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Bogdanka samodzielna
New World Resources ogłosił
wynik wezwania na Bogdankę. Okres
przyjmowania zapisów dla akcjonariuszy Bogdanki zakończył się 29 listopada
2010 roku. Nie został osiągnięty próg
akceptacji 75 proc. wyemitowanego
kapitału akcyjnego Bogdanki. A zatem
warunki oferty nie zostały spełnione.
Bogdanka nie zostanie wykupiona
przez czeskiego biznesmena.
Nie oznacza to niestety, że wszyscy
mogą już spać spokojnie. Wezwanie w

odpowiednim czasie może zostać ponowione. NWR ma problem z kończącymi
się złożami węgla w Czechach, a także
świadomość, że szybko nie uruchomi
wydobycia w kupionych w Polsce kopalniach Dębieńsko i Morcinek. Dlatego
szuka węgla tam, gdzie jest on już wydobywany a funkcjonująca kopalnia ma
swój rynek. Lubelski Węgiel „Bogdanka”
S.A. ze swoimi dużymi złożami węgla i
świetną sprzedażą to ciągle bardzo łakodok. na str. 2
my kąsek.

Obietnice a rzeczywistość

O powyborczych refleksjach burmistrza Teodora Kosiarskiego czytaj
na str. 3

Kosić nie będę!
Właściciele nie dbają o swoje działki, które porastają prawie
dwumetrowymi chaszczami. Takich
miejsc, gdzie ziemia od lat stoi ugorem
znajdziemy w całym mieście sporo.
- Płacą tylko niewielki podatek i w
ogóle nie interesują się swoją ziemią.
Ich działki zarastają „trawicą”, której
wysokość sięga jakieś 1,7 m – o swoich
działkowych sąsiadach opowiada pan
Roman (imię zmienione), mieszkaniec
Łęcznej, który wolał zachować anonimowość. W sąsiedztwie jego ziemi znajdują się dwie działki rolne 10-arowe, o
które nikt nie dba latami.
Według niego brak regularnego

wykaszania ziemi jest powodem pożarów, które miały tam miejsce. - W lecie
to wszystko wysycha, ktoś rzuca zapałkę
i „trawica” się pali, a pod wpływem
wysokiej temperatury niszczą się budki,
ogrodzenie i krzewy na mojej działce –
tłumaczy czytelnik „Pojezierza”.
Te argumenty nie przemawiają jednak do jego sąsiadów, którzy twierdzą, że
brakuje im czasu i pieniędzy na koszenie
chaszczy. Jednak ziemi nie sprzedają, bo
liczą na to, że w przyszłości działkę rolną
przekształcą na budowlaną. - To moja
działka i mogę z nią robić, co chcę –
mówi jeden z sąsiadów pana Romana.
dok. na str. 2

Złota Kielnia za budynek Ratusza
Urzędnicy z Łcznej najlepsi
Pamiętaj o odśnieżaniu
Będzie remont przedszkola nr 3
Zmiany numeracji nieruchomości w
gminie Łęczna
Czytaj na str. 6
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K RON I K A Z DA RZE Ń

Pijany kierowca busa
1 grudnia rano w miejscowości
Stefanów gm. Cyców podczas kontroli
drogowej policjanci zatrzymali pijanego kierowcę forda transita. 49 – letni
mężczyzna miał promil alkoholu w organizmie. W takim stanie wiózł osiem osób
do pracy w jednej z firm realizujących
budowę w gm. Cyców. Kierującemu
policjanci zatrzymali prawo jazdy, a czeka
go jeszcze rozprawa przed sądem.
Uratowany przed mrozem
1 grudnia, kilka minut po 22.00 do
dyżurnego łęczyńskiej policji zadzwonił
telefon. Ze zgłoszenia wynikało, że w
miejscowości Wólka Cycowska porusza się samotnie starszy mężczyzna,
który próbuje zatrzymać przejeżdżające
samochody. Z uwagi na bardzo niską
temperaturę istniało prawdopodobieństwo,
że bez pomocy i interwencji może dojść
do wychłodzenia organizmu.
Skierowani na miejsce policjanci
odnaleźli siedzącego na poboczu jezdni mężczyznę. 61 – letni mieszkaniec
gm. Cyców przyznał policjantom, że
wcześniej spożywał alkohol. Postanowił
wrócić do domu ale już nie miał siły iść
dalej. Z uwagi na bardzo mroźną noc i
obawę wychłodzenia organizmu przy tak
niskiej temperaturze powietrza mundurowi odwieźli go do miejsca zamieszkania i
przekazali pod opiekę rodzinie.
W związku z nadchodzącą kolejną
falą mrozów pamiętajmy, że wiele osób,
jak bezdomni, chorzy czy nietrzeźwi,
może sobie samemu nie pomóc w te trudne
dni. Jeden telefon do służb dyżurnych
może uratować im życie.
Fałszywe alarmy
Dwukrotnie, 6 i 8 grudnia łęczyńscy
strażacy byli alarmowani informacjami o
możliwości ulatniania się gazu. Na szczęście w obu przypadkach zgłoszenia okazały się przesadzone. 6 grudnia strażacy
pojechali do bloku przy ul. Sikorskiego
w Łęcznej. Przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych (detektora
wielogazowego) dokonano pomiarów w
klatce schodowej. Nie stwierdzono jednak
obecności szkodliwych gazów. 8 grudnia

wpłynęła podobna informacja o wyczuwalnej woni gazu w okolicach banku
PKO BP w Łęcznej. Zastęp ratowniczogaśniczy z JRG Łęczna po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono, że
jest wyczuwalna woń gazu. Przybyli
na miejsce pracownicy pogotowia gazowego, potwierdzili wyczuwalność gazu.
Włączone detektory nie wskazały jednak
obecności szkodliwych gazów nawet w
najmniejszych stężeniach. Sprawdzono
podziemny parking, pobliską budowę
oraz okoliczne parkingi. Przy żadnym z
samochodów również nie stwierdzono
ulatniającego się gazu.
Pożar samochodu
9 grudnia br. na ul. Staszica w
Łęcznej doszło do pożaru samochodu
osobowego. Wysłany na miejsce zdarzenia zastęp ratowniczo-gaśniczy z JRG
Łęczna stwierdził, że pali się komora
silnika w samochodzie osobowym. Pożar
zlokalizowano i ugaszono.
Sprawcy pobicia zatrzymani
12 grudnia policjanci zatrzymali
trzech sprawców pobicia kierowcy passata. Do zdarzenia doszło 11 grudnia po
południu w Łęcznej. 48 – letni kierowca samochodu osobowego marki VW
Passat jechał wraz ze swoja żoną. Przy
jednym przejściu zauważył czterech
mężczyzn. Zatrzymał się chcąc ich przepuścić. Widząc jednak, że mężczyźni nie
mają zamiaru przechodzić ruszył dalej.
Wówczas oni obrzucili jego samochód
śnieżkami. Kierowca VW wyszedł z
auta i zwrócił im uwagę. Mężczyźni
rzucili się na niego, kopali i uderzali po
całym ciele.
Policjanci zatrzymali trzech sprawców pobicia. Okazali się nimi mieszkańcy
Łęcznej w wieku od 19 do 27 lat. Funkcjonariusze sprawdzili stan ich trzeźwości.
Wszyscy byli pijani. Mieli od 2,5 do 3
promila alkoholu w organizmie. Zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie.
Trwają czynności zmierzające do
zatrzymania czwartego uczestnika tego
zdarzenia. Zgodnie z obowiązującym
prawem za pobicie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
(nor)

dok. ze str. 1
To nieprawda odpowiadają prawnicy, m. in. Dorota Ostrowska: - Gdyby to
była działka rolna na wsi, nikt nie zmusi
właściciela do wykoszenia trawy, ale
w obrębie miasta kwestia utrzymania
porządku jest obowiązkiem właścicieli
i nie ma tu znaczenia, czy jest to działka
budowlana czy rolna.
Ziemia stoi ugorem nie tylko za
osiedlowymi garażami, gdzie łęcznianie mają działki. Jadąc ulicą Nadwie-

przańską zobaczymy ogromne połacie
chaszczy w okolicach szpitala, miejscu
odwiedzanym przez ludzi z całej Polski.
Z Nadwieprzańskiej skręcamy w prawo i
jedziemy ulicą Krasnostawską: po lewej
widzimy osiedle Słoneczne, po prawej…
nieużytek niekoszony od lat. Podobnie
jest przy ulicy Wyszyńskiego… A to
jedynie kilka przykładów zaniedbania
terenów zielonych w Łęcznej.
Teraz chaszcze przykrył śnieg,
wiosna odsłoni brzydotę z całą okazałością.
Kamil Kulig

Weekend 11-12 grudnia za sprawą
otwartych serc łęcznian i mieszkańców
Warszawy pełen był wzruszeń i emocji.
Tego dnia w szkole w Ciechankach odbył
się finał akcji „Szlachetna Paczka”.
Akcja dotarła po raz pierwszy do
Łęcznej w tym roku. Po szkoleniach
wolontariusze wytypowali 26 potrzebujących rodzin z naszego regionu.
Później rozpoczęło się poszukiwanie
darczyńców.
Pierwsze dni nie zapowiadały dobrego odzewu na akcję. Jednak później „nasze” rodziny zaczęły być wybierane przez
ludzi z Warszawy. Tym sposobem wszyscy potrzebujący znaleźli darczyńców,
którzy chcieli pomóc im przed świętami.
Ilość szlachetnych podarunków przerosła
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Stos gwiazdkowych prezentów
ciągle rósł i zwiększał swą objętość.
Otwarty w sobotę magazyn zapełniał
się z godziny na godzinę, a wieczorem z Warszawy przyjechał transport
wypakowany po brzegi paczkami.
Łącznie darczyńcy przygotowali 187

paczek! Dla 26 potrzebujących rodzin.
W paczkach znajdowała się żywność,
środki czystości, zabawki, odzież, sprzęt
RTV i AGD.
Najbardziej wzruszającymi sytuacjami był moment przekazywania
podarunków rodzinom. Dzieci natychmiast przystępowały do ich otwierania
przymierzając buty, kurtki, bawiły
się nowymi zabawkami. Członkowie
rodzin wysoko oceniali otrzymaną
pomoc, składali Darczyńcom życzenia świąteczne oraz przesyłali słowa
podziękowania. Niektórzy płakali ze
wzruszenia.
- Akcja udała się w 100 proc. Wszystkie paczki zostały rozwiezione w sobotę i
niedzielę. Wolontariusze i Darczyńcy spisali się na medal – mówi Magdalena Bosak Liderka Szlachetnej Paczki w Łęcznej.
Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze, jestem bardzo szczęśliwa, że pomogliśmy aż tylu rodzinom. Dziękuję w
imieniu swoim oraz Moich Kochanych
Wolontariuszy!
Grzegorz Kuczyński

Kosić nie będę!

Szlachetna Paczka pomogła 26 rodzinom!

Powyborczy obraz samorządu
Bogdanka
samodzielna
dok. ze str. 1
Na Bogdankę ma też chęć Jastrzębska Spółka Węglowa, która nie
ze względu na brak złóż, ale z uwagi na
specyfikę wydobycia w którym dominuje węgiel koksujący, szuka możliwości
zwiększenia wydobycia węgla energetycznego. W JSW dobrze wiedzą, że w
przypadku obniżenia światowych cen
węgla koksowego (co już miało miejsce)
spółka znalazłaby się w poważnych
kłopotach.
Co w tej sytuacji może zrobić
zarząd LW Bogdanka? Ciekawą opinię
dla portalu wnp.pl wyraził Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.
Jego zdaniem „Bogdanka nie trafi pod
skrzydła NWR-u, ani też pod skrzydła
JSW. Bogdankę stać na zbudowanie
własnej grupy.”
Póki co w Bogdance nie komentują
ostatnich wydarzeń, a zarząd kopalni boryka się z problemem negocjacji płacowych,
które na czas perturbacji z ogłoszeniem
NWR zostały przez działające w kopalni
związki zawodowe tylko zawieszone.
R. Nowosadzki

15-lecie ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łęcznej obchodził w tym roku 15–lecie
działalności. Społeczność Domu, wspólnie z pracownikami, gośćmi oraz mieszkańcami Łęcznej i okolic uroczyście i
jednocześnie pracowicie obchodziła to
święto.
Po mszy świętej uroczystości przeniosły się do Centrum Kultury, gdzie
zastanawiano się nad czynnikami, jakie
powinny być spełnione, aby pomoc dawała wymierne efekty.
Codzienna praca z osobami po
kryzysie psychicznym przynosi efekty.
Dom stał się częścią społeczności lokalnej i azylem dla osób borykających się z
nadmierną wrażliwością na otaczający
świat. Wiele inicjatyw podejmowanych
przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łęcznej nie byłoby możliwych bez
współpracy z lokalnymi i ponadlokalnymi samorządami, instytucjami, organizacjami, wolontariuszami, ludźmi dobrej
woli, mieszkańcami Łęcznej, Cycowa,
Ludwina, Milejowa, Puchaczowa, Spiczyna.
Arek

Ogłoszenia drobne

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu.
Tel: 607-974-094.
Sprzedam działkę 15,5ar, ogrodzona, częściowo zabudowana ( bud. gosp., stodoła)
blisko jezioro, szkoła, sklep, Pojezierze
Łęczyńsko-Włodawskie, Dratów, 8 km
od Łęcznej. Cena do uzgodnienia. Tel: 81
757 0470; 517-826-119.
Kupię ziemię rolną na utworzenie
gospodarsta w okolicy Łęcznej. Tel:
603-68-390.
Kupię działkę, niezagospodarowaną,
nieużytki, porzuconą, może być na bagnie lub skarpie w okolicy Łęcznej. Tel:
605-23-14-39.
Pranie dywanów, wykładzin i wypoczynków w domu klienta. Łęczna i okolice.
Tel: 503-441-877.
Suknie ślubne i wieczorowe. Sprzedaż i
wypożyczalnia. Promocje!. Zapraszamy do
nowo otwartego Salonu Ślubnego „Wena”
ul.Polna Łęczna. Tel: 784649475.
Sprzedam drzwi garażowe, drewniane
z metalowa futryną, szer. 2,45m, wys.
2,20m. Cena 350zł. Tel: 609-609-991.
Zatrudnię montażystę meblowego z
doświadczeniem i prawem jazdy kat. B.
Tel: 518-473-399.
Do wynajęcia powierzchnia handlowa
w pawilonie z wyposażeniem wnętrz w
centrum Łęcznej (parter) Jako uzupełnienie
istniejącego asortymentu mile widziane:
dekoracja okien i stołu, gospodarstwo
domowe, meble pod zabudowę lub inne pokrewne. Tel: 608-351-864; 608-358-485.
Salon fryzjerski w Łęcznej zatrudni fryzjerów i fryzjerki. Tel: 507-439-631.

Po wynikach wyborów można
wysnuć wniosek, że ludzie przyzwyczajeni są do już im znanego i nie bardzo chcą zmian oraz, że zadowoleni są
z pracy dotychczasowych głów gmin.
W naszym powiecie jedynie w Ludwinie
kilkudziesięcioma głosami zmieniono pełniącego obowiązki wójta, na nowego człowieka.
W Cycowie, Milejowie, Puchaczowie i Łęcznej włodarze wybrani zostali już w pierwszej
turze, a w Spiczynie był tylko jeden i ten sam
co ostatnio kandydat na wójta.
Sukces odnieśli lokalni działacze
i miejscowe komitety wyborcze. Startujące w wyborach partie polityczne
zdobyły niewiele głosów. Pokazuje to
jednoznacznie, że ludzie nie chcą polityki na szczeblu samorządu.
W Radzie Miejskiej w Łęcznej dokonano już wyboru przewodniczącego, została
nim ponownie Krystyna Borkowska, a jej
zastępcami Janusz Matysek i Krzysztof
Matczuk. Ten wybór jak i wybór przewodniczących komisji stałych nie przyniósł
niespodzianek. Koalicyjna większość bez
problemu forsowała swoje wcześniejsze ustalenia. Teodor Kosiarski ponownie wybrany
na burmistrza Łęcznej w obecnej sytuacji
spokojnie może realizować swoje plany.

Za ciekawe można uznać wybory
do Rady Powiatu Łęczyńskiego. Tam
na starostę zgłoszony został tylko jeden
kandydat, którym był Adam Niwiński,
sprawujący tę funkcję przez ostatnie
4 lata. Zyskał on poparcie znacznej
większości radnych i ponownie będzie
pełnił tę funkcję, jego zastępcą jest
Kazimierz Budka, a przewodniczącym
Rady Powiatu Andrzej Grzesiuk.
Należy mieć nadzieję, że przy takim rozłożeniu sił współpraca między
poszczególnymi gminami, a powiatem
będzie wyglądała lepiej niż ostatnio. Dla
nas wszystkich lepsza jest nawet szorstka
przyjaźń niż brak współpracy pomiędzy
tymi szczeblami samorządu. Powiat składa się przecież z gmin, a wszyscy powinni współpracować dla wspólnego dobra.
Ważną kwestią jest też wprowadzenie
do sejmiku województwa lubelskiego
radnego z Łęcznej, którym jest Krzysztof
Bojarski.
Czas pokaże czy osoby, którym
zaufaliśmy i powierzyliśmy zarządzanie
w naszym imieniu dobrze wywiążą się
ze swoich obowiązków. Należy mieć
nadzieje, że właśnie tak się stanie.
Arek

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
przy Zespole Szkół Nr 2 w Jaszczowie
otrzymały patrona i sztandar szkoły.
Patronką obu szkół została Natalia z
Majewskich Nekraszowa.
W życiorysie patronki jest Milejów,
do którego trafiła po wybuchu II wojny
światowej. Tam Natalia Nekraszowa
w 1942 r. założyła komplety tajnego
nauczania, z których w 1944 r. wyłoniło się gimnazjum i liceum istniejące
do dziś dnia. Nauka odbywała się na
kompletach organizowanych w prywatnych mieszkaniach. Ta zakonspirowana
szkoła liczyła ok. 35-40 uczniów i kilku
nauczycieli. Podręczniki sprowadzono z
Warszawy oraz Lublina, gdzie znajdowała się „centrala” tajnego nauczania
na Lubelszczyźnie.
Sama uroczystość, w której przygotowanie wiele pracy włożyła dy-

rekcja z gronem pedagogicznym oraz
uczniowie miejscowego zespołu miała
podniosły charakter. Rozpoczęła się
mszą świętą w kościele w Milejowie.
W części oficjalnej w Zespole Szkół Nr
2 w Jaszczowie, w sali gimnastycznej
wypełnionej po brzegi gośćmi z takimi
znakomitościami jak m.in. profesor
Walery Pisarek czy wnuczka Natalii
Nekraszowej –Joanna Barańska miały
miejsce wystąpienia okolicznościowe
gości, część artystyczna w wykonaniu
uczniów szkoły, występ zespołu śpiewaczego „Jaszczowianki” oraz zespołu z
Ukrainy. Na koniec miało miejsce przyjęcie okolicznościowe podczas, którego
goście spotkali się z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców. Niewątpliwie był
to ważny dzień w życiu społeczności
szkolnej.
Mariusz Łagodziński

200 gram marihuany i śladowe
ilości amfetaminy znaleźli lubelscy
policjanci przy 29-letnim mieszkańcu
Łęcznej. Został zatrzymany 13 grudnia
w Ogrodzie Saskim w Lublinie.
Policjanci patrolujący tamte okolice
zwrócili uwage na dwóch mężczyzn,
którzy na widok patrolu gwałtownie
skręcili własnie do parku. Postanowili

ich wylegitymować. W trakcie kontroli
jeden z młodych mężczyzn próbował
uciec policjantom. Został obezwładniony i zatrzymany.
Podczas kontroli w komisariacie
funkcjonariusze znaleźli ukryte w rękawie dwie paczuszki z 200 gramami
konopii indyjskich. Za ich posiadanie
grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Tak więc 13 okazała się mocno
pechowa dla mieszkańca Łęcznej.

Natalia Nekraszowa patronem szkoły

Pechowy trzynasty
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Obietnice a rzeczywistość

Po kampanii wyborczej pozostało
nam już tylko oblepione plakatami miasto i niesmak po nie do końca uczciwej
kampanii wyborczej. Sprawa plakatów
jest o tyle ciekawa, że na oklejanie terenów miejskich potrzebna jest zgoda
z ratusza. O taką wystąpiły tylko trzy
z ośmiu komitetów startujących w
wyborach samorządowych na poziomie
gminy oraz jeden kandydat do sejmiku
wojewódzkiego. Czy osoby lekceważące już na starcie przepisy będą nas
godnie reprezentować?
Dziwi mnie gro składanych obietnic, których ani radny w pojedynkę, ani
grupa radnych czy burmistrz nie jest
w stanie zrealizować. Dwóch moich
kontrkandydatów obiecywało mieszkańcom Łęcznej Aquapark z basenem
olimpijskim czy restaurację McDonalds. Ludzie jednak nie dali się oszukać
wiedząc, że na takie inwestycje nie stać
nawet Lublina, mającego wielokrotnie
wyższy budżet niż Łęczna.
Jeden z partyjnych komitetów w
swoich materiałach informował, że ma
dość arogancji urzędów wobec mieszkańców i ich spraw oraz niekompetencji
urzędników. Osoby to piszące nie wiedziały zapewne, że Urząd Miejski w
Łęcznej został uznany za najlepszy spośród 137 z województwa lubelskiego.
Pracownicy ratusza najlepiej wysłuchali
prowadzonych od dwóch lat szkoleń i
stosowali je w codziennej pracy.
Za śmieszny trzeba uznać pomysł
budowy McDonalda, po pierwsze takie
restauracje działają na zasadach franczaizingu, ich gospodarzami mogą zostać prywatni inwestorzy, a nie miasto.
Po drugie restauracje tej firmy powstają
zazwyczaj w dużych miastach lub

ośrodkach turystycznych. Po trzecie i co
najważniejsze, to nie mój kontrkandydat, a McDonald’s Polska kupuje bądź
dzierżawi na wiele lat nieruchomości
oraz inwestuje w budowę nowego lub
adaptacje istniejącego budynku, tam
gdzie uzna to za stosowne. Informacje te
można wyczytać na stronie restauracji.
Wynik, który pozwolił mi na zwycięstwo w wyborach już w pierwszej
turze udowadnia, że ludzie nie chcą
czytać o „gruszkach na wierzbie” a
wierzą w uczciwą solidną pracę. Zaufanie jakim mnie obdarzyli mieszkańcy
Łęcznej pozwala mi na kontynuowanie
pozytywnych zmian w Łęcznej.
Pomimo gorszej sytuacji finansowej w Polsce, co odbija się także na budżecie naszego miasta, czeka nas sporo
inwestycji. Największymi można śmiało
nazwać generalne remonty wszystkich
naszych szkół. Budynki te wymagają
termoizolacji oraz całkowitych zmian
wewnątrz. Planujemy remont jednej
szkoły i jednego przedszkola rocznie.
Kolejną istotną zmianą będzie rewitalizacja Starego Miast. Liczymy na
unijne wsparcie w tej materii, które pozwoliłoby nam w kilka lat zmienić całkowicie wizerunek tej części Łęcznej. Jeśli
UE nie dofinansuje inwestycji, będziemy
ją prowadzić własnymi środkami.
Cały czas zabiegamy także o nowych inwestorów. Być może to właśnie
w Starej Wsi pod Łęczną powstanie
elektrownia dająca setki nowych miejsc
pracy i znaczne wpływy dla budżetu.
Dziękuję za zaufanie wyborcom.
Dobro Łęcznej to nasza Wspólna
Sprawa.
Burmistrz
Teodor Kosiarski

Rozmowa z Andrzejem Chabrosem, nowo wybranym
wójtem gminy Ludwin

Lekko nie będzie
Pojezierze: Gratulujemy wyboru ale funkcja wójta w gminie Ludwin to spore wyzwanie. Co Panem
kierowało, kiedy decydował się Pan
wziąć udział w walce o najważniejszą funkcję w gminie?
Andrzej Chabros: Rzeczywiście lekko nie będzie, ale dzięki doświadczeniu w administracji i pracy
społecznej na rzecz naszej gminy,
mam nadzieję podołać wszelkim
wyzwaniom. Dobrze znam problemy gminy i jej mieszkańców – tak
jak wielu z nich sam prowadzę tutaj
gospodarstwo rolne. To właśnie chęć
poprawienia warunków życia w gminie Ludwin była głównym powodem
mojej decyzji o wzięciu udziału w
wyborach.
Pojezierze: Jakie problemy
gminy Ludwin wymagają najpilniejszego rozwiązania?
A. Chabros: Spraw trudnych jest
w gminie dużo i mam świadomość,
że nie wszystkie uda się rozwiązać
w krótkim okresie czasu. Na dzień
dzisiejszy najważniejsze jest dokończenie rozpoczętych inwestycji, takich
jak kanalizacja w miejscowościach
Dratów, Dratów Kolonia, Dąbrowa i
oczywiście dokończenie kanalizacji
okolic jeziora Piaseczno, które powinno być wizytówką nie tylko naszej
gminy, ale i powiatu. Musimy też poprawić stan dróg gminnych i walczyć
o remonty biegnących przez gminę
dróg powiatowych i wojewódzkich.
Dużą przeszkodą w realizacji tych
zadań jest sytuacja finansowa gminy.
Spłaty zaciągniętych kredytów będą
obciążać gminny budżet jeszcze dłu-

go. W tej sytuacji jedynym ratunkiem
jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych. Nie będzie to
proste, bo większość tych środków
została już rozdysponowana, ale innej
drogi nie widzę.
Pojezierze: Proszę przedstawić
nam swoją wizję rozwoju gminy;
jakimi atutami dysponuje tutejszy
samorząd a gdzie tkwią słabości
gminy.
A. Chabros: Gmina jest pięknie
położona na terenie Pojezierza, ma
spory potencjał turystyczny i rolniczy,
znacząca jest tu też działalność kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”. Te
możliwości musimy szerzej wykorzystać, stworzyć klimat dla prywatnych
inwestycji w turystykę, wypromować
walory gminy. W zakresie rolnictwa
należy pomóc rolnikom w zrzeszaniu
się w grupy producenckie i to nie tylko
w skali gminy, ale i powiatu. Zwiększy
to szanse na równoprawne negocjacje
z pośrednikami
czy zakładami
przetwarzającymi żywność,
bo dzisiaj to
oni dyktują
ceny i warunki
handlu. Przed
nami długa droga, ale wierzę,
że wspólnymi
siłami pokonamy piętrzące
się trudności.
Rozmawiał
Ryszard
Nowosadzki

Andrzej Chabros,

lat 34, od urodzenia zamieszkały w Kociej Górze gm. Ludwin,
absolwent Akademii Rolniczej w
Lublinie. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne ukierunkowane na
produkcję warzywniczą. Od pięciu
lat związany zawodowo z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, gdzie w latach 20062008 pełnił funkcję kierownika biura
powiatowego w Łęcznej. Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zezulinie (inicjator reaktywacji jednostki
po 10 latach przerwy), wiceprezes
Gminnego Związku OSP w Ludwinie, członek zarządu Powiatowego
Związku OSP w Łęcznej. Delegat
do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby
Rolniczej, członek Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych
„Solidarność”. W latach 2002-2006
radny w gminie Ludwin, pełniący
funkcje przewodniczącego komisji
rolnictwa oraz od 2004 roku wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Ludwinie.
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Artystyczna wizja górnictwa
16 grudnia w Muzeum Regionalnym w Łęcznej otwarta została
wystawa zorganizowana z okazji 35lecia powstania Lubelskiego Zagłębia
Węglowego.

Nie jest to pierwsza ekspozycja
o tematyce górniczej jaką prezentuje
łęczyńskie muzeum. Jak podkreślała
Anetta Chrzanowska, kierująca tą
placówką, już w 1976 roku otwarto
pierwsze wystawy: Lubelskie Zagłębie
Węglowe oraz Profesor Jan Samsonowicz. Górnicza problematyka obecna
też była w działalności muzeum w
połowie lat 80., z kolei tematykę
geologiczno-paleontologiczną – z
okazami z Bogdanki, Stefanowa,
Nadrybia – prezentowano w latach
1996-2004 na stałej ekspozycji Od
węgla do epoki lodowej. Skały, rośliny
i zwierzęta Lubelszczyzny. Jubileusz
35-lecia powstania Lubelskiego Zagłębia Węglowego stał się okazją aby
po wieloletniej przerwie łęczyńskie
muzeum ponownie zaakcentowało
regionalny temat górniczy.

Pierwsze badania naukowe o możliwości istnienia znaczących pokładów
węgla we wschodniej Polsce pochodzą
z końca XIX wieku i ujrzały
światło dzienne około 1881
roku. Prace poszukiwawcze rozpoczęto jednak
dopiero w wolnej
Polsce, trzy lata
przed wybuchem
II wojny światowej. W 1938 roku
w Tartakowie odwiercono na głębokości 239 m
produktywny karbon przez
co fizycznie potwierdzono
naukowe hipotezy o występowaniu węgla kamiennego
w wołyńsko-lubelskim basenie węglowym. W 1965 r pobrano pierwsze
próby węgla z otworu Łęczna IG-1,

jednak dopiero w czerwcu 1971 roku
ówczesne ministerstwo górnictwa
podjęło uchwałę o podjęciu prac przy-

gotowawczych do zagospodarowania
lubelskich pokładów węgla. Cztery
lata później powołano państwową
firmę Kopalnie Lubelskiego Zagłębia

Węglowego w Budowie i rozpoczęto
wiercenia.
Stworzona przez ówczesnych polityków koncepcja ogromnego zagłębia
węglowego na Lubelszczyźnie rozpaliła
społeczne emocje, które przeniosły się
również na artystyczne wizje. Otwarta
w Łęcznej wystawa w jakiś sposób
je odzwierciedla, chociażby poprzez

symboliczne obrazy na których spod
pędzla twórcy wychodzi las kopalnianych szybów.
Tytuł wystawy – 35-lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego jest też
symboliczny, bo nie jest to ekspozycja
historyczna, mająca
dokumentować meandry wydobywania
węgla w naszym regionie. Na niewielkiej
przestrzeni ekspozycyjnej zaprezentowane
zostały wybrane paleontologiczne okazy
skamieniałości karbońskiej flory, minerały
żelaziste, konkrecje
węgla (witrytowy, sapropelowy, durytowy i z kryształami
kalcytu), w tym historyczny pierwszy
węgiel wydobyty 9 stycznia 1978 roku
z kopalni pilotująco-wydobywczej
Bogdanka.
Górniczy krajobraz z szybami oraz
kopalnię w Bogdance z lat 1974-1976
przybliża malarstwo Feliksa Dołgania.
Jego dopełnieniem jest kilka archiwalnych czarno-białych fotografii dokumentujących czasy budowy kopalni.
Na wystawie zaprezentowano także
współczesne przedstawienia malarskie inspirowane motywem
Ziemi i tematyką kopalni autorstwa Krystyny
Rudzkiej–Przychody z
Lublina oraz Walentego Bąbelewskiego –
emerytowanego górnika
kopalni w Bogdance.
Galowe stroje górnicze dozoru, przekazane do zbiorów muzeum

przez mgr. inż. geologii Witolda Ilczaka
– pierwszego pracownika Lubelskiego
Zagłębia Węglowego, autora książki Po
drugiej stronie albu oraz mgr. inż. górnictwa Teodora Kosiarskiego – kiedyś
pracownika nadzoru kopalni, obecnego

burmistrza Łęcznej, wraz z honorową
szpadą górniczą oraz kilofkami sztygarskimi, użyczonymi przez mgr inż.
Wacława Perzyńskiego, to kolejne
elementy wystawy.
Wystawa jest skromna ale warta
obejrzenia. Na jej otwarcie, które
uświetnił przebojowy występ Orkiestry
Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przybyło liczne grono gości.
tekst i zdjęcia
Ryszard Nowosadzki
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Nasza nadzieja

Od 2007 r. na terenie gmin Mełgiew
i Milejów działa Lokalna Grupa Działania Fundacja Nasza Nadzieja z siedzibą
w Świdniku. Pełni ona w ramach programu LEADER rolę lokalnej agencji
rozwoju, która zarządza licznymi projektami wynikającymi bezpośrednio z
przyjętej strategii rozwoju.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa,
LGD wybiera projekty do realizacji w
ramach środków przyznanych na realizację strategii. Fundacja działa na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę i promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki
oraz popularyzację i rozwój produkcji
wyrobów regionalnych.
W okresie funkcjonowania Fundacja
organizowała wiele pikników, jarmarków, konferencji promujących działal-

Przegląd Cycowa

Kiermasz świąteczny w Cycowie
12 grudnia 2010 roku w niedzielę
w Gminnym Domu Kultury w Cycowie odbył się kiermasz świąteczny pt.
„W Oczekiwaniu Na Gwiazdkę”.

Na kiermasz rękodzieła przybyło
wielu wystawców lokalnych: Koła Gospodyń Wiejskich terenu gminy Cyców,
Warsztat Terapii Zajęciowej z Janowicy,
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
z Bogdanki, Ośrodek Wychowawczy z
Głębokiego, Koło Gospodyń Wiejskich
z Wierzbicy ale również twórcy niezrzeszeni oraz wytwórcy
indywidualni. Stoły pyszniły
się feerią barw i kolorów:
były bożonarodzeniowe stroiki, kwiatowe kompozycje
i bibułkowe aranżacje, nie
zabrakło również, kolorowych bombek, zabawek,
koronkowych serwetek i
świątecznych kartek z życzeniami.
To dla oka, a dla ucha…
organizatorzy przygotowali
blok występów wokalnych

i tanecznych. Jasełka przedstawiły
dzieci z gminy Urszulin z SP w Woli
Wereszczyńskiej, wystąpił również
zespół młodzieżowy „Jolivers” z Cycowa. Z wielkim aplauzem
spotkał się kabaretowy
występ Tatiany Ulrich
z KGW Cyców. Podsumowanie kiermaszu
pt. „W Oczekiwaniu
Na Gwiazdkę”, który w
gminie Cyców od kilku
lat jest przygotowywany
przed każdymi świętami bożonarodzeniowymi, stanowiło wręczenie
wszystkim wystawcom
pamiątkowych dyplomów oraz wspólna
degustacja potraw wigilijnych. Przygotowano je w trakcie trwania pierwszego
etapu reaktywowanego konkursu kulinarnego „Palce Lizać”, pod hasłem
„Coś smacznego ze stołu świątecznego”, który w poprzedniej edycji został
doceniony i wyróżniony.

Otwarcie „Orlika” w Cycowie
Mieszkańcy gminy Cyców mogą się już cieszyć nowym Orlikiem. Kompleks otrzymał im. Generała Broni Tadeusza Buka. Boisko powstało w ramach
rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, zakładającego budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami
i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem
programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.
Kompleks boisk, który powstał przy
Zespole Szkół w Cycowie, obejmuje
boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą,
boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
syntetyczną do koszykówki, piłki ręcznej,
siatkówki oraz bieżnię poliuretanową
wraz ze skocznią w dal.
Na otwarcie przybyli uczniowie i
nauczyciele Zespołu Szkół w Cycowie
oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00, Mszą Świętą
w Kościele Parafialnym im. Św. Józefa w
Cycowie, w asyście kompanii honorowej
25 BKP z Tomaszowa Mazowieckiego
oraz orkiestry wojskowej 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów z Lublina.
Swą obecnością uświetnili uroczystość m.in.
- poseł na Sejm RP – Marian Starownik
- marszałek Województwa LubelskiegoKrzysztof Grabczuk,
- rodzina generała Tadeusza Buka - córki
Wanda i Elżbieta oraz syn Mariusz,
- dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - płk dypl. Marek Sokołowski,
- dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej- ppłk Maciej
Mazurkiewicz,
- przedstawiciel Dowództwa Wojsk Lądowych - ppłk dypl. Adam
Grela,
- przedstawiciel Dowództwa Wojsk Operacyjnych - płk dypl.
Szymon Koziatek,
- przedstawiciel Dowództwa Wojsk Specjalnych - płk Mieczysław
Usydus
- przedstawiciele 3 Bry-

gady Zmechanizowanej Legionów z
Lublina z zastępcą dowódcy - płk. dypl.
Sławomirem Wierzbieńcem,
- weteran 7 Pułku Ułanów - Józef
Adamczyk.
Nie zabrakło także przedstawicieli
Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostwa
Powiatowego w Łęcznej, dyrekcji Szpitala
Powiatowego w Łęcznej, radnych Gminy
Cyców, dyrektorów wszystkich szkół z terenu
gminy oraz przedstawicieli duchowieństwa.
W przemówieniach, które zainaugurowały otwarcie kompleksu, dyrektor
Zespołu Szkół w Cycowie - Zbigniew
Rutkowski oraz Wójt Gminy CycówJan Baczyński vel Mróz wyrazili dumę
z posiadania obiektu sportowego, który
będzie służył przez lata nie tylko młodzieży szkolnej, ale także wszystkim
mieszkańcom gminy.
Dowódca 25 BKP płk Marek Sokołowski, wójt gminy Cyców Jan Baczyński
vel Mróz, jego zastępca Wiesław Pikuła,
przewodniczący Rady Gminy Cyców Jan
Dyszewski, dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski, prezes UKS

ność agroturystyczną, zasoby kulturowe
oraz upowszechniających możliwości
pozyskania środków unijnych na rozwój
obszarów wiejskich. Pracownicy LGD
prowadzą stałe doradztwo w zakresie
przygotowania projektów i wypełniania
wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski te mogą dotyczyć projektów
kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań: różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej,
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
odnowa i rozwój wsi, „małych projektów”, które przyczyniają się do poprawy
jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze
działania LGD.
Szczegółowe informacje w biurze
LGD w Świdniku przy ul. Norwida
9, tel. 81 751 74 00 w. 52, e-mail:
fundacja@naszanadzieja.pl.

„Amator” Dariusz Bednaruk, starosta
łęczyński Adam Niwiński i ks. kanonik
Adam Sołtysiak dokonali przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia kompleksu
boisk „Orlik 2012”.
Ks. kanonik Adam Sołtysiak odmówił modlitwę w intencji nowego obiektu
i dokonał aktu poświęcenia kompleksu
sportowego.
W dalszej części nastąpił uroczysty,
z pełnymi honorami wojskowym, akt
nadania kompleksowi sportowemu „Moje
Boisko - Orlik 2012”, zaszczytnego imienia
Generała Broni Tadeusza Buka. Dzieci gen.
Tadeusza Buka - córki Wanda i Elżbieta oraz
syn Mariusz dokonali odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej Generałowi.
Przedstawiciele społeczności szkolnej, samorządu gminy oraz przybyłe delegacje złożyły pod tablicą wieńce i kwiaty.
Na zakończenie części artystycznej mieliśmy okazję wysłuchać występu orkiestry
wojskowej 3 Brygady Zmechanizowanej
Legionów w Lublinie.
Gmina Cyców i jej władze są doskonałym przykładem tego, że inicjatywa
poparta konsekwencją daje takie wspaniałe efekty. Mamy nadzieję, że młodzież i
dzieci docenią trud włożony w wykonanie
tej inwestycji.
W 2011 roku przy obiekcie powstanie
plac zabaw dla dzieci wraz z placem parkingowym. Gmina na ten cel otrzymała
dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł., z
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.

Złota Kielnia za budynek ratusza!
25 listopada podczas VIII Edycji
„Złotej Kielni” nagrodzono rozbudowę ratusza w Łęcznej. Konkurs
organizowany jest przez Polski
Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział Lublin oraz
Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa, przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Lublinie. Patronat
nad konkursem objęli: Wojewoda
Lubelski, Marszałek Województwa
Lubelskiego, TVP SA Oddział w
Lublinie oraz Radio Lublin SA.
Należy podkreślić dużą wartość
architektoniczną osiągniętą w drodze
realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Cały budynek zyskał nową jakość o

Budynek otrzymał także wyróżnienie specjalne za szczególne walory dla miejsca lokalizacji w wyniku
rozbudowy i przebudowy budynku
Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Remont budynku urzędu rozpoczął się w kwietniu 2009 r. Dawny
budynek otrzymał dodatkowe piętro
i wieżę z zegarem. Rozbudowany magistrat wita interesantów
przestronnym holem i estetycznymi korytarzami. Teraz wszystkie
sprawy można załatwić w jednym
budynku.
Wygląd zmieniło także otoczenie budynku. Zostały usunięte stare
drzewa, które z powodu zbyt bliskiego sąsiedztwa, w czasie wichury

Urzędnicy z Łęcznej najlepsi
W Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podsumowano projekt „Podniesienie kwaliﬁkacji kadr urzędów administracji
samorządowej w województwie lubelskim”. Urzędnicy z łęczyńskiego
ratusza okazali się najlepsi.
Założeniem projektu było kompleksowe podniesienie kwaliﬁkacji
kadr urzędów administracji samorządowej, a tym samym podniesienie
jakości i dostępności usług publicznych oraz zwiększenie sprawności
administracji samorządowej.
Szkolenia, które trwały od 2008
roku objęły 137 jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa lubelskiego. W tym czasie
przeszkolono 1425 osób.
Przedstawiono także wynik
„kontroli” poszkoleniowej. Badania
przeprowadzono metodą „ukryty
klient.” Polegała ona na tym, że do
biorących udział w projekcie urzędów dzwoniła kilkakrotnie osoba
podająca się za interesanta. Badano
standard obsługi poprzez nasta-

wienie, umiejętność wysłuchania
klienta, sposób udzielania informacji itp. Ocenę przeprowadzono
na podstawie porównania wyników
rozmów telefonicznych z wiedzą i
umiejętnościami nabytymi w trakcie
szkoleń.
Okazało się, że urzędnicy z
ratusza w Łęcznej najdokładniej wysłuchali szkoleń i umieli skorzystać
z pozyskanej wiedzy – otrzymali
pierwsze miejsce z wskaźnikiem
85,7% i pokonali 136 innych jst.
Później nastąpiła prezentacja
osiągnięć trzech gmin biorących
udział w projekcie. Wśród tego
zaszczytnego grona znalazło się nasze miasto. Prezentacja zatytułowana „Przebudowa układu drogowego
w Gminie Łęczna z wykorzystaniem
funduszy unijnych” spodobała się
zebranym na konferencji gościom.
Konferencję zwieńczyło wystąpienie Prezydenta Centrum im.
Adama Smitha Roberta Gwiazdowskiego na temat zadłużenia
samorządów.

Radni VI kadencji wybrani
Na początku grudnia ślubowanie złożyło 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych oraz Burmistrz Łęcznej, którym został ponownie
Teodor Kosiarski.
Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępców oraz zostali
przypisani do komisji stałych.
Skład Rady Miejskiej w Łęcznej:
Krystyna Borkowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krzysztof Matczuk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Matysek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Fijałkowski
Marzena Florek
Bogusław Góral
Jacek Kubicki
Zuzanna Lekan
Grzegorz Lendzion
Zbigniew Łagodziński
Krzysztof Mężyński
Roman Misiewicz
Małgorzata Olech
Sebastian Pawlak
Grzegorz Pelica
Sławomir Pogonowski
Piotr Nowak
Jan Skibiński
Lech Tor
Katarzyna Warszawska
Teresa Wnuk

znaczeniu symbolicznym dla miejsca
lokalizacji i prestiżowy dla mieszczącej się w nim funkcji przeznaczonej
dla lokalnej społeczności. (…) Na
uwagę zasługuje wysoka jakość
wykonania budynku wzbogaconego
detalem architektonicznym i staranność w aranżacji wnętrz – czytamy w
uzasadnieniu do nagrody.

mogły uszkodzić budynek. Zaprojektowano zupełnie nowy układ zieleni,
pasujący do charakteru wyremontowanej siedziby urzędu.
Na nadbudowę i rozbudowę
budynku oraz roboty uzupełniające
związane z adaptacją parteru do
nowego piętra z budżetu gminnego
wydano blisko 2,15 mln zł.

Właściciele muszą odśnieżać

Śnieżna zima cieszy bardzo
wielu z nas, ale na właścicieli nieruchomości nakłada dodatkowe
obowiązki. Zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku
w gminach to właśnie w gestii
właścicieli nieruchomości leży
pozbycie się błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do drogi publicznej. Właściciele muszą także
usuwać z dachów i balkonów sople
oraz nawisy śnieżne stanowiące

zagrożenie dla innych osób. Obowiązek oczyszczenia przystanków
autobusowych należy zaś do
przedsiębiorców, którzy z nich
korzystają.
Za nieoczyszczanie chodników
właścicielom nieruchomości grożą
zgodnie z kodeksem wykroczeń
mandaty w wysokości do 1000 zł.
Tacy właściciele narażają się także na pozwy cywilne osób, które
doznają uszczerbku na zdrowiu na
nieodśnieżonym chodniku.

Dziękuję mieszkańcom miasta i
gminy za wybranie
mnie na Burmistrza
Łęcznej.
Jest to wyraz
zaufania do mnie i
akceptacji działań,
które podejmowałem do tej pory.
W bieżącej kadencji będę starał
się równie dobrze wykonywać swoje
obowiązki.

Przedszkole
czeka remont
Podczas tegorocznego ataku zimy ucierpiało Przedszkole
Publiczne nr 3 przy ul. Braci
Wójcickich. Jedno z pomieszczeń
zostało wyłączone z użytkowania
na skutek zniszczenia więźby
dachowej. Specjalista dokonał
już oceny sytuacji, a zalecone
przez niego prace zostały już
wykonane, tak aby przywrócić
użytkowanie sali.
Na wiosnę zostanie przygotowana niezbędna dokumentacja, a
w wakacje rozpocznie się generalny
remont polegający na wymianie
stropu i dachu przedszkola tak, aby
uniknąć przenoszenia dzieci do
innych placówek.

Nakręcona
akcja
w Łęcznej
W grudniu skończyliśmy przyjmowanie nakrętek, które od sierpnia zbierane były w Urzędzie Miejskim w Łęcznej dla Lubelskiego
Hospicjum im. Małego Księcia w
Lublinie. W tym czasie przekazaliśmy hospicjum ponad 200 kg
nakrętek.
Zakrętki są przekazywane do
recyklingu, a pieniądze z tego uzyskane pomagają spełniać marzenia
podopiecznych placówki. Akcja

Uwaga. Zmiana numeracji nieruchomości

Pełne składy osobowe poszczególnych komisji Rady Miejskiej są
dostępne na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.leczna.pl.

Biuletyn informacyjny Rady Miejskiej

Krystyna Borkowska – Redaktor Naczelny

Trwa zmiana numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach Podzamcze, Zoﬁówka i Kolonia Trębaczów.
Zmiany są konieczne, ponieważ
do tej pory w wymienionych miejscowościach nowo wybudowane
budynki otrzymywały numery „pierwsze wolne”. Doprowadzało to do
sytuacji, że nowe budynki, których
powstaje z roku na rok coraz więcej, miały pomieszaną numerację.
Nie miało znaczenia czy budynek
powstaje na początku, środku czy
na końcu miejscowości.
Urząd Miejski już przesyła zawiadomienia o zmianach. Mieszkańcy zostaną przemeldowani z

urzędu. Bezpłatnie wymienią dowód
osobisty. Ten którym posługują się
obecnie straci ważność 3 miesiące
od daty zmiany numeru. Teraz przed
nimi obowiązek powiadomienia o
zmianie adresu urzędów i instytucji,
które tego wymagają, np. w ewidencji gruntów, bankach itp.
Zmiany mają na celu uporządkowanie obecnej sytuacji z numeracją. Za powstałe z tego tytułu
utrudnienia przepraszamy.
Więcej informacji o zmianach na
www.leczna.pl oraz pod numerami
telefonów 81-752-03-79 (sprawy
związane z nową numeracją),
752-05-64 (wymiana dowodów
osobistych).

zbierania będzie kontynuowana w
łęczyńskich szkołach.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wpierają tę akcję.

7

Wiadomości
sportowe
Wiadomości
sportowe

Turnieje Barbórkowe

W Cycowie z udziałem czterech
drużyn odbył się VII Barbórkowy Turniej
Mężczyzn w piłce siatkowej. Naszych
reprezentował TKKF „SKARBEK”
Bogdanka i TKKF „PRS WSCHÓD-KOBUD”, w zawodach wzięły również udział
drużyny z Nałęczowa i Puław. Turniej
wygrał TKKF „SKARBEK” Bogdanka
tracąc tylko jednego seta i wywalczył po
raz drugi z rzędu Puchar Prezesa TKKF,
zaś TKKF „PRS WSCHÓD-KOBUD”
zajął drugie miejsce. Indywidualnie,
wyróżnienia zdobyli Mariusz Semeniuk
(TKKF „PRS WSCHÓD-KOBUD”) oraz
Andrzej Lamut (TKKF „SKARBEK”
Bogdanka).
Skład zwycięzców: Mirosław Raczyński, Marek Żubr, Bronisław Wiśniewski, Krzysztof Kotowski, Andrzej Lamut,
Tomasz Wysocki, Waldemar Chargot.
* * *
Do III Turnieju Barbórkowego o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w siatkówce chłopców
przystąpiły drużyny z Kijan, Milejowa,
Ostrowa Lubelskiego i z Łęcznej. Drużyny
prezentowały bardzo wyrównany poziom:
o zajęciu 2 i 3 miejsca zadecydowały małe
punkty w setach. Wyniki turnieju: I miejsce – Zespół Szkół w Kijanach, II miejsce
– Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie, III miejsce – Zespół Szkół
Górniczych w Łęcznej, IV miejsce –
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, V
miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej.
Najlepszy zawodnik – Sebastian Draz ze
Szkoły w Ostrowie Lubelskim.
Puchary i dyplomy wręczył Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG w Łęcznej. Nagrodą za wywalczenie I miejsca
była statuetka św. Barbary, patronki
górników.
M. Łagodziński

Piłkarze Górnika Łęczna na urlopach

Dziesiąty stycznia będzie pierwszym
dniem treningów piłkarzy pierwszoligowego Górnika Łęczna.
Pierwszy mecz sparingowy zielono-czarni rozegrają w roli gospodarza
dwudziestego szóstego stycznia, ich przeciwnikiem będzie Resovia Rzeszów. Kolejny sprawdzian czeka górników trzy dni
później. Wówczas w Pruszkowie zmierzą
się z miejscowym Zniczem. W lutym nasz
zespół zmierzy się na wyjeździe z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski (5 lutego) oraz

na własnych obiektach ze Stalą Stalowa
Wola (9 lutego).
Skład drużyny z grodu dzika w rundzie
wiosennej jest niewiadomą. Wolną rękę w
poszukiwaniu nowych klubów otrzymali
Kamil Stachyra, Krzysztof Kazimierczak,
Rafał Niżnik i Adrian Bartkowiak. Nie
oznacza to, że wymieniona czwórka nie
zagra wiosną w górniczych barwach,
bowiem piłkarze mają ważne kontrakty z
Górnikiem. Na dzień dzisiejszy nie słychać
o transferach do klubu.
MŁ

W SP w Ciechankach Łęczyńskich,
odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy
o Górniku Łęczna, którego organizatorem
jest UKS „Ciechanki Łęczyńskie”, a pomysłodawcą prezes klubu Mariusz Łagodziński. Uczniowie podzieleni na dwie kategorie
wiekowerozwiązywali test składający się z
pytań dotyczących górniczego klubu.
W konkursie wzięło 34 uczniów. Po
teście spotkali się z przedstawicielami Górnika: członkiem zarządu Joanną Matejak,
kierownikiem drużyny Mirosławem Budką,
piłkarzami Veljko Nikitovićem, Dawidem
Sołdeckim, Sergiuszem Prusakiem oraz
przedstawicielami Stowarzyszenia Kibiców
Górnika Łęczna Tomaszem Płazą i Kamilem
Banachewiczem.
Po rozmowie piłkarze zagrali z uczniami
w tenisa stołowego, nie zabrakło wspólnych
zdjęć i autografów. Zwycięzcy testu otrzymali cenne nagrody (m.in. piłki, koszulki).
Laureaci: Klasy I-III – Patrycja Bochniarz,
Bartosz Ćwikła, Joanna Bochniarz. Klasy
IV-VI – Michał Bodzak, Weronika Kosowska,
Weronika Kosiarska.
redil

Z udziałem jedenastu drużyn został
rozegrany Barbórkowy Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. Wśród nich znalazła się
drużyna Orłów Górskiego, w której składzie
wystąpiły takie gwiazdy piłkarskie sprzed
lat jak Lesław Ćmikiewicz, Jerzy Kraska,
Włodzimierz Ciołek, Jan Domarski. W
drużynie Starostwa Powiatowego w Łęcznej
gościnnie wystąpili Grzegorz Bronowicki i
jego brat Piotr, wychowankowie Górnika
Łęczna. Jednak całą rywalizację zwyciężył
zespół ZZ Kadra, przed NSZZ „Solidarność” i Oldbojami Górnika. W finale ZZ
Kadra pokonała w rzutach karnych NSZZ
„Solidarność” 3:2 (w regulaminowym czasie
było 1:1). Organizatorem turnieju był GKS
Górnik Łęczna i Górnik Łęczna S.A.
M. Łagodziński

Sportowy sprawdzian ZZ Kadra najlepszy

Złotka z Kijan

W Nałęczowie odbyły się mistrzostwa
województwa lubelskiego LZS w siatkówce dziewcząt. Poziom drużyn uczestniczących w zawodach był wyrównany, a
mecze stały na bardzo wysokim poziomie
powiedział trener drużyny Zespołu Szkół
Rolniczych w Kijanach Paweł Woliński.
Nasza drużyna odniosła ogromny
sukces w tych rozgrywkach, wygrywając
turniej nie straciła ani jednego seta! W
drodze do upragnionego „złota” siatkarki
z Kijan pokonały zespoły z Klementowic,
Łukowa, Dęblina i Nałęczowa. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Anna
Suszek, Magdalena Fałek, Celina Bujak,
Katarzyna Werduch,
Anna Furtak, Monika
Koperczak, Maria Staszałek.
Drużyna chłopców
z ZSR w Kijanach bardzo chciała powtórzyć
sukces dziewcząt, lecz
wielki pech pokrzyżował im plany. Jeden z
podstawowych odbierających Karol Karwacki
już w pierwszym meczu
zawodów skręcił nogę w
kostce. Po stracie swojego głównego odbierającego, drużyna zdołała

się jednak podnieść i ostatecznie zajęła III
miejsce pokonując drużynę z Nałęczowa.
Skład brązowego medalisty: Grzegorz
Furtak, Piotr Mazurek, Artur Szkutnik,
Karol Karwacki, Łukasz Brzyski, Łukasz
Walkowski, Artur Suszek, Jakub Lech,
trener: Paweł Woliński.
- Doskonałe wyniki można było
osiągnąć dzięki ciężkiej pracy uczniów
ZSR w Kijanach, gdzie dyrektor Jan
Trojak stworzył naprawdę dobre warunki
do trenowania siatkówki – podsumowuje
kończący się rok Paweł Woliński. Wiele
godzin treningów odbywających się po
lekcjach oraz poświęcenie, ciężka praca
i masa wyrzeczeń ze strony młodzieży i
trenera przyniosły w końcu wymarzone
efekty.
redil

Kronika Milejowska

Wyniki wyborów w Gminie Milejów
Wójtem Gminy w pierwszej turze został Pan
TOMASZ SURYŚ, który zdobył 2572 głosy.
Drugi kandydat ANDRZEJ DYCZEWSKI - otrzymał
1043 głosy.

Na Radnych Rady Gminy Milejów
VI kadencji /2010-2014/ zostali wybrani:
Okręg nr 1 / Białka, Białka – Kolonia, Dąbrowa, Zgniła Struga/:

- ADAMIAK Zbigniew 145 głosów

Okręg nr 2 / Maryniów, Ostrówek – Kolonia, Wólka Bielecka/:

- BUBA Jan Andrzej 122 głosy

Okręg nr 3 /Łańcuchów, Wólka Łańcuchowska/:

- WIRSKI Andrzej 142 głosy

Okręg nr 4 /Kajetanówka, Zalesie, Antoniów, Górne/:

- KURZEMPA Eliasz Mieczysław 80 głosów
Okręg nr 5 /Milejów/:

- ĆWIRZEŃ Piotr Józef 94 głosy

Okręg nr 6 /Antoniów - Kolonia, Starościce/:

- DOROŻUK Katarzyna Jadwiga 84 głosy

Kobiety dzieciom – „Gminne Mikołajki 2010”
Gdy słyszymy śmiech i radość
dziecka ogarnia nas ciepłe uczucie.
Takie właśnie uczucie towarzyszyło
nam dorosłym w czasie spotkania
Mikołajkowego, które dobyło się
z inicjatywy FORUM KOBIET
GMNINY MILEJÓW w dniu 04
grudnia 2010r. w Zespole Szkół Nr
1 w Milejowie .

Okręg nr 7 /Milejów – Osada, Klarów/:

- SAWIC Ewa 226 głosów
- KASPRZAK Robert Mieczysław 239 głosów
- WOŚ Kazimierz 309 głosów
- RYBAK Piotr 369 głosów
- BIL Józef Bogdan 374 głosy
Okręg nr 8 / Jaszczów, Jaszczów - Kolonia/:

- MANKIEWICZ Tomasz Adam 149 głosów
- KONOWAŁEK Marian Stefan 193 głosy
Okręg nr 9 /Łysołaje – Kolonia , Cyganka/:

- AUGUSTYNIAK Krzysztof Zbigniew 127 głosów
Okręg nr 10 / Łysołaje , Popławy/:

- KOCIUBA Marcin Krzysztof 108 głosów

Mimo utrudnionych warunków pogodowych na imprezę przybyło ok.100

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)tel./fax:
(81) 752-22-77, 604 258 017
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

dzieci – uczniów szkół podstawowych
z Gminy Milejów .
W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci
uczestniczyły w bardzo dynamicznej i
urozmaiconej zabawie, którą prowadzili
artyści Teatru Juno z Lublina. Były to
tańce, przeplatane wspaniałą recytacją
wierszy znanych dzieciakom ze szkolnych lektur, podczas której szukały z
Panem Hilarym okularów.
Emocjonujące były też zawody
zręcznościowe, w czasie których
maluchy zmieniały się jak za dotknięciem różdżki to w
żabki, to bociany, czy
też w pasażerów pociągu , któremu przewodził
kolorowo przyodziany
„Parowóz” na szczudłach przy akompaniamencie piosenki Taki
mały, taki duży! Nie
wystraszył ich nawet
lew, który porwał dzieci
w wir zabawy.

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

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

Z niecierpliwością oczekiwany
Mikołaj przywitany został okrzykiem
radości. Majestatycznie wszedł na salę
z workami prezentów.
Po polonezie odtańczonym pięknie
z Mikołajem, dzieci odebrały swoje
paczki – szczęśliwe i chyba zmęczone,
co było dowodem na to, że zabawa była
przednia.
W takim też nastroju zakończyły
swoją zabawę, która za cudowną mocą
dzieci i Mikołaja pozwoliła im przenieść
się w świat fantazji.

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej. Na terenie powiatu
łęczyńskiego i we Włodawie można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Lublinie gazetę można znaleźć
w urzędach, na wybranych stacjach paliw oraz w pralniczych punktach
przyjęć SP “Tęcza”.
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Wieści z Puchaczowa

I sesja Rady Gminy Puchaczów

30 listopada o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Gminy w Puchaczowie.
Podczas sesji zostało złożone uroczyste ślubowanie przez radnych nowej
kadencji. Dokonano również wyboru nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Puchaczów. Przewodniczącą Rady Gminy Puchaczów VI
kadencji została Urszula Hucz, a wiceprzewodniczącym został Piotr Sarama.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji w realizacji
zadań na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Wszystkim wyborcom, którzy głosowali na mnie w wyborach
do samorządu lokalnego, składam tą drogą najserdeczniejsze
podziękowania. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść Państwa
zaufania przez kolejne 4 lata mojej kadencji.
Z poważaniem
Adam Grzesiuk

Ślubowanie wójta
Adama Grzesiuka

03 grudnia 2010 roku o godzinie 12.00 w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się druga sesja VI
kadencji Rady Gminy Puchaczów. Podczas sesji odbył
się akt uroczystego ślubowania Wójta Gminy Puchaczów
Adama Grzesiuka.
Dalsza część obrad poświęcona była przedstawieniu przez wójta gminy Puchaczów Adama Grzesiuka
„Sprawozdania Wójta o stanie Gminy w latach 2006
– 2010”.

