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7 grudnia kolejna firma rozpoczęła 
nowe poszukiwania gazu łupkowego w 
naszym województwie. Tym razem koncern 
Marathon Oil – czwarta, co do wielkości 
spółka naftowo-gazownicza w Stanach 
Zjednoczonych – zaczął wiercenia w rejonie 
Świerszczowa w gminie Cyców. Roboty 
będą trwały kilka tygodni.

Wieża wiertnicza stanęła w miejsco-
wości Zagórze, tuż obok Świerszczowa. 
Powstanie tam pionowy otwór o głęboko-
ści ok. 3200 metrów. Wiercenia potrwają 
około miesiąca, po czym próbki skał trafią 
do laboratorium. Opracowanie wyników, 

określenie zasobności złoża i opłacalności 
ewentualnego wydobycia zajmie już kilka 
miesięcy.

Z dotychczasowej współpracy z  Ma-
rathon Oil zadowolone są władze gminy. 
Jak powiedział nam wójt gminy Jan Ba-
czyński vel Mróz dotąd nie było żadnych 
konfliktów, przedstawiciele koncernu 
konsultują z lokalną władzą wszystkie 
sprawy. Zadowoleni są też mieszkańcy, 
bo firma wyremontowała kilka kilome-
trów drogi powiatowej oraz zatrudniła też 
mieszkańców gminy.

Szukają gazu w regionie

30 listopada radni Rady Miejskiej 
w Łęcznej zmienili stawki podatków i 
opłat lokalnych. Praktycznie wszystkie 
podatki i opłaty lokalne wzrosły.

Zdecydowanie podwyższono podatek 
rolny. Radni uchwalili, że w przyszłym 
roku średnia cena żyta stosowana do 
obliczania podatku rolnego wyniesie 60 
złotych za kwintal. Ta podwyżka wynika 
co prawda w pewnej mierze ze średniej 
ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ale dla rolników oznacza prawie podwo-
jenie wysokości podatku rolnego, bowiem 
ubiegłoroczna stawka wynosiła 35 złotych 
za kwintal.

O 15 złotych więcej czyli 115 zł 
rocznie zapłacą właściciele psów. Poda-
tek trzeba zapłacić do 30 czerwca 2012 
roku. Stosunkowo niewiele wzrosną 
podatki od nieruchomości wykorzysty-
wanych do celów mieszkaniowych. W 
budynkach mieszkalnych powyżej 2,2 
metra wys. opłata wzrośnie z 0,43 zł za 
metr do 0,50 zł za mkw. 

Najgorzej władze miasta i radni 
znów potraktowali prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Podatek od nieru-
chomości w budynkach służących dzia-
łalności gospodarczej i tak już wysoki 
bo wynoszący 18 zł, został podniesiony 
do 20,00 zł za mkw. Taką samą stawkę 
ustalono w Lublinie! Nie będzie to na 
pewno sprzyjać powstawaniu nowych 
miejsc pracy w Łęcznej.

Łęczyńscy radni nie pochylili się 
również nad ekologicznymi aspektami 
podatków. 

Wyższe 
podatki

9 grudnia 2011 roku na długo zapisze się w pamięci mieszkańców gminy 
Cyców. Tego dnia odbyły się tutaj trzy ważne wydarzenia. Najpierw odbyły 
się uroczystości związane z upamiętnieniem miejsca pochówku Powstańców 
Styczniowych w Kopinie, później oficjalnie otwarto plac zabaw i parking koło 
UG w Cycowie a na koniec oddano do użytku budynek Urzędu Gminy po 
rozbudowie i uroczyście wmurowano akt erekcyjny budynku.

Darmowa wycieczka na lotnisko czyt. str. 7
30 lat temu 13 grudnia 1981r Wojciech Jaruzelski i grupa wraz z nim 

trzymająca władzę wypowiedziała wojnę Narodowi. W imię „mniejszego zła”   
i rosyjskich interesów musiało zginąć ponad 100 osób a tysiące siedzieć w wię-
zieniach, jeszcze więcej było represjonowanych. Później przez prawie dziesięć 
lat rządów, grupa ta doprowadziła Polskę do bankructwa. I o ile jednak jeszcze 
przez lata będziemy się spierać czy stan wojenny może chociaż trochę być 
usprawiedliwiany, to z gospodarczej nieudolności ekipa Jaruzelskiego nigdy 
się nie wytłumaczy. 

W XXI wieku ekonomiczna głupota to jak zbrodnia w wieku XX. W naszej 
obecnej rzeczywistości zamach stanu raczej nam nie grozi, ciągle jednak straszy 
widmo gospodarczej indolencji i nieodpowiedzialności. Tego musimy się strzec.

Zarówno ludowa pamięć historyczna jak i badania naukowców zachowały wspo-
mnienie o miejscu pochówku w Kopinie 
powstańców z Powstania Styczniowego, 
poległych w lipcowej i grudniowej 
bitwach 1863 roku. Teraz stosowną 
tablicą, wykonaną przez miejscowego 
przedsiębiorcę, a także ogrodzeniem 
postawionym dzięki dotacji wojewody 
lubelskiego, powstańcze mogiły znalazły 
widoczne uhonorowanie.
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W Łęcznej po zmroku nie świeci 
co druga latarnia. Tak się dzieje na 
ulicach Jana Pawła II, Wyszyńskiego 
oraz całym osiedlu Słonecznym. Na 
wsiach od godziny 23.00 do 03.00 
lampy w ogóle nie świecą.

Powodem tej sytuacji są wzrasta-
jące opłaty za prąd. Tym sposobem 
gmina zaoszczędzi 30 proc. dotych-
czasowych wydatków na oświetle-
nie. Ponadto powstaje coraz więcej 
nowych ulic w mieście, które także 
wymagają odpowiedniego oświetle-
nia. Oczywiście ze względów bez-
pieczeństwa, nie zgasną latarnie w 
okolicach na przejściach dla pieszych, 
skrzyżowaniach i rondach. Być może 

zaświecą też późną nocą niektóre lam-
py we wsiach gminy Łęczna.

Ratusz ma plany inwestycji w 
energooszczędne lampy ledowe, dzięki 
którym znacznie obniżą się wydatki 
na prąd. Pobór mocy takich lamp jest 
dwukrotnie mniejszy, a żywotność 
wielokrotnie dłuższa. 

Jak mówi Grzegorz Kuczyński z 
działu promocji miasta, koszty jakie 
poniosło miasto w  2009. roku na 
oświetlenie wyniosły 304 tys. zło-
tych, natomiast rok 2010 przyniósł 
już wydatek 323 tys. złotych. Prze-
widywany koszt pod koniec tego roku 
to 480 tys. złotych. 

Paweł Zimny

Najciemniej pod latarnią

W Polsce dotychczas wydano ponad 
100 koncesji na poszukiwanie złóż gazu 
niekonwencjonalnego i ropy, m.in. dla 
polskich firm PGNiG, Orlen Upstream, 
Lotos, amerykańskiego ExxonMobil, Che-
vron, ConocoPhillips. Na Lubelszczyźnie 
wydano już 26 takich koncesji, kolejne trzy 
firmy o nie wystąpiły w ostatnim czasie i 
chcą wiercić (w rejonie Tomaszowa Lubel-
skiego) Polskie Górnictwo Nafty i Gazu, 
(w rejonie Łukowa) Cuadrilla Polska oraz 
(w okolicach Biłgoraja) Indiana Invest-
ments. Koncern Exxon Mobil wykonał 
już pierwszy odwiert poszukiwawczy pod 
Krasnymstawem, Orlen kontynuuje poszu-
kiwania i przenosi urządzenia wiertnicze 
z miejscowości Syczyn (gm. Wierzbica), 
gdzie prace zakończono, do Berejowa (gm. 
Niedźwiada, powiat lubartowski).

W województwie lubelskim prace 
poszukiwawcze prowadzi osiem firm. 
Przeciwko poszukiwaniom protestowali 
do tej pory tylko mieszkańcy gminy 
Grabowiec w powiecie zamojskim. W 
pozostałych miejscowościach liczą na 
nowe inwestycje. Takie podejście miesz-
kańców regionu do poszukiwania gazu 
i ropy z łupków potwierdzają badania 

TNS OBOP. Podobne badanie, w skali 
ogólnopolskiej wykonał we wrześniu 
CBOS. Regionalny sondaż przeprowa-
dzono na takiej samej próbie. Dlatego 
wyniki można uznać za wiarygodne i 
porównywalne.

Badania stwierdzają, że miesz-
kańcy lubelskiego są znacznie lepiej 
nastawieni do gazu łupkowego, niż 
ogół Polaków. Mają też bardziej wy-
robioną opinię na ten temat. Ponad 
40 proc. badanych uważa, że wy-
dobywanie gazu łupkowego będzie 
zdecydowanie korzystne dla regionu,  
drugie tyle ocenia je jako „raczej ko-
rzystne”. Zdecydowanie przeciw jest 
tylko 2 proc. ankietowanych. Blisko 
trzy czwarte badanych nie ma nic 
przeciwko temu, aby eksploatacja złóż 
odbywała się w pobliżu ich domów. W 
skali kraju taką deklarację złożyło tyl-
ko 56 proc. ankietowanych. Przeciwko 
jest co piąty mieszkaniec. Zarówno w 
Lubelskiem, jak i w całym kraju.

Szerzej o całym, bardzo złożonym 
problemie wydobywania gazu łupkowe-
go napiszemy w jednym z najbliższych 
wydań „Pojezierza”.

Ryszard Nowosadzki
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Odpowiedzą za rozbój
9 grudnia do Sądu Rejonowego 

w Lublinie zostało doprowadzonych 
dwóch sprawców, którzy wraz z innymi 
1 sierpnia br. po godz. 1 w nocy doko-
nali rozboju na pracowniku stacji paliw 
w Zofiówce gm. Łęczna. Mężczyźni 
grozili mu nożem i przedmiotem przy-
pominającym broń, po czym zrabowali 
1200 zł. Pracownik stacji paliw z rana-
mi ciętymi i zsinieniami twarzy trafił 
do szpitala. Po udzieleniu niezbędnej 
pomocy wrócił do domu.

W październiku za udział w tym 
zdarzeniu za kratki trafił ich kolega, 
17 – letni mieszkaniec Lublina. Wobec 
mężczyzny sąd zastosował tymczasowy 
areszt na okres trzech miesięcy. Zatrzy-
manie kolejnych napastników to wynik 
współpracy łęczyńskich policjantów 
z funkcjonariuszami z Wydziału dw. 
z Przestępczością Przeciwko Mieniu 
KMP Lublin. Okazali się nimi miesz-
kańcy Lublina w wieku 23 i 17 lat.

17 – latkiem zajmie się sąd rodzin-
ny z uwagi, że w chwili popełnienia 
czynu miał 16 lat. Dorosłym sprawcom 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 
12. Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia pozostałych sprawców.  
Kosztowna nieostrożność

5 grudnia w Urszulinie kierowca 
opla omegi nie zachował ostrożności 
i wyjechał z drogi podporządkowanej 
na drogę krajową nr 82 wprost przed 
nadjeżdżającego ciężarowego mana. W 
wyniku zderzenia do szpitala trafiły trzy 
osoby podróżujące oplem. Kierowca 
ciężarówki był trzeźwy. Nic mu się nie 
stało. Droga krajowa nr 82 była przez 
parę godzin zablokowana, a policjanci 
kierowali samochody na objazdy przez 
ulice Urszulina.
Szaleństwa pijanych kierowców

Dwóch pijany kierowców zatrzy-
mali policjanci z Łęcznej. 

Jeden z mężczyzn spowodował aż 
trzy kolizje drogowe jednego wieczora. 
W sobotę 3 grudnia po godz. 19 26-letni 
mieszkaniec Łęcznej kierując golfem 
wjechał w tył osobowego kia i uciekł z 
miejsca wypadku. Kilka minut później 
w miejscowości Podzamcze otarł się 
o jadącego z przeciwnego kierunku 
opla astrę, po czym staranował tył fiata 

bravo. Jego golf nie nadawał się już 
do jazdy, więc mężczyzna próbował 
uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali 
go kilkaset metrów od porzuconego 
auta. Był pijany. Miał blisko 2 promile 
alkoholu w organizmie, za to nie miał 
uprawnień do kierowania ani dowodu 
rejestracyjnego pojazdu.

Inny kierowca golfa 5 grudnia po 
godz. 3 w nocy na skrzyżowaniu ulic 
Nadwieprzańskiej i Krasnostawskiej 
w Łęcznej jechał tak szybko, że stra-
cił panowanie nad autem i uderzył w 
drzewo. Badanie trzeźwości wykazało 
u 23-letniego mieszkańca Łęcznej 
ponad 2 promile alkoholu. Do tego 
okazało się, że mężczyzna nie posiadał 
prawa jazdy bowiem sąd zakazał mu 
prowadzenia jakichkolwiek pojazdów 
mechanicznych.

Obaj kierowcy za swoje czyny 
odpowiedzą przed sądem. Grożą im 2 
lata więzienia. 
Pożar instalacji

3 grudnia po godz. 10,30 zastęp z 
JRG KP PSP w Łęcznej wyjechał do po-
żaru instalacji elektrycznej w budynku 
mieszkalnym w Ziółkowie gm. Spiczyn. 
Strażacy przy pomocy gaśnicy prosz-
kowej zlokalizowali i ugasili ogień, a 
budynek przewietrzyli. 
Niebezpieczna choroba

3 grudnia przed godziną 14 w 
Zofiówce (gmina Łęczna) na drodze 
krajowej numer 82 doszło do wypadku. 
Kierowca samochodu audi A3 stracił 
panowanie nad autem i wjechał do 
rowu. W wyniku zdarzenia pasażerka 
samochodu złamała rękę, do szpitala 
przewieziono też małe dziecko, które 
doznało ogólnych potłuczeń. Kierow-
ca audi był trzeźwy, prawdopodobnie 
podczas jazdy dostał ataku padaczki. 
Pierwszej pomocy poszkodowanym 
udzielił lekarz, który przypadkowo trafił 
na miejsce wypadku, później zajęli się 
nimi strażacy i pogotowie ratunkowe. 
Wpadli z łupami

Łęczyńscy kryminalni zatrzymali 
29 listopada po południu sprawców kra-
dzieży artykułów spożywczych i che-
micznych z dwóch sklepów w Łęcznej. 
Łączną wartość skradzionych towarów 
oszacowano na ponad 270 zł.  Dorosłym 
sprawcom za popełnione przestępstwo 

grozi kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Nieletnim zajmie się sąd rodzinny. 
Dwaj to mieszkańców Lublina w wieku 
16 i 23 lat, trzeci ma lat 18 i mieszka w 
gm. Wólka Lubelska. 

Policjanci na ul. Wiosennej za-
trzymali do kontroli pojazd marki opel 
astra, po tym jak otrzymali informację, 
że w okolicy dwóch sklepów w Łęcznej 
przebywają trzej nieznani mężczyźni, 
którzy dokonują kradzieży sklepowych. 
Policjanci w samochodzie na tylnej ka-
napie znaleźli torbę podróżną, w której 
było blisko 30 czekolad, szampony i 
odżywki do włosów. Mężczyźni zostali 
zatrzymani, przewiezieni do komendy 
a następnie usłyszeli zarzuty kradzieży. 
Dorosłym sprawcom  grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności,  nieletnim 
zajmie się sąd rodzinny.
Kradli butle 

W nocy z 24 na 25 listopada trzech 
mężczyzn skradło mieszkańcowi gminy 
Ludwin jedną pustą i cztery pełne butle 
z gazem. Pokrzywdzony oszacował 
straty na ponad 800 zł. Już po kilku go-
dzinach od zgłoszenia policjanci ustalili 
sprawców tego zdarzenia. Okazali się 
nimi dwaj bracia w wieku 21 i 16 lat 
oraz ich 20-letni kolega, mieszkańcy 
gm. Ludwin. – Podczas przeszukania 
w domu u 21-latka policjanci znaleźli 
jedną butlę. Pozostałe cztery ukryte 
były w zaroślach niedaleko miejsca 
jego zamieszkania. Odzyskane butle 
wróciły do właściciela – powiedziała 
Magdalena Myśliwiec, rzecznik praso-
wy łęczyńskich policjantów. Dorosłym 
złodziejom grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności, natomiast nieletnim 
zajmie się sąd rodzinny.
Pożar w Jaszczowie

25 listopada br. o godz. 1 w 
nocy do Komendy Powiatowej PSP 
w Łęcznej wpłynęło zgłoszenie  
o pożarze budynku mieszkalnego 
w Jaszczowie gm. Milejów. Paliło 
się jedno z pomieszczeń w muro-
wanym budynku mieszkalnym oraz 
drewniany strop nad nim. Płomienie 
przedostały się również na korytarz 
gdzie znajdował się piec co. oraz za-
sobnik na wodę. Działania utrudniała 
znajdująca się w pomieszczeniu butla z 
gazem propan-butan. W akcji gaśniczej 
trwającej ponad 2,5 godz. brały udział 
4 zastępy straży pożarnej – ogółem 16 
strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe, 
Pogotowie Energetyczne i Policja. Po-
gotowie ratunkowe udzieliło pomocy 2 
osobom, które były na miejscu zdarze-
nia.                                            (nor)

W przywoływanym już przykładzie 
Lublina, wysokość opłat za środki trans-
portu zależy m.in. od spełniania przez 
samochody norm ekologicznych. Na 
przykład w Łęcznej podatek od samo-
chodów ciężarowych  o dopuszczalnej 
masie całkowitej 3,5-5 ton wynosi 590 
zł. W Lublinie za taki pojazd spełniający 

przynajmniej normę EURO 2 zapłacimy 
576 zł, za nie spełniający 636 zł. W Lu-
blinie od autobusu o liczbie miejsc do 
siedzenia mniejszej niż 30 miejsc, speł-
niającego normę co najmniej EURO 2 lub 
posiadającego instalację gazową – 960 zł, 
zasilanego energią elektryczną – 912 zł, za 
pozostałe – 1116 zł. W Łęcznej jednolita 
stawka wynosi aż 1350 zł.

Jakimś usprawiedliwieniem dla 
władz jest trudna sytuacja ekonomicz-
na, niekorzystne zmiany przepisów, 
nakładające na samorządy coraz więcej 
obciążeń finansowych, a głównie pro-
blemy z finansowaniem oświaty, która 
pochłania już blisko połowę budżetu, 
a państwowe subwencje nie pokrywają 
nawet wypłat dla nauczycieli. Patrząc 
jednak perspektywicznie brak zachęt 
dla przedsiębiorców kolejnych budżetów 
Łęcznej na pewno nie poprawi.

Szczegóły dotyczące wszystkich 
podatków i opłat lokalnych można zna-
leźć w łęczyńskim Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie UM w Łęcznej.

R. Nowosadzki 

Wyższe podatki
dok. ze str.1
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Dla wszystkich, którzy nie mo-
gli posłuchać audycji „Barbórkowy 
apetyt na radio” przedstawiamy ją w 
skrócie.

Fantastyczne warunki do uprawiania 
piłki nożnej, najnowocześniejszy stadion 
w regionie –  tymi słowami redaktor Mo-
nika Januszek zaczęła charakteryzować 
miasto. O tym, jak w Łęcznej uczy się 
młodych piłkarzy mówił Sławomir Pogo-
nowski, trener juniorów GKS Bogdanka. 

- Trzeba zaczynać pracę z malu-
chami w sposób zabawowy i stopniowo 
podnosić poprzeczkę – mówił trener, 
który wspominał o dawnych młodzikach, 
którzy dziś osiągają sukcesy. – Liczy się 
to, żeby nie tylko wychować piłkarza, ale 
też człowieka – dodawał.

Jak mówiła w rozmowach z „Poje-
zierzem” redaktor Monika Januszek w 
audycji nie chciała przedstawiać Łęcznej 
sztampowo. – Chcemy pokazać, że to nie 
tylko miasto górnicze, „sypialnia”, ale też 
miejsce, w którym mieszkańcy realizują 
własne pasje – tłumaczy Januszek. 

Dlatego jej gośćmi byli m.in. stu-
denci Arkadiusz Zalewski i Przemysław 
Sobolewski, członkowie Busimy - grupy 
zwiedzającej świat 9-osobowym Fordem 
Transitem. Mówili np. o planowanej 
na przyszłe wakacje trasie w kształcie 
ósemki, w czasie której przejadą 20 tys. 
km – najpierw w kierunku północnym, 
później na południe. 

Książki związane z naszym miastem 
redaktorce wręczył Eugeniusz Misiewicz, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łęczyńskiej. – Łęczna to miasto trzech 
rynków, gdzie większość mieszkańców 
stanowiła ludność żydowska, którą nawet 
dopuszczano do wyboru burmistrza – mó-
wił o Łęcznej.  

W audycji zamówionej przez urząd 
miejski nie zabrakło także burmistrza 
Teodora Kosiarskiego, który opowiadał o 
swoim związku z Łęczną. – Jestem z krwi 

i kości łęcznianinem, tu się urodziłem i 
wychowałem na peryferiach tego miasta. 
Mieszkam w Łęcznej od dziecka, nie li-
cząc krótkich epizodów: szkoły średniej, 
studiów i pracy w Zagłębiu Dąbrowskim 
– opowiadał Kosiarski. - Zostałem burmi-
strzem, bo zależało mi na rozwoju Łęcznej. 
Dużą szansą dla miasta były środki unijne 
i myślę, że tę szansę w 99,9 proc. wyko-
rzystaliśmy. Ludzie, którzy przyjeżdżają 
teraz do Łęcznej nie poznają jej, są w 
szoku, że tak szybko się zmieni – chwalił 
się burmistrz. 

O przyszłej wizytówce miasta, którą 
ma być Stare Miasto mówił urzędnik 
ratusza Adam Tarka. – Przy rewitaliza-
cji tej części miasta korzystamy m. in. 
z przedwojennych zdjęć. Chcemy być 
miastem nowoczesnym odwołującym się 
do tradycji – tłumaczył Tarka.

Rzecznik urzędu miejskiego Grze-
gorz Kuczyński mówił o „najlepszym 
środku lokomocji po powiecie łęczyń-
skim”, czyli rowerze. – Pomagamy 
cyklistom organizując rajd „Łęczna na 
rowery”, ale będziemy też wydawać mapki 
i przewodniki rowerowe – zapowiadał 
Kuczyński. 

W radiu można było także posłu-
chać o współpracy Łęcznej z ukraińskim 
Kowlem. – Wspólnie realizujemy projekty 
unijne, które mają duże znaczenie dla 
naszych wschodnich sąsiadów. Uczą się 
procedur, które mogłyby się im przydać 
w przypadku wejścia Ukrainy do Unii 
Europejskiej – mówił Tomasz Błaszczyk, 
urzędnik łęczyńskiego ratusza.

- To świetna forma promocji miasta, 
tym bardziej, że urząd nic za nią nie za-
płacił, bo odbyła się dzięki sponsorom – 
chwalił audycję rzecznik Kuczyński.

„Studio na kółkach”, czyli samochód 
radia Lublin z dużą anteną satelitarną na 
dachu stanął przed łęczyńskim ratuszem 
w sobotę 3 grudnia. 

Kamil Kulig

Promocja w Radiu LublinUroczystości w Cycowie
Następnie oddano do użytku plac zabaw i parking przy ze-

spole boisk „Orlik” w Cycowie, wykonane  w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. Na placu zabaw zainstalowane są też 
urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych tak by chętniej przychodzili 
tu ze swoimi dziećmi.

Budynek Urzędu Gminy w Cycowie wybudowany w 
latach 1937-1938 po tak długim użytkowaniu wymagał ka-
pitalnego remontu. W jego ramach do budynku dobudowane 
zostało dodatkowe skrzydło wraz z klatką schodową i windą, 
zmodernizowana została też kotłownia. Podczas prac budow-
lanych odkryto „Akt Erekcyjny” budynku z 1937r. Historyczny 
akt wraz z dokumentami nowej części budynku umieszczono w 
ścianie budynku oznaczając to miejsce tablicą.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
i instytucji wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy z 
sąsiednich gmin oraz lokalna społeczność. Wszystkie wy-
mienione obiekty poświęcił ks. kanonik Adam Sołtysiak, 
proboszcz miejscowej parafii. Podsumowaniem uroczysto-
ści była konferencja nt. Powstania Styczniowego i historii 
gminy Cyców. Później zebrani mieli okazję podziwiać w 
Domu Kultury wyroby sztuki ludowej oraz kulinarnej pań 
z kół gospodyń licznie działających w gminie Cyców.

tekst i zdjęcia R. Nowosadzki

dok. ze str. 1
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W tradycyjny sposób, mówiąc „Szczęść Boże”, prezydent Bronisław 
Komorowski złożył w Bogdance życzenia wszystkim górnikom z okazji 
ich święta. Była to pierwsza tak wysokiej rangi wizyta w lubelskiej 
kopalni.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślał, że górnictwo ma w Polsce 
przyszłość, ma szansę na rozwój. - Widać to po danych przedstawionych przez 
pana prezesa. Górnictwo, mimo, że przeżywało, także tu w Bogdance trudności 
w okresie transformacji ustrojowych, ma swoją szansę, jeśli dostrzegą ją ludzie 
odważni, zdolni do szukania nowych odpowiedzi w obliczu nowych wyzwań - 
stwierdził prezydent. - Życzę wszystkim górnikom w Polsce, aby mieli odważnych 
szefów, aby w sobie znajdowali odwagę myślenia w sposób zupełnie nowoczesny i 
żeby nie tracili wiary i przekonania, że polskie górnictwo ma swoją dobrą szansę 
- powiedział prezydent. Podkreślił też, że jako społeczeństwo musimy się nauczyć 
dobrej, mądrej i odpowiedzialnej konkurencji. - Także takiej, w której dba się o 
ludzi, dba się o pracowników. Nie ma lepszych form niż akcjonariat pracowniczy 
w jakimś wymiarze, bo on powoduje, że ludzie utożsamiają się z miejscem pracy, 
pracują na swoje własne szanse i na szanse całej zbiorowości - mówił Komorowski, 
przypominając, że górnicy z Bogdanki są jednocześnie akcjonariuszami spółki w 
której pracują.

O dobrych perspektywach dla górnictwa mówił też obecny na uroczystości 
wiceminister gospodarki Maciej Kaliski, który wspominając o trudnym okresie, 
kiedy to wszyscy mówią o gospodarce niskowęglowej, która ma podobno uratować 
świat przed katastrofą ekologiczną, podkreślił, że „my mówimy nie gospodarka 
niskowęglowa, tylko gospodarka niskoemisyjna. Stwierdził też, iż „w bilansie 
energetycznym Polski węgiel był, jest i będzie podstawowym surowcem energe-
tycznym, ale będziemy go wykorzystywać tak, żeby szkody ewentualne dla klimatu 
eliminować”.

Z kolei Mirosław Taras, prezes LW Bogdanka S.A. mówił z satysfakcją: - Udo-
wadniamy, że górnictwo nie musi wyciągać rąk po pieniądze z budżetu państwa. 
Na Śląsku mówią, że górnictwo to służba i zysku z tego się nie osiąga. Pokazujemy, 
że można wypracować zysk w kopalni.

Dał jednak wyraz swojej trosce o niektóre niepokojące go rządowe zapowiedzi 
kolejnych obciążeń podatkowych dla górnictwa, jak też o zamiarze ograniczenia 
pracy górników w soboty i w niedziele. Zdaniem Tarasa polskie górnictwo nie jest w 
tak znakomitej kondycji, żeby obkładać je kolejnymi podatkami. - Miliardy złotych 
zainwestowane pod ziemią w majątek muszą pracować w soboty i w niedziele, aby 
przynosiły górnictwu zyski i by górnictwo nie było kulą u nogi dla całego społe-
czeństwa - podkreślał prezes Taras.

Prezydent Komorowski po uroczystościach w cechowni zjadł w kopalnianej 
stołówce uroczysty, górniczy obiad, zwiedził też nową kopalnię Bogdanki - Stefa-
nów II, dzięki której w 2013 r. spółka ma wydobywać 11,5 mln ton węgla rocznie. 
To dwa razy więcej niż teraz. Dla porównania w 2010 r. wszystkie polskie kopalnie 
wydobyły 76 mln ton węgla.                                                                             RN

Prezydent RP w Bogdance



5
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W naszej gminie w miejscowości  Puchaczów już drugi raz będzie funkcjono-
wało sztuczne lodowisko - „Biały Orlik”, które zlokalizowane jest na kompleksie 
boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Lodowisko posiada wymiary 
30x17 metrów. 

 Na chwilę obecną są już rozłożone tzw. bandy oraz pełne orurowanie lodowiska, 
jednakże czekamy na odpowiednie warunki atmosferyczne mianowicie spadek tempe-
ratury przynajmniej do 0 st. Celsjusza, aby wykonać wylewkę czynnikiem chłodzącym 
na bazie glikolu etylowego oraz uruchomić agregat, który zamrozi tafl ę lodową.

14 listopada 2011r., w Staro-
stwie Powiatowym w Lublinie, 
przedstawiciele gminy Puchaczów 
uczestniczyli w konferencji pod-
sumowującej etap regionalny III 
edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Przyjazna Wieś”- na najlepszy 
projekt zrealizowany na terenach 
wiejskich w zakresie infrastruktury 
przy wsparciu środków unijnych. 
Uroczystej inauguracji konferen-
cji dokonał Sławomir Sosnowski 
wicemarsza łek  Województwa 
Lubelskiego.

Konkurs został zorganizowany 
przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego, 
Departament Koordynacji Projek-

Gmina  Puchaczów  na  podium!

Lodowisko „Biały Orlik” w Puchaczowie 

Wizyta świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez wszystkie dzieci. Tak było 
i w tym roku. Ku radości dzieci ten oczekiwany cały rok Gość przybył do Przedszkola 
w Puchaczowie z wójtem Gminy Puchaczów Adamem Grzesiukiem. Wszystkie przed-
szkolaki były na tę wizytę przygotowane, wszystkie odświętnie ubrane stawiły się do 
przedszkola i starały się być grzecznymi.

Św. Mikołaj podziękował za ciepłe przyjęcie. Bardzo się ucieszył, że w tym roku 
również czekało na niego tak dużo dzieci. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał, aby były 
grzeczne, słuchały rodziców oraz pań  w przedszkolu.

W nagrodę zostawił dla każdego dziecka prezent. Wójt podarował przedszkolakom 
piękny, ogromny telewizor i książeczki.  Radość dzieci była ogromna.

Mikołaj obiecał wszystkim przedszkolakom, że jeśli będą grzeczne, to odwiedzi ich 
ponownie z ogromną przyjemnością.                                                         Ewa Bochra

W dniu 6 grudnia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury  w Pu-
chaczowie zagościł Św. Mikołaj, 
przybył do dzieci obdarowując 
je prezentami.

Spotkanie prowadził ambasador 
Mikołaja zabawiając zebranych 
mnóstwem gier, zabaw i konkurencji. 
W  wesołej atmosferze, wyczekując 
głównego gościa bawiliśmy się około 
dwóch godzin. Mikołaj przygotował 
się sumiennie do spotkania z małymi 
mieszkańcami gminy Puchaczów, 
wręczył atrakcyjne podarunki dla 
sześćdziesięciorga dzieci, poświęcił 
im dużo czasu i uwagi.

Myślimy że uroczystość można 
zaliczyć do bardzo udanych a po-

tów Europejskich. Przebiega on 
w dwóch etapach: regionalnym i 
centralnym. 

Wójt gminy Puchaczów przed-
stawił prezentację multimedialną 
zgłoszonego projekt pn” Moderni-
zacja ujęcia wody w Wesołówce”. 
Po przedstawie-
niu innych gmin 
z  t e r e n u  w o j . 
lubelskiego wła-
snych prezenta-
cji o zrealizowa-
nych przedsię-
wzięciach,  zo-
stały ogłoszone 
wyniki. 

Gmina Pu-
chaczów w ka-

Spotkanie z Mikołajem w Puchaczowie
twierdziły to uśmiechnięte, wdzięczne 
dziecięce buzie.  

Dziękujemy wszystkim za uczest-

tegorii infrastruktury ekologicznej 
zajęła I miejsce za w/w projekt. W 
nagrodę otrzymała telewizor pla-
zmowy oraz uzyskała nominację do 
uczestnictwa w konkursie na szcze-
blu centralnym, gdzie będzie repre-
zentować województwo lubelskie. 

nictwo w tegorocznym spotkaniu i 
zapraszamy w przyszłym roku.

GOK Puchaczów     

Mikołaju, Mikołaju kocham cię ogromnie

NAGRODY

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu: 
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska, Natalia Golonka, 
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ROCZNICE

PRESTIŻOWA NAGRODA 
DLA STAROSTWA

BARBÓRKA W SZKOLE GÓRNICZEJ

Wysiłek przy pracy nad nowym portalem 
www.turystyka-pojezierze.pl został doceniony.  
1 grudnia Starosta Łęczyński Adam Niwiński 
odebrał „Kryształową Elkę” z rąk Dyrektora 
Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Piotra Franaszka.  Choć konkuren-
cja deptała nam po piętach w kategorii „strona 
internetowa” zdobyliśmy 
I miejsce.

„Skarbem Powia-
tu Łęczyńskiego są jego 
jeziora i przynależność 
do Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego. Turystyka 
jest dziedziną, którą stale 
należy rozwijać, dlatego 
naszym priorytetem jest 
promocja walorów jakie 
posiadamy, unikatowych 
na skalę regionu. Portal, 
który udało nam się stwo-
rzyć w sposób znaczący 
przyczyni się do realizacji 
tego celu” – powiedział 
Starosta Adam Niwiński 
odbierając nagrodę. 

Portal turystyczny Po-
jezierza Łęczyńsko – Wło-
dawskiego został doceniony 
przede wszystkim za nowatorskie podejście. 
Atrakcyjność zawartej treści będzie służyć tu-
rystom przy zwiedzaniu barwnych  zakątków 
naszego pojezierza.  Korzystając z aplikacji planera 
turystycznego na własną rękę można stworzyć 
trasę wycieczki, a poprzez wydruk samemu stwo-
rzyć własną mapę wyprawy! Turysta korzystający 

z planera może również wybrać jedną z kilku 
zaproponowanych szlaków rowerowych. Po wy-
braniu trasy zostaje przekierowany na flashbook 
z interaktywnym przewodnikiem rowerowym, 
który może pobrać w formacie pdf, wydrukować 
lub ściągnąć w formacie mp3 jako audioprzewod-
nik. Efektowna i niepowtarzalna szata graficzna, 
wyróżnia go spośród innych serwisów interneto-
wych. Zdjęcia autorstwa Marcina Nawrockiego, 
stanowiące tło strony, doskonale oddają klimat 

i charakter Pojezierza Łę-
czyńsko-Włodawskiego, 
podkreślając jego główne 
atuty tj. bogactwo przyro-
dy, kameralność, spokój 
i ciszę.

Przyznając nagrodę 
naszemu portalowi jury 
konkursowe wzięło pod 
uwagę m.in. jego atrakcyj-
ność wizualną, atrakcyj-
ność treści, nowatorstwo 
podejścia i kreatywność 
rozwiązań, a także podjęte 
działania promocyjne i ich 
efektywność.

„Tworząc stronę 
chcieliśmy spełnić oczeki-
wania turysty. Aby temu 
sprostać należało wyjść 
poza ramy podziału admi-
nistracyjnego. Promocję 

naszego powiatu opieramy zatem na potencjale 
całego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 
jako niezwykłej i kameralnej przestrzeni. Turysta 
przyjeżdżając do nas nie chce pozostać w jednym 
miejscu. Jego interesuje również najbliższe 100 
km. Efekt finalny przedsięwzięcia to wynik współ-
pracy wielu podmiotów, które zaprosiliśmy do 

współredagowania portalu” – dodaje Małgorza-
ta Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału FIRP.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod-
czas konferencji „Marka Lubelskie narzędziem 
rozwoju regionu”, która odbyła się 1 grudnia na 
dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Celem konkursu 
było wyłonienie najlepszych projektów służą-
cych promocji regionalnych produktów.

Oprócz kategorii strona Internetowa 
Kryształową Elkę przyznano w 4 innych:

1. Komunikacja marketingowa
2. Produkt markowy
3. Wydarzenie
4. Wydawnictwo promocyjne

Przypomnijmy, że strona www.turystyka-
pojezierze.pl powstała w ubiegłym roku, w ramach 
projektu „Magia miejsc. Promocja walorów 
turystycznych Lubelszczyzny” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Pomysłodawcą i 
realizatorem  innowacyjnego przedsięwzięcia był 
Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, 
Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powia-
towego w Łęcznej. Przy świetnej współpracy z 
wykonawcą strony- krakowską firmą EURA 7 
udało zrealizować się cel. Portal został utworzony 
w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania turystów, 
ale także mieszkańców naszego regionu. Ma służyć 
jako kompleksowe źródło informacji turystycznej 
na temat Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. 
Strona jest jednym z elementów budowy marki 
Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego i kreowa-
nia pozytywnego wizerunku pojezierza. Serwis 
jest  również platformą umożliwiającą promocję 
lokalnych firm, działających w branży turystycznej. 
Przy jego redagowaniu współpracujemy z wieloma 
partnerami z całego regionu. Jej administratorem 
jest działające w ramach Wydziału Funduszy Euro-
pejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powia-
tu Lokalne Centrum Informacji Turystycznej. 

Zapraszamy do współpracy: turystyka@
powiatleczynski.pl, Starostwo Powiatowe w 
Łęcznej al. Jana Pawła II 95a 21-010 Łęczna, tel. 
(081) 752 11 82 oraz do obejrzenia zwycięskiej 
strony: www.turystyka-pojezierze.pl 

5 grudnia w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej odbyły się uroczyste obchody 
górniczego święta połączone z ceremonią 
ślubowania klas pierwszych. 

Akademię barbórkową swoją obecnością 
zaszczycili: Stanisław Stachowicz, wieloletni 
Prezes LW „Bogdanka” S.A. – jeden z inicjatorów 
powołania ZSG w Łęcznej oraz przedstawiciele 
LW „Bogdanka” S.A., ks. 
Andrzej Lupa Proboszcz 
parafii św. Barbary w 
Łęcznej, Starosta Łę-
czyński Adam Niwiń-
ski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej 
Grzesiuk, Wicestarosta 
Kazimierz Budka, przed-
stawiciele związków 
zawodowych nauczy-
cielskich i kopalnianych oraz dyrektorzy szkół.

– Niezmiernie się cieszę, że tutaj jestem – 
mówił Stanisław Stachowicz zwracając się do 
uczniów – Uczcie się porządnie, w życiu jeżeli coś 
się robi to powinno się robić porządnie. Nigdy nie 
zabraknie miejsca dla ludzi, którzy są dobrzy w 
jakimkolwiek zawodzie. Myślę, że ci zbłądzili, 
którzy przyszli uczyć się tego zawodu, bo ktoś 
im powiedział, że może to łatwa szkoła. Trzeba 
ten zawód kochać, żeby być dobrym, a wtedy 
na pewno będziecie zadowoleni ze swoje pracy. 
Szczęść Boże! Niech żyje nam górniczy stan!

Uroczystość była jednocześnie okazją do 
wręczenia nagród w barbórkowych konkursach 

i imprezach sportowych, które miały miejsce w 
szkole i na kopalni. Statuetkę św. Barbary, będącej 
nagrodą za I miejsce w IV Barbórkowym Turnieju 
w Siatkówce kapitan drużyny z ZS nr 1 w Łęcznej, 
Piotr Zieliński wraz z dyrektorem Andrzejem 
Grzesiukiem. Następnie Starosta wręczył puchar i 
nagrodę dyrektora szkoły Konradowi Dziewirzowi 
za zdobycie I miejsca w I Barbórkowym Turnieju 
w Armwrestlingu. Przedstawiciele kopalnianych 
związków zawodowych: Marian Łupikasza, Zdzi-

sław Cichosz i Czesław 
Brzyski nagrodzili uczniów, 
którzy w konkursie BHP 
uzyskali najlepsze wyniki. 
Byli to: Jarosław Dobosz, 
Kacper Szymanek i Konrad 
Józefczuk. Nagrody dla 
zwycięzców w I Konkursie 
Wiedzy o św. Barbarze 
wręczył ks. Proboszcz. W 
kategorii wiedza nagrody 

otrzymali: Jakub Wysocki, Maciej Sikora, Kamil 
Obroślak, Magdalena Chodun, w kategorii prezen-
tacja multimedialna nagrody otrzymali: Grzegorz 
Gil, Agata Kowalczyk, Patrycja Romańczuk, Kacper 
Szymanek i Daniel Wiechnik.

Następnie uczniowie klas pierwszych 
złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując 
się godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 
dbać o jej honor, współtworzyć jej autorytet 
oraz czcić i szanować symbole szkoły, miasta 
i kraju, a także wartości narodowe. Aktu 
pasowania na pełnoprawnego członka ZSG 
dokonał Dyrektor Arkadiusz Marucha, poprzez 
uderzenie kilofem w ramię ucznia.
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Kronika Milejowska

Przegląd CycowaPrzegląd Cycowa

31 października 2011 roku w Gminnym Domu 
Kultury w Cycowie miało miejsce spotkanie inte-
gracyjne, połączone z Dniem Edukacji Narodowej 
oraz z uroczystością „Pasowania na Przedszkola-
ka”. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu: 
„Punkty Przedszkolne szansą edukacyjną dla 
dzieci wiejskich z Gminy Cyców” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do grona przedszkolaków dołączyło 89 dziel-
nych i uśmiechniętych zuchów z ośmiu punktów 
przedszkolnych w: Bekieszy, Garbatówce, Głę-
bokiem, Janowicy, Kopinie, Malinówce, Stawku 
i Świerszczowie. 

Uroczystość przygotowana przez kadrę za-
rządzającą projektem rozpoczęła się od powitania 
licznie przybyłych gości, m.in. : wójta gminy 
Cyców – p. Jana Baczyńskiego vel Mróz, zastęp-
cy wójta gminy Cyców – p. Wiesława 
Pikuły, przewodniczącej Rady Gminy 
Cyców – Marty Kociuby, ks. proboszcza 
Adama Sołtysiaka, dyrektorów szkół 
oraz rodziców i opiekunów dzieci. 

Następnie maluchy przedstawiły 
krótką część artystyczną przygotowaną 
przez wychowawczynie poszczególnych 
Punktów Przedszkolnych. Była m.in. 
piosenka pt. „Sekret czterolatka” oraz 
wierszyki o tematyce przedszkolnej. 
Wszystkie dzieci ubrane były w jedna-
kowe koszulki z logo projektu.  Za swój 

pierwszy występ mali artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Był to pierwszy tak ważny i 
poważny debiut naszych przedszkolaków. 

Następnie wszystkie maluchy złożyły 
uroczystą przysięgę, powtarzając głośno słowo 
„Przyrzekamy”. Po ślubowaniu wójt magicznym 
ołówkiem dokonał pasowania każdego dziecka na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tego wyjątkowego 
wydarzenia zastępca wójta wręczył każdemu 
dziecku dyplom, natomiast wychowawczynie 
rozdały drobne upominki finansowane w ramach 
projektu. Maluchy z ośmiu punktów przedszkol-
nych własnoręcznie potwierdziły swój udział w 
uroczystości przez odciśnięcie paluszka w kronice 
przedszkola. Uroczystość zakończyła się wspólną 
zabawą dzieci z rodzicami oraz pysznym poczę-
stunkiem dla wszystkich. 

Biuro projektu: 
Gmina Cyców, ul. Chełmska 42, 21-070 Cy-

ców, tel. 0-82/567-70-03 wew. 24.

Pasowanie na przedszkolaka

Dwa projekty w ramach Rządo-
wego Programu „Radosna Szkoła” 
zrealizowano na terenie Gminy 
Milejów.

W ramach pierwszego, kosztem 158 
483 zł, utworzono plac zabaw na terenie 
Zespołu Szkół Nr 1 w Milejowie przy 
ul. Szkolnej 1. Zakres prac obejmował 
roboty ziemne, wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni z płytek gumowych, wyko-
nanie odwodnienia i studni chłonnych, 
zagospodarowanie zieleni, montaż urzą-
dzeń i piłkochwytów. Plac zabaw został 
wyposażony w urządzenia zabawowo-
sprawnościowe: zestaw sprawnościowy 
Wojtek ZT-027, zestaw sprawnościowy 
Pająk ZT-023, huśtawka wagowa Ważka 
H-016, bujak na sprężynie Lew UK 005. 
Ponadto w obrębie placu zamontowano 
regulamin placu zabaw, ławkę z opar-
ciem oraz kosz na śmieci. 

W ramach drugiego przeprowadzo-
no modernizację szkolnego placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Łysołajach. Wartość pro-
jektu 116 077 zł. Zakres prac obejmował 
roboty ziemne, wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni z płytek gumowych, zago-
spodarowanie zieleni,  montaż urządzeń. 
Plac zabaw został wyposażony w nastę-
pujące urządzenia zabawowo-spraw-
nościowe: zestaw zabawowy Antek 
ZT-005, huśtawka podwójna H-013, 
huśtawka na sprężynie Ważka H-022, 
bujak przestrzenny Żaba UK-012, bujak 
na sprężynie Koniczynka UK-014, bujak 
na sprężynie Skuter UK-003. Ponadto w 
obrębie placu zamontowano regulamin 
placu zabaw, ławkę z oparciem oraz 
kosz na śmieci.

Projekty sfinansowano w połowie 
z Rządowego Programu „Radosna 
Szkoła”, a w połowie  ze środków fi-
nansowych Gminy Milejów.

Wcześniej niż tradycyjnie, bo już 
3 grudnia rozpoczął po gminie Mile-
jów wędrówkę z paczkami św. Miko-
łaj. Zawitał do Gminnego Ośrodka 
kultury w Milejowie na spotkanie 
z kilkudziesięcioosobową grupą 
uczniów ze szkół podstawowych.

Spotkanie ze św. Mikołajem po-
przedzone było spektaklem Teatru NA-
RWAL z Białegostoku, którego artyści 
w sposób bardzo 
interesujący i sku-
teczny angażowali 
dziecięcą widow-
nię do wspólnej 
zabawy.

Wiele emocji 
wzbudziły też gry, 
konkursy i zawo-
dy zręcznościowe 
prowadzone przez  
instruktora GOK, 
w którym dzieciaki 
bardzo chętnie bra-

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koła w Milejowie funkcjonuje od 23 
listopada 2006r. W tym roku obchodzi 
5-lecie funkcjonowania placówki. 
Rocznica ta zbiega się z bardzo ważnym 
dla nas wydarzeniem – przeniesieniem 
placówki do nowego obiektu mieszczą-
cego się w miejscowości Antoniów w 
budynku po szkole podstawowej. Budy-
nek ten został zmodernizowany i przy-
stosowywany dla potrzeb prowadzenia 
w nim działalności ośrodka wsparcia 
dla osób z upośledzeniem umysłowym, 
z którego aktualnie korzystać będzie 30 
pensjonariuszy.

Inwestorem zadania była Gmina 
Milejów,  z której budżetu na ten cel 
wydatkowano kwotę 277.956 zł. Dodat-
kowo dzięki aktywności PSOUU Koła 
w Milejowie udało się pozyskać środki 
z rezerwy budżetu państwa przekaza-
ne przez Lubelski 
Urząd Wojewódz-
ki w wysokości 
190.000 zł oraz z 
Samorządu Wo-
jewództwa Lu-
belskiego kwotę 
230.231 zł przeka-
zane przez Regio-
nalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej 
w Lublinie (środki 
z PFRON). 

Odbiór koń-
cowy odbył się 
15 listopada 2011 

roku a otwarcie budynku 13 grudnia 
2011 roku.

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w budynku w 
Antoniowie zapewni  godne warunki 
lokalowe do pracy rehabilitacyjno-
terapeutycznej, przyczyni się do 
prawidłowego rozwoju, wyrówny-
wania szans i zaspokajania potrzeb 
w zakresie społeczno-kulturalnym w 
integracji z otwartym środowiskiem. 
Wzmocni pozycję  PSOUU jako or-
ganizacji pozarządowej, strzegącej 
praw osób niepełnosprawnych i funk-
cjonującej w ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego.  
Budynek spełnia obowiązujące stan-
dardy dotyczące obiektów, w których 
prowadzone są Środowiskowe Domy 
Samopomocy. Jest to budynek bez 
barier architektonicznych w pełni 
przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych.

Nowa siedziba ŚDS w Milejowie

Radosna szkoła Gminne Mikołajki 2011
ły udział. Z niecierpliwością wyczeki-
wany Mikołaj , przywitany jak zwykle 
gromkimi okrzykami radości wręczył 
każdemu dziecku upominek.

Wyśmienite „Mikołajki” zakończo-
ne zostały poczęstunkiem dla wszyst-
kich uczestników spotkania, które 

zorganizowane i przygotowane zostało 
przez  Zarząd FORUM KOBIET GMI-
NY MILEJÓW.

W końcówce mijającego roku pojawiły się 
dobre wieści związane z podpisaniem umów na 
projekty dofinansowywane przez UE. Możemy się 
pochwalić, iż w  przyszłym roku zostaną zrealizo-
wane co najmniej trzy projekty unijne o wartości 
około 100 000 zł. Pisaniem wniosków zajmowali się 
pracownicy urzędu gminy, jednak sama inicjatywa 
była oddolna i pochodziła od mieszkańców. 

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom 
będzie realizowane urządzenie placu zabaw w miej-
scowości Dąbrowa, wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Ludwinie oraz zorganizowane zostaną obchody 
Święta Zezulina. Tego typu działania to szansa na 
integrację środowiskową, wyzwolenie nowych ini-
cjatyw oraz szansa na poprawę sytuacji w obszarze 
życia społecznego gminy. 

Pierwszy projekt zakłada stworzenie dzieciom 
warunków do bezpiecznej zabawy i aktywnego 
wypoczynku poprzez realizację inwestycji w postaci 
placu zabaw. Umożliwi to dzieciom nawiązywanie 

kontaktu z rówieśnikami, integrację z otoczeniem, 
naukę właściwych relacji międzyludzkich oraz wła-
ściwy rozwój psychofizyczny. Ciekawostką będzie 
wygląd nawiązujący do terenów pojezierza - element 
dekoracyjny w kształcie żagla. Kolejny projekt to 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ludwinie. Wy-
posażenie świetlicy umożliwi stworzenie miejsca 
spotkań kulturalnych, miejsca do rozwijania indywi-
dualnych zainteresowań, stworzy szansę na aktywne 
spędzanie wolnego czasu, integrację społeczności 
oraz pogłębianie relacji międzypokoleniowych. W 
istniejącej świetlicy wiejskiej, znajdującej się w 
budynku remizy strażackiej OSP, niestety brakuje 
podstawowego wyposażenia, umożliwiającego orga-
nizowanie różnych uroczystości. Dzięki projektowi 
zakupiony zostanie niezbędny sprzęt tj. lodówka, 
zmywarka, kuchnia gazową itp.  

Ostatnie przedsięwzięcie to  Święto Zezulina, 
które odbędzie się przy okazji odpustu w tej miejsco-
wości. Można powiedzieć, że to tradycyjna impreza, 
której główną atrakcją będzie pokaz strongmanów. 
Celem festynu jest propagowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu oraz propagowanie zdro-
wego trybu  życia.
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GKS Bogdanka II- Remisem dwa 
do dwóch na wyjeździe z Roztoczem 
Szczebrzeszyn piłkarze rezerw pierw-
szoligowca zakończyli rundę jesienną o 
mistrzostwo czwartej ligi, grupa lubelska. 
Pierwsza część sezonu w wykonaniu 
drugiej drużyny GKS Bogdanka była 
niezwykle udana. Zespół z dorobkiem 
trzydziestu jeden punktów zdobytych w 
piętnastu meczach plasuje się w tabeli 
na czwartym miejscu. Jesienią górnicy 
wygrali dziewięć meczów, zremisowali 
cztery i tylko dwa razy musieli uznać 
wyższość przeciwnika. Porażki ponieśli z 
liderem tabeli Wieniawą Lublin i w meczu 
inauguracyjnym rozgrywki, na własnym 
boisku, dwa do trzech z Lewartem Lu-
bartów. Nasz zespół strzelił najwięcej 
bramek w lidze, aż pięćdziesiąt osiem, 
jedną więcej niż lider z Lublina. Drużyna 
jesienią równie udanie prezentowała się w 
defensywie, tracąc tylko dwanaście bra-
mek, o jedną mniej niż najlepsza drużyna 
pierwszej części rozgrywek. 

Najlepszymi strzelcami zespołu są 
Krystian Michalak, zdobywca ośmiu bra-
mek i Krystian Wójcik, który siedmiokrot-
nie pokonywał bramkarzy przeciwników. 
GKS Bogdanka II dobre występy ligowe 
potwierdził również w rozgrywkach pu-
charowych, w których to po przejściu kilku 
szczebli w meczu o półfinał spotkał się z 
Górnikiem 1979 Łęczna. Zwycięstwo, trzy 
do zera GKS Bogdanka II zapewniły dwie 
bramki Krystiana Michalaka i jedna Kry-
stiana Wójcika. Mecz obejrzała rekordowa 
liczba widzów, jeżeli chodzi o rozgrywki 
pucharowe na tym szczeblu. Szacuje się, 
że na piłkarską rywalizację przybyło ty-
siąc trzystu widzów. Sam mecz wcale nie 
był jednostronny na co może wskazywać 
wynik. Piłkarze Górnika 1979 Łęczna po-
stawili GKS Bogdanka II bardzo wysoko 
poprzeczkę, grając z niezwykłą ambicją 
i zaangażowaniem, pokazując przy tym 
niemałe umiejętności i wedle oceny meczu 
trenera gości stworzyli więcej sytuacji do 
strzelenia bramek. Do siedemdziesiątej 
minuty zwycięzcy prowadzili tylko jeden 
do zera. Na ostateczny wynik meczu nie-
wątpliwie wpłynął fakt, że rezerwy zostały 

wzmocnione dziewięcioma piłkarzami z 
pierwszego zespołu GKS Bogdanka. Nie 
można wspomnieć o wręcz bajecznej opra-
wie meczu, którą zapewnili kibice Górnika 
1979 Łęczna. Oceniając atmosferę na 
trybunach trener Tomasz Herman powie-
dział, „łza się w oku kręci…” . Te słowa 
jakże zasłużonej osoby dla łęczyńskiej 
piłki dają wiele do myślenia i nie potrze-
bują komentarza. W półfinale pucharu na 
szczeblu LZPN GKS Bogdanka II zmierzy 
się wiosną przyszłego roku z Avią Świdnik 
lub Stalą Kraśnik.

Tur Milejów – Milejowianie w smut-
nych nastrojach kończyli piłkarską jesień 
o mistrzostwo klasy okręgowej, grupa 
Lublin. Zespół bowiem  w ciągu pięciu 
dni, poniósł dwie wysokie porażki ligowe. 
Najpierw w Piaskach uległej miejscowej 
Piaskovii zero do czterech, by następnie 
na zakończenie rywalizacji ligowej w tym 
roku, przegrać na własnym boisku jeden 
do czterech z Cisami Nałęczów. Kibiców 
milejowian szczególnie martwi i boli ta 
druga porażka. Bowiem nie dość, że po-
niesiona na własnym boisku, to na dodatek 
Cisy nie plasują się w ścisłej czołówce 
tabeli ligi, zajmując po piętnastu meczach 
siódme miejsce i były zdecydowanie w 
zasięgu Turu. Trzynaście punktów zdobyte 
w piętnastu meczach dało zespołowi w 
tabeli dwunaste miejsce na szesnaście dru-
żyn. Złożyło się na nie cztery zwycięstwa, 
jeden remis. Niestety dziesięciokrotnie 
Tur schodził z boiska pokonany. Zespół 
strzelił dwadzieścia jeden bramek, tracąc 
trzydzieści pięć. Najwyższe zwycięstwo 
w pierwszej części rozgrywek sezonu 
2011/2012 nasz zespół odniósł nad drużyną 
LZS Wierzchowiska, pokonując przeciw-
nika cztery do zera. Najwyższą porażkę 
zero do czterech poniósł z Piaskovią Piaski. 
Przed zespołem i jego trenerem Jackiem 
Kubickim, ciężka praca w przerwie zimo-
wej, by wiosną odmienić oblicze zespołu i 
znacznie poprawić bilans zwycięstw, które 
sprawią, że Tur będzie piął się w górę ligo-
wej tabeli, bo w przeciwnym razie będzie 
walka o utrzymanie do końca rozgrywek, 
której efekt jest nieznany. Niewątpliwie 
zespołowi przydałyby się wzmocnienia.

Błękit Cyców –Dwoma porażkami 
zakończyli występy w rundzie jesiennej, 
w klasie A grupa Lublin III piłkarze 
Błękitu Cyców. W ramach dwunastej 
kolejki przegrali na własnym boisku zero 
do dwóch ze Świdniczanką Świdnik. W 
ostatnim akordzie ligowej jesieni 2011 
nie sprostali na wyjeździe Tajfunowi 
Ostrów Lubelski. Mecz zakończył się 
porażką naszej drużyny dwa do trzech. 
Po pierwszej części sezonu, cycowianie 
z osiemnastoma punktami na koncie  
zajmują w tabeli ósme miejsce. Pięć 
meczów wygrali, trzy zremisowali i pięć 
przegrali. Bilans bramkowy wynosi plus 
cztery, dało go dwadzieścia sześć bramek 
strzelonych i dwadzieścia dwie stracone. 
Prawdziwą kanonadę strzelecką nasi 
piłkarze urządzili sobie w meczu, który 
najwyżej wygrali jesienią. Miało to 
miejsce w siódmej kolejce gier. Wów-
czas na własnym boisku rozgromili KS 
Nasutów sześć do zera. Błękit i jego 
kibice niemiło będą wspominać derby 
powiatu łęczyńskiego. Bowiem na wła-
snym boisku zespół z Cycowa uległ aż 
zero do czterech Ludwiniakowi Ludwin. 
Była to najwyższa porażka Błękitu w 
rundzie jesiennej.

Ludwiniak Ludwin – Cztery punkty 
więcej niż lokalny przeciwnik z Cycowa 
zdobyli piłkarze trenowani przez Mariusza 
Marca w pierwszej części rozgrywek o 
mistrzostwo klasy A, grupa Lublin III. 
Po niej to z dorobkiem dwudziestu dwóch 
punktów Ludwiniak plasuje się w tabeli 
na szóstym miejscu. W trzynastu meczach 
siedmiokrotnie zwyciężał, raz zremisował 
i pięć razy przegrywał. Piłkarze z Lu-
dwina strzelili trzydzieści dwie bramki, 
stracili zaś dwadzieścia sześć. W ostatnim 
meczu rundy jesiennej, nasz zespół na 
własnym boisku wygrał pięć do trzech 
GLKS Michów. Najwyższe zwycięstwo 
ludwinian tej jesieni, to cztery do zera 
w Cycowie z Błękitem. Najmniej miło 
z jesiennych meczów zespół z Ludwina 
będzie wspominał konfrontację z siódmej 
kolejki. Wówczas to Ludwiniak został w 
Ostrowie Lubelskim rozgromiony przez 
Tajfun pięć do zera.

Mariusz Łagodziński

Podsumowanie jesieni

Zawodnicy Górnika 1979 Łęczna 
swoimi jesiennymi występami na B-
klasowych boiskach  zrobili duży krok do  
awansu o klasę wyżej. Górnicy z komple-
tem sześciu zwycięstw otwierają ligową 
tabelę (wynik spotkania z LKS Biskupice 
anulowano po tym, jak drużyna wycofała 
się z ligi). Dobrą formę zaprezentowali 
także w okręgowym Pucharze Polski, gdzie 
„zielono – czarni” dopiero w ćwierćfinale 
ulegli 3:0 znacznie wyżej notowanym 
rezerwom GKS Bogdanka.

Mimo komfortowej sytuacji w lidze, 
działacze klubu reaktywowanego przez 
kibiców nie osiedli na laurach. - W czasie 
przerwy między rundami planujemy roze-
grać  kilka spotkań sparingowych – mówi 
Tomasz Płaza, wiceprezes Górnika.  20 
listopada mieliśmy grać z Perłą Rokitno, 
ale do meczu nie doszło z przyczyn nieza-
leżnych od nas – dodaje.

O tym jak bardzo poważnie włodarze 
klubu podchodzą do prowadzenia swojego 

klubu, świadczą ich ostatnie działania. 
Trener Jacek Fiedeń 23 listopada wziął 
udział w VI edycji konferencji „Szkolenie 
dzieci i młodzieży na świecie”. Sympo-
zjum w warszawskim Torwarze zorga-
nizował Polski Związek Piłki Nożnej, a 
wśród wykładowców znaleźli się m.in. 
trenerzy akademii AC Milan i Celticu 
Glasgow.  

Jedynym problemem „zielono – 
czarnych” w najbliższym czasie wydają 
się być możliwe  braki kadrowe. Z 
końcem roku kończy się okres wypo-
życzenia Damiana Osucha, Roberta 
Oziemczuka, Daniela Ruska, Marcina 
Kędzierskiego i Kamila Jabłońskiego. 
Brak tych zawodników znacznie ograni-
czyłby siłę zespołu w rundzie wiosennej. 
Jak zapowiada Płaza, władze klubu 
zamierzają podjąć rozmowy w sprawie 
wypożyczenia każdego z tych graczy na 
dłuższy czas.

Ł. Olszewski

1 grudnia Górnik 1979 Łęczna zmie-
rzył się w charytatywnym spotkaniu z 
Legendami Górnika. Mecz rozegrano w 
hali Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej przy ul. 
Jaśminowej. Lepsi okazali się piłkarze B 
– klasowego Górnika 1979, którzy ograli 
starszych kolegów 15:11. Jednak wynik tej 
rywalizacji nie był najważniejszy. Orga-
nizatorzy spotkania zebrali blisko cztery 
tysiące złotych na Mikołajki dla dzieci z 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Kijanach. 

Przy wejściu kibice mieli możliwość 
kupna biletu – cegiełki w symbolicznej 
cenie 19,79 zł. W zamian mogli przypo-
mnieć sobie grę zawodników, którzy lata 
temu występowali w łęczyńskim Górniku. 
W drużynie Legend zagrali m. in. Andrzej 
Borowiec, Zbigniew Kowalski, Mirosław 
Zagrodniczek, Sławomir Nazaruk, Andrzej 
Kubica i Grzegorz Bronowicki. Ze wzglę-
dów zawodowych z zaproszenia organi-
zatorów nie skorzystali Artur Koniarczyk 
i trener Jacek Zieliński.

- Świetny cel i świet-
na zabawa – powiedział 
po meczu Sławomir 
Nazaruk, który przed 
spotkaniem został uho-
norowany przez kibiców 
za czas spędzony w łę-
czyńskim klubie. Trochę 
ludzi przyszło i myślę że 
dobrze się bawili, a przy 
okazji przypomnieli so-
bie trochę kto kiedyś grał 
w Górniku – dodał.

Zawodnicy biorący udział w spo-
tkaniu docenili atmosferę panującą w 
hali: - Dzisiejsza atmosfera na trybunach 
była jak na meczu ligowym. Dużo lepsza 
niż ta, która była tutaj dziesięć lat temu 
w lidze – powiedział Zbigniew Kowalski, 
były obrońca Górnika Łęczna, aktualnie 
pracujący z młodzieżą w Zniczu Prusz-
ków. - Atmosfera na trybunach byłaby do 
po zazdroszczenia przez nie jeden klub. 
Wielu może się od łęczyńskich kibiców 
uczyć kultury i dobrego dopingu. - dodaje 
Mirosław Zagrodniczek.

Zadowoleni z imprezy są również 
działacze Górnika 1979 Łęczna: - Spodzie-
waliśmy się większej ilości kibiców na trybu-
nach, nie mniej jednak cieszy zebrana kwota. 
Dziękujemy wszystkim którzy w najmniejszy 
sposób się do tego przyczynili. Szczególnie, 
Sławkowi Nazarukowi za pomoc w ścią-
gnięciu legend oraz dyrektorowi ZS nr 2 za 
udostępnienie hali - podsumował Tomasz 
Płaza -wiceprezes Górnika 1979 Łęczna. 

                                                        Ł.O.

Za nami IV Turniej Barbórkowy 
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej. Do rywalizacji 
przystąpiły cztery zespoły męskie. Jak 
powiedział Arkadiusz Marucha Dyrektor 
Zespołu Szkół Górniczych w Łęcz-
nej celem turnieju jest popularyzacja 
siatkówki w powiecie łęczyńskim jak 
również województwie lubelskim oraz 
integracja młodzieży ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Podkreślił, że integracja 
przebiega w miłej, sportowej atmosferze, 
przy dużym zainteresowaniu kibiców, 
którzy żywo dopingują swoje drużyny. 
Zwycięzcą tegorocznej edycji została 
drużyna Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcz-
nej. Drugie miejsce zajęli gospodarze, 
siatkarze Zespołu Szkół Górniczych w 
Łęcznej. Na najniższym stopniu podium 
uplasował się Zespół Szkół w Ostrowie 
Lubelskim. Czwarte miejsce przypadło 
w udziale Zespołowi Szkół Rolniczych 
w Kijanach. 

W pierwszy piątek grudnia w Ze-
spole Szkół Nr 1 w Łęcznej odbył się 
Powiatowy Turniej Siatkówki Chłop-
ców. W tych zawodach triumfowali 
siatkarze Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kijanach. Drugą lokatę wywalczyła 
drużyna Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej. Z trzeciej lokaty cieszyli 
się zawodnicy Zespołu Szkół Nr 1 w 
Łęcznej, czwartą lokatę zajęła drużyna 
Zespołu Szkół w Milejowie.

redil

Zagrali dla dzieci Siatkarskie boje W Górniku Łęczna nie próżnują

W sobotę 17 grudnia Port Lotniczy Lublin organizuje dla mieszkańców 
Lubelszczyzny Dzień Otwarty na terenie budowy lotniska. Będzie to ostatnia 
w tym roku szansa, aby zobaczyć na własne oczy jak powstaje ta największa 
inwestycja regionu. 

Z kilku miast województwa lubelskiego w sobotnie przedpołudnie wyjadą specjal-
ne autobusy, które zabiorą chętnych na lotnisko. Mieszkańcy Łęcznej i okolic, którzy 
chcieliby zobaczyć jak przebiega budowa naszego okna na świat, mogą jeszcze w piątek 
dzwonić pod numer redakcji Pojezierze (81 752 22 77) w godz. 10-16 i rezerwować 
miejsce w autobusie, który odjedzie z dworca autobusowego w Łęcznej. Udział w 
wycieczce weźmie  pierwsze 50 osób, które zadzwoni do redakcji. 

Impreza potrwa od godz. 11 do 14. Zwiedzający będą mieli niepowtarzalną 
okazję, aby zobaczyć gotową już płytę postoju samolotów oraz powstający terminal 
pasażerski, którego budowa trwa dzień i noc. Przedstawiciele Portu Lotniczego Lublin 
opowiedzą o inwestycji i odpowiedzą na pytania zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy!

Darmowa wycieczka na lotnisko
Zadzwoń i zarezerwuj miejsce
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Ogłoszenia drobne

BUSiMY czyli grupa studentów, 
którzy postanowili spełnić swoje ma-
rzenia o podróżowaniu,  nie daje o 
sobie zapomnieć.  Pomimo panującego 
już świątecznego nastroju i  spadającej 
temperatury,  ich myśli krążą wokół 
wakacyjnych planów. 

O tym jak wciąż żywe są wspomnienia z 
tegorocznych wypraw i jak bardzo zajmujące 
przygotowania do kolejnych podróży, można 
było usłyszeć na ogólnopolskim Festiwalu 
Wypraw Zmotoryzowanych w Świdnicy pod 
Wrocławiem. BUSiMY pojawiło się tam ze 
swoim pojazdem na łęczyńskich blachach i 
prezentacją poczynań oraz przygód jakich 
doświadczyli w czasie ostatnich wakacji. 

Na festiwalu zaprezentowali się po-
czątkujący podróżnicy i tacy, którzy zjeź-
dzili już kawał świata. Usłyszeć można 
było m.in. o perypetiach dwóch autostopo-
wiczów,  jadących na spotkanie z Dalajla-
mą, małżeństwa zafascynowanego Nową 
Zelandią i podróżnika przemierzającego 
świat skuterem. Wspomnienia pasjonatów 
trwały do późnej nocy i zaowocowały 
entuzjastyczną wizją planowania dalszych 
eskapad. Wszystkich, którzy mają w sobie 
chęć poznawania odległych państw i ich 
kultury w miłym gronie i intymnej atmos-

ferze, ekipa BUSiMY zaprasza do udziału 
w wydarzeniu za rok.

Emocje związane z festiwalem mają 
już za sobą, czas wrócić do organizowania 
przyszłorocznej wyprawy, noszącej tytuł 
„Euro Północ - Południe 2012”. Jak nazwa 
wskazuje, zakładana trasa przebiegać 
będzie od krainy reniferów, aż do basenu 
Morza Czarnego.  Do pokonania mają ok. 
20 000 km! 

Przed nimi także bardziej przyziem-
ne wyzwanie: znaleźć sponsorów, którzy 
zdecydują się wesprzeć inicjatywę, bo jak 
wiadomo studencka kieszeń nie grzeszy 
obfitością. Zrodziło się też parę innych 
pomysłów:  np. modyfikacja zadaszenia 
busa, tak aby można było na nim spać, 
czy też zamontowanie butli do ogrzewa-
nia wody w promieniach słońca.  Każda 
nowa idea jest przyczyną pojawiania się 
wypieków na twarzy członków BUSi-
MY, a sukcesy (nawet te najmniejsze) 
stają się motywacją do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy.

Zainteresowanych tematyką podróż-
niczą i ciekawych dalszych losów ekipy z 
kolorowego łęczyńskiego busa zapraszamy 
na www.facebook.com/busimy.                                       

                                                 (red)

Już myślą o wakacjach

Zdrowie psychiczne to problem, któremu w Polsce poświęca się coraz więcej 
uwagi. Co roku odnotowuje się wzrost zachorowań. W 2007r.  około 1,4 mln.  osób 
skorzystało z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. 

18 listopada w Łęcznej miała miejsce debata społeczna poświęcona zdrowiu 
psychicznemu pod hasłem „Choroba psychiczna jest wśród nas”. Organizatorami wy-
darzenia było Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Łęcznej. 

Do poruszanych tematów odnieśli się eksperci, reprezentanci z różnych dziedzin 
m.in. pracownicy naukowi Akademii Medycznej w Lublinie (prof. K. Lupa-Zatwar-
nicka, dr M. Domański, dr T. Młynarczyk, ...), lekarze, dyrektorzy szkół, nauczyciele. 
Starano się przedstawić kompendium wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz 
form wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Do tematów związanych z budowaniem 
sieci oparcia, dla osób chorych psychicznie na terenie powiatu łęczyńskiego odnieśli 
się przedstawiciele władz powiatowych i miejskich. Przyjechali goście z Warszawy 

i spoza województwa lubelskiego. W sali 
zgromadziło się około 160 osób. 

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych oraz Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy składają wszystkim serdeczne 
podziękowania za udział w debacie organi-
zowanej ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej, w ramach obchodów 
„Święta Rodzin” przy ŚDS w Łęcznej. t.sp.

Debata społeczna o zdrowiu psychicznym 

Ostry makijaż,  buty na 15-
centymetrowym koturnie, srebrne ceki-
ny… W klubie Retro Rocket zapanował 
nastrojowy klimat gotyckiego rocka. 

Występ Closterkeller był częścią 
trasy Abracadabra Gothic Tour 2011, w 
której zespół promuje nową płytę zatytu-
łowaną „Bordeaux”. Jest to pierwszy w 
historii grupy album koncepcyjny. 

Wszystkie utwory stanowią jedną opo-
wieść o dwojgu wrażliwych ludziach, którzy 
walczą z czasem i bezlitosnym przeznacze-

niem. Teksty piosenek składają się na jedną 
fabułę, która nie kończy się happy endem: 
bohaterowie przegrywają z fatum.

Frontmenka Closterkeller Anja Orto-
dox w rozmowie z „Pojezierzem” mówiła, 
że nową płytę Closterkeller słucha się tak, 
jakby się piło wino, które najpierw jest 
słodkie, ale potem smakuje gorzko. Tytuł 
płyty nie tylko odwołuje się do koloru (jak 
wszystkie albumy zespołu), ale także do 
francuskiej krainy winnic Bordeaux. 

Oprócz nowych kawałków zespół 
grał także stare utwory, m. in. „Agniesz-
ka”, „W moim kraju”, „Na krawędzi”. Or-
ganizatorzy są zadowoleni z frekwencji: 
na koncercie w Retro Rocket bawiło się 
ponad 50 osób. Dla porównania tydzień 
wcześniej w dużo większym lubelskim 
Graffiti na koncert Closterkeller przyszło 
prawie 200 osób. 

Koncert grupy Anji Ortodox odbył 
się w piątkowy wieczór 9 grudnia. 
Przed Closterkeller zagrał młody war-
szawski zespół Bart Cathedral. Dwa 

Closterkeller na deptaku dni po tym koncercie w Retro Rocket 
wystąpił amerykański artysta Alex 
Carlin, który jest rekordzistą Guinnesa 
(dla lata temu w Radomsku zagrał naj-

dłuższy koncert na świecie, trwający 
32 godziny).

To nie koniec rockowych koncertów w 
Retro Rocket. W styczniu w łęczyńskim klubie 
ma zagrać punkowa kapela Farben Lehre. 

Kamil Kulig

„Przybyli, odeszli… są: Żydzi 
polscy” – taki tytuł nosi wystawa zdjęć, 
którą można oglądać w łęczyńskim 
muzeum do końca roku.

Żydzi związani są z ziemiami polski-
mi od początków naszej państwowości. 
Przybywali zarówno ze wschodu, jak 
i zachodu. Szczególny wpływ na ich 
przybycie miał status kaliski z 1264 roku, 
nadający wiele praw ludności żydowskiej 
w Polsce (mogli się tutaj nie tylko osie-
dlać, ale także prowadzić handel, mieli też 
prawo do wyznawania własnej religii). 

Do XV wieku Żydzi zasiedlili prawie 
całe terytorium Rzeczpospolitej, którą 
określali jako „oazę ciszy i spokoju”, bo 
właśnie w naszym państwie znajdowali 
miejsce Żydzi wygnani z innych państw. 

Pod koniec XVIII wieku ok. 80 proc. 
światowego ogółu Żydów mieszkało w 
polsko-litewskiej Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Natomiast największym skupi-
skiem ludności żydowskiej w Europie w 
1939 roku była Warszawa, gdzie miesz-
kało 380 tys. Żydów.  

Jednak tragiczne wydarzenia XX 
wieku, takie jak Holocaust sprawiły, że 
o ich tysiącletniej obecności w naszym 
kraju przypominają takie wystawy jak ta 
w Łęcznej - zdjęć pochodzących ze zbio-
rów Żydowskiego Instytutu im. Emanuela 
Ringenbluma w Warszawie.

Co można zobaczyć na fotografiach? 
Ekspozycja pokazuje dzieje polskich Ży-
dów od średniowiecza, aż po czasy współ-
czesne. „Słowem klucz naszej wystawy 
jest droga” – piszą organizatorzy.  

Na zdjęciach zobaczymy polskich 
Żydów, którzy zasłużyli się dla światowej 

kultury, sztuki, nauki: reżyser Marek Po-
lański, filozof Zygmunt Bauman, chemik 
noblista Roald Hoffman i wielu innych. 

Fotografie pokazują codzienne życie 
przedwojennych miasteczek, po których 
przechadzali się lub odpoczywali na ławce 
ortodoksyjni Żydzi. Oglądając zdjęcia jeste-
śmy także świadkami wydarzeń doniosłych, 
takich jak otwarcie największej w Europie 
uczelni rabinackiej - jesziwy Mędrców Lu-
blina. Zdjęcia przedstawiają również Żydów, 
którzy walczyli o niepodległość Polski.

Widzimy także tragiczne wydarzenia: 
bombardowanie Warszawy czy skutek 
likwidacji getta warszawskiego.  

Na wystawie znalazł się także akcent 
łęczyński: sylwetka Jeana de Biocha, 
finansisty żydowskiego pochodzenia na-
zywanego „królem kolei”, właściciela dóbr 
Łęcznej na przełomie wieków XIX i XX. 

W czasie wernisażu, który odbył się 8 
grudnia synagoga wypełniła się po brzegi. 

Śpiewał i grał na fortepianie Valiko Nikonow 
– artysta z Nowego Jorku. Uczestnicy koncer-
tu znali wykonywane przez śpiewaka pieśni 
żydowskie. Śpiewali je wspólnie z artystą i 
w muzeum można było usłyszeć głośne „sza-
lom Jeruzalem”.                    K. Kulig  

Szalom, szalom Jeruzalem
Zatrudnię montażystę do drzwi zewnętrz-
nych i wewnętrznych na dłuższy okres. 
Łęczna. Tel: 608-351-864.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 1,2 
h, uzbrojona, Kol.Trębaczów. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 530-503-280.
Sprzedam mieszkanie 82m, I piętro, Oś. 
Samsonowicza. Łęczna. Tel: 691-626-205.
Sprzedam mieszkanie M4, 62,4m2; 3 poko-
je + kuchnia, ul.Orląt Lwowskich, Łęczna. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 662-631-052.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. Tel: 
81 75 20 937.
Wynajmę lokal 200m2 (w podpiwnicze-
niu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena 
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Sprzedam mieszkanie 71m2  (3 pokoje) 
po generalnym remoncie. Oś. Bobrowniki. 
Łęczna; dobra lokalizacja. cena 275 tys. 
Tel: 609-518-064.
Sprzedam KEYBOARD- YAMAHA typ 
DGX- 620, z wbudowanym syntetyzatorem 

typu YPG-625 fabrycznie nowy, nieużywa-
ny. cena - 3,200zł do uzgodnienia, Łęczna 
tel. 662-586-601.
Sprzedam działkę budowlaną 42a w Cie-
chankach Krzesimowskich, wszystkie me-
dia. Cena do uzgodnienia tel.695-340-702.
Sprzedam działkę budowlaną 24a w Starej 
Wsi koło Łęcznej narożną przy drodze 
asfaltowej uzbrojona, światło woda; szer. 
40m,podzielona pełna dokumentacja. Cena 
do uzgodnienia tel. 602-598-557.
Sprzedam budynek wolnostojący 27m2 ( 
na dział. gosp.) Obecnie sklep spożywczy! 
Oś. Bobrowniki tel 602-822-165.
Sprzedam działkę budowlaną 17a w 
Łęcznej przy ul. Ogrodowej. Cena do 
uzgodnienia tel. 513-156-747.
Pilnie sprzedam działkę 8,5a w centrum 
Łęcznej na osiedlu domków jednorodzinnych. 
Możliwość przeznaczenia części działki na 
dział usługowy. Wszystkie media w drodze. 
Cena 120 00 zł do negocjacji. tel. 513853448.
Sprzedam M4, 61m2 w Łęcznej Sta-
szica 11; I pietro. Cena do uzgodnienia 

tel. 667-461-673.
Sprzedam działkę 20a; wszystkie media. 
4.400zł /ar. tel. 691-250-648.
Sprzedam dom szeregowiec ul Wojska 
Polskiego  Łęczna; pow. uzyt. 190m2. tel. 
81-7521573. (po 16-stej).
Mieszkanie do wynajęcia na Oś. Bo-
browniki Łęczna; od stycznia 2012r. tel. 
606-411-966.
Profesjonalne pranie dywanów, wypo-
czynków, foteli. Wolne terminy przed 
świętami. Dojazd do klienta na terenie 
Łęcznej gratis. tel. 503-44-18-77.
Sprzedam hektar ziemi jasieniec gmina 
Puchaczów doprowadzony prąd, woda blisko 
lasu. tel. 721-126-436, cena do uzgodnienia.
Do wynajęcia lokal w centrum Łęcznej 
340m2 na dział. gastranomiczną lub hand.-
usł. Cena 13zł/m2 tel. 608-351-864.
Sprzedam okna i drzwi balkonowe PCV, 
tanio. tel. 606372114.
Wynajmę lokal 60m2 w Łęcznej przy ul. 
Armi Krajowej. tel 606-146-795.


