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Szlakiem norweskich fiordów

Przeciw likwidacji gimnazjów
Stanowisko w sprawie
planowanej reformy oświaty,
w tym likwidacji gimnazjów,
przyjęli radni 10 grudnia 2015
r. podczas XV Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej. Za wyrażeniem sprzeciwu wobec planowanej reformy oświaty, w tym
likwidacji/wygaszania gimnazjów głosowało 14 radnych, 2
radnych było przeciw a czterech wstrzymało się od głosu.
Problem wzbudził duże
emocje nie tylko wśród radnych.
Na ten temat burzliwie dyskutują też nauczyciele w Łęcznej.
Pedagodzy z Zespołu Szkół nr 2
w Łęcznej skierowali nawet petycję do minister Anny Zalewskiej, w której opowiadają się
przeciw reformie proponowanej
obecnie przez MEN. 60 nauczy-

cieli podpisało się pod pismem,
w którym zauważono między
innymi, że marnowanie 16 lat
doświadczeń istnienia gimnazjów jest błędem.
Przypomnijmy, że akcję
„Ratujmy Gimnazja” zapoczątkowało i koordynuje Gimnazjum nr 24 w Toruniu. Przyłącza
się do niej wielu nauczycieli, a
jako pierwsi na Lubelszczyźnie
protest przeciwko likwidacji
gimnazjów napisali pracownicy lubelskiego Gimnazjum nr
16. „Kształcąc i wychowując
młodzież przez 16 lat, uwierzyliśmy w to, że gimnazjum ma się
stać miejscem „wyrównywania
szans”. Stworzyliśmy szkołę,
która dla większości z nas jest
dziełem życia. (...) Nie zgadzamy
dok. na str. 3

15 tysięcy osób przez blisko
cztery dni nie miało ciepłej
wody i ogrzewania. O zimnej
Łęcznej zrobiło się głośno
w ogólnopolskich mediach.
Po czterech dniach ciągłej
pracy, Łęczyńskiej Energetyce
udało się uporać z poważnymi
awariami na głównych rurach
magistralnych ciepła zasilających
odbiorców w Łęcznej, Nadrybiu
i Stefanowie.
Do dwóch pierwszych
awarii doszło w czwartek 26
listopada.
Potem
naprawy
się przedłużały i dochodziły
kolejne awarie. Ostatecznie
problemu usunięto w niedzielę.
W Bogdance należało wymienić
25 metrów skorodowanych i
zniszczonych starych rur. Udało
się to zrobić po dwóch dniach,
w sobotę 28 listopada około
godziny 1. w nocy. Rurociąg
został napełniony przeszło
200 t. wody i rozpoczęto jego

wygrzewanie. Ciepła woda
powróciła do kopalnianych
zakładów
w
Stefanowie,
Nadrybiu i Puchaczowie.
Druga awaria wystąpiła tego
samego dnia w Łęcznej. Jednak
niełatwo było zlokalizować
jej
miejsce.
Uszkodzenia
poszukiwano na 700 metrowym
odcinku magistrali. W tym
celu wykonano 7 wykopów.
Na
miejsce
uszkodzenia
natrafiono dopiero w piątek po
południu na ulicy Chełmskiej
przy stacji paliw Shell. Wtedy
podano informację, że awaria
zostanie usunięta do północy.
Jednak stopień uszkodzenia
rur wymagał przygotowania
odpowiednich elementów sieci
do ich wymiany. Przez całą
piątkową noc prowadzone były
prefabrykacje tych elementów,
tak aby w sobotę rano przystąpić
do ich zabudowy.
dok. na str. 3

Mega awaria ogrzewania

Pierwsza rocznica oparzeniówki

Ponad rok temu powstał Oddział Oparzeń dla Dzieci we
Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Przez ten czas hospitalizowano tu ok. 200 chorych,
w tym 67 z oparzeniami. 15 grudnia br. mali pacjenci przyjechali
do Łęcznej na spotkanie z lekarzami i z Mikołajem. Była choinka,
kolędy, a po spotkaniu dzieci mogły skorzystać z konsultacji medok. na str. 3
dycznej.

Na rejs po fiordach Norwegii wypłynęliśmy z Kopenhagi.
Później mieliśmy odwiedzić szwedzki Göteborg oraz norweskie
Oslo, Stavanger i Bergen – gdzie dwutygodniowy rejs miał swój
port docelowy. Nic z tych planów nie wyszło; kiedy tylko wyszliśmy na otwarte wody przywitał nas stale tężejący wiatr, wiejący akurat z kierunku naszego pierwszego portu – po żeglarsku
wiało „w mordę”. Jego siła po kilku godzinach doszła do bardzo
silnego wiatru (7 w skali Beauforta), by w nocy osiągnąć siłę
sztormu (8-9 w sk. B czyli 20,8-24,4 m/s) a momentami nawet
bardzo silnego sztormu (10 w sk. B).
Tak sztormowaliśmy przez
trzy dni – z krótkim odpoczynkiem w małym duńskim porcie
Frederikshavn. Te dni dobrze dały
nam w kość i chociaż załoga była
doświadczona, połowa krócej lub

dłużej zapadła na morską chorobę. Reszta rejsu upłynęła nam
na ucieczce przed sztormami lub
chowaniu się przed nimi w szkierach i fiordach.

dok. na str. 8

Świdnik

Ulica przebudowana

Przebudowa ulicy Kopernika (od ul. Niepodległości do ul.
Racławickiej) została oficjalnie zakończona. Wymieniono całą nawierzchnię jezdni, powstały nowe chodniki, wymieniono sieć ciepłowniczą, przełożono kable telefoniczne, powstały studnie chłonne. Ponadto stworzono 90 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób
niepełnosprawnych – napisał na facebooku Waldemar Jakson,
burmistrz Świdnika.
Problem gruntownej prze- tał władze samorządowe. O jej
budowy ul. Kopernika, jednej z gruntowny remont od lat apelonajstarszych ulic miasta, do tego wali zarówno radni jak i mieszpełniącej bardzo istotną rolę kańcy. Powody były poważne. Z
w układzie komunikacyjnym ul. Kopernika codziennie korzyŚwidnika, od dawna zaprzą- sta kilka tysięcy mieszkańców
Świdnika. Droga stanowi dojazd do Szkoły Podstawowej nr
3, Gimnazjum nr 1 i do osiedla
mieszkaniowego. Jest również
łącznikiem między ul. Niepodległości i Racławicką.
Realne prace zmierzające
do rewitalizacji tej drogi zaczęły się w 2013 roku, kiedy
to w budżecie miasta przewidziano środki na opracowanie
dok. na str. 6
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LUBLIN
Chciał seksu z nieletnią
Kryminalni z KMP w Lublinie
zatrzymali 31-letniego mieszkańca
miasta. Mężczyzna przez Internet
nawiązał kontakt z osobą podającą się
za 13-latkę i usiłował namówić ją do
kontaktów seksualnych.
Na początku grudnia do komendy
w Krasnymstawie zgłosił się 23-letni
mieszkaniec miasta, który powiadomił, że dzień wcześniej na jednym
z internetowych czatów zalogował
się jako 13-letnia dziewczyna. Rozmowę z nim nawiązał mężczyzna,
który przedstawił się jako mieszkaniec
Lublina. Rozmowa zeszła na tematy
erotyczne. Mężczyzna przekonany, iż
rozmawia z nastolatką wysłał jej swoje
nagie zdjęcie. Po wymianie numerów
telefonów komórkowych dalszy
kontakt odbywał się za pośrednictwem
sms. Kolejnym krokiem 31-latka była
propozycja spotkania w celu kontaktów seksualnych. W końcu rozmówcy
umówili się na spotkanie, do którego
miało dojść w Lublinie. Mężczyzna
bardzo się zdziwił, kiedy zamiast 13latki, przyszli policjanci. Został zatrzymany. 9 grudnia mężczyzna usłyszał
zarzut dotyczący usiłowania złożenia
propozycji seksualnych małoletniej
poniżej 15 roku życia. Grozi mu kara
do 2 lat pozbawienia wolności.
Włamywacze zatrzymani
Lubelscy policjanci zatrzymali sprawców włamań do domów
jednorodzinnych. Do włamania
w miejscowości Rudnik doszło 8 września br. Kolejne dwa włamania do domów jednorodzinnych miały miejsce
w Stoczku. Doszło do nich 24 listopada
br. Sprawcy zabrali m.in. sprzęt komputerowy, kamery i zegarki.
Okazali się nimi dwaj mężczyźni
w wieku 20 i 30 lat z gminy Niemce.
Wcześniej byli karani za posiadanie
środków odurzających oraz kradzieże
z włamaniem. Podczas prowadzonych
działań wyszło na jaw, że do włamania
w Rudniku użyli skradzionego wcześniej VW transportera. Samochód
8 września ukradli z parkingu przy
ul. Żelazowej Woli w Lublinie. 10
dni później ukradli opla astrę z parkingu przy ul. Zakopiańskiej. Policjanci odzyskali część skradzionych
przedmiotów pochodzących włamań
do domów. Sprawcom grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
Ryzykowny samosąd
Do policyjnego aresztu traﬁł 29letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna przyszedł do znajomego by, jak
twierdzi, dać mu nauczkę, za rzekomo
nieoddane pieniądze.
Całe zdarzenie rozegrało się
4 grudnia. Do jednej z kamienic przy
ul. Narutowicza przyszedł 29-latek.
Chciał spotkać się ze znanym mu
osobiście 23-latkiem. Już na wstępie
przywitał go skórzanym paskiem, zadając uderzenia po głowie. Ten broniąc
się zepchnął napastnika ze schodów.
Wówczas 29-latek oddał w stronę
23-latka dwa strzały. Śrut utkwił w mu
okolicy brzucha. W pewnej chwili napastnik ranił wyciągniętym z tyłu spodni
nożem indyjskim kalecząc znajomego
w policzek oraz ramię. Sprawca
po tym wszystkim zaczął uciekać. Poszkodowany poprosił przechodniów
o wezwanie patrolu, a następnie ruszył
za sprawcą, który kierował się w stronę
Placu Litewskiego. Po drodze do 23latka dołączył jeden z przechodniów.
W rejonie ul. Staszica mężczyzna
dopadł 29-latka, którego chwilę później przekazał przybyłym na miejsce
policyjnym wywiadowcom.
23-letniemu mieszkańcowi Lublina została udzielona pomoc medyczna.
Po zaopatrzeniu ran, został zwolniony
do domu. Jak się okazało, mało brakowało, by ostrze okaleczyło mu oko.
29-latek traﬁł do policyjnego aresztu.
Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne
przedmioty, które miał przy sobie:
przerobioną broń krótką na śrut oraz
tzw. nóż indyjski. Napastnik przyznał

ZDARZEŃ

się do winy tłumacząc, że chciał tylko
znajomego „zlać pasem i dać mu
na przyszłość nauczkę”. Jak widać,
sprawy wymknęły się spod jego
kontroli, wskutek czego użył niewspółmiernych do sytuacji środków.
Nie lubi wolności?
Zaledwie jeden dzień powstrzymał
się od „złamania” prawa 42-letni
mieszkaniec gm. Jastków. Mężczyzna w połowie października dokonał
rozboju, a jego łupem padły telefony
i dokumenty. Jak się okazało, dzień
wcześniej wyszedł z zakładu karnego,
gdzie odsiadywał karę za kradzież.
W połowie października policjanci
przyjęli zawiadomienie od 46-letniego
mieszkańca pow. puławskiego,
że w okolicy dworca PKP w Lublinie
padł oﬁarą rozboju. Z jego relacji wynikało, że zaczepiło go dwóch nieznanych mężczyzn z żądaniem wydania
pieniędzy i telefonu. Kiedy stawił opór,
napastnicy zarzucili mu kurtkę na głowę i przewrócili na ziemię. Następnie
zabrali jego dwa telefony komórkowe
i dokumenty o łącznej wartości około
100 złotych.
Operacyjne ustalenia naprowadziły policjantów na trop jednego
z mieszkańców gm. Jastków. Złożyli mu „niezapowiedzianą wizytę”
i w trakcie przeszukania znaleźli jeden
z telefonów należący do pokrzywdzonego. Mężczyzna został zatrzymany
i przewieziony do Lublina. Jak się
okazało, mieszkaniec gm. Jastków
dobrze znany jest organom ścigania,
bowiem od 10 lat regularnie przebywa w zakładach karnych. Policjanci
ustalili też, że nawet ostatnie pół roku
spędził za kratkami, gdzie odsiadywał karę za kradzież. Mało tego,
nie uszanował życia na wolności,
bo dokładnie w dzień po wyjściu na
wolność ponownie wszedł w konﬂikt
z prawem dokonując rozboju. Za
rozbój kodeks karny przewiduje karę
do 12 lat pozbawienia wolności.
Zgłosiła się na policję
3 grudnia do komisariatu VI przyszła 31-letnia mieszkanka Lublina, która podczas zakupów ukradła
jednemu z klientów sklepu tablet
o wartości 550 złotych. Jej wizerunek
został zarejestrowany przez kamery
monitoringu. Sprawczyni sama rozpoznała się na nagraniu. Powiedziała,
że nagranie „krążące po internecie”
jest dla niej największą karą. Kobieta
oddała skradziony tablet.
Do kradzieży doszło 18 listopada
br. w sklepie przy ul. Lotniczej. Na
zabezpieczonym przez policjantów
nagraniu widać jak mężczyzna
odkłada swój tablet, po to aby przymierzyć odzież. Po chwili odchodzi
z tego miejsca zapominając jednak
zabrać swoją własność. W miejsce
gdzie został odłożony tablet podchodzą dwie kobiety wspólnie robiące
zakupy. Jedna z nich zabiera pozostawiony przez roztargnionego mężczyznę sprzęt. Wizerunek obu kobiet
został dodatkowo zarejestrowany
przez kamery przy kasie sklepu.
Złodziej rowerów
Kryminalni z VI komisariatu zatrzymali złodzieja rowerów, który
kradł głównie jednoślady pozostawione
na klatkach schodowych w blokach
na terenie Lublina. Okazał się nim
25-latek, który działał od czerwca
bieżącego roku, a następnie zastawiał je
w lombardach. Do zatrzymania 25latka doszło 2 grudnia na ul. Łęczyńskiej, kiedy mężczyzna jechał na
kradzionym rowerze. Zamierzał zastawić go w lombardzie. Okazało się,
że ukradł go tego dnia z bloku przy ul.
Paganiniego. Policjanci z VI komisariatu podejrzewali, że ma na koncie
inne kradzieże. Zabezpieczyli umowy
lombardowe. Wynikało z nich, że
25-latek w ten sposób co najmniej
6 razy pozbywał się kradzionych
jednośladów. Podczas przesłuchania
przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał karze 3 miesięcy pozbawienia wolności, 1,5 roku prac

społecznych oraz obowiązkowi naprawienia szkody osobom okradzionym.
Policjanci ustalili, że rowery kradł
z klatek schodowych w blokach
przy ul. Paganiniego, Lipińskiego,
Kresowej, oraz Szwajcarskiej. Jeden
z rowerów ukradł także przy ul. Witosa
spod galerii handlowej. Wartość skradzionych rowerów wyniosła łącznie
6 tysięcy złotych.
Z dziećmi, po alkoholu
Policjanci z lubelskiej „drogówki”
zatrzymali 1 grudnia rano kierowcę
alfy romeo. 30-letni mieszkaniec
Lublina wiózł do szkoły swoje dzieci
mając w organizmie prawie pół promila alkoholu i pędząc z prędkością 109
km/h. Mężczyzna już stracił prawo
jazdy. Teraz za swoje wykroczenia
odpowie przed sądem.
Podczas trudnych warunków drogowych policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego KMP w Lublinie zauważyli szybko mknący ulicą Witosa
samochód marki Alfa Romeo. Policjanci wyposażeni w wideorejestrator
dokonali pomiaru prędkości. Okazało
się, że w miejscu, gdzie obowiązywało
ograniczenie do 70 km/h, kierowca
jechał z prędkością 109 km/h. Policjanci
zatrzymali pojazd. Okazało się, że
kierował nim 30-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna podróżował z dwójką
swoich dzieci w wieku 4 i 10 lat. Wiózł
je do szkoły. Podczas prowadzonej kontroli policjanci wyczuli od kierującego
zapach alkoholu. Badanie alkomatem
potwierdziło, że w organizmie 30-latka
było blisko pół promila. Mężczyzna
tłumaczył policjantom, że śpieszył się
bo nie chciał, aby jego dzieci spóźniły
się na zajęcia. Teraz 30-latek za swoje
wykroczenia odpowie przed sądem. Już
stracił prawo jazdy.
Czujność policjanta
30 listopada jeden z policjantów
kryminalnych IV komisariatu uzyskał
informację o kradzieży z włamaniem
do dwóch kontenerów budowlanych.
Baraki te ustawione były na terenie
jednej z uczelni wyższych, gdzie ﬁrma
remontowała jedno z pomieszczeń.
Z uzyskanej informacji wynikało, że
łupem włamywacza padły elektronarzędzia. Pomimo, że nie było oﬁcjalnego
zgłoszenia o przestępstwie na komisariacie, policjant pojechał na miejsce, by
zweryﬁkować posiadaną wiedzę. Tam
okazało się, że faktycznie doszło do
przestępstwa. Pracownicy potwierdzili
włamanie i kradzież elektronarzędzi
wartych łącznie około 8 tys. złotych.
Były to m.in. młotowiertarki, szliﬁerki
kątowe, czy wkrętaki pneumatyczne.
W drodze do jednego z lombardów
w celu poszukiwania tropu, funkcjonariusz zauważył idącego chodnikiem
34-latka. Ponieważ mężczyzna, znany
z podobnych konﬂiktów z prawem,
znalazł się w kręgu podejrzeń, został
zatrzymany. Jak się wkrótce okazało,
całkiem słusznie. To właśnie on włamał się do kontenerów i ukradł robotnikom narzędzia. Część łupów wstawił
do lombardu, a kolejną część do
opuszczonej piwnicy. Wszystkie skradzione przedmioty zostały odzyskane.
34-latek usłyszał zarzut kradzieży z
włamaniem. Przy okazji wyszło na
jaw, że w okresie wakacyjnym ukradł 4
rowery z ulicy Głowackiego, Zana, Faraona i Nadbystrzyckiej. Wartość strat
w tym przypadku wyniosła około 5 tys.
złotych. 34-latek przyznał się do winy
i dobrowolnie poddał karze 1 roku i 3
miesięcy pozbawienia wolności.
Wyładował się na zamrażarce
Policjanci z I komisariatu ustalili i
zatrzymali sprawcę zniszczenia mienia
w sklepie w centrum Lublina. Okazał
się nim 38-latek, który miał zatarg ze
sprzedawcą, a ponieważ go nie zastał
postanowił swoją złość wyładować na
sprzęcie. Za pomocą pałki uszkodził
zamrażarkę oraz porozbijał butelki
z alkoholem. Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności. Do zdarzenia doszło 29
listopada br. przy ul. Lubartowskiej.
Właściciel wycenił straty na 1200
złotych. 38-latek przyznał się do winy.
Za zniszczenie mienia grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności.

ŁĘCZNA
Tablice dowodem
Tablica rejestracyjna pozostawiona na miejscu
zdarzenia doprowadziła łęczyńskich policjantów do
32–letniego mieszkańca gm. Ludwin. Mężczyzna
5 grudnia przed godz. 21.00 kierując pojazdem
marki Rover wjechał w ogrodzenie jednej z posesji
w miejscowości Spiczyn, a potem zbiegł. Niedługo
po zdarzeniu miał ponad 1,80 promila alkoholu
w organizmie. Jak się okazało pojazd nie posiadał
aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali
mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny auta.
Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika,
że kierujący samochodem osobowym jadąc w kierunku
miejscowości Kijany stracił panowanie nad pojazdem po
czym wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Kierujący
uciekł z miejsca zdarzenia pozostawiając tam tablice rejestracyjne, które odpadły od auta po uderzeniu. Policjanci
ustalili, że tablica rejestracyjna pochodzi od pojazdu marki
Rover. Właścicielem pojazdu okazał się 32–letni mieszkaniec gm. Ludwin. Policjanci zapukali do drzwi mieszkania
kierującego i sprawdzili stan jego trzeźwości. Mężczyzna

miał ponad 1,80 promila. Na podwórku zaparkowany był
pojazd marki Rover, który miał pękniętą szybę. Ponadto
auto nie posiadało aktualnych badań technicznych.
Stracił prawo jazdy
7 grudnia po godz. 14.30 w miejscowości Nadrybie
gm. Puchaczów policjanci z łęczyńskiej drogówki
zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Nissan.
Zarejestrowana prędkość z jaką poruszało się auto
w terenie zabudowanym wynosiła 106 km/h przy
ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Za kierownicą
pojazdu siedział 21 – letni mieszkaniec Chełma.
Za popełnione wykroczenie 21-latek został ukarany
mandatem karnym oraz nałożono na niego zgodnie z taryﬁkatorem 10 punktów karnych. W myśl nowych przepisów obowiązujących od 18 maja br., policjanci zatrzymali
kierującemu prawo jazdy na okres 3 miesięcy.
Przypominamy, że jeżeli kierowca pomimo zatrzymanego prawa jazdy będzie w dalszym ciągu
prowadzić pojazd, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak
zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję
o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

ŚWIDNIK
Powstrzymali pijanego
Dzięki czujności pracowników stacji paliw
w Dorohuczy 31-letni kierowca osobowego audi
nie wyjechał na drogę. Jak wskazał alkomat,
miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu
i nie posiadał prawa jazdy. Z 5 na 6 grudnia na niedzielę
piaseccy policjanci zostali poinformowani o nietrzeźwym kierowcy, który chce odjechać ze stacji paliw
w miejscowości Dorohucza. Jak się okazało, jedna z
pracownic stacji w trakcie obsługi kupującego alkohol
i słodycze klienta wyczuła od niego woń alkoholu.
O przypuszczeniu, że jest nietrzeźwy, poinformowała
innych pracowników stacji. Ci widząc, że mężczyzna
wsiada do auta i chce odjechać, podbiegli do niego.
Uniemożliwili mu wyjazd, wysadzili go z auta i zaalarmowali policję.
Zatrzymany kierowca początkowo odmawiał
podana swoich danych personalnych i badania stanu
trzeźwości. Ostatecznie jego auto traﬁło na parking
strzeżony, a on do świdnickiej komendy. Kierującym
okazał się 31-letni mieszkaniec gminy Siedliszcze.
Ponadto, jak ustali w bazie danych interweniujący
funkcjonariusze, nietrzeźwy mężczyzna nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Po sporządzeniu stosownej dokumentacji 31-latek został odwieziony do miejsca zamieszkania i przekazany
pod opiekę ojca.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz kara grzywny
za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień.
Szkolenie nauczycieli
8 grudnia w świetlicy Komendy Powiatowej Policji
w Świdniku odbyło się szkolenie w ramach programu
„Bezpieczna Kobieta”. Realizacja projektu jest wynikiem współpracy dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Świdniku z policjantami
Wydziału Prewencji świdnickiej jednostki. W zajęciach uczestniczyło 26 nauczycieli i wychowawców
z tej całodobowej placówki. Program podzielono
na 3 spotkania, podczas których kolejno omówione
zostaną zagadnienia: prewencyjne np. możliwych
zagrożeń i ich źródeł, form i środków technicznych
zabezpieczenia mienia, cyberprzestępczości, analizy
zachowania napastnika i jego potencjalnej ofiary.
Ponadto omawiane były zasady bezpieczeństwa, zasady zachowania w sytuacjach ekstremalnych a także
wybrane zagadnienia prawne. Omówione zostały dostępne środki techniczne zabezpieczenia osobistego jak
również proste formy samoobrony ﬁzycznej.
Przestępczy bracia
Dwaj bracia, 19 listopada pobili i okradli napotkanego na przystanku autobusowym mężczyznę.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeziczki.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyźni
w wieku 27 i 31 lat, wykorzystując stan nietrzeźwości
32-letniego poszkodowanego oraz używając wobec
niego przemocy zabrali mu dwa telefony komórkowe
oraz portfel z zawartością pieniędzy i dokumentów.
Następnie pozostawiając go na miejscu zdarzenia
oddalili się z łupami.
Napadnięty mężczyzna traﬁł do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń ciała, lekarze nie
stwierdzili bezpośredniego zagrożenia dla jego zdrowia

i życia. Zatrzymani bracia zostali przesłuchani, żaden z
nich nie przyznaje się do winy. Sąd Rejonowy w Świdniku wobec zatrzymanych mężczyzn zastosował środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Jak
ustalili śledczy obaj mężczyźni byli wiele razy notowani
za tego typu czyny. Za dokonanie rozboju grozi im kara
pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat.
Bez prawka, ale na gazie
30 listopada około godz. 4.00 nad ranem, patrolujący
ulice miasta policjanci zauważyli pojazd marki Fiat,
którego kierowca na widok radiowozu nagle zjechał
w zatokę autobusową. Stróże prawa podjęli kontrolę
drogową wobec kierującego, którym okazał się 29-letni
mieszkaniec Lublina. Autem wraz z nim podróżowało
trzech jego kolegów. W trakcie kontroli okazało się,
że mężczyzna kierował autem nie posiadając prawa
jazdy, a kierowany przez niego pojazd nie posiada aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowo
badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenie policjantów, że kierowca jest nietrzeźwy. Urządzenie wskazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie.
29-latek po sporządzeniu dokumentacji został zwolniony z komendy. Auto traﬁło na policyjny parking.
Za kierowanie pojazdem na tzw. „podwójnym gazie”
grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za jazdę bez dokumentów
grozi grzywna.
Złodziej biżuterii
Świdniccy kryminalni w trakcie prowadzonych
czynności służbowych z poszukiwanym przez Komendę Powiatową Policji w Świdniku, 30-letnim lublinianinem udowodnili mu, że w listopadzie tego roku dokonał
łącznie dwóch kradzieży biżuterii. Do pierwszej z nich
doszło na terenie Puław, kiedy to mężczyzna z jednego
ze sklepów jubilerskich ukradł dwa złote pierścionki
o łącznej wartości ponad 10 tys. złotych. Do drugiej
z kradzieży doszło w połowie listopada w Świdniku.
Celem 30-latka był jeden ze lombardów na terenie
miasta, gdzie mężczyzna skradł biżuterię o łącznej
wartości blisko 4,5 tys. złotych.
Zatrzymany 30-latek w trakcie przesłuchania
przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak ustalili
policjanci, mężczyzna w obu przypadkach wchodził do
sklepu, okazywał zainteresowanie zakupem biżuterii,
po czym niezdecydowany wychodził. Po pewnym
czasie powracał i ponownie prosił o okazanie biżuterii,
po czym uciekał z nią ze sklepu.
Zatrzymany mężczyzna w przeszłości notowany był
m. in. za kradzieże. Dodatkowo na swoim koncie ma
niestawienie się do zakładu karnego celem odbycia kary
pozbawienia wolności. Policjanci ustalają okoliczności
obu zdarzeń oraz szukają skradzionej biżuterii. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Setką po mieście
Wysoki mandat, 10 punktów karnych oraz zatrzymane prawo jazdy to efekt nadmiernej prędkości z jaką
jechał 16 listopada w terenie zabudowanym 30–letni
mieszkaniec gm. Trawniki.
Tuż przed godz. 15.00, przy dużym ruchu na drodze, policjanci świdnickiej drogówki na ul. Piaseckiej
w Świdniku zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki
Audi. Jego kierowca, w terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał z prędkością 104 km/h.
opr. nor
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Pierwsza rocznica oparzeniówki
dok. ze str. 1
- Na tę pierwszą rocznicę zaprosiliśmy najważniejsze osoby,
naszych pacjentów – powiedział
dyrektor Krzysztof Bojarski witając dzieci i rodziców. Dyrektor
przypomniał, że oddział powstał
dzięki unijnemu projektowi w ramach Programu Polska – Białoruś
– Ukraina, ale przede wszystkim
dzięki prof. Jerzemu Strużynie,
koordynatorowi WCLOiCHR
i konsultantowi krajowemu w
zakresie chirurgii plastycznej,
który był pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia.
O tym, że oddział był potrzebny i jak wielu maluchom udało się pomóc świadczą statystyki
szpitalne. W Polsce oparzeniom
termicznym ulega nawet 400 000

osób rocznie, z czego 50–80 proc.
stanowią dzieci. Oparzeniówka
w Łęcznej w pierwszym roku
działalności przyjęła 67 małych
pacjentów w wieku od 10 miesięcy do 13 lat. Spędzili oni w szpitalu od 5 do 122 dni. Najczęściej
przyczyną oparzeń były gorące
płyny, kontakt z ogniem, kontakt
z rozgrzanym metalem, wybuch.
Był także przypadek oparzenia
elektrycznego. Do Łęcznej trafiali
przede
wszystkim pacjenci z II i III
stopniem oparzenia tułowia
i
kończyn
górnych. Najcięższe przypadki – a było

Mega awaria ogrzewania
dok. ze str. 1
Uszkodzenie
ostatecznie
usunięto po południu 28
listopada w okolicach godziny
17. i do mieszkań w Łęcznej
rozpoczęto tłoczenie gorącej
wody. Rotacja H2O i jej
wygrzanie miała trwać około
4 godzin, ale w rzeczywistości
do wielu mieszkań ogrzewanie
wróciło dopiero kolejnego dnia.
Niestety nie długo przyszło
cieszyć się ciepłą wodą w
kranach i gorącymi kaloryferami.
Niektórym udało się jeszcze
w niedzielny poranek wziąć
ciepły prysznic, po czym doszło
do kolejnego rozszczelnienia
w okolicy kopalni Bogdanka.

nia zdrowia w wieku starczym,
a potencjał badawczy powinien
zostać zmobilizowany dla rozwiązywania problemów ludzi
starszych oraz starości. Stwierdzono też, iż upowszechniana
wiedza o kulturze powinna być
wzbogacona o doświadczenie
i wiedzę ludzi starszych.

Przeciw likwidacji gimnazjów Bezmyślność?
dok. ze str. 1
się, aby ktoś jednym podpisem
niszczył nasz życiowy dorobek”
– napisali w deklaracji rozesłanej do szkół, mediów, kuratorium i ministerstwa.
Akcję zbierania podpisów
przeciwko likwidacji gimnazjów
zbierają też w całej Polsce członkowie Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Związkowcy obawiają się na przykład, że likwidacja
szkół doprowadzi do masowych
zwolnień. Tylko w lubelskich
gimnazjach miejskich zatrud-

nionych jest 887 etatowych nauczycieli oraz 300 pracowników
niepedagogicznych. Związkowcy szacują, że likwidacja gimnazjów może spowodować w całej
Polsce utratę pracy przez ok. 10
tys. nauczycieli.
Sprzeciw wobec planowanej likwidacji gimnazjów wyraziła też Rada Miasta Lublin.
Apel został przyjęty głosami
radnych Wspólnego Lublina
i Platformy Obywatelskiej, przeciwni byli radni PiS.
(nor)

Jerzyki na owady

Tym razem naprawa trwała
krócej i wieczorem ciepło
wróciło do 15 tysięcy odbiorców
z Łęcznej.
W trakcie awarii nie
ucierpiał żaden z pacjentów
Szpitala
Powiatowego
w
Łęcznej. Budynek posiada
zasilanie awaryjne. Dla szpitala
uruchomiono kotłownię na
Pasterniku.
Awaria
uświadomiła
i przypomniała wielu osobom
w jak kiepskim stanie jest
część instalacji ciepłowniczej
zarządzanej przez Łęczyńską
Energetykę. Dostawca ciepła
przyznaje, że wymiana całej
magistrali na nową to ogromny

wielomilionowy
wydatek
i firmy po prostu na to nie
stać. Łęczyńska Energetyka
chce
pozyskać
pieniądze
z Unii Europejskiej
na
przeprowadzenie niezbędnych
prac. Wtedy obyłoby się to bez
dodatkowych kosztów, które
w konsekwencji i tak musieliby
w znacznej mierze ponieść
odbiorcy ciepła.
Jest szansa, że przez awarie,
które trwały od czwartku do
niedzieli mieszkańcy zapłacą
niższe
rachunki.
Takiego
rozwiązania oczekują odbiorcy
i Łęczyńska Energetyka ma
pochylić się na tym pomysłem.
Byłaby to rekompensata za
chłód w mieszkaniach.
GK

Pierwszy UTW powstał
w 1973 roku we Francji. Jego
ideę stworzył Pierre Vellas, który
w centrum uwagi postawił badania naukowe, ażeby pomóc
wszystkim ludziom starszym.
Dwadzieścia lat później istniało
we Francji ponad 40 tego typu
placówek. W 1981 r. idea UTW
trafiała do Wielkiej Brytanii.
Grupa entuzjastów z Cambridge stworzyła model nieco odmienny od francuskiego zakładającego zależność organizacji
od uniwersytetów. Model brytyjski, nazywany też modelem
Cambridge, został oparty na
samopomocy i pomocy wzajemnej słuchaczy. Jego główne
cechy to brak wsparcia ze strony
wyższych uczelni, samopomoc
jako główna metoda kształcenia, brak podziału na studentów
i wykładowców. Seniorzy sami
organizują zajęcia, wykorzystując własną
wiedzę i doświadczenie.
W wyniku współpracy i kontaktów naukowych profesor
Haliny
Szwarc z profesorem Pierre’em Vellasem w Warszawie bardzo szybko
utworzono uniwersytet trzeciego wieku. Pod nazwą Studium
III Wieku, 12 listopada 1975
roku inaugurowano pierwszy
rok akademicki UTW. Tak więc
Polska była trzecim krajem na
świecie (za Francja i Belgią),
w którym rozwinął się ruch

UTW. Pierwszy polski UTW
zaczął funkcjonować równocześnie z pierwszym UTW
w Szwajcarii, we Włoszech
i Kanadzie. W 1975 r. Centrum
Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie rozpoczęło szkolenie w zakresie gerontologii
– klinicznej, eksperymentalnej
i społecznej.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją
działalność dziesięć lat później,
jako dwunasty uniwersytet w
kraju. Od 1991 roku działa pod
patronatem rektorów lubelskich
szkół wyższych (UMCS, KUL,
UM, UP, PL). Słuchacze LUTW
mogą brać udział m.in. w wykładach audytoryjnych: wykładach ogólnych o zdrowiu oraz
przyrodzie, zajęciach zespołów
edukacyjnych: zespole wiedzy
o sztuce, zespole spotkań ze
sztuką, zespole historii sztuki,
zespole historycznym, zespole
radiowo – literackim, zespole
psychologii oraz zespole ogrodniczym.
Łęczyńska filia LUTW na
ten rok akademicki przewiduje
zespoły warsztatowe - zajęcia
komputerowe (dwa poziomy
zaawansowania) – biblioteki,
jęz. angielski, zespół plastyczny
i zespół robótek ręcznych CK.
Odbędą się również warsztaty
z komunikacji wirtualnej, warsztaty wykonania ozdób świątecznych i okolicznościowych
wspólnie z młodzieżą szkolną
oraz zespoły aktywności ruchowej (ruch przy muzyce, kurs
tańca towarzyskiego, nordic –
walking, zespół turystyczny).
Planowane są również spotkania
integracyjne, wycieczki krajoznawcze i wyjazdy.
(red)

Studenci w Łęcznej
Mało kto wie, że Łęczna też ma swoich studentów,
którzy uczęszczają na zajęcia
w łęczyńskiej filii uniwersytetu
– filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. LUTW
swoją działalność rozpoczął w
1985 roku, a 30 października
br. obchodził jubileusz 30-lecia.
Jego łęczyńska filia powstała w
styczniu 2012 roku z inicjatywy
Czesława Skoczylasa.
Początki ruchu uniwersytetów trzeciego wieku sięgają roku
1972. W tym też czasie profesor
Uniwersytetu w Tuluzie Pierre
Vellas zorganizował spotkanie
40 seniorów, aby zorientować
się, czego oczekują od uniwersytetu. Wówczas stworzono
trzy postulaty funkcjonowania
uniwersytetów. Uznano, że potencjał medyczny uniwersytetu
powinien służyć propagowaniu wiedzy na temat utrzyma-

to pięciu pacjentów z oparzeniem
głębokim powyżej 30 proc. powierzchni ciała i oparzeniem
dróg oddechowych – wymagały
leczenia w oddziale intensywnej
terapii.
W czasie spotkania dzieci
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Puchaczowie zaśpiewały kolędy, a Mikołaj rozdawał prezenty. Było też pamiątkowe zdjęcie.
Po spotkaniu byli, mali pacjenci
mogli skorzystać z konsultacji
medycznych.

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych i charakterystycznych punków w Łęcznej, jakim
jest wieża Ochotniczej Straży
Pożarnej, został obwieszony
55 budkami dla jerzyków.

Jerzyki dla laika przypominają jaskółkę, chociaż pokrewieństwem znacznie bliżej im do kolibra. To dość niezwykłe ptaki. Za
pożywieniem potrafią w przeciągu jednego dnia przelecieć kilkadziesiąt kilometrów. Większość
życia spędzają
w powietrzu,
gdzie
jedzą,
odbywają gody,
a nawet śpią.
Budki potrzebne im są do
wychowywania potomstwa.
Pierwotnie jerzyki zamiesz-

Jest choinka w Łęcznej
Ma prawie 9 metrów wysokości, a ozdabia ją 7 tysięcy ledowych lampek. Mowa o
choince, która stanęła na Rynku I w Łęcznej.
Sztuczne drzewko o stożkowatym kształcie robi furorę, przyciąga uwagę i budzi
pozytywne
zainteresowanie.
Zdjęcia z choinką, które pojawiły się m.in. na facebooku, są
jednymi z najczęściej przesyłanych sobie przez internautów z
Łęcznej. Na Rynku I zamonto-

kiwały góry, gnieżdżąc się na
skałach i wysokich drzewach.
Obecnie najliczniejsze populacje
znajdują się w miastach i innych
ludzkich osiedlach, gdzie gniazdują w murowanych budynkach,
kominach, wieżach kościelnych.
Kształt budek, ich rozmieszczenie, lokalizacja oraz
wysokość na jakiej zostały zamontowane był konsultowany
z ornitologiem. Jerzyki gniazdują kolonialnie i takie warunki
zostały dla nich stworzone.
Ptaki do Łęcznej przylecą
w okolicach maja i wtedy powinny rozpocząć adaptacje pomieszczeń. W poprzednich latach przy
termomodernizacji budynków
oświatowych gmina montowała
budki dla kawek, sów, wróbli,
jerzyków oraz specjalne schrony
dla nietoperzy. Duża część z nich
jest przez ptaki zasiedlona.
Ptasia akcja ma także wymiar edukacyjny. Przedszkolaki
z Łęcznej otrzymają kolorowanki
przedstawiające sylwetki
16 ptaków występujących na
terenie gminy Łęczna i w jej
pobliżu. Na stronach znajdą się
m.in. bocian, gil, jemiołuszka,
sikorka, sowa, sójka, szczygieł,
rudzik, żuraw, zimorodek.
GK

wano również nową iluminację
na otaczających plac lampach.
Wszystko razem bardzo ładnie się komponuje. Teraz tylko
brakuje białego śniegu, który
poleżałby dłużej niż kilka godzin.
Iluminacje zobaczymy również na al. Jana Pawła II, ul. Targowej i Stefanii Pawlak. Miasto
zapowiada dalszą rozbudowę
i zakup świątecznych ozdób
w kolejnych latach.
BB

10 lat szkoły górniczej
W dniu poprzedzającym
Barbórkę, zgodnie z tradycją
Zespołu Szkół Górniczych w
Łęcznej, obchodzono święto
szkoły i górniczej braci. Tegoroczna uroczystość miała
szczególny charakter, ponieważ szkoła obchodzi Jubileusz
10-lecia istnienia.
Z tej okazji 3 grudnia 2015
r. nastąpiło uroczyste nadanie
sztandaru Zespołowi Szkół Górniczych w Łęcznej, ślubowanie
klas pierwszych oraz wręczenie
nagród zwycięzcom konkursów
barbórkowych.

Twórca dzikiego wysypiska
został ustalony, a sąd nałożył na
niego karę grzywny.
Funkcjonariusze
Straży
Miejskiej w Łęcznej w lipcu
br.
otrzymali
zgłoszenie
o porzuconych odpadach przy
drodze gminnej w miejscowości
Trębaczów. W toku podjętych na
szeroka skalę czynności strażnicy
ustalili
sprawcę
wyrzucenia
śmieci - pokonał 40 kilometrów,
żeby je wyrzucić przy drodze.
Sprawa miała swój finał
w sądzie. Na sprawcę została
nałożona kara grzywny.
BB

W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządowych władz
województwa, powiatu, gminy, a
także LW „Bogdanka”, służb mundurowych, pracownicy oświaty
i nauki, przedstawiciele duchowieństwa i zaprzyjaźnionych
instytucji kulturalnych, społecznych, rynku pracy, pożytku publicznego działających na terenie
powiatu łęczyńskiego. Na tak
ważnej uroczystości nie zabrakło
pierwszego dyrektora Technikum
Górniczego – Waldemara Kolanowskiego.
- Jubileusz
szkoły jest najlepszą
okazją
do sięgnięcia w
przeszłość, przywołania pamięci
o zdarzeniach i
ludziach, współtworzących świadectwo, którego
zostaliśmy spad-

kobiercami - powiedział Arkadiusz Marucha, dyrektor Zespołu
Szkół Górniczych w Łęcznej.
Podkreślił, jak istotna dla kształcenia młodzieży jest współpraca
z LW „Bogdanka” S.A. - Firmą,
która od początku istnienia szkoły wspiera nas w realizacji celów
dydaktycznych oraz jest zawsze
otwarta na nasze potrzeby.
- Zespół Szkół Górniczych
w Łęcznej to jedna z najlepszych
szkół w województwie lubelskim,
co potwierdzają ogólnopolskie
rankingi placówek oświatowych.
Wasza szkoła jest nie tylko instytucją oświatową, jest wspólnotą,
która zrzesza zarówno uczniów,
rodziców,
absolwentów
jak
i sympatyków - stwierdził Roman Cholewa starosta łęczyński.
Waldemar Bernaciak, zastępca
prezesa zarządu podkreślał, że
„świętowany jubileusz jest powodem satysfakcji i zadowolenia z
dotychczasowych niezwykłych dokonań. Niech będzie on bodźcem
do dalszego działania i rozwoju”.
dok. na str. 6
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Barbórka w Bogdance
To był trudny rok dla
lubelskiej kopalni: spadek
wydobycia i związane z tym
zmniejszenie zatrudnienia, recesja na rynku węgla i zmiana
właściciela. Pomimo tego górnicy z Bogdanki mają o wiele
więcej powodów do zadowolenia, niż ich koledzy ze Śląska.
Taki był sens wystąpienia Zbigniewa Stopy, prezesa zarządu
Lubelskiego Węgla Bogdanka
S.A. podczas barbórkowych
uroczystości w kopalni.

Jak podkreślał prezes – zarząd Bogdanki, wspierany przez
związki zawodowe, próbował
zwrócić uwagę zarówno rządzącym jak i UOKiK, a także Komisji Europejskiej, że praktyki
sprzedaży węgla poniżej kosztów
wydobycia (co miało miejsce
w Kompanii Węglowej), z punktu
widzenia całej gospodarki są zgubne i niebezpieczne dla innych kopalń. LW Bogdanka właśnie z tego
powodu musiała zmniejszyć plany
wydobycia najpierw do 9 a później
do 8,5 mln ton węgla rocznie.
Konsekwencją było zmniejszenie zatrudnienia oraz gorsze
niż się należało spodziewać wyniki ekonomiczne kopalni. We-

dług prezesa większość problemów już rozwiązano. Licząca
dzisiaj ponad 4,6 tys. osób załoga ma stabilne perspektywy zatrudnienia, będąc dostawcą węgla do Kozienic. Tym bardziej,
że nowy właściciel LW Bogdanka – Grupa Enea, w 2017 roku
otworzy w Kozienicach nowy
blok energetyczny o mocy 1075
MW. Łącznie w kozienickiej
elektrowni będzie powstawało
ok. 13 proc. energii elektrycznej
produkowanej w Polsce.
Podczas
uroczystości
w Bogdance odczytano listy gratulacyjne od prezydenta Andrzeja
Dudy, marszałka
Marka Kuchcińskiego, premier
Beaty Szydło oraz
ministra skarbu
państwa Dawida
Jackiewicza.
Obecny na uroczystościach
Metropolita Lubelski, arcybiskup
Stanisław Budzik podkreślał rolę,
jaką odgrywa w życiu lokalnej społeczności kopalnia w Bogdance.

Vicewojewoda Marian Starownik akcentował wkład Bogdanki w ekonomiczny i społeczny rozwój całego województwa
lubelskiego. Mówił o wynikach
Lubelszczyzny za trzy kwartały
2015 roku, według których nasze województwo jest aktualnie
liderem tempa rozwoju. Produkcja przemysłowa sprzedana
wzrosła u nas o 8,3 proc. podczas gdy w skali kraju 4,5 proc.
Zmniejszyło się też bezrobocie
a wzrosła sprzedaż hurtowa. Wyraził nadzieję, że w przyszłości
dobrze prosperująca Bogdanka
będzie jeszcze silniej wspierać rozwój naszego regionu.
Podkreślił też, że dobre, na tle
branży, wyniki kopalni nawet
w okresie zawirowań są możliwe dlatego, że wcześniej postawiono tu na nowoczesność
i postęp technologiczny.
- Pomimo kryzysu w bieżącym roku, który udało się w znakomity
sposób
przezwyciężyć,
LW
Bogdanka
S.A.
pozostaje
najlepszą, najbardziej rentowną kopalnią w
naszym kraju podkreślał w wystąpieniu Roman

Cholewa, starosta łęczyński. Dziękował
też za udział
kopalni w różnych inicjatywach
podejmowanych na
terenie powiatu
łęczyńskiego.
Teodor
Kosiarski, burmistrz Łęcznej
ciesząc się z odmładzania kadr
w kopalni, nawoływał do przestrzegania prawa górniczego,
szanowania sztuki górniczej
oraz tradycji związanych z tym
zawodem.
Po okolicznościowych wystąpieniach odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń ponad 100 uhonorowanych w ten
sposób pracowników kopalni.
Święto górników rozpoczęte mszą świętą w łęczyńskim
kościele i masówką w Bogdance kontynuowano wieczorem
w obiektach Targów Lublin.
Płomienne wystąpienie w
obronie węgla wygłosił gość
specjalny Barbórki – Brain
Ricketts, sekretarz generalny
międzynarodowej organizacji
Euracoal z Brukseli, tworzącej europejski front węglowy.
Oprawę artystyczną zapewnił
zespół Raz Dwa Trzy.
(nor)
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2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

SPRAWY SPOŁECZNE
Nieodpłatna pomoc prawna

OŚWIATA

URZĄD

Jubileusz 10-lecia szkoły górniczej

Powiat Łęczyński wśród liderów
funduszy europejskich

Tegoroczna Barbórka w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej miała
szczególny charakter, ponieważ szkoła obchodziła jubileusz 10-lecia
istnienia. Z tej okazji 3 grudnia nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru,
ślubowanie klas pierwszych oraz wręczenie nagród zwycięzcom
konkursów barbórkowych. Ciąg dalszy obchodów jubileuszowych miał
miejsce 4 grudnia. Podczas uroczystej Mszy Św. Barbórkowej w kościele
p.w. św. Barbary w Łęcznej Abp Stanisław Budzik dokonał poświęcenia
sztandaru szkoły, a także poświęcił ﬁgurę Św. Barbary - dar Związku
Zawodowego „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. dla ZSG w Łęcznej.

Zimowy nabór do szkół powiatowych
Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Łęczyńskiego prowadzą
nabór do szkół dla dorosłych. Do wyboru bezpłatne szkoły
wieczorowe, zaoczne i kursy zawodowe. Rozpoczęcie zajęć
na początku 2016 r. Rekrutację prowadzą:
Zespół Szkół w Ludwinie – liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
szkoły policealne zaoczne: technik administracji z możliwością wyboru
dodatkowych zajęć sekretarka i rejestratorka medyczna, technik usług
kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny;
szkoły policealne wieczorowe: terapeuta zajęciowy, opiekunka
dziecięca, opiekunka środowiskowa, technik masażysta, technik
ochrony ﬁzycznej osób i mienia; kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe:
fototechnik, rolnik, rachunkowość, logistyk, kucharz.
Szczegóły: www.zsludwin.pl, tel. 81/ 757 00 43.
Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie - liceum
ogólnokształcące dla dorosłych; szkoła policealna dla dorosłych:
technik administracji; kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe: elektryk,
sprzedawca, technik obsługi turystycznej.
Szczegóły: www.zs2milejow.edu.pl, tel. 81/ 757 20 21.
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – liceum ogólnokształcące
dla dorosłych, kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe: rolnik, technik rolnik,
cukiernik, kucharz.
Szczegóły: www.zsrkijany.pl, tel. 81/ 757 70 64.
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – kwaliﬁkacyjne kursy
zawodowe: technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki
kopalin stałych, technik mechanik, technik elektryk.
Szczegóły: www.zsg-leczna.pl, tel. 81/ 752 12 57.

Powiat Łęczyński od 10 lat aktywnie pozyskuje
środki unijne. Potwierdzają to ogólnopolskie
statystyki. Na 314 powiatów ziemskich nasz powiat
znalazł się na 16 miejscu rankingu wykorzystania
środków UE w latach 2004-2014, opracowanym
przez pismo o tematyce samorządowej „Wspólnota”.
Dzięki pozyskanym funduszom uzyskaliśmy dostęp
do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych,
wyremontowano prawie 18 km dróg, powstało
10,8 km ścieżki rowerowej, odbyło się wiele imprez
i kampanii promujących nasz region, mieszkańcy
powiatu korzystali ze stypendiów, szkoleń i innych
form wsparcia na rynku pracy, doposażono
pracownie w szkołach zawodowych.

Dnia 21 listopada 2015r.
Szkoła Podstawowa w Malinówce obchodziła uroczyście
50-lecie oddania do użytku
budynku szkoły. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą w

kościele filialnym w Malinówce,
którą odprawił ksiądz kanonik

Stanisław Koproń. Następnie zebrani goście, uczniowie, rodzice i
nauczyciele udali się do budynku

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia,

4) która posiada ważną legitymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o weteranach działań poza granicami państwa,
5) która nie ukończyła 26 lat,
6) która ukończyła 65 lat,
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła
straty.
Wystarczy spełnić jedno z w/w kryteriów.
Szczegółowy harmonogram pracy punktu znany
będzie na początku stycznia 2016 r.

Elektroniczny rejestr wniosków
o pozwolenie na budowę
W związku z nowelizacją ustawy Prawo
budowlane, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
w Warszawie zobligował starostwa powiatowe
i miasta na prawach powiatu do prowadzenia
elektronicznego rejestru wniosków i decyzji
o pozwoleniu na budowę i rejestru zgłoszeń.
Ze względu na szczegółowość danych zamieszczanych w rejestrze, a dotyczących zarówno informacji pochodzących z wniosku
o pozwolenie na budowę, jak i danych z projektu
budowlanego od 1 stycznia 2016 r. rejestrowane
będą tylko kompletne wnioski o pozwolenie
na budowę, tj. z załączonym projektem budowlanym.
Złożenie niekompletnego wniosku (bez projektu
budowlanego) uniemożliwi jego rejestrację w
systemie i nadanie biegu sprawie. Wniosek taki
pozostanie bez rozpoznania. W związku z tym,
przed złożeniem wniosku w kancelarii starostwa
należy potwierdzić jego kompletność w Wydziale
Budownictwa i Architektury (pok. 207, 205).

Przegląd Cycowa
JUBILEUSZ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MALINÓWCE

Od 1 stycznia 2016 r. w punkcie mieszczącym
się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej mieszkańcy powiatu będą mogli
korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt będzie czynny przez pięć dni w tygodniu
w godzinach 8.00 - 17.00.

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących oﬁarami
represji wojennych i okresu powojennego,

szkoły, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.
Obchody jubileuszu zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu Łęczyńskiego pan Roman Cholewa, Przewodniczący Rady
Powiatu - pan
Jan Baczyński
vel Mróz, Wójt
Gminy Cyców
- pan Wiesław
Pikuła, Zastępca Wójta - pani
Marta Kociuba,
Przewodniczący
Rady Gminy - pan
Leszek Świecak,
dyrektorzy i kierownicy szkół i
instytucji w gminie Cyców. Na
uroczystość również przybyli
byli dyrektorzy i byli pracownicy Szkoły Podstawowej w
Malinówce oraz dzieci długoletniego kierownika i budowniczego szkoły Pana Władysława
Maciejewskiego.
Dyrektor szkoły, pani Agata Wróbel zapoznała gości z
historią szkoły. Uczniowie klas
II-III w pięknych strojach ludowych zatańczyli poloneza,
który rozpoczął część artystyczną.
Następnie uczniowie klas IV-VI
przedstawili montaż słowno-muzyczny nawiązujący do Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. W tym pięknym i doniosłym
dniu uczniowie klasy pierwszej
złożyli ślubowanie i jako 50-ty z

kolei rocznik zostali włączeni w poczet uczniów
Szkoły Podstawowej w Malinówce. Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, życząc
całej społeczności szkolnej, aby złoty jubileusz
szkoły był żywym pomnikiem wiedzy i kultury
dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek zgromadzonych przez szkołę i udostępnionych przez Rodziców. Absolwenci oraz
mieszkańcy wsi zaprezentowali swój dorobek
artystyczny. Wystawę uświetniły rzeźby pana

Romana Śledzia, pana Mariana Łuczyńskiego,
dzieła malarskie pana Sławomira Nitendla
oraz rękodzieło artystyczne pani Danuty Cyfra,
pani Urszuli Okoń, pani Jolanty Romanek, pani
Doroty Śledź, pani Wioletty Łuczyńskiej i pani
Moniki Kosackiej.

REDAGUJE:
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu
Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl , tel. 81 752 64 20
Więcej informacji: www.powiatleczynski.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cyców!
Święto Narodzenia Pańskiego
to najpiękniejszy moment w roku:
magiczny czas pełen radości,
rodzinnego ciepła i odpoczynku.
To właśnie wtedy spotykamy się w gronie najbliższych,
przebaczając sobie błędy i życząc wszystkiego, co najlepsze
a także dokonujemy podsumowań roku minionego
i postanowień na czas przyszły.
W przededniu tego okresu pragniemy złożyć Państwu
– mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty –
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pełnych niezapomnianych chwil i wzruszeń
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech towarzyszące nam opłatek, choinka
oraz bożonarodzeniowa szopka
obudzą w nas dziecięcą radość, optymizm i ufność
w dobrą przyszłość dla nas i naszych rodzin
a gościnność okazywana przy stołach
zaowocuje umiejętnością dzielenia się tym, co mamy
nie tylko w okresie świątecznym, ale i na co dzień.
Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie
oraz doda nam sił i odwagi do realizacji
nowych pomysłów i planów
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.
Z najlepszymi życzeniami
PRACOWNICY GMINY

Imprezie towarzyszyła degustacja potraw
regionalnych przygotowanych przez Rodziców
uczniów.
Z okazji Jubileuszu we wszystkich sercach
nauczycieli, absolwentów, rodziców i przyjaciół
szkoły odżyły wspomnienia niepowtarzalnej
atmosfery, jakiej doświadczali w murach tej
szkoły.

SKARBNIK GMINY
EWA WITKOWSKA
Przewodniczący Rady
Gminy Cyców
MARTA KOCIUBA

Wójt
Gminy Cyców
WIESŁAW PIKUŁA
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Ulica przebudowana
dok. ze str. 1
projektu przebudowy drogi, a
następnie ogłoszono przetarg
na takie opracowanie. - Przy
projektowaniu zwrócimy szczególną uwagę na postulaty, które
zgłaszali mieszkańcy. Na pewno
powstanie więcej miejsc parkingowych, zadbamy też o poprawę
bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do pobliskich szkół –
zapewniał wtedy Artur Soboń,
sekretarz miasta (dzisiejszy poseł). Później wycięto drzewa kolidujące z planami przebudowy.
Sprawy nabrały tempa, kiedy pod koniec 2014 roku okazało się, że inwestycja znalazła
się wśród przeznaczonych do
dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw
„schetynówek”. W lutym 2015
roku, niezwłocznie po uroczystości w urzędzie wojewódzkim, podczas której przedstawiciele ratusza odebrali umowę na
dofinansowanie tej inwestycji,
miasto ogłosiło przetarg na modernizację ulicy. Roboty budowlane ruszyły w maju br.
Po przebudowie ulica na blisko półkilometrowym odcinku
mocno się zmieniła. Jest dzisiaj
szersza, powstały nowe chodniki, 90 dodatkowych miejsc par-

kingowych oraz fragment ścieżki
rowerowej. Wymieniono też nawierzchnię jezdni, zainstalowano nowoczesne oświetlenie. Nie
wszystkie działania rewitalizacyjne są widoczne. Dużą część
prac dotyczyła znajdującej się
pod ziemią infrastruktury – sieci
energetycznych, telefonicznych,
kanalizacyjnych. Wymieniono
między innymi leciwą już sieć
ciepłowniczą a wodociągową
wyremontowano.
Przełożone
zostały kable telefoniczne, przebudowane zostały fragmenty
kanalizacji sanitarnej. Bardzo
ważnym elementem prac była
budowa studni chłonnych, co
ma odciążyć sieć sanitarną w
sytuacji bardzo obfitych opadów
deszczu.
Przebudowa ul. Kopernika
należy do poważniejszych inwestycji w Świdniku. Kosztowała
około 2,3 mln zł, na jej budowę
miasto otrzymało 934 tys. zł dofinansowania z budżetu państwa
w ramach tzw. schetynówek.
W kosztach partycypował też
powiat, przekazując 20 proc.
kwalifikowanych kosztów inwestycji. Remont ulicy przez kilka
miesięcy powodował utrudnienia dla mieszkańców, jednak
warto je było chyba ponosić.
R. Nowosadzki

10 lat szkoły górniczej
dok. ze str. 3
Miłym
podsumowaniem
złożonych przez gości życzeń
było odegranie przez Orkiestrę Górniczą LW „Bogdanka”
S.A. „Sto lat”. W dalszej części
uroczystości nastąpiło nadanie
sztandaru Zespołowi Szkół Górniczych w Łęcznej. Poprzedziło
je symboliczne wbicie gwoździ
w drzewce sztandaru przez fundatorów. Kolejnym punktem
jubileuszowych
uroczystości
było ślubowanie uczniów klas
pierwszych, którzy zobowiązali się miedzy innymi - Dbać o
honor szkoły, współtworzyć jej
autorytet oraz czcić i szanować
symbole szkoły, miasta i kraju.

Barbórka była także okazją
do wręczenia nagród zwycięzcom V Konkursu Wiedzy o św.
Barbarze i Tradycjach Górniczych. Fundatorami cennych
nagród byli: Powiat Łęczyński,
Rada Rodziców przy ZSG w
Łęcznej, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność”
Pracowników
Oświaty
w
Łęcznej oraz
LW „Bogdanka” S.A. Nagrodzeni zostali
również laureaci X Konkursu
Wiedzy BHP.
Organizato-

rem jego jest Komisja BHP LW
„Bogdanka” S.A., a nagrody
sponsorują górnicze związki zawodowe.
Nie obyło się bez występu
orkiestry górniczej, a na zakończenie zespół teatralny Liberum
Veto oraz absolwenci szkoły
przedstawili część artystyczną,
nawiązującą do ważnych dla
stanu górniczego i szkoły wydarzeń, symboli i tradycji. Obchodom jubileuszu towarzyszyła
wystawa obrazów Walentego
Bąbelewskiego, łęczyńskiego
artysty- malarza, emerytowanego górnika.
Ciąg dalszy obchodów miał
miejsce 4 grudnia 2015 roku.
Podczas
uroczystej
Mszy
św.
Barbórkowej
sprawowanej w
kościele pw.
św. Barbary w Łęcznej
Abp
Stanisław
Budzik Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia sztandaru szkoły.
Arcybiskup poświęcił również
figurę św. Barbary, dar Związku
Zawodowego „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A.
dla Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej.

Rowerem po Świdniku
Miejski przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w Świdniku wygrali przedstawiciele marki Greenery - Architektura Krajobrazu
z Krakowa. Na początku grudnia
koncepcja została zaprezentowana podczas spotkania w urzędzie
miasta. Już podczas tego zebrania
padły krytyczne uwagi, głównie
od przedstawicieli stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów.
Wskazywano między innymi na

brak połączenia ze szlakiem rowerowym Green Velo.
Opis projektu wraz z mapkami został już opublikowany w
internecie na stronie „Świdnik
wysokich lotów”. Swoje sugestie w sprawie przebiegu ścieżek
rowerowych w Świdniku można
przesyłać drogą mailową (justyna.harasymiuk@e-swidnik.
pl). Przedstawiciele urzędu miasta twierdzą, że czas konsultacji
może potrwać nawet pół roku. (r)

Świdnik

Gdzie są pieniądze?
W punkcie opłat mieszczącym się w Hali Targowej w
Świdniku doszło najprawdopodobniej do malwersacji. Właścicielowi punktu przy ul. Targowej, który oskarżony jest o
oszukanie mieszkańców Świdnika na blisko 20 tys. złotych,
grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Do świdnickiej komendy
policji w ciągu ostatnich kilku
tygodni zgłaszało się wiele osób,
które twierdziły, że padły ofiarą
oszustwa. Schemat zdarzeń był
w każdym przypadku podobny
- pokrzywdzeni opłacali rachunki, czekali na przelew, po czym
otrzymywali informację, że pieniądze nie wpłynęły na konto
odbiorcy.

Policja przesłuchała mieszkańca Łukowa, 41-letniego właściciela firmy, w której dokonywano transakcji. Zabezpieczono
jego komputer oraz dokumentację związaną z działalnością gospodarczą. Zamknięto również
sam punkt opłat. Według policji można mówić o przywłaszczeniu powierzonego mienia w
stosunku do ok. 60 klientów na
kwotę blisko 20 tys. zł. Najczęściej były to opłaty za czynsz
oraz media.
41-letni mieszkaniec Łukowa nie przyznaje się do winy.
Policja apeluje do innych, ewentualnie oszukanych osób, o zgłaszanie się do świdnickiej komendy policji.
(nor)

Świdnik

Nakręcone miasto
Małgorzata
Szymkiewicz-Jóźwik, autorka filmu
„ULOTNE”, wygrała VI edycję Konkursu Jednominutowych Amatorskich Filmów o
Świdniku „Nakręcone miasto” i wygrała nagrodę 1000
zł. Laureatka otrzymała także
nagrodę publiczności.
Uczestnicy mieli za zadanie, przedstawić Świdnik w
jednominutowej pracy. Zgodnie
ze wskazówkami organizatorów mieli pamiętać, że miasto
to nie tylko bloki, jego historia
i mieszkańcy. Mogli to zrobić w
różny sposób, metaforyczny lub
dosłowny. - Może to być pewna historia, która dzieje się w
naszym mieście. Dajemy pełne
pole do popisu. Poprzednie edy-

cje pokazują, jak zaskakujący
może być werdykt jury. Nie zawsze liczy się tylko sprzęt, montaż filmu… czasem wystarczy po
prostu dobry pomysł, czy emocje
ukazane w jednej minucie nagrania – zachęcali i precyzowali
oczekiwania organizatorzy.
W tegorocznej edycji nadesłano siedem prac konkursowych. Jury w składzie: Bożena
Strzyżewska, Jakub Boczkowski
i Jacek Gański oprócz nagrody
głównej przyznało też dwa wyróżnienia: Bartłomiejowi Brodzie za film „Świdnik Invasion”
oraz Małgorzacie Żołędź za
film „Świdnik - gra wyobraźni”.
Wszystkie nadesłane prace można obejrzeć na www.swidnik.pl.
(nor)

Łuszczów

Grad mandatów
Wystarczyły trzy tygodnie,
by na odcinkowym pomiarze
prędkości w Łuszczowie złapano ponad 700 kierowców
przekraczających dozwoloną
prędkość 90 km/godz. W ten
sposób system w Łuszczowie
jest aktualnie najbardziej skuteczny wśród czterech obecnie
działających w kraju. Docelowo na naszych drogach ma
być 29 takich odcinków.
Trudno znaleźć przyczynę
dla tak dużej liczby kierowców
pędzących w okolicach Łuszczowa z nadmierną prędkością.
Tym bardziej, że jak pisaliśmy,
w okresie testowania systemu
bardzo często kierujący zwalniali na tym liczącym 2,9 km
odcinku nawet do 50-60 km/
godz. Czyżby wahadło wychyliło się w drugą stronę? Czas
pokaże, czy po kolejnych tygodniach kierowcy nauczą się jeździć prawidłowo.

Swoją drogą, lokalizacja
tego urządzenia jest dosyć nietypowa. Odcinek, na którym dokonywane są pomiary, biegnie
szczerym polem, nie ma tu też
jakichś szczególnych niebezpieczeństw. Zazwyczaj fotoradary
czy odcinkowe pomiary umieszczane są w terenie zabudowanym lub w miejscach licznych
wypadków. Czy jest więc sens
kontrolowania prędkości właśnie w tym miejscu?
Odpowiedzi na takie pytania nie zna chyba nikt. Tak samo
jak nieznana jest przyczyna, dla
której fotoradar w Niwie Babickiej na trasie Lublin – Warszawa przy drodze krajowej „17”
należy do trzech najlepiej zarabiających fotoradarów w Polsce.
W minionym roku urządzenie
to zarejestrowało aż 37,5 tys.
pojazdów jadących z nadmierną
prędkością.
(nor)

Lublin

Elektrociepłownia na słomę?
W 8. i 10. numerze gazety pisaliśmy o kontrowersjach
wokół planów budowy elektrociepłowni przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Norweska
spółka TergoPower planująca
inwestycję zdecydowała się
ostatecznie na zakład energetyczny opalany słomą oraz
zrębkami drzewnymi i wystąpiła do Ratusza o decyzję środowiskową.
10 grudnia zakończyły się
konsultacje z mieszkańcami
miasta. Wpłynęły trzy pisma
wyrażające sprzeciw wobec planowanej budowy. Podnosi się w
nich zarzut niezgodności z planem zagospodarowania terenu
i psuciem krajobrazu, brakiem
prawa do dysponowania terenem
pod inwestycję oraz kwestionuje
przyjętą technologię. Zgłoszono też zastrzeżenia dotyczące
uciążliwości dla mieszkańców
transportu paliwa do elektrociepłowni.
Spółki TergoPower mają
już na koncie działające instalacje m.in. w Hiszpanii i Wiel-

kiej Brytanii. Te inwestycje
nie przeszkadzały tamtejszym
mieszkańcom.
Oponentom
warto przypomnieć, że elektrociepłownia w Lublinie wpłynie
na zmniejszenie wzrostu cen
energii w Lublinie – co jest korzystne dla mieszkańców miasta
– jest też oficjalnie ekologiczna,
a okolicznym rolnikom przyniesie konkretne korzyści. Pozwoli
im sprzedać 330 tys. ton słomy
rocznie, co stanowi jedną trzecią
nadwyżki, powstającej w promieniu 120 km od Lublina.
Jaka będzie przyszłość inwestycji ostatecznie zadecydują
urzędnicy. Najpierw zastrzeżenia trafią do inwestora, który będzie musiał złożyć wyjaśnienia.
Potem Urząd Miasta wyda decyzję środowiskową po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Lublinie oraz opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w Lublinie. Decyzja
w sprawie elektrowni może zapaść w styczniu.
(RN)

Lublin

W obronie demokracji?
W sobotę 12 grudnia
o godz. 12 ok. 450-500 osób
zebrało się w Lublinie na pl.
Litewskim na manifestacji
zorganizowanej pod hasłem
„Obywatele dla demokracji”.
Demonstrację organizował Komitet Obrony Demokracji.

Podczas wiecu skandowano:
„Konstytucja”, „Demokracja”,
„Państwo prawa, a nie Jarosława”, „Chodźmy razem”. Traf
chciał, że początek demonstracji
zbiegł się z momentem kiedy robotnicy rozwieszali górujący nad
placem duży bilbord, ze słynnym
hasłem stanu wojennego „Zima
wasza, wiosna nasza”.
Wielu uczestników przyniosło ze sobą biało-czerwone flagi,
było też kilka unijnych. Jak też
domowej roboty transparenty:
„Konstytucja RP, art.83, Każdy
ma obowiązek przestrzegania
prawa RP”, „Trójpodział władzy w Polsce” – z 3 zdjęciami J.
Kaczyńskiego. W rozdawanych
ulotkach można było wyczytać:
„ Prezydent i Rząd RP lekceważą wyroki Sędziów i starają się
uniemożliwić skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego”
czy „Ostatnie działania Prezydenta i Rządu niepokoją Parlament Europejski.
Oznacza to,
że Polska
może stracić
część swojego prawa do
współdecydowania o
losie Unii
i
państw
członkow-

skich oraz spotkać się z sankcjami finansowymi”.
- Rządząca ekipa wygrała
demokratyczne wybory i tego nie
kwestionujemy - podkreśliła jedna z przedstawicielek organizatora. Protestujemy, bo zostało wielokrotnie złamane prawo przez
rządzących.
Działamy nie
wbrew konkretnej partii,
ale przeciw
łamaniu konstytucji.
Na lubelską demonstrację przyszli
głównie ludzie
w średnim i starszym wieku. Stosunkowo niewielu było młodych;
fakt ten w mieście akademickim
dziwił niektórych uczestników
demonstracji. Przeważali mieszkańcy Lublina, chociaż były też
grupy z sąsiednich miejscowości.
Wśród nich były prezydent Zamościa – Marcin Zamojski. Generalnie polityków nie było zbyt wielu,
ze znanych osób zauważyliśmy
jeszcze posłanki Joannę Muchę
z PO i Genowefę Tokarską z PSL.
Mała grupka osób stała
z boku i krytycznie przyglądała się manifestacji. W pewnym
momencie skandowali – oto
obrońcy kapitalistów.
Podobne manifestacje odbyły
się w całym kraju. W Warszawie
uczestniczyło nawet do 40 tys.
osób, mniejsze liczebnie były demonstracje m.in. w Bydgoszczy,
Gdańsku - 13 grudnia, Poznaniu,
Szczecinie, Toruniu, Bielsku Białej.
(nor)
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Ale to już było…
Czternastego grudnia 2014
roku, Górnik Łęczna po dwóch
bramkach Fedora Cernycha
i jednej Patrika Mraza zwyciężył w Łęcznej 3:1 Legię Warszawa. Siedem tysięcy dwustu
kibiców, a wśród nich zdecydowana większość fanów zielono-czarnych wpadła w euforię.
Jednak pesymiści nie podzielali tej fali radości. Wówczas nasza drużyna po spektakularnej
wygranej z drużyną ze stolicy
kraju, zajmowała z dorobkiem
dwudziestu czterech punktów
w tabeli jedenaste miejsce, na
szesnaście drużyn.
Za nami dwadzieścia kolejek sezonu 2015/2016. Po nich
to górnicy zajmują w tabeli
z dorobkiem dwudziestu dwóch
punktów (dwa mniej niż rok
temu, przy jednym rozegranym
meczu więcej) dwunaste miejsce.
Nasuwają się w tym momencie
słowa piosenki Maryli Rodowicz
„Ale to już było i nie wróci więcej”. Niestety dla kibiców drużyny z grodu dzika druga część
cytowanego fragmentu piosenki
powinna brzmieć „i znów wraca”. Może być jeszcze gorzej,
bowiem jeden mecz mniej rozegrany ma, zajmująca trzynaste

miejsce w tabeli Termalica BrukBet Nieciecza i w przypadku
osiągnięcia korzystnego rezultatu w meczu na własnym boisku
z Jagiellonią Białystok wyprzedzi
Górnika w tabeli. Po dwudziestu
kolejkach Górnik miał nad strefą
spadkową przewagi, odpowiednio cztery punkty nad ostatnim w tabeli Górnikiem Zabrze
i trzy nad przedostatnim Śląskiem Wrocław, któremu uległ
właśnie w dwudziestej kolejce
we Wrocławiu 1:2.
W związku z tym, że nie wyciągnięto w Łęcznej wniosków
z sytuacji sprzed roku, czas bić
na alarm. W ostatnich pięciu meczach zespół zdobył jeden punkt.
Niewytłumaczalna jest haniebna
porażka w Łęcznej z Ruchem
Chorzów 0:3 (przypomnijmy, że
na inaugurację obecnego sezonu
ekstraklasy Górnik na wyjeździe
wygrał z Ruchem 2:0). Niewątpliwie lepszymi wynikami
powinny się skończyć mecze,
domowy z Pogonią Szczecin
2:3 (wyjazdowy zakończył się
wynikiem 0:0) oraz wyjazdowy
ze Śląskiem Wrocław 1:2. Na
pewno przyczyną takich a nie
innych wyników jest taka a nie
inna kadra zespołu. Każdy z ki-

Chemicy górą
W ramach obchodów
Dnia Górnika przez L.W.
“Bogdanka” S.A., w drugą
sobotę listopada, w Ludwinie
odbył się VII Barbórkowy
Turniej Halowy Oldboyów w
Piłce Nożnej o Puchar Prezesa
L.W. “Bogdanka” S.A. W turnieju wzięły udział 4 drużyny:
T.K.K.F. „Skarbek” Bogdanka, T.K.K.F „Chemik” Puławy, Oldboye Ludwin, Oldboye
Łęczna. W sumie uczestniczyło 33 zawodników, padły 34
bramki w 6 meczach.
Wyniki meczów: Oldboye
Łęczna - T.K.K.F. „Skarbek” 2:6,
Oldboye Ludwin - T.K.K.F „Chemik” 1:3, Oldboye Łęczna - Oldboye Ludwin 2:4, T.K.K.F. „Skarbek” - T.K.K.F „Chemik” 3:5,
T.K.K.F. „Skarbek” - Oldboye
Ludwin 0:1, Oldboye Łęczna T.K.K.F „Chemik” 1:6. Zwycięzcą siódmego Barbórkowego Turnieju Halowego Oldboyów w Piłce Nożnej o Puchar Prezesa L.W.
“Bogdanka” S.A. z kompletem
zwycięstw został T.K.K.F „Chemik” Puławy. Drugie miejsce
zajęła drużyna Oldboye Ludwin.
Ludwinianie przegrali mecz ze
zwycięzcą turnieju, odnieśli zaś
dwa zwycięstwa w pozostałych
turniejowych meczach. Trzecie
miejsce po zwycięstwie nad drużyną Oldboye Łęczna zajął zespół

T.K.K.F. „Skarbek” Bogdanka,
pokonani zaś czwarte. Drużyna
z Łęcznej w trzech meczach nie
zdobyła choćby punktu.
Królem strzelców został
Rafał Kamola z dorobkiem 5
bramek (T.K.K.F „Chemik” Puławy), najlepszym zawodnikiem
został wybrany Krzysztof Ryć
(T.K.K.F. „Skarbek” Bogdanka),
najlepszym bramkarzem Arkadiusz Gramoszek (Oldboye Ludwin) a puchar Fair Play zdobyła
drużyna Oldboye Łęczna. Organizatorem turnieju był T.K.K.F.
„Skarbek” Bogdanka, natomiast
głównym sponsorem była kopalnia L.W. „Bogdanka” S.A.
Składy drużyn:
•
T.K.K.F „Chemik” Puławy: Karol Rutyna, Kamil Tka-

biców wie jak obecnie grają bohaterowie przywołanego na początku artykułu meczu z Legią.
Szczególnie Patrik Mraz, który
grając w Piaście Gliwice, notuje asystę za asystą. W Łęcznej
jednak po poprzednim sezonie
go nie zatrzymano, już w trakcie tego sezonu sprzedano także
do Jagiellonii Białystok Fedora
Cernycha. Jak donosiły media
i portale internetowe zrobiono
to z powodu kłopotów finansowych. Jak pokazuje czas nie była
to właściwa decyzja, gdyż odbiła
się i to znacznie na poziomie prezentowanym przez drużynę.
Przed Górnikiem ostatni
w tym roku mecz o ligowe
punkty. W przedostatnią sobotę
grudnia łęcznianie podejmą na
własnym boisku gdańską Lechię, czy zdobędą choćby punkt?
Przekonamy się w sobotni wieczór. Które miejsce w tabeli zajmą po dwudziestej pierwszej kolejce łęcznianie będzie wiadomo
dwudziestego pierwszego grudnia, po ostatnim ligowym meczu
w tym roku pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała i Śląskiem
Wrocław. W przypadku wygranej gości i porażce Górnika,
przedostatni po 20 kolejce Śląsk
zrówna się w tabeli punktami
z Górnikiem.
Mariusz Łagodziński

czyk, Damian Woźniak, Łukasz
Mączka, Kamil Wolski, Wojciech Starek, Stanisław Mróz,
Rafał Kamola, Michał Filipowski, Adrian Wyszyński.
•
T.K.K.F.
„Skarbek”
Bogdanka: Maciej Foltyn,
Krzysztof Ryć, Łukasz Witkowski, Łukasz Gołąb, Marek Chołast, Artur Słowik, Paweł Dudek,
Sławomir Stasikowski, Tadeusz
Gmurkowski, Stanisław Bosak.
•
Oldboye Ludwin: Ryszard Białek, Wiesław Bodzak,
Andrzej Sokołowski, Paweł
Golczuk, Robert Sagan, Kazimierz Brzozowiec, Arkadiusz
Gramoszek.
•
Oldboye Łęczna: Andrzej Kawalec, Tomasz Grzywna, Marek Haładus, Stanisław
Paszkiewicz, Jarosław Mazurkiewicz, Zbigniew Kocowski.
redil
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podsumowanie jesieni

Piłkarski raport
Górnik Łęczna (drużyna
żeńska) - W znakomitych nastrojach piłkarki ekstraligowego
Górnika Łęczna będą się przygotowywały do meczów o Mistrzostwo Polski w przyszłym roku.
Otwierając tabelę miło się patrzy
na miejsce łęcznianek. Dziewięć
zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki to bilans piłkarskich dokonań naszego zespołu po rundzie
jesiennej i trzech meczach rundy
wiosennej. Trzydzieści zdobytych
punktów sprawiło, że zajmują w
tabeli drugie miejsce. Do lidera Medyka Konin tracą osiem
punktów ale nad trzecim w tabeli
Zagłębiem Lubin mają przewagi
sześć.
Imponująca jest liczba strzelonych bramek. W czternastu
meczach czterdzieści pięć, tylko
o cztery mniej niż lider. To drugi
wynik w lidze, pozostałe zespoły
są daleko w tyle, bowiem trzeci
zespół ma tylko dwadzieścia trzy
celne trafienia. Najwięcej bramek dla drużyny z grodu dzika
strzeliła Agata Guściora, która
pokonywała bramkarki przeciwnika dziewięciokrotnie. Siedmiokrotnie ze strzelonej bramki cieszyła się Anna Sznyrowska, zaś
po pięć razy Ewelina Kamczyk i
Anna Żelazko. Warto odnotować
że cztery bramki strzeliła Patrícia Hmírová dla której jest to
debiutancki sezon w Łęcznej. Na
liście piłkarek z trzema bramkami są Dżesika Jaszek, Agnieszka
Jędrzejewicz i Weronika Zawistowska.
Najboleśniej o sile naszych
górniczek przekonała się Olimpia Szczecin. W pierwszym meczu ulegając na własnym boisku
0:9, przegrała również rewanż w
Łęcznej. Wtedy mecz zakończył
się zwycięstwem Górnika pięć
do zera. Ponadto warto zwrócić
uwagę na historyczny wynik
jaki nasze piłkarki uzyskały w
Koninie. Dotychczasowy bilans
meczów ligowych z Medykiem
na wyjeździe to wszystkie wygrane gospodyń. Jedenastego listopada łęcznianki zamknęły ten
rozdział. Mecz miał niesamowitą dramaturgię. Bramki padały
w ostatnich trzydziestu minutach. W sześćdziesiątej minucie na prowadzenie miejscowe
wyprowadziła Natalia Chudzik.
Następnie w siedemdziesiątej
minucie i osiemdziesiątej szóstej dwie bramki, obie z rzutów
karnych dla zielono-czarnych
strzeliła Agata Guściora. Gdy
wydawało się że trzy punkty pojadą do Łęcznej, ponownie na listę strzelców wpisała się Natalia
Chudzik. Bramkarkę Górnika
pokonała w dziewięćdziesiątej
minucie meczu, skutecznie egzekwując rzut karny. Zwycięstwo
wymknęło się więc w ostatnich
sekundach, jednak remis z tak
utytułowanym przeciwnikiem i
mającym taki potencjał kadrowy jest niewątpliwie sukcesem.
Drugim wynikiem na który należy zwrócić uwagę to zwycięstwo 1:0 odniesione w ramach

trzeciej kolejki rundy rewanżowej w Lubinie nad miejscowym
Zagłębiem. Dzięki temu cennemu zwycięstwu drugi w tabeli
Górnik powiększył przewagę
nad trzecim w tabeli Zagłębiem
z trzech do sześciu punktów.
Górnik II Łęczna – Po
rundzie jesiennej i jednej kolejce
rundy wiosennej drugi zespół zajmuje w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi grupa lubelska dziewiąte miejsce. Bilans szesnastu
meczów to sześć zwycięstw, dwa
remisy i osiem porażek. W bilansie bramkowym rzuca się bardzo
duża liczba bramek straconych.
Pod tym względem spośród szesnastu drużyn uczestniczących w
rozgrywkach łęcznianie mają ich
najwięcej. Tylko ostatnia w tabeli
Granica Dorohusk, która w szesnastu meczach straciła czterdzieści bramek, ma ich w porównaniu
do zielono-czarnych o trzy więcej. Bez dwóch zdań zimą muszą
popracować nad defensywą.
W ofensywie nie było źle,
bo drużyna strzeliła trzydzieści
sześć bramek co jej daje po rozegranych dotychczas meczach w
tej klasyfikacji czwarte miejsce
na szesnaście drużyn. Początek
rozgrywek Górnik miał nie najgorszy. W pierwszych czterech
meczach zdobył osiem punktów,
nie doznając porażki, dwa razy
zremisował i dwa razy wygrał.
Z tych meczów chwały drugiej
drużynie nie przynosi remis na
własnym boisku z Granicą Dorohusk, która jak się okazało po
ostatnim meczu ligowym w tym
roku, z dorobkiem ośmiu punktów zajmuje w tabeli z jednym
zwycięstwem i pięcioma remisami ostatnie miejsce. Fatalna
passa nastąpiła od piątej kolejki,
wówczas zielono-czarni doznali
sześciu porażek. Kolejne mecze
to znów huśtawka formy. Jedno
zwycięstwo i dwie porażki. Dla
kibiców drużyny na szczęście
końcówka meczów w tym roku
wyglądała jak powinna wyglądać większość występów. Zespół w trzech ostatnich w tym
roku meczach o punkty odniósł
trzy zwycięstwa. Szczególnie
efektowne bo wyjazdowe 6:1 z
Hetmanem Żółkiewka, ponadto
pokonał u siebie 3:0 Orion Niedrzwica Duża i 3:2 w Dorohusku
Granicę.
Błękit Cyców- Spadkowicz
z klasy okręgowej w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A
grupa Lublin III w rundzie jesiennej grał bezkompromisowo.
W trzynastu meczach nie zanotował bowiem żadnego remisu.
Siedem razy zwyciężał, sześć
razy uznał wyższość przeciwnika. Dwadzieścia jeden punktów dało drużynie po pierwszej
części rozgrywek szóste miejsce
w tabeli. Cycowianie strzelili dwadzieścia osiem bramek,
tracąc trzydzieści jeden. Błękit
najwyższe zwycięstwo odniósł
w ósmej kolejce na własnym boisku wygrywając z Milą Turka
6:1. W ten sposób zespół zmazał

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Artur
Pikul (dział reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy),
Katarzyna Gileta, Grzesiek Kuczyński, Łukasz Olszewski.

plamę z kolejki siódmej, w której uległ w derbach powiatu łęczyńskiego w Milejowie Turowi
0:6. Piłkarze z Cycowa nie będą
również miło wspominać drugiego meczu derbowego. W nim
to w ramach jedenastej kolejki
w Ludwinie przegrali 0:4 z Ludwiniakiem. Najbardziej emocjonujący mecz kibice obejrzeli
w Cycowie kolejkę wcześniej.
Wówczas to nasz zespół wygrał
4:3 z GKS Niedźwiada.
Ludwiniak Ludwin – Drugi z naszych przedstawicieli
w rozgrywkach o mistrzostwo
Klasy A grupa Lublin III po
pierwszej części sezonu zajmuje w tabeli siódme miejsce. Na
dwadzieścia punktów złożyło
się sześć zwycięstw i dwa remisy, pięć meczów kończyło się
porażką ludwinian. Bilans bramkowy to dwadzieścia dziewięć
po stronie zdobytych i dwadzieścia siedem po stronie straconych. Najwyższe zwycięstwa
Ludwiniak odniósł na własnym
boisku nad GKS Abramów 5:1
i Błękitem Cyców 4:0. Najwyższą porażkę poniósł również na
własnym boisku, w derbach powiatu łęczyńskiego, ulegając 0:6
Turowi Milejów.
Tur Milejów – Trzeci
z naszych reprezentantów w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy
A grupa Lublin III na półmetku
rozgrywek jest najlepszy. Zespół
z Milejowa jest liderem tabeli.
Bilans imponujący trzydzieści
sześć punktów, na które złożyło
się dwanaście zwycięstw i tylko
jedna porażka, żaden zespół nie
zdołał z Turem zremisować. Jedynym zespołem, który pokonał
drużynę z Milejowa jest Victoria
Rybczewice. Niespodziewanie
bo aż 3:0 Victoria zwyciężyła w
Milejowie w ramach piątej kolejki spotkań. Bilans bramkowy to
pięćdziesiąt osiem bramek strzelonych, zaś straconych osiem.
Najwyższe zwycięstwa piłkarze trenowani przez Daniela
Onyszkę odnieśli z Kadetem Lisów i KS Nasutów. Pierwszemu
z wymienionych zespołów zaaplikowali na własnym boisku
osiem bramek nie tracąc żadnej,
zaś drugiemu na wyjeździe siedem, również nie tracąc żadnej.
Ostre strzelanie piłkarze z Milejowa urządzili sobie w meczach
derbowych powiatu łęczyńskiego, o sile zespołu boleśnie
przekonali się zarówno Błękit
Cyców i Ludwiniak Ludwin, w
obu meczach Tur zwyciężał po
6:0. Druga w tabeli jest Victoria
Rybczewice, która ma stratę do
Tura sześć punktów. W tabeli
Victoria ma rozegranych dwanaście meczów, gdyż nie jest
uwzględniony mecz z 11 kolejki
gdzie Victoria nie dojechała na
mecz do Siostrzytowa z miejscowym Huraganem. Mecz jednak nie został zweryfikowany
jak walkower dla Huraganu i ma
się odbyć 20 marca przyszłego
roku.
Mariusz Łagodziński

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławicka, al.
Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Szlakiem norweskich fiordów
dok. ze str. 1
Zanim jednak wyszliśmy
w morze, udało się zorganizować
wieczorem krótki wypad do stolicy
Danii. Do centrum szybko i sprawnie dojechaliśmy kolejką podmiejską i metrem. Samo kopenhaskie
metro nie jest zbyt imponujące, ma
dwie linie i około 20 km długości.
Dziennie korzysta z niego około 140
tysięcy podróżnych, co nawet przy
też dwuliniowym warszawskim
metrze z jego 565 tys. podróżnych
na dobę i trochę większej długości
to niewiele. Ten stosunkowo nieduży system metra stolicy Danii jest
jednak zintegrowany z siedmioma
liniami kolejki aglomeracyjnej, siecią kolejki podmiejskiej i regionalnej co powoduje, że podróżowanie
po całej aglomeracji kopenhaskiej
jest naprawdę wygodne i szybkie.
Do tego kolejkę uzupełniają liczne
linie autobusowe.
Mieszkańcy
Kopenhagi
przede wszystkim kochają jednak
rowery. Bicykle są po prostu wszędzie – na ulicach, rowerowych
parkingach, chodnikach, pozostawione przy domach. Większość
stoi niezabezpieczona i nikt się
tym nie przejmuje, ponieważ rower i tak ma tu każdy. Wyposażone
w koszyki i tylne siodełka służą
jako wygodny środek komunikacji, którym w łatwy i szybki sposób można przewieźć zakupy lub
… dziecko w specjalnym foteliku
lub przyczepce. Wielu Duńczyków
podróżuje z dziećmi, bo rower to
także bezpieczny środek komunikacji – Kopenhaga ma liczne
ścieżki rowerowe, na ulicach są
osobne pasy ruchu dla rowerów,
a na większych skrzyżowaniach
namalowane zostały specjalne niebieskie pasy, które mają ułatwić
przejechanie skrzyżowania. Dlatego z roweru mogą korzystać również turyści, czemu służą bezpłatne rowery miejskie. Rower można
wypożyczyć za 20 koron w jednej
z ponad stu wypożyczalni, jeździć
po terenie miasta do woli, a przy
zwrocie dwukołowca otrzymamy
nasze korony. Rowery miejskie
dostępne są od połowy kwietnia do
końca listopada.
Ranne wstawanie po nocnym zwiedzaniu nie należało do
najprzyjemniejszych, ale portowe manewry szybko odegnały
resztki snu. Po paru godzinach
żeglugi wpływamy w najwęższy punkt cieśniny Sund i podziwiamy górujące nad morskim
brzegiem mury zamku Krogen.
Rozsławionego przez Williama
Shakespeare’a, który tu właśnie
umieścił akcję „Hamleta”. Zamek i miasto Helsingør znane też
było pokoleniom żeglarzy, bo tu
właśnie pobierano w latach 1429
– 1857 myto, od przepływających
cieśniną statków. Jego egzekwowaniu służyły do dziś obecne na
murach armaty. Dzisiejszy zamek

Mury zamku Krogen
wybudowany w latach 60. XVI
wieku, na ruinach twierdzy z czasów Eryka Pomorskiego, stał się
największym zamkiem północnej
Europy. Obecnie mieści się tam
m.in. Muzeum Morskie z modelami statków, malarstwem marynistycznym i figurami galeonowymi, czyli aflastonami.
Niestety nie mamy czasu na
zwiedzanie, za to czeka nas prze-

cięcie bardzo ruchliwego toru wodnego, którym pływają wszystkie
statki kursujące z Bałtyku na Morze
Północne i dalej na Atlantyk przez
kanał La Manche lub do Szkocji
czy północnej Norwegii. Naokoło
morze, a my musimy uważać by
komuś nie wpłynąć pod dziób. To
my musimy ustępować drogi, chociażby dlatego, że droga hamowania statku o nośności 50.000 DWT,
przy prędkości ok. 20 węzłów może
wynosić nawet 10 km.
Pokonujemy Kattegat, wpływamy na Skagerrak i przed silnym
a niekorzystnym wiatrem chowamy się w szkierach. Drogę wśród
plątaniny tysięcy większych
i mniejszych wysepek, z rzadka
zamieszkałych, wytyczają pławy
i stawy z numerami szlaków, po
których namiętnie pływają motorówkami potomkowie wikingów.
W końcu zachodzimy do pierwszego większego portu w Norwegii –
Kristiansand to ósme pod względem
wielkości miasto oraz drugi co do
wielkości port Norwegii. Przybijamy jednak nie w porcie handlowym,
a przy kei plaży miejskiej, blisko starego miasta. Tu przywitały nas grube, bo nawet pięciometrowe mury
twierdzy Christiansholm Fortress,
zbudowanej w celu obrony miasta
Kristiansand przed piratami i Szwedami w latach 1662-1672. Twierdza
nie ma jednak świetnej przeszłości
wojennej, a jedyny raz użyta została bojowo w bitwie przeciw flocie
angielskiej, w 1807 roku w okresie
wojen napoleońskich. Dziś Christiansholm jest atrakcją turystyczną
i miejscem wielu imprez kulturalnych oraz uroczystości.
Dosyć szybko wypływamy
z Kristiansand bo z niecierpliwością czekamy na spotkanie z prawdziwymi fiordami. Fiordy występują w wielu miejscach na świecie
– na Grenlandii, w Nowej Zelandii
czy chilijskiej Patagonii. Ale to
w Norwegii fiordów jest najwięcej,
no i przy tym właśnie tu są one
chyba najpiękniejsze, a zarazem
najbardziej dostępne. Wokół większości prowadzą bowiem drogi,
z których można podziwiać ich
piękno. A tam, gdzie drogi jeszcze nie ma to można korzystać
z przepraw promowych. My
mamy własny środek transportu –
14-metrowy slup z odpowiednio
mocnym silnikiem.
Wędrówkę po fiordach zaczynamy od jednego z piękniejszych,
od Lysefjorden. Ten majestatyczny, otoczony stromymi górami
fiord ciągnie się ponad 40 km.
Jest nie tylko długi i wąski, ale
w niektórych miejscach również
tak głęboki, jak wysokie są góry,
a po drodze możemy podziwiać
malownicze wysepki, wodospady,
no i przede wszystkim Preikestolen czyli słynną Ambonę. Ten klif
Preikestolen, to niemal pionowa
skała o wysokości 604 metrów.
Wieńczy
ją prostokątny
płaskowyż o powierzchni ok. 600
metrów
kwadratowych.
Rozciąga
się stąd
n iezw y kły widok na fiord i otaczające
go góry. Z dołu przytłacza swoim
ogromem.
Lysefjorden, podobnie jak i
pozostałe fiordy, zmienia swój wygląd wraz z porą dnia czy pogodą.
W słońcu mieni się feerią barw,
w deszczu przytłacza; jest zimny,
nieprzyjazny, surowy. Wtedy też
najlepiej uzmysławia jak trudne jest
tu życie, nawet dzisiaj przy wszyst-

kich udogodnieniach współczesnej
cywilizacji. Nie dziwi też groza średniowiecznych Wikingów, którzy
z tych otoczonych górami wiosek
wyruszali na podbój i po łupy grabione w wielu zakątkach Europy.

pamiętać o zbieraniu rachunków
z wizyt lekarskich oraz zakupu leków. W momencie gdy udział własny pacjenta przekroczy w danym
roku kalendarzowym określoną na
ten rok sumę, wtedy zostaje zwolniony z dalszych kosztów.
Zwolnienie z pracy jest
wystawiane
przez lekarza
z tytułu choroby. Zasiłek
przysługuje
od pierwszego
dnia choroby,
wynosi
100
proc. dochodu i
jest wypłacany
Preikestolen czyli słynna Ambona
przez okres 260
Dzisiejsi potomkowie wikin- dni (52 tygodnie). Każda osoba legów należą jednak do ludzi po- galnie pracująca w Norwegii, jest
godnych, czemu zapewne sprzyja również ubezpieczona na wypadek
dobrobyt w jakim żyją Norwego- utraty tej pracy, zasiłek przysługuwie. Norwegia posiada najwię- je każdemu po przepracowaniu w
cej milionerów w przeliczeniu na kraju 8 tygodni. Takie świadcze1 mieszkańca, a zarazem jest naj- nie dla bezrobotnych wypłacane
rzadziej, po Islandii, zaludnionym jest przez trzy miesiące.
krajem europejskim. Jest krajem
W ostatnich latach wydatszczególnie przyjaznym dla swo- nie wzrosła średnia długość życia
ich mieszkańców. Ze względu na Norwegów, osiągając nienotowaopiekę socjalną, która jest tu jedną ny dotąd poziom. Dziewczynki
z najlepiej zorganizowanych, dzięki urodzone w roku 2008 według
czemu kraj ten został uznany przez statystyk przeżyją średnio niemal
Program Narodów Zjednoczonym 83 lata, zaś chłopcy ponad 78 lat.
ds. Rozwoju za najlepszy do za- Nie dziwi więc, że wiek emerytalmieszkania ze wszystkich krajów ny osiąga się tam w 67 roku życia,
świata. Uważa się tam za niedo- a wysokość świadczenia zależy od
puszczalne, aby ktoś z powodu pro- długości czasu pracy oraz wysokoblemów finansowych nie był w sta- ści dochodów. Emerytura zawiera
nie prowadzić normalnego życia.
dwa składniki: podstawowy i doSystem opieki zdrowotnej datkowy. Dodatkowa emerytura
w Norwegii jest tak mocno roz- jest zależna od wysokości zarobbudowany, że opieka zdrowotna ków, a do pełnej emerytury dostanowi najliczniejszy sektor pra- datkowej upoważnione są osoby,
cowniczy w Norwegii. Już pod ko- które płaciły składki przez 40 lat.
niec ubiegłego wieku na jednego W przypadku krótszego okresu jest
lekarza przypadało zaledwie 285 ona odpowiednio zmniejszana.
pacjentów. Jednocześnie koszty leWszystkie te zdobycze soczenia są bardzo wysokie, chociaż cjalne możliwe są dzięki ogromich większą część zwraca ubezpie- nym dochodom z eksportu ropy i
czenie zdrowotne. Osoby, które gazu. Co więcej Norwegowie nie
pracują legalnie w Norwegii mu- przejadają ich w całości. Mając
szą najpierw zarejestrować się aby, świadomość, że kopaliny kiedyś
móc się udać do wybranego lekarza się skończą stworzyli Norweski
pierwszego kontaktu. Koszt wizyty Rządowy Fundusz Emerytalu lekarza rodzinnego jednorazowo no–Globalny, nazywany również
wynosi 125 koron norweskich, potocznie „funduszem naftowym”
czyli ok. 60 pln. Natomiast wizyta lub „funduszem emerytalnym”.
u lekarza specjalisty to już wydatek Posiada on 1,3 proc. akcji wszystrzędu 260 koron, czyli ok. 120 pln. kich spółek notowanych na świeW chwili nie przybycia na umó- cie. Jego rynkowa wartość już
wioną wizytę, koszty i tak trzeba przekroczyła wartość 3,5 bilionów
ponieść. Leczenie u stomatologa złotych (7 bilionów koron). To ich
jest w całości odpłatne. Bezpłatny zabezpieczenie na przyszłość.
jest tylko pobyt w szpitalu, lecz tylNic dziwnego, że do tak boko ze skierowaniem. Lekarstwa są gatego kraju chętnie przyjeżdżają
także w pełni odpłatne.
Polacy i stanowią dzisiaj najliczWyjątkowo prawo do bezpłat- niejszą grupę obcokrajowców.
nych wizyt lekarskich mają dzieci Mieliśmy tego dobitne przykłady
do 12 roku życia, kobiety w ciąży, podczas rejsu. Nie było właściwie
osoby chorujące zawodowo, osoby miejscowości, w której nie spoz urazami nabytymi w miejscu pra- tkalibyśmy rodaków. Pracujących
cy oraz osoby leczące się na choro- i mieszkających na gościnnej norby weneryczne. Do 18 roku życia weskiej ziemi.
bezpłatne są wizyty u stomatologa
tekst i zdjęcia
i psychoterapeuty. Dorośli muszą
Ryszard Nowosadzki

Jak pozyskują środki UE?
Pismo
samorządowe
„Wspólnota” opublikowało ranking wykorzystania środków
z UE w latach 2004 – 2014.
W listopadzie pismo „Wspólnota” zamieściło kolejny ranking
opracowany przez prof. Pawła
Swianiewicza. Jak podkreśla autor rankingu to właśnie rok ubiegły był najbardziej obfitującym w
fundusze unijne w całej dotychczasowej historii. Jak wypadła
Łęczna i okoliczne gminy?
W rankingu Łęczna znalazła
się wśród 267 miast powiatowych

i zajęła 162 miejsce. Według
wyliczeń w Łęcznej wydatki finansowane ze środków unijnych
w latach 2004–2014 (w zł per capita, uwzględniając inflację – w
cenach stałych 2014) wyniosły
944,94 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Puchaczów
zajęła 145 miejsce, gmina Spiczyn
345 miejsce, gmina Milejów 677
miejsce, gmina Cyców 713 miejsce, a gmina Ludwin 911 miejsce. Powiat Łęczyński znalazł się
w pierwszej dwudziestce i zajął 16
miejsce w rankingu.
BB

Wichury nad powiatem
Deszcz, silne podmuchy
wiatru, a nawet grad – tak pod
koniec listopada wygląda niebo
nad Łęczną. Strażacy na bieżąco usuwali skutki burzy, która
przeszła nad powiatem.
Nic nie wskazywało na to,
że tak zakończyć się słoneczny i
pogodny poranek nad miastem.
Burza przyszła do nas od strony
Lubartowa i sporo „namieszała”.
Połamane gałęzie drzew, nieprzejezdne drogi, a nawet zerwane fragmenty dachów. To tylko

niektóre ze strat, jakie wyrządziła
burza. Jej skutki były odczuwalne
we wszystkich miastach regionu:
Lublinie, Lubartowie, Chełmie, a
także w Łęcznej.
Choć trwała krótko to jej
skutki są ogromne. To między innymi zerwany dach domu w Piotrówku Drugim, czy zniszczony
dach w Kolonii Łuszczów. Za te
straty odpowiedzialny jest też silny wiatr, który w porywach osiągał prędkość 50 km/h.
BB

W Rakvere (Estonia) odbyły się Mistrzostwa Europy Młodzików i Kadetów w Sumo. W
zawodach uczestniczyło 250 zawodniczek i zawodników - reprezentantów 13 krajów Europy.

okiem trenera Aleksandra Sztanuchina, spisali się na medal, wykazując
się dużą wolą walki. W pierwszym
dniu zawodów, w kat. do 50 kg,
brąz wywalczył 12-letni Janek Kura,
który stoczył tego dnia trzy walki pierwszą z zawodnikiem Ukrainy, drugą
z Rosjaninem i trzecią z Estończykiem,
zdobywając brązowy medal. W drugim
dniu zawodów, w
kat. do 60 kg, srebro
zdobyła
14-letnia
Aneta Wójcik, wygrywając z Rosjanką
i Estonką. W finale,
po zaciętej i ambitnej walce, Aneta
Wójcik uległa reprezentantce Polski
- zawodniczce pyrzyckiego klubu
Spartakus Patrycji Dyszkiewicz.
(apik)

Medale zawodników sumo

W składzie reprezentacji Polski
wystąpili między innymi zawodnicy
łęczyńskiego klubu Sumiko - Jan
Kura i Aneta Wójcik. Zawodnicy,
którzy dosyć krótko trenują pod

ogłoszenia

drobne

Sprzedam mieszkanie własnościowe w tarasowcu, 71m2, 2/3p.,
parkiet, 3 szafy „komandor”, zabudowana kuchnia, cena 245 tys.
Do uzgodnienia Tel. 66 33 43 774
Sprzedam dom wolnostojący, dwu
piętrowy, 6 pokoi, dwie kuchnie, 3
łazienki, ogród, garaż. Łęczna, ul.
Słoneczna. Cena 470 tys. Tel. 600719-743; 737-316-228
Sprzedam nowy parterowy, wygodny
dom o powierzchni 221m2 na działce
30ar w Witaniowie przy lesie Borek.
Cena 370 tys. Możliwa zamiana na
mieszkanie w Łęcznej lub Lublinie.
Tel. 511-370-610; 722-355-179

Sprzedam dom o pow. użytkowej
170 m2, podpiwniczony, kuchnia,
6 pokoi, 2 łazienki, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie;
w Milejowie, na działce 10 ar.
Przedszkole 20 m od domu. Cena
do negocjacji. Tel. 81 75 72 191
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie rolnym przy obsłudze
zwierząt tel. 513 981 795
Sprzedam działkę budowlaną
25 ar. w Uciekajce (ogrodzona,
studnia głębinowa) 55tys. zł tel.
609-090-584
Sprzedam lub zamienię M-6, 83,5m2,
IIIp., os. Bobrowniki, ul. Wiosenna
M-3, I lub II p. Tel. 606 31 41 29

