe cele
2. Stawki opłaty abonamentowej (cena netto):
2.1 Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza

2,88 zł/m3 + VAT
2,91 zł/m3 + VAT
2,94 zł/m3 + VAT

6,37zł/okres
rozliczeniowy + VAT
3,90zł/okres
2.2 Opłata abonamentowa za rozliczenie należności
rozliczeniowy + VAT
za dostarczoną wodę
5,99 zł/m3 + VAT
3. Cena netto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
Aktualna stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 8% ceny netto.

II. Warunki stosowania taryf:

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie
określonych w niniejszej „Taryfie” cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług ustala
się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz ilości świadczonych usług.
3. W zależności od postanowień umowy, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków będą pobierane za okresy rozliczeniowe wynoszące odpowiednio: miesiąc, dwa lub trzy miesiące.
4. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza
dodatkowego tam, gdzie jest on zainstalowany.
5. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa się w oparciu
o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych
norm zużycia wody.
6. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń
pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
7. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z PGKiM Łęczna Sp. z o.o.
8. Opłatą za wodę pobieraną ze zdrojów ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe PGKiM Łęczna Sp. z o.o.
obciąża Gminę Miasta Łęczna na podstawie cen i stawek określonych w „Taryfie”.

Kronika Milejowska

Wtorek 21 czerwca 2011r. stał
się dniem szczególnym dla mieszkańców gminy Milejów. Tego dnia
dokonano uroczystego otwarcia
nowoczesnego budynku Przedszkola Samorządowego w Milejowie.
Otwarcie obiektu poprzedziła msza
święta, odprawiona w kościele p.w.
N.M.P. w Milejowie.

W uroczystości otwarcia wzięło
udział wielu znamienitych gości a wśród
nich Krzysztof Babisz – lubelski kurator
oświaty, Tomasz Suryś – wójt gminy
Milejów, ks. Andrzej Juźko – proboszcz parafii w Milejowie, projektanci,
przedstawiciele wykonawcy, radni Rady
Gminy Milejów, dyrektorzy przedszkoli
powiatu łęczyńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Milejów
oraz a może przede wszystkim wesoła
gromadka przedszkolaków, ich rodzice
i pracownicy przedszkola. Licznie
przybyłych tego dnia przywitała Dorota

Wasilak – dyrektor przedszkola, która w
swoim wystąpieniu nawiązała także do
historii placówki.
Po wystąpieniu dyrektor przedszkola miało miejsce przecięcie wstęgi, a następnie poświęcenie przez ks.
Andrzeja Juźko budynku przedszkola.
Przecięcia wstęgi dokonali: kurator
oświaty w Lublinie, wójt gminy Mi-

lejów, wykonawca inwestycji, ksiądz
proboszcz oraz dyrektor przedszkola.
Zanim oddano głos gościom swoją
wdzięczność i radość za nowe przedszkole
okazały dzieci, które w śpiewie, tańcu i
recytacjach potwierdziły talenty, których
rozwojowi służyć będzie nowa placówka.
Następnie głos zabrali goście: kurator oświaty Krzysztof Babisz, który
w swym przemówieniu podkreślił, iż
przedszkole jest „… wzbogaceniem oferty edukacyjnej całej gminy…”, a „…uroczystość stanowi zwieńczenie wytrwałej
pracy i ofiarnego zaangażowania wielu

zapraszają do udziału w Projekcie „NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI” realizowanym w zakresie poddziałania
8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środkó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu „NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI” jest wyposażenie w odpowiednie kwalifikacje oraz
wiedzę z zakresu wyboru nowego zawodu 106 osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego
lub łęczyńskiego poprzez specjalistyczne kursy, szkolenia i usługi doradcze.
Do kogo skierowany jest projekt: Projekt adresowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników,
spełniających łącznie wskazane warunki: 1. wykonujących działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, 2. zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego lub łęczyńskiego województwa lubelskiego
W ramach projektu odbędą się następujące kursy i szkolenia:
● Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci (150 h/os) – dla 16 osób. Kurs zakończy się egzaminem
wewnętrznym.
● Kurs fryzjerski (250 h/os) –dla 15 osób. Kurs zakończy się egzaminem państwowym.
● Kurs na prawo jazdy kat. C (312 h/os) – dla 15 osób.
● Kurs na prawo jazdy kat. C+E (308 h/os) – dla 15 osób. Kursy na prawo jazdy – zarówno kat. C , jak i C + E zakończone zostaną
egzaminami (egzamin po kursie podstawowym, egzamin po kursie kwalifikacji zawodowych oraz egzamin państwowy).
● Kurs ze spawalnictwa metodą elektryczną i gazową (270 h/os) – dla 15 osób. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją
z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i uzyskaniem zaświadczenia.
● Kurs na pracownika robót wykończeniowych (250 h/os) – dla 15 osób.
● Szkolenie „Agroturystyka i marketing turystyczny” (88 h/os) – dla 15 osób. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia.
Wszyscy uczestnicy projektu (106 osób) objęci będą obowiązkowym indywidualnym doradztwem psychologicznym i zawodowym. Będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat swoich predyspozycji zawodowych, określenia słabych i
mocnych stron oraz określony zostanie ich Indywidualny Plan Doradztwa. Wezmą również udział w grupowych warsztatach
aktywizujących z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy.
Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz przysługiwać mu będzie
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną – dodatkowo zwrot kosztów opieki.
Zakłada się prowadzenie rekrutacji kandydatów na podstawie dokumentów dostarczonych do Punktu Rekrutacyjno-Doradczego.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i formularze rekrutacyjne Projektu dostępne są w:
Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Unickiej 4 lok. 206, tel./faks (81) 442 00 16, e-mail: nowyzawod@rozwojlokalny.pl
Punkcie Rekrutacyjno – Doradczym w lokalu nr 4, ul. Nowa 1 w Cycowie, tel: (82) 567 79 24 lub 691 080 460
e-mail: m.leszczynska@lgdpolesie.pl

Nowe Przedszkole Samorządowe w Milejowie
osób”. Kurator życzył pedagogom, aby
czerpali wiele radości i chęci do twórczej
pracy oraz wytrwałości, a przedszkolakom aby pobyt w przedszkolu inspirował
do nauki przez zabawę.
Wójt gminy Tomasz Suryś podziękował wszystkim za współpracę
i okazaną pomoc przy realizowanej
inwestycji, życzył także dużo zadowolenia i spełnienia wszystkich nadziei
oraz zamierzeń.
Pani dyrektor dołączyła słowa
szczególnej wdzięczności za zrozumienie, przychylność i wszelką pomoc niesioną dla przedszkola: wójtowi gminy,
radnym poprzedniej i obecnej kadencji,
dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych gminy Milejów, rodzicom oraz
„…sponsorom i osobom bezpośrednio
lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia”.
Ostatnim punktem programu
było zapoznanie się z wystrojem i
wyposażeniem budynku. Nowe przed-

szkole posiada pięć
bajecznie kolorowych sal, każda
z odrębnym sanitariatem oraz salę
zajęć ruchowych
i może przyjąć
łącznie 150 dzieci.
Budynek zaprojektowany został jako
dwukondygnacyjny, składający się z
części dydaktycznej i administracyjno – socjalnej.
Obiekt dołączony został do starej
części przedszkola, w której to mieści
się obecnie zmodernizowana kuchnia,
dostarczająca posiłki dla szkół i przedszkola w gminie Milejów.
Miłym akcentem było wydanie
pierwszego numeru gazetki „Przedszkolak”, którą miał okazję otrzymać każdy
z przybyłych gości.

Inwestycja o której wyżej Przedsiębiorstwo Innowacyjne Innotech Sp.
z o.o. rozpoczęło w październiku 2009
roku. Roboty budowlane obejmowały remont oraz rozbudowę starego
budynku na kwotę ok. 2 298 000 zł.
Wyposażenie profesjonalnej kuchni,
za kwotę ok. 190 000 zł, zostało w
części sfinansowane z dotacji z programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” prowadzonego
przez Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Wyposażenie sal w meble biurowe
oraz pomoce dydaktyczne zakupiono
za kwotę ok. 81 000 zł.
W wyniku realizacji inwestycji
powstał budynek o pow. użytkowej
ok. 840 m2 i kubaturze ok. 4 267 m3.
Budynek został wykonany metodą
tradycyjną, docieplony styropianem z
elewacją z tynku mineralnego. Podłogi
zrobiono z parkietu, w pomieszczeniach
kuchennych i gospodarczych z terakoty.
Budynek posiada nowe instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie z własnej kotłowni.
Praca, nauka i zabawa w takim
przedszkolu to przyjemność .
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Wiadomości sportowe

Nowy trener, rewolucja w składzie
Mirosław Jabłoński przestał być
trenerem GKS Bogdanka. Zarząd
klubu nie przedłużył z nim umowy
wygasającej 30 czerwca. Drużynę w
następnym sezonie poprowadzi Piotr
Rzepka. Nowy trener prawdopodobnie
będzie musiał budować zespół od podstaw, ponieważ w najbliższym czasie
klub może się rozstać z kilkunastoma
zawodnikami.
49- letni szkoleniowiec nie ma
na koncie dużych sukcesów a jego
poprzednimi pracodawcami byli m.in.
Odra Opole i GKS Jastrzębie. Bardziej
okazale wygląda jego dorobek piłkarski.
Wraz z reprezentacją Polski zdobył
wicemistrzostwo Europy do lat 18 w
1980r. W pierwszej kadrze wystąpił
siedem razy.
Nowego trenera czeka trudne zadanie. W składzie szykują się rewolucyjne
zmiany. Szesnastu piłkarzom kończą się
umowy. Poza tym kilku dołączyło do
drużyny na zasadzie wypożyczenia i
muszą wrócić do swoich macierzystych
zespołów.
Znacznie wcześniej z GKS-em
pożegnał się Tomasz Nowak, który

od nowego sezonu będzie bronić barw
ŁKS Łódź. Dejan Miloseski i Daniel
Bożkow powrócili z wypożyczeń
do Widzewa Łódź, tak jak i Paweł
Kaczmarek do kieleckiej Korony. Z
Bogdanki odchodzi również wypożyczony z Polonii Warszawa Mariusz
Zasada. Zawodnik nie porozumiał się
z włodarzami łęczyńskiego klubu w
sprawie wynagrodzenia. Niepewni
przedłużenia kontraktu są również
Paweł Magdoń i Jakub Giertl. Paweł
Sasin ma podpisać umowę z poznańską
Wartą. Nieznana jest także przyszłość
najlepszego wiosną w zespole Ricardinho. Z wypożyczenia do Widzewa
powraca również Prejuce Nakoulma.
Kontrakt napastnika z Burkina Faso
znacznie obciąża ograniczony budżet
klubu, dlatego GKS zapewne będzie
chciał go sprzedać przed nowym
sezonem. W temacie ewentualnych
wzmocnień nie padły do tej pory konkretne nazwiska, wszystko zależy od
tego ilu graczy pozostanie w Łęcznej
na przyszły sezon. Do tej pory umowę
z GKS-em przedłużyli tylko Tomas
Pesir i Veljko Nikitovic.

Dwóch punktów w końcowym
rozrachunku zabrakło Ludwiniakowi Ludwin do awansu z klasy A do
okręgówki. Błękit Cyców zapewnił
sobie utrzymanie w tej samej lidze,
a Tur Milejów zajął ósme miejsce w
okręgówce. Rezerwy Bogdanki Łęczna
nie utrzymały się w III lidze lubelsko –
podkarpackiej.
Ludwiniak Ludwin nie wykorzystał
szansy by dołączyć do Tura Milejów w
lidze okręgowej. Piłkarze z Ludwina
z przewagą jednego punktu nad GKS
Niemce zajmowali pierwsze miejsce
w tabeli na kolejkę przed końcem rozgrywek. O awansie decydował ostatni
mecz sezonu pomiędzy Ludwiniakiem
a drużyną z Niemiec. Pierwsza połowa
tej konfrontacji po wyrównanej grze
zakończyła się bezbrakowym remisem.
Gospodarze na początku drugiej połowy
objęli prowadzenie, jednak nie utrzymali go do końca. Zawodnicy GKS-u
najpierw doprowadzili do remisu a
w samej końcówce uzyskali trafienie
dzięki któremu to oni uzyskali awans do
okręgówki. Piłkarze z Ludwina powinni
być zadowoleni ze swojej postawy w
zakończonym sezonie, bo do szczęścia
zabrakło im tylko kilka minut.
W odmiennych nastrojach znajdują
się zawodnicy rezerw GKS Bogdanka,
którzy nie uchronili się od degradacji z

III ligi. W minionych rozgrywkach drużyna z Łęcznej z dorobkiem 65 punktów uplasowała się na drugim miejscu,
a rok wcześniej była jedną lokatę niżej
(52 „oczka”). Teraz uzyskała tylko 37
i przynajmniej na rok pożegnała się z
trzecioligowym frontem. Podopieczni
trenera Kosowskiego przed ostatnią
kolejką mieli jeszcze szansę na utrzymanie. Jednak w spotkaniu z Partyzantem
Targowiska zagrali wyjątkowo słabo
i tylko dzięki nieskuteczności przyjezdnych nie przegrywali do przerwy
różnicą kilku bramek, a zaledwie 0:1.
Mecz zakończył się remisem 2:2, ale
jeden punkt i tak nie uratował drużyny
z Łęcznej. Chełmianka Chełm i Unia
Nowa Sarzyna z którymi GKS rywalizował o utrzymanie wygrały swoje spotkania, i to one pozostaną w następnych
rozgrywkach trzecioligowych
O powrotny awans może być trudno, ponieważ ciągle nie jest znana przyszłość wielu piłkarzy GKS-u, w tym tych
będącym zapleczem pierwszego zespołu.
Nie wiadomo czy w składzie drużyny
zostaną Grzegorz Szymanek, Kamil
Stachyra, Łukasz Stefaniuk i Krzysztof
Kazimierczak. Ten ostatni miał dostać
propozycję od Dolcanu Ząbki. Brak
stabilizacji w zespole nie wróży dobrze
przed nadchodzącym sezonem.
Ł. Olszewski

Bez awansu i utrzymania

Ponadto zmieniły się w drużynie
funkcje Jakuba Wierzchowskiego i
Sławomira Nazaruka. Ten pierwszy zastąpił na stanowisku trenera bramkarzy
Roberta Sarniaka. Natomiast wieloletni
pomocnik Górnika Łęczna zakończył
piłkarską karierę i zostanie kierownikiem drużyny.
Pełniący do tej pory tą rolę Mirosław Budka zrezygnował z powodów
osobistych.
Krótki okres przygotowawczy i
duże straty kadrowe sugerują, że powtórzy się scenariusz z poprzednich
rozgrywek, gdzie zespół zgrywał się
przez całą jesień a dobrą grę pokazał
dopiero w rundzie wiosennej. Ponadto
trener Rzepka będzie musiał dołączyć
do zespołu kilku piłkarzy urodzonych
w 1991 roku, bądź młodszych. Zarząd
PZPN przyjął uchwałę, że od nowego
sezonu w meczach I ligi przez pełne 90
minut musi występować przynajmniej
jeden zawodnik z grup młodzieżowych.
W obecnej sytuacji klubu walka o wyższe miejsce niż w poprzednim sezonie
będzie niezwykle ciężka.
Ł. Olszewski

Bogdanka liderem

Za nami Mistrzostwa Polski Cross
Country w Kwidzyniu. Start motocrossowców z GKS Bogdanka w mistrzostwach zakończył się sukcesem.
Najlepiej spisał się Karol Kędzierski.
W najsilniejszej klasie senior 1 był bezkonkurencyjny, wygrał bowiem obydwa
wyścigi. Nie zawiódł Piotr Kuśmirek,
zajmując w debiucie siódme miejsce.
W klasie Junior naszym poszło jeszcze
lepiej. Na najwyższym stopniu podium
zawody ukończył Filip Więckowski,
a jego klubowy kolega Jakub Piątek
był trzeci. W innych z kategorii, senior
2, brązowy medal wywalczył Łukasz
Kędzierski. Dzięki tak znakomitemu
występowi łęcznianie utrzymali pozycję
lidera w klasyfikacji klubowej. W niej
to Sekcja Motorowa GKS Bogdanka ma
prawie dwa razy tyle punktów, co drugi
w klasyfikacji zespół z Kielc.
Kibice motocrossu z Łęcznej mogli
obejrzeć tę dyscyplinę sportu podczas
3 eliminacji Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie, która tym
razem odbyła się w naszym mieście. Na
starcie stanęło około 120 zawodników i
zawodniczek z Polski i Ukrainy, dopingowanych przez kilka tysięcy kibiców.
W klasie A na starcie obok siebie stanęli
m.in. bracia Kędzierscy, Arek Mańk i
Maciek Zdunek, czyli najlepsi zawodnicy w Polsce.
M. Łagodziński

Dariusz Bednaruk najlepszy
Dobiegła końca trwająca od ósmego maja Powiatowa Liga Tenisa Stołowego organizowana w ramach dotacji z
Powiatu Łęczyńskiego. W hali sportowej Zespołu Szkół w Cycowie oprócz
dzieci i młodzieży stawili się również
dorośli miłośnicy „ping ponga”. Odbywająca się pod patronatem Starosty
impreza od lat cieszy się popularnością
zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy
i tym razem stawili się licznie. Organizatorem imprezy był UKS „Amator”
oraz Zespół Szkół w Cycowie.
Tradycyjnie pingpongiści grali
w trzech ligach. W pierwszej lidze o
miano najlepszego rywalizowało 12
najlepszych zawodników z poprzedniej edycji, w drugiej lidze znaleźli się
„spadkowicze” z pierwszej ligi oraz
zawodnicy, którzy uzyskali awans
z trzeciej ligi. Wszyscy pozostali
chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w trzeciej lidze.

Za nami I Samorządowy Turniej
Piłkarski o Puchar Starosty Powiatu
Łęczyńskiego, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Samorządowca.
Odbył się on na Orliku w Kijanach.
Udział w turnieju potwierdziło 8 drużyn
jednak w dniu jego rozegrania drużyna
Urzędu Gminy Milejów nie stawiła się
na turniej (wszystkie mecze zweryfikowano jako walkower 0:3). Ostatecznie
w turnieju udział wzięli: Starostwo Powiatowe Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn,
Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy
Cyców, Osiedle „Słoneczne”, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Łęcznej i Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów Komendy Powiatowe Policji w Łęcznej.
Mecze rozgrywane były w grupach, po czym rozegrano pojedynki
o poszczególne miejsca w turnieju w
zależności od zajętych lokat w grupach.
W finale pocieszenia czyli meczu o
trzecie miejsce Osiedle „Słoneczne’
pokonało 3:1 KP PSP Łęczna. W finale
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po bardzo dużych emocjach i wielu
sytuacjach bramkowych stworzonych
przez policjantów i drużynę starostwa
było jeden do jednego. Zwycięzcę więc
wyłoniły rzuty karne, które skuteczniej
wykonywali mundurowi i to oni zostali
zwycięzcą turnieju.
Nagrody na zakończenie wręczali:
Kazimierz Budka – wicestarosta łęczyński (również w imieniu starosty)
oraz Paweł Woliński – przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży
Rady Powiatu Łęczyńskiego. Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Paweł Woliński ze Starostwa, który
przekazał swój puchar byłemu staroście
Henrykowi Gańskiemu. Najlepszym
bramkarzem został Cezary Bakiera z
Osiedla „Słoneczne”. Wyróżnienie w tej
kategorii otrzymał Wojciech Krzysiak z
UG Spiczyn. Królem strzelców został
Tomasz Woźniak z Policji – zdobywca
5 bramek. Turniej sędziowali: Artur
Szkutnik i Zbigniew Osemek.
redil

Viamed s.c.
Pracownia Rozwoju Osobistego SELF
Joanna Mirowska - Wieczorek
Jerzy Wieczorek
oraz
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Puchaczowie
Zapraszaj¹ do udzia³u w projekcie pt.:

AKTYWNOŒÆ NA OBCASACH
Oddolna inicjatywa kobiet z Gminy Puchaczów
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji spo³ecznej
Dzia³anie 7.3 - Inicjatywy oddolne na rzecz aktywnej integracji

Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet z terenu Gminy Puchaczów w wieku 15 - 64 lata

Na pierwszym treningu pokazywali
swoje możliwości: Mateusz Woźniak i
Dominik Maleszyk z Lewartu Lubartów,
Christian Silva, Nozoa Chamberlein
Chibuzor, Paweł Socha, Edson oraz
Marko Susac – bramkarz bośniackiej
młodzieżówki. Nowy trener przyglądał
się też grze niektórych zawodników
rezerwowych i juniorów.
Czasu na skompletowanie zespołu
jest natomiast mało, bo już 23 lipca
PZPN zaplanował inauguracyjną kolejkę
w I lidze. 6 lipca trener będzie testował
drużynę podczas pierwszego oficjalnego
sparingu, podczas którego GKS Bogdanka spotka się w Zamościu z Dolcanem
Ząbki. Później zielono-czarni zagrają 9
lipca w Łodzi z Widzewem, 13 lipca w
Łęcznej z KSZO Ostrowiec i 16 lipca,
również w Łęcznej, z Dynamem Brześć
.
(rkn)

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)tel./fax:
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w lidze brało udział 56 zawodniczek i
zawodników, którzy rozegrali między
sobą 242 mecze.

Urzędnicy piłkę kopią

Pierwszy trening
29 czerwca, już pod wodzą nowego trenera Piotra Rzepki, odbył się w
Łęcznej pierwszy po urlopach trening
piłkarzy GKS Bogdanka. W kadrze zielono-czarnych zaszły spore zmiany.
Kiedy w środę po południu “zielono-czarni” rozpoczęli zajęcia na treningu
pojawiło się dwudziestu trzech graczy,
w tym tylko siedmiu tworzących w
poprzednim sezonie kadrę pierwszego
zespołu (Radosław Bartoszewicz, Veljko
Nikitović, Dawid Sołdecki, Paweł Magdoń, Mateusz Pielach, Sergiusz Prusak i
Tomas Pesir).
Nie było Brazylijczyków – Nildo,
Ricardinho, ani Wallace’a Bennevente.
W ich miejsce przybyli na testy nowi
zawodnicy, ale poza wracającym z wypożyczenia Prejuce’m Nakoulmą, brakuje
nazwisk, które byłyby łatwo rozpoznawalne przez kibiców GKS.

Tak jak w poprzednich edycjach
największą popularnością cieszyła się
trzecia liga, w której startowała głównie
młodzież stawiająca „pierwsze kroki” w
tej dyscyplinie sportu. W niej to zwyciężył Patryk Szysz przed Mirosławem
Bednarukiem obaj z Głębokiego. Na
trzecim miejscu uplasował się Dominik
Zima z Podgłębokiego. W drugiej lidze
pierwsze miejsce zajął Andrzej Fiedor
ze Starej Wsi przed Bogdanem Jastrzębskim i Łukaszem Sochą z Cycowa.
W pierwszej lidze zwyciężył Dariusz
Bednaruk z Cycowa przed Mariuszem
Dereckim z Głębokiego i Waldemarem
Zimą z Podgłębokiego. W kategorii
kobiet wygrała Dominika Bednaruk
z Głębokiego przed Moniką Kapłan i
Pauliną Bednaruk z Cycowa. W sumie
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Przyszli górnicy w Krakowie

Turystyczne atrakcje połączone z
nauką były celem wycieczki do Krakowa
40 uczniów z Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej. Uczniowie najpierw odwiedzili
Akademię Górniczo - Hutniczą, gdzie zwiedzili Muzeum Geologiczne Na wystawie
poświęconej paleontologii oglądali różnego
rodzaju skamieliny i naturalnej wielkości
rekonstrukcję tarbozaura.
Po obiedzie zwiedzali zabytki Krakowa. Odwiedzili Wawel, weszli na wieżę z
Dzwonem Zygmunta, zeszli do wawelskich
krypt, przeszli traktem królewskim na rynek,
gdzie m.in. obejrzeli ołtarz Wita Stwosza w
Kościele Mariackim. W trakcie wędrówki po
Krakowie uczniowie na chwilę zatrzymali się
obok papieskiego okna na Franciszkańskiej.
Nad Wisłą natknęli się na przyjaźnie nastawionego do turystów smoka wawelskiego, a
odważniejsi mieli możliwość stoczenia walki
z miejscowym rycerzem.
Następnego dnia grupa wyruszyła do
Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie. Jako

jedyna w Polsce kopalnia doświadczalna i
jedyna w Europie placówka naukowo-badawczą, kopalnia ta posiada podziemny poligon
doświadczalny. Zajmuje się bezpieczeństwem
i zwalczaniem zagrożeń gazowych i pyłowych
oraz atestacją urządzeń dopuszczanych do
pracy w kopalniach. Specjalista ds. zagrożenia
pyłowego wprowadził uczniów w tematykę
wybuchowości pyłu węglowego oraz sposobami zabezpieczania przed nim. Potem
uczniowie udali się na poligon doświadczalny,
gdzie w specjalnej sztolni przeprowadzony
został kontrolowany wybuch pyłu węglowego.
Pobyt w „Barbarze” z pewnością pozostanie
niezapomnianą lekcją bhp.
Z Mikołowa autokar wyruszył w kierunku Oświęcimia. W skupieniu i zadumie
uczniowie zwiedzali były hitlerowski obóz
zagłady.
Wycieczka do Krakowa była pierwszym z wyjazdów realizowanych w ramach
projektu „Poprzeczka wyżej – kompetentni
w zawodzie”. Wyjazd uczniów był finansowany ze środków UE w ramach EFS.

Wierni tradycji idziemy w przyszłość
1 czerwca w Gimnazjum nr 1 w
Łęcznej miała miejsce uroczysta gala
z okazji jubileuszu 85-lecia nadania
imienia Króla Bolesława Chrobrego ówczesnej Szkole Powszechnej
w Łęcznej. Gimnazjum nr 1 jest
jego spadkobiercą i kontynuatorem
chlubnej tradycji, która trwa nieprzerwanie od 1925 r.
Obchody rozpoczęły się już 29
maja uroczystą mszą świętą w intencji
byłych i obecnych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, sprawowaną
przez ks. proboszcza Janusza Rzeźnika.
Uroczystości przypadające na pierwszy dzień czerwca rozpoczął barwny
i rozśpiewany korowód uczniów i
nauczycieli Gimnazjum nr 1, który
prowadzony przez symboliczną postać
króla Bolesława Chrobrego przeszedł
ulicami naszego miasta, spotykając
się z życzliwością i sympatią przechodniów. Burmistrz Teodor Kosiarski
przekazał uczniom symboliczne klucze
do bram miasta.
Cześć oficjalną jubileuszu stanowiła żywa lekcja historii zaprezentowana przez uczniów Gimnazjum
nr 1. Przybrała ona niezwykle
interesującą formę widowiska
multimedialnego z elementami
obrazu, słowa, muzyki i tańca.
Widowiskowa inscenizacja Zjazdu Gnieźnieńskiego przeniosła
zebranych w czasy Bolesława
Chrobrego. Żywiołowym elementem okazał się pokaz krakowiaka
zaprezentowany przez szkolny

zespół taneczny prezentujący się w
efektownych strojach ludowych.
Zgromadzeni poznali długoletnią i barwną historię szkoły, która
mimo zawirowań dziejów, pozostała
wierna nie tylko imieniu obranego
patrona, ale i kultywowanym przez
niego wartościom takim jak: wiedza,
sprawiedliwość, odwaga, wierność
tradycji i obowiązującemu prawu.
Przybliżono ważne wydarzenia
oraz osoby związane z powstaniem
i funkcjonowaniem szkoły na przestrzeni 85 lat.
Obchodom towarzyszyła interesująca wystawa okolicznościowa
dokumentująca bogatą historię
s z k o ł y, z a r c h i w a l n y m i d o k u mentami z początku XX w. Myśl
przewodnia uroczystości: „Wierni
tradycji idziemy w przyszłość”, z
całą pewnością jest kultywowana
przez społeczność Gimnazjum nr
1 im. Króla Bolesława w Łęcznej,
która z dumą nosi imię swojego
szlachetnego patrona.
Rafał Brzozowski

KTG przed porodem dostępne w Ludwinie
Dla kobiet spodziewających się
dziecka położna przychodni w Ludwinie
umożliwia korzystanie ze świadczeń,
które pozwalają czuć się spokojniej i
bezpieczniej w tym ważnym dla każdej
rodziny okresie. Zgodnie z najnowszą
ustawą kobieta ciężarna powinna mieć
zapewnioną gruntowną opiekę położnej
środowiskowej począwszy od 21 tygodnia ciąży. Lekarz prowadzący ciążę
powinien poinformować o tym fakcie
pacjentkę, a praca położnej i lekarza
ginekologa - położnika powinna się uzupełniać. Mając na uwadze obowiązujące
standardy a przede wszystkim zapotrze-

bowanie pacjentek w ciąży, w przychodni w Ludwinie można wykonać badanie
KTG, które umożliwia ocenę dobrostanu
płodu. Dla lekarza ginekologa-położnika
i dla położnej to istotne źródło informacji
o sytuacji położniczej pacjentki.
Kobiety zaniepokojone zmniejszoną aktywnością dziecka lub zbliżającym
się terminem porodu, nie są ograniczone
do wyczekiwania wizyty w przychodni
przyszpitalnej w Łęcznej lub udania
się aż do Lublina, aby wykonać zapis
KTG. Mogą również skorzystać z oferty
położnej z Ludwina. Informacje i zapisy
pod numerem telefonu: 502 309 506.

Ogłoszenia drobne

uzbrojone, woda, światło, pełna dokumentacja. Tel: 602-598-557.
Sprzedam ciągnik International 645,
1982r, stan bardzo dobry, cena 15200zł./
do uzgodnienia. Tel: 509-709-516.
Sprzedam działkę budowlaną w Starej
Wsi koło Łęcznej 0,26h,cena 75 tys./ do
uzgodnienia. Tel: 723-139-051
Sprzedam działki budowlane o pow.
20ar w Zofiówce położone bezpośrednio przy drodze gminnej. Cena do
uzgodnienia. Tel: 798-661-812.
Mgr filologii angielskiej udzieli prywatnych lekcji jęz. angielskiego podczas
wakacji, pomoc w pisaniu prac oraz
tłumaczeniach. tel: 605-728-053.
Mam do wynajęcia garaż (z kanałem)
wysoki na busa w Łęcznej przy ul.Wojska Polskiego. Tel: 602-598-557.
Sprzedam mercedesa C180, 1999r, 1,8
beznyna, zielony metalik, 128 tys. przebiegu, klimatyzacja, elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, 4xpoduszka, immobilaizer, alufelgi. Cena 14500zł. do
negocjacji. Tel: 693-795-569.
Sprzedam pieluchomajtki rozmiar L,
cena 20zł./paczka. Tel: 721-523-468
Sprzedam działkę budowlaną w Brzezinach (wszystkie media). Cena 3,5tys./
ar. Tel: 510-630-266; 509-573-088.
Sprzedam działki: 2 po 20ar, 1- 51,63ar
(w trakcie przekształcania na budowlane),Witaniów 5 km od Łęcznej, nad
Wieprzem, 8 tys./ar do negocjacji. tel:
504-904-302.

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu.
Tel: 607-974-094.
Sprzedam opla corsa C, 1,0 l, rej. 2004r,
z salonu 1 właśc, 108 tys. km, metalik,
1PP, 2ES, WK, autoalarm, blok. skrz.b,
opony zimowe, nowy akumulator, c.
12.900zł, tel. 602 406 545. Lublin.
Sprzedam działkę 6 ar nad jez. Łukcze,
zagospodarowana, prąd. Cena 55 tys.
Tel: 791-611-313.
Sprzedam dom 118m2, podpiwniczony,
poddasze, wszystkie media, do zamieszkania od zaraz lub na dział. gosp.,+ garaż wolnostojący. cena 160tys. Łęczna.
Tel: 606-761-752
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej.
Tel: 81 75 20 937.
Wynajmę lokal 50m2 w centrum Łęcznej, parter na każdą działalność gosp.,
wysoki standard. Cena 40zł./m2 + opłaty licznikowe. Tel: 603-965-902.
Wynajmę lokal 200m2( w podpiwniczeniu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.
Cena 15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Kupię mieszkanie ok.40m2( dwupokojowe) w Łęcznej, I piętro lub parter. Tel:
81 75 75 244. Pilne!
Sprzedam działkę budowlaną 27 ar
w Jaszczowie, wszystkie media. Cena
2200zł./ar. Tel: 608-857-391.
Sprzedam działki budowlane, 20 i 24ar
w Starej Wsi koło Łęcznej przy drodze asfaltowej, podzielone, szer.39m,

