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Do Wamexu 
nie tylko na zakupy

W piątkowy poranek 22 lutego rozpoczęły się odwierty 
w poszukiwaniu gazu łupkowego w Stręczynie koło Cycowa. 
Mogą kosztować nawet 15 milionów dolarów!

Stręczyn-OU1 to już piąty odwiert realizowany przez PKN 
ORLEN w woj. lubelskim i jednocześnie trzeci prowadzony 
w oparciu o koncesję poszukiwawczą „Wierzbica”. Decyzja o 
wyborze tej lokalizacji została poprzedzona szeregiem badań geo-
logicznych, pozwalających na określenie perspektyw obecności 
niekonwencjonalnego gazu ziemnego na tym terenie.

Prace potrwają około 45 dni. W tym czasie wiertło dotrze 
na głębokość około 3400 metrów. Obecnie znajduje się kilkaset 
metrów pod ziemią.

Dok. na str. 3

Spółdzielnie mieszkaniowe nie 
mogą żądać podania numeru PESEL 
osób zamieszkujących w mieszkaniu, 
czytamy na stronie Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych.

Mieszkańcy gminy Łęczna w związ-
ku z nowym systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi muszą złożyć od-
powiednie deklaracje podatkowe. Miesz-
kańcy domów będą robić to samodzielnie. 
Inaczej sprawa wygląda w budynkach 
wielorodzinnych gdzie są zarządcy.        

Dok. na str. 2

Poszukiwania gazu 
pod Cycowem

Bezprawne żądania 
spółdzielni?

Od 21 lutego br. w Wamex-
ie działa FUN ZONE czyli plac 
zabawy dla dzieci.  Miejsce 
przeznaczone jest dla dzieci w 
wieku od 1,5 do 10 lat. Dzie-
ciaki znajdą tu dla siebie całą 
moc atrakcji, miłą atmosferę 
i kolorowy, dziecięcy klimat. 
Dodatkowo mogą oswajać się z 
językiem angielskim, bo w takim 
właśnie do dzieci zwracają się 
opiekunki. 

dok. na str. 8



23 lutego 2013 w Opolu odbył się 
finał ogólnopolskiej Olimpiady języka 
angielskiego „Język Świata dla Małolata 
h. Konkurs zorganizowany został z okazji 
15-lecia metody Helen Doron w Polsce. W 
finałowym 
etapie udział 
wzię ło  60 
studentów z 
Centr Helen 
Doron na te-
renie Polski, 
w tym aż 5 
uczniów z 
Centrum He-
len Doron w 
Łęcznej.

Uczennica z Łęcznej Natalia Świrk 
zdobyła II miejsce w młodszej grupie 
wiekowej.

Na IV miejscu w młodszej grupie 
wiekowej Olimpiadę zakończyła Nata-
lia Nowak, zaś również na IV miejscu 
w starszej grupie wiekowej znalazł się 
Maciej Kwieciński.

Gratulujemy wszystkim finalistom!
GK
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KRONIKA ZDARZEŃ

www.e-pojezierze.pl

Salon bielizny

Pożar w Zgórzu
Dwa zastępy z Państwowej Straży 

Pożarnej oraz trzy jednostki OSP gasiły 
pożar budynku gospodarczego w Zgórzu 
(gm. Cyców), który wybuchł 27 lutego. 
Jak się okazało w budynku gospodarczym 
w jednym z pomieszczeń doszło do zapa-
lenia się ocieplenia stropu. Pożar gaszono 
wodą, a nadpalone elementy konstrukcyj-
ne stropu i więźby dachowej rozebrano 
i przelano wodą,  pomieszczenia prze-
wietrzono. Akcja ratownicza trwała 2,5 
godziny, wzięło w niej udział 5 zastępów 
straży pożarnej  i 23 ratowników.
Kradł damskie buty

Łęczyńscy policjanci przedstawili 24-
latkowi z Łęcznej zarzut kradzieży z włama-
niem do jednego ze sklepów obuwniczych 
w Łęcznej. Do zdarzenia doszło na początku 
lutego br. Ukradł blisko 30 par damskich 
butów, telefon komórkowy oraz pieniądze. 
Łączna wartość strat została oszacowana na 
kwotę blisko 2 tys. złotych. 

Mężczyzna został zatrzymany w 
środę 27 lutego. Podczas przeszukania 
piwnicy w bloku w którym mieszka, 
funkcjonariusze odnaleźli skradzione 
obuwie. Mieszkaniec Łęcznej usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie 
z prawem za to przestępstwo grozi kara 
10 lat pozbawienia wolności.
Z myślą o pieszych i rowerzystach

W dniach 26–27 luty łęczyńscy poli-
cjanci przeprowadzali na terenie powiatu 
wzmożone działania prewencyjne pod 
nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego”. Ich głównym celem było 
uświadamianie pieszym jak i prowadzą-
cym pojazdy o konieczności stosowania 
się do przepisów ruchu drogowego. W 
czasie akcji policjanci przekazywali 
pieszym i rowerzystom kamizelki odbla-
skowe i tłumaczyli jak bardzo ich brak 
wpływa na wzrost zagrożenia wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Przypo-
minali też, że dzieci i młodzież do 15 lat 
poruszający się po drodze po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym mają 
wręcz obowiązek używania elementów 
odblaskowych.
Niebezpieczeństwa internetu

24 lutego zarzuty kradzieży usłyszeli 
trzej mieszkańcy Lublina w wieku 18 i 21 
lat. Okradli właścicieli podczas imprezy 
w której sami uczestniczyli.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty 
na niedzielę. 18–letni mężczyzna wraz 
z swoją 20–letnią siostrą zorganizował 
spotkanie dla znajomych w domu jedno-
rodzinnym w gm. Spiczyn. Część osób o 
imprezie dowiedziała się z jednego z portali 
społecznościowych. Po północy, kiedy kil-
ka osób opuściło mieszkanie, organizatorzy 
imprezy zorientowali się, że z domu zgi-
nęły m.in. dwa laptopy, monitor, telefon, 
iPod oraz złota biżuteria. Pokrzywdzeni 
oszacowali straty na ponad 10.000 zł.

Policjanci ustalili, że sprawcami tej 
kradzieży są trzej mieszkańcy Lublina, 
21–latek oraz dwóch 18–latków. Zostali 
oni zatrzymani w niedzielę rano. Policjan-
ci w ich miejscach zamieszkania odnaleźli 
sprzęt RTV. Natomiast złotą biżuterię 
funkcjonariusze ujawnili podczas prze-
szukania pojazdu użytkowanego przez 
jednego ze sprawców. Złote pierścionki 
oraz zawieszka ukryte były w samocho-
dowej popielniczce. Policjanci odzyskane 
mienie przekazali właścicielom.

Sprawcom, zgodnie z obowiązującym 
prawem grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Dla wszystkich niech będzie to 
przykład, jak niebezpieczne jest beztroskie 
korzystanie z portali społecznościowych i 
ogłaszanie wszystkim o naszych różnych 
sprawach i zamiarach. Tym razem, dzięki 
sprawności policji, wszystko skończyło 
się tylko na dużym stresie. Bywa jednak 
niestety o wiele gorzej. 
Cichy zabójca

Dwie osoby uległy 21 lutego zatruciu 
tlenkiem węgla w miejscowości Dratów 
w gminie Ludwin. Wezwani do zdarzenia 
strażacy z całą pewnością, za pomocą 
miernika wielogazowego potwierdzili 
obecność w mieszkaniu CO. Poszkodowa-
nym pomocy udzielił zespół pogotowia ra-
tunkowego. Po przewietrzeniu mieszkania 

powtórnie dokonano pomiaru - miernik 
nie wykazał obecności trującego gazu.

Według informacji z Komendy 
Powiatowej PSP w Łęcznej, w trakcie 
trwającego sezonu grzewczego a konkret-
nie  od 1 października 2012 roku do 21 
lutego 2013 r. strażacy otrzymali siedem 
zgłoszeń o podejrzeniu  obecności tlenku 
węgla w mieszkaniach. W trakcie tych 
zdarzeń dziewięć osób zostało poszkodo-
wanych (w tym pięcioro dzieci).

Strażacy przypominają, że tlenek wę-
gla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
trującym gazem. Czad jest niedrażniący 
– nie ma smaku, barwy, nie szczypie w 
oczy i nie drapie w gardle… dlatego czad 
nazywa się cichym zabójcą. Dostaje się do 
organizmu człowieka poprzez układ od-
dechowy, a następnie jest wchłaniany do 
krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowy 
transport tlenu w organizmie doprowa-
dzając do uszkodzenia mózgu i innych 
narządów wewnętrznych. W skrajnych 
przypadkach przy silnym stężeniu gazu 
doprowadza do śmierci.

Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych 
i dymowych. Wadliwe działanie wspo-
mnianych przewodów może wynikać z ich 
nieszczelności, braku konserwacji, w tym 
czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedo-
stosowania istniejącego systemu wentylacji 
do standardów szczelności stosowanych 
okien i drzwi, w związku z wymianą starych 
okien i drzwi na nowe.

Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.straz.leczna.pl oraz stronie KG PSP 
www.straz.gov.pl. 
Spalił się domek letniskowy

19 lutego przed godziną 21  Stanowi-
sko Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP  w Łęcznej przyjęło zgłoszenie o 
pożarze domku letniskowego w Kaniwoli 
gm. Ludwin. Do pożaru pojechały cztery 
zastępy straży pożarnej: z KP PSP w Łęcz-
nej, OSP Ludwin, OSP Kaniwola oraz OSP 
Czarny Las. W chwili przybycia strażaków  
dom letniskowy drewniany kryty eternitem 
był już w całości objęty ogniem. Po za-
kończeniu działań gaśniczych na miejscu 
zdarzenia pozostała policja. Akcja ratow-
nicza trwała blisko 1,5 godziny, wzięły w 
niej udział 4 zastępy straży pożarnej  - 18 
ratowników oraz policja.
Zgubił go strach

W piątek 15 lutego na jednej z ulic 
w Łęcznej policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego samochodem 
osobowym marki Volvo. Okazało się, że 
za kierownicą pojazdu siedział 23–letni 
mieszkaniec Łęcznej. Podczas kontroli 
mężczyzna zachowywał się nerwowo i 
w pewnym momencie zaczął uciekać od-
rzucając jakiś przedmiot. Po chwili oczy-
wiście został zatrzymany. Jak się okazało 
w odrzuconym pudełeczku znajdował się 
woreczek foliowy z białym proszkiem. 
Po przeprowadzonym badaniu testerem 
narkotykowym okazało się, że proszek 
to amfetamina. Łącznie było blisko 46 
gramów tego narkotyku.

Wykonując dalsze czynności w tej 
sprawie policjanci pojechali do miejsca 
zamieszkania 23– latka. Tam podczas prze-
szukania znaleźli wagę elektroniczną oraz 
siedem woreczków foliowych z  marihuaną 
o łącznej wadze blisko 37 gramów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty udzie-
lania, posiadania i przygotowywania się 
do wprowadzenia do obrotu znacznej 
ilości środków odurzających. Zgodnie z 
Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za 
ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.                                    opr. nor 

Z sukcesami 
z olimpiady językowej

Mieszkańcy Łęcznej bardzo często 
korzystali z nieodpłatnych porad praw-
nych i obywatelskich świadczonych w 
ramach projektu Świadomy Obywatel. 
Porady udzielane były w budynku przy 
ulicy Tysiąclecia. Projekt się skończył. 

Teraz po kilku miesiącach w ramach 
kolejnego grantu „Mam prawo” bezpłatne 
porady prawne i obywatelskie wracają 
do Łęcznej. Ich celem jest zwiększenie 
zakresu korzystania z porad prawnych i 
obywatelskich przez osoby, których sytu-
acja materialna lub rodzinna nie pozwala 
na skorzystanie z usług płatnych. Wiąże 
się to bezpośrednio z zapewnieniem bez-
płatnych porad mieszkańcom powiatu 
łęczyńskiego czego efektem będzie pod-
niesienie poziomu świadomości prawnej 
i obywatelskiej mieszkańców, tak aby 
potrafili w aktywny i skuteczny sposób 
rozwiązywać swoje problemy.

Darmowe porady prawne świadczone 
są w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 100 (dep-
tak). Telefon 81 752 06 63.        BB

Bezpłatne 
porady prawne

Bezprawne żądania 
spółdzielni?

Dok. ze str. 1
Do złożenia deklaracji w imieniu 

mieszkańców zobowiązane są spółdziel-
nie mieszkaniowe.

W ostatnich dniach trzy łęczyń-
skie spółdzielnie „Batory”, „Skarbek” 
i „Wspólnota” przesłały mieszkańcom 
(często niepodpisane przez nikogo ze 
spółdzielni) oświadczenia do wypełnienia. 
Proszą w nich o podanie osób zameldowa-
nych i zamieszkałych pod danym adresem. 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej na 
wniosku należy podać nazwisko imię oraz 
nr PESEL wszystkich domowników.

Jednak przygotowane przez spół-
dzielnie dokumenty wydają się być nie-
zgodne z prawem. Obowiązujące przepisy, 
na podstawie których działają spółdzielnie 
nie zezwalają na gromadzenie informacji 
o tym, jakie osoby zamieszkują w po-
szczególnych lokalach, z podaniem ich 
imion i nazwisk, stopnia pokrewieństwa 
oraz nr PESEL, a jedynie uprawniają do 
uzyskiwania informacji o liczbie osób za-
mieszkujących w danym lokalu – czytamy 
na stronie Głównego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.

Na koniec drobna rada. Na oświad-
czeniu dla spółdzielni warto również 
wyraźnie napisać, czy deklaruje się selek-
tywną zbiórkę odpadów (za 9 złotych od 
osoby miesięcznie), czy taką jak dotych-
czas – do jednego kubła (za 14 złotych 
miesięcznie od osoby). Oczywiście do 
selektywnej zbiórki odpadów muszą się 
przygotować nie tylko spółdzielnie ale i 
sami mieszkańcy.                          BB

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament 
„w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohate-
rom antykomunistycznego podziemia, któ-
rzy w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do samostano-
wienia i urzeczywistnienia dążeń demokra-
tycznych społeczeństwa polskiego, z bronią 
w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili 
się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu”.

Obchodzony jest 1 marca upamięt-
niając rocznicę wykonania przez UB 
wyroku śmierci na przywódcach antyko-
munistycznej organizacji Wolność i Nie-

zawisłość. 1 marca 1951 r. 7 członków IV 
ZG Zrzeszenia WiN zostało zastrzelonych 
na Rakowieckiej w Warszawie. W PRL 
byli oficjalnie reakcjonistami i bandytami. 
„Nie jesteśmy żadną bandą (...) My chcemy, 
by Polska była rządzona przez Polaków 
oddanych sprawie i wybranych przez 
cały Naród...” odpowiadał mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka” też zastrzelony w 
więzieniu mokotowskim. Ostatni „żołnierz 
wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z od-
działu kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 
(ur. w Radzicu Starym gm. Ludwin) – zginął 
w obławie 21 października 1963 r.

Z okazji tego dnia na Lubelszczyźnie 
gościł prezydent Bronisław Komorowski, 
który m.in. na cmentarzu parafialnym 
w Rykach złożył kwiaty przy wspólnej 
mogile „Żołnierzy Wyklętych”.

Walczyli 
o wolną Polskę
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Śląska Kompania Węglowa będzie budować 
kopalnię pod Rejowcem. W rejonie naszego Cyco-
wa o wydobywaniu węgla myśli australijska firma 
PDCO. Budową kopalni, tym razem w rejonie 
Ostrowa Lubelskiego zainteresowana jest też inna 
spółka z kraju kangurów. Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A. z roku na rok zwiększa wydobycie. 
Czyżby po czterdziestu latach, chociaż w zupełnie 
innej formie, odradzała się idea Lubelskiego Za-
głębia Węglowego?

Przypomnijmy. W czerwcu 1971 roku w ów-
czesnym Ministerstwie Górnictwa i Energetyki 
(tak, było i takie ministerstwo) podjęto uchwałę o 
podjęciu prac przygotowawczych do zagospodaro-
wania przyszłego Lubelskiego Zagłębia Węglowego. 
W styczniu 1975 roku już Rada Ministrów podjęła 
decyzję o budowie kopalni pilotująco-wydobywczej 
w Bogdance tegoż Zagłębia. Miało być olbrzymie. 
Dla planowanych siedmiu kopalń (o zakładanym 
rocznym wydobyciu ok. 25 mln ton węgla rocznie) 
miała powstać cała infrastruktura zaplecza – drogi, 
nowe miasta i oczywiście lotnisko. W wolnej Polsce 
tą gigantomanię obśmiewano i bijąc się w piersi ja 
również to robiłem.

Dzisiaj w Świdniku mamy lotnisko, a sam Lu-
belski Węgiel wkrótce będzie wydobywać 11 mln ton 
węgla rocznie. I te sukcesy, wielokrotnie skazywanej 
na klęskę Bogdanki, spowodowały, że gierkowska 
wizja, z innych powodów oraz w odmienny sposób 
może się po części ziścić.

Pewne jest, że konkurencyjną kopalnię wybuduje 
na Lubelszczyźnie Kompania Węglowa, która już 
w październiku 2012 r. otrzymała koncesję resortu 
środowiska na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 
w rejonie Pawłowa i Rejowca. Wydano ją na pięć lat 
i obejmuje ona złoże położone w gminach: Rejowiec, 
Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. Już według wstęp-
nych szacunków do zagospodarowania może tam być 
ok. 185 mln ton węgla.

Kompania Węglowa rozstrzygnęła już nawet 
przetarg na wykonanie odwiertów badawczych, któ-
rych celem będzie rozpoznanie złoża. Wiercenia wy-
kona Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis”. We-
dług założeń ma być wykonanych osiem odwiertów o 
głębokości od 820 do 965 metrów, o łącznej długości 
ponad 7 kilometrów. Wyniki wierceń dadzą podstawy 

W styczniu minął rok, od kiedy 
pacjenci SP ZOZ w Łęcznej mogą w 
komorze hiperbarycznej oddychać 
tlenem pod ciśnieniem 2,5 razy więk-
szym niż atmosferyczne. 

Z tlenoterapii, bo tak nazywa się ten 
zabieg skorzystało w tym czasie 142 oso-
by. Odbyło się pond 350 sesji, wykonano 
ok. 3300 sprężeń (liczba pacjentów razy 
liczba sprężeń). Pacjentami zajmuje się 
dziewięcioosobowy personel.

– W zależności od schorzenia pa-
cjent ma przypisanych od 5 do 60 zbie-
gów – wyjaśnia koordynator Ośrodka 
Hiperbarii, lek. med. Łukasz Pańko. 
Leczymy trudno gojące się rany, ale 
także mieliśmy pacjenta po wypadku, 
w wyniku którego doszło do powstania 
bardzo rozległej odmy podskórnej. W 
tym przypadku, skutecznym sposobem 
leczenia także okazała się tlenoterapia. 
Do hieprbarii trafił chory z sepsą i 
pacjentka po zatruciu tlenkiem węgla. 
Większość pacjentów to mieszkańcy 

Lubelskie Zagłębie Węglowe. Reaktywacja?
opracowania dokładnego profilu geologicznego złoża. 
Wykonywanie odwiertów ma się rozpocząć wiosną 
tego roku. Prace badawcze potrwają do dwóch lat, a 
ich wyniki posłużą do ustalenia dokładnej lokalizacji 
przyszłej kopalni. 

6 lutego br. w Chełmie gościł Marek Uszko, 
wiceprezes KW SA wraz ze współpracownikami. 
Delegacja Kompanii Węglowej spotkała się z przed-
stawicielami miejscowych władz samorządowych, 
którzy zadeklarowali pełną pomoc w przygotowaniu 
prac wiertniczych. Nic dziwnego, bo taka inwestycja 
to ogromna szansa dla każdego regionu. To miejsca 
pracy nie tylko w kopalni ale i w jej otoczeniu. 
Wszyscy wiemy czym byłaby dzisiaj Łęczna bez 
Bogdanki.

Jednak wszyscy powinni wiedzieć, że na pozy-
tywne skutki trzeba będzie poczekać wiele lat. Jak 
oceniają w Kompanii Węglowej dwa lata zajmie 
przygotowanie pełnej dokumentacji geologicznej, 
która będzie podstawą do utworzenia projektów zago-
spodarowania złoża i wystąpienia o koncesję na eks-
ploatację. Różne formalności i sam techniczny proces 
drążenia szybów to kolejne lata. Fachowcy oceniają, 
że gdyby pierwszy węgiel udało się zacząć wydoby-
wać za dziesięć lat to byłby to wielki sukces.

Docelowo nowa kopalnia ma dawać około 5 mln 
ton węgla rocznie, a pracę powinno tam znaleźć około 
dwóch tysięcy osób. Za 10-11 lat!

Piszę te słowa celowo, by ostudzić trochę go-
rączkę jaka zapanowała wśród mieszkańców  gminy 
Cyców. Tam bowiem działać chce australijska firma 
PDCO, która otrzymała dwie koncesje poszukiwaw-
cze. Pierwsze dwa odwierty mają być realizowane w 
rejonie Borowa i Kopiny. Prace powinny zacząć się 
za kilka miesięcy.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to co prawda do-
piero za dziesięć lat nasz region może się stać drugim 
mniejszym „Śląskiem”. Z biednego rolniczego skan-
senu przerodzić się w ważne centrum przemysłowe, 
bo za górnikami powinni przyjść inni przedsiębiorcy. 
Ważne jednak, by powstające nowe zagłębie węglowe 
nie zdegradowało tego co dzisiaj u nas najcenniejsze 
– wspaniałej przyrody. O tym, że można tak jednak 
zrobić najlepiej świadczy przykład Bogdanki. 

I niech tak zostanie.
Ryszard Nowosadzki

Rok pod zwiększonym ciśnieniem
Lubelszczyzny, ale coraz więcej osób 
przyjeżdża do nas z innych województw 
– dodaje doktor Pańko.

23-letnia pani Małgorzata przyje-
chała ze Szczecina. Cztery lata temu 
na jej twarzy pojawiło się niewielkie 
owrzodzenie, które zaczęło się powięk-
szać. Miejscowi lekarze stwierdzili 
ropne zapalenie skóry i tkanek podskór-
nych. Rana, mimo stosowania różnych 
leków zamiast się goić robiła się coraz 
większa. Latem ubr. p. Małgorzata tra-
fiła do Wschodniego Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w 
Łęcznej. Została skierowana na tlenote-
rapię w komorze hiperbarycznej.

- Pacjentka miała 20 zabiegów, ale 
już po kilku widać było, że to skuteczna 
metoda. Rana zaczęła się goić, pojawiała się 
ziarnina, czyli tkanka łączna – mówi Beata 
Baczyńska - Kozak, pielęgniarka koordy-
nująca z Ośrodka Hiperbarii. Jesteśmy w 
kontakcie z panią Małgorzatą. Była bardzo 
szczęśliwa, gdy ostatnio z nią rozmawia-

łam. Powiedziała, że proces gojenia nadal 
trwa, ale jest już na etapie wzrostu nowego 
naskórka. Lekarze ze szpitala w Szczecinie 
stwierdzili, że to „cud medycyny”.

Za zabiegi w hiperbarii pacjent nie 
płaci, nie obciążają one także lekarza 
kierującego. Tlenoterapia może być 
łączona z innym leczeniem, także w 
czasie pobytu w szpitalu. Zawsze – 
nawet jeśli pacjent ma skierowanie 
na tlenoterapię – ostateczną decyzję o 
zastosowaniu zabiegów podejmuje spe-
cjalista w ośrodku hiperbarycznym.

Do Łęcznej przyjeżdżają nie tylko 
pacjenci, ale także naukowcy, specjaliści 
i lekarze z innych krajów. W konferencji 
naukowej w Ośrodku Hiperbarii w ubr. 
uczestniczyli naukowcy z Szwecji, a 
podpatrywali techniczne rozwiązania 
goście z Irlandii. Szkolił się personel z 
Bydgoszczy, a obecnie zespół medycz-
ny z krakowskiego Specjalistycznego 
Szpitala im. L. Rydygiera. Tam też chcą 
mieć kapsułę do tlenoterapii, bo hiper-
barii w Krakowie do tej pory nie było.

GK

dok. ze. str. 3
- Koncesja „Wierzbica” jest jedną 

z najbardziej perspektywicznych, stąd 
intensyfikacja prac na tym 
obszarze. Wstępne badania 
geologiczne okazały się na 
tyle obiecujące, że podję-
liśmy decyzję o urucho-
mieniu kolejnego odwiertu 
badawczego - komentuje 
Wiesław Prugar, Prezes Za-
rządu ORLEN Upstream.

Na terenie wiertni w 
Stręczynie na dwie zmiany 
pracuje 60 osób. Za półtora 
miesiąca po próbnym od-
wiercie pozostaną jedynie płyty. Zniknie 
wieża wiertnicza i wszystkie kontenery. 

Poszukiwania gazu pod Cycowem
Przez kolejne kilka do kilkunastu miesięcy 
w laboratoriach w Polsce, Europie i Ame-
ryce Północnej próbki skał będą badane.

Jeśli wyniki okażą się zadowalające 
firma ORLEN Upstream wróci do Stręczyna 

i rozpocznie próbne szczelinowanie. Będzie 
polegało to na poziomym odwiercie skał na 
głębokości około 3400 metrów. Ta operacja 
również potrwa około 45 dni a badania pró-
bek kolejne kilkanaście miesięcy.

Dopiero wyniki tych badań dadzą 
odpowiedź czy spod Cycowa warto wy-
dobywać węglowodór ze skał łupkowych. 
Jeśli tak, to ich eksploatacja może trwać 
nawet 35 lat. Oczywiście będzie wiązało 
się to z budową potrzebnej infrastruktury 
jak gazociągi, drogi itp.

Mieszkańcy Stręczyna są przychyl-
ni inwestycji. Po kilku spotkaniach z 
inwestorem wiedzą, że wydobycie nie 
niesie dla nich żadnego ryzyka. Wręcz 
przeciwnie. Jest szansą na nowe drogi, 
które wyremontuje firma wydobywcza, 
modernizację wodociągu oraz nowe 
miejsca pracy.

Grzegorz Kuczyński
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Pojezierze: Jak zrodziła się idea na taki 
rodzaj akcji?

Stanisław Gogacz: Pomysł na akcję wziął się z 
czasów kiedy byłem jeszcze senatorem IV kadencji i 
pracowałem w senackiej komisji ds. Polaków. W 1999 
roku będąc w Łucku na zjeździe Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie podczas rozmów z obecnymi 
tam Polakami zrodził się pomysł, aby przygotowy-
wać paczki świąteczno–noworoczne. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem jak w praktyce to zrealizować, ale na 
szczęście już pierwsza akcja, na którą mieliśmy mało 
czasu, pozwoliła zebrać około dwustu paczek. Obecna 
13 odsłona akcji pozwoliła uzbierać 1600 paczek. 

P: Co wchodzi w skład takiej paczki?
SG: Wewnątrz znajduje się żywność, słodycze, 

dwie bądź trzy polskie książki, jakaś zabawka, 
list od rodaków z Polski. Komponując paczki 
kładziemy duży nacisk na zaspokajanie potrzeb 
wszystkich członków rodziny oraz na jakość pro-
duktów. Wszystkie paczki są jednakowej wielkości, 
opieczętowane biało czerwonymi kolorami. Jeżeli 
ktoś jest zainteresowany jak taka paczka wygląda 
może to sprawdzić na stronie internetowej www.
stanislawgogacz.pl

P: Jaki jest obecnie zasięg akcji w Polsce?
SG: W głównej mierze odbywa się na terenie 

Lubelszczyzny, tutaj została  zapoczątkowana, ale 
obecnie włączyły się miejscowości z innych ob-
szarów, m.in. Kraków, ale wielki udział mają takie 
miasta jak Łęczna. Serdecznie dziękuję staroście 
Adamowi Niwińskiemu, za to, że po raz kolejny włą-
czył się do akcji i pomógł przeprowadzić zbiórkę. 

P: Niech Pan przybliży gdzie dokładnie i do 
kogo trafiły paczki? 

SG: Przy pierwszych akcjach można było 
wszystkie miejscowości wymienić, ale teraz  jest 
ich naprawdę bardzo dużo. Na Ukrainie, w Winnic-
kim Okręgu Konsularnym, który obejmuje Podole 
i Żytomierszczyznę od 30 do 50 paczek otrzymali 
mieszkańcy 30 miejscowości. W Lwowskim Okręgu 
Konsularnym do miejscowości takich jak Gródek Ja-
gielloński, Lwów, Sokal, przesłano w tym roku około 
400 paczek. Jest jeszcze Łucki Okręg Konsularny, a 

Rozmowa z senatorem Stanisławem Gogaczem tam Łuck, miejscowości na Wołyniu, Kowel. Mamy 
też Odesski Obwód Konsularny, tam paczki wysyłane 
są do Izmaiłu, który leży na terenie mickiewiczow-
skich Stepów Akermańskich. Paczki docierają też na 
Białoruś – do Brześcia, Mińska, Grodna jak i wielu 
mniejszych miejscowości. Od kilku lat przekazujemy 
również 50 paczek do sierocińca na Litwie.

P: Jak typowani są ludzie którzy otrzymują 
prezenty?

SG: Korzystamy zarówno z pomocy polskiej 
dyplomacji jak i polskich parafii. Staramy się dotrzeć 
do tych ludzi w różny sposób i zbadać ich potrzeby. 
Paczki docierają do tych osób, które ich najbardziej 
potrzebują. Na przykład do Berdyczowa, który w 
okresie II Rzeczpospolitej należał do Polski. Napi-
sał stamtąd do mnie starszy człowiek, że kiedy w 
paczce znalazł książkę „Koziołek Matołek”, którą 
czytał w dzieciństwie, to poczuł jakby ojczyzna o 
nim nie zapomniała. 

Polacy na obczyźnie są bardzo dumni z tego, że 
rodacy w kraju o nich pamiętają np. w wymienionym 
wcześniej Izmaile ludzie, którzy otrzymali paczki 
o ile wcześniej z kościoła wracali autobusami, to z 
paczkami szli pieszo, dumnie przez miasto. Nawet 
lokalna prasa dostrzegła i w gazecie opisała gest 
ze strony rodaków z Polski. A należy pamiętać, że 
jest to akcja całkowicie społeczna. Żadne środki 
publiczne na ten cel  nie są wydawane. Pieniądze 
przekazywane są przez osoby prywatne bądź firmy. 
Z tego powodu jestem bardzo wdzięczny wszystkim 
darczyńcom za okazaną pomoc i zaangażowanie.

P: Dotychczasowy postęp przedsięwzięcia jest 
widoczny, a jakie są prognozy na następne lata?

SG: Obserwując potrzeby osób mieszkających 
na wschodzie chciałbym żeby liczba tych paczek jesz-
cze się zwiększyła. Natomiast chciałbym powiedzieć, 
że ja idei wysyłania paczek nie traktuję w kategorii 
biedy i bogactwa. Każdy chciałby otrzymać prezent w 
okresie świąteczno – noworocznym i nie jest to tylko 
przejaw potrzeb materialnych, aczkolwiek one też są 
bardzo ważne, ale i jeszcze czegoś więcej. Te paczki 
są wspaniałym sposobem na integrację z Polakami 
mieszkającymi za wschodnią granicą. 

P: Życzymy więc powodzenia w przyszłej 
edycji akcji.

wikt

Akcja Polacy rodakom 

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

Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Łukasz Borowiec, Dominika Sacawa, Marcin Mozgawa
Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20. 

Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

EDUKACJA

Pożyteczne ferie – 
wiedza Podana 
w interesujący sPosób

Grupa dzieci z GOK w Milejowie

W środę 20 lutego odbyło się ostatnie spo-
tkanie w ramach cyklu zajęć edukacyjno – roz-
rywkowych „Ferie z łęczyńskim Starostwem”. 
Udział w zajęciach wzięły dzieci przeważnie 
w wieku od 7 do 13 lat m. in. ze Świetlicy 
Opiekuńczo – Wychowawczej przy Parafii 
świętej Barbary w Łęcznej, Szkoły Podstawo-
wej nr 2  w Łęcznej, Szkoły Podstawowej nr 

4 w Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie.

Zajęcia przyrodnicze „Las wokół nas”, „Pła-

Konsul Generalny rP w brześciu anna 
nowakowska na ręce starosty Łęczyńskiego 
adama niwińskiego złożyła  podziękowania 
dla starosty oraz pracowników starostwa, 
którzy wnieśli wkład w pomoc Polakom 
mieszkającym w brzeskim okręgu konsu-
larnym.  

Z inicjatywy Senatora RP Stanisława Go-
gacza w okresie przedświątecznym została 
zorganizowana akcja Polacy Rodakom, która 
odbyła się po raz trzynasty.  W Starostwie 

Powiatowym w Łęcznej oraz jednostkom 
podległym po raz drugi przeprowadzono 
dobrowolną zbiórkę pieniężną na zakup pa-
czek świąteczno -noworocznych dla rodaków 
mieszkających na Ukrainie, Białorusi i Litwie. 
Zbiórka była przeprowadzona przed 6 grudnia 
2012, aby zdążyć przed mikołajkami. Poprzed-
nim razem czyli w 2011 udało się nam zebrać 
pół busa paczek, tym razem było podobnie.  

W tym roku w województwie Lubelskim przy-
gotowano około 1600 paczek świąteczno - nowo-
rocznych. Zwyczajowo w każdej paczce znalazły 
się 2-3 książki, opłatek, list, zabawka, natomiast 
dominującą część paczki wypełniły najwyższej 
jakości produkty spożywcze i słodycze.

W ubiegłym roku zebrano 27 ton żywności 
na terenie Lubelszczyzny.

PodzięKowania od  
Konsula GeneralneGo 
rP w brześciu

„Ferie z łęczyńskim Starostwem”

zy i  gady Polski” oraz 
pogadankę na temat 
„Segregacji odpadów 
u źródła czyli zbiórka, 
przetwarzanie, utyli-
zacja” przeprowadził 
Paweł Łapiński z Ze-
społu Lubelskich Par-
ków Krajobrazowych 
– Oddział Terenowy w 
Chełmie. Za każdym ra-
zem  sposób w jaki pan 
Paweł prowadził zajęcia 
wzbudzał wśród zebra-
nych dzieci ogromne 
zainteresowanie. Wsłu-
chane w słowa znawcy 

polskich lasów przyglądały się przygotowanej 
prezentacji i po prostu chłonęły wiedzę. Nieraz 
jednak nie dały się zaskoczyć i wykazywały się 

sporą czujnością oraz posiadaną znajomością 
tej tematyki. 

Panu Pawłowi Łapińskiemu oraz całemu 
Zespołowi Lubelskich Parków Krajobrazowych 
serdecznie dziękujemy oraz zapewniamy, że 
zgodnie z wspólnymi ustaleniami przewidujemy  
wzajemną współpracę przy organizacji kolejnych 

aKtualności

zajęć, które przybliżą dzieciom oraz młodzieży 
walory naszej lokalnej przyrody oraz uwrażliwią 
na problematykę zanieczyszczania środowiska 
m.in. poprzez segregację odpadów. 

Z kolei podczas prezentacji przygotowanej 
przez wydział FIRP Starostwa Powiatowego w 
Łęcznej dzieciaki poznały „perełki” naszego 
powiatu. Zapoznały się z najciekawszymi wyda-
rzeniami organizowanymi rokrocznie, poznały 
nieznane dotąd zabytki oraz kulturę regionu. 

Ciekawą formą sprawdzenia świeżo przy-
swojonej wiedzy były zorganizowane konkursy 
i quizy, gdzie dla wygranych oczywiście przygo-
towano nagrody.

Pełna galeria zdjęć z poszczególnych spo-
tkań znajdują się na facebook’owym profilu 
starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Paweł Łapiński z Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Starosta Łęczyński Adam Niwiński.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach

A tu jeden z konkursów
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BODEN  

Oferta ważna od 7 do 20 marca 2013
Łęczna, ul. Polna 35

 90x200 cm   1049,- 500,-
120x200 cm* 1299,- 725,-
140x200 cm   1349,- 800,-
160x200 cm   1499,- 900,-

TULIP

30x50 cm (TULIP) 14,95 6,50 
70x140 cm (TULIP) 70x130 cm (BODEN) do 74,95 30,-

RĘCZNIK TULIP LUB BODEN
100% bawełna. Waga 500 g/m2.
50x90 cm 1 SZT. DO 36,95  

DOBRE OFERTYDOBRE OFERTYDOBRE OFERTY
DLA KAŻDEGODOBRE OFERTYDOBRE OFERTYDOBRE OFERTYDOBRE OFERTY

RABATY DO  

67%
DLA KAŻDEGO

155x200 cm 249,-  80,-
200x220 cm 299,- 120,-
PODUSZKA
70x80 cm 109,- 45,-
50x60 cm 79,95 30,-
40x40 cm 49,95 17,50

TERMOKOŁDRA LIVING MEDICAL
Dobrej jakości kołdra, która składa się z 2 kołder zszytych razem. Przewiewny, izolujący wsad z 
silikonowanych spiralnych włókien rurkowych. Poszycie 65% poliester/35% bawełna. 
135x200 cm, 1 SZT.  199,-   RABAT 134,-

65,-

450,-

8,-
JUŻ OD

MATERAC SPRĘŻYNOWY PLUS S50
Dwustronny, komfortowy materac o wkładzie ze sprężyn kieszeniowych 
- 192 szt./m2. Sprężyny w 5 strefach komfortu z wkładką kokosową 
po obydwóch stronach  materaca. Poliestrowe poszycie letnio-zimowe. 
Wys. 19 cm. 80x200 cm, 1 SZT. 999,-  RABAT 549,-

PLUS
KOMFORT 
I JAKOŚĆ

15 lat
gwarancji

 

PLUS
KOMFORT 
I JAKOŚĆ

5 lat
gwarancji

 

Waga wsadu: 2x600 g Pranie: 95ºC

Zdjęcie przykładowe

RABAT
67%

ANTYALERGICZNA!

RABAT
POWYŻEJ

50%
WARSTWA KOKOSOWA

RABAT
DO

59%

WOLNY WYBÓR

15,-  

JUŻ OD

4,-  



7

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)
tel.: 784 338 707, dział reklamy: 602 811 876, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl

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

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej. 
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wy-
branych sklepach i punktach usługowych. 
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach 
paliw.

Wydawca: REGIONALNE FORuM GOSPODARCZE

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), 
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział 
reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Łukasz 
Olszewski, Natalia Michalak (sekretariat). 

7

Pojezierze: Wysoka porażka z ju-
niorami GKS Bogdanka oraz sparingi 
do których ostatecznie nie doszło to 
oznaka, że klub dopadł lekki kryzys?

T. Płaza: Nie ma co owijać w ba-
wełnę. Jeden sparing odwołano z naszej 
winy, ponieważ mieliśmy problemy ze 
skompletowaniem kadry. Nie chcieliśmy 
powtórzyć sytuacji ze spotkania przeciwko 
juniorom Bogdanki, gdzie nie zagrał pełny 
skład a na dodatek w bramce stał testowany 
zawodnik. Drugi mecz sparingowy odwo-
łali nasi przeciwnicy tłumacząc się tym, że 
nie udało im się zebrać odpowiedniej ilości 
piłkarzy do gry. Faktycznie mamy jakiś 
problem, ale jest to spowodowane tym, że 
zawodnicy pracują w trybie zmianowym i 
do końca lutego nie mieliśmy możliwości 
trenowania w normalnych warunkach. 
Przed rundą rewanżową wierzę, że powró-
cimy na właściwe tory.

Pojezierze: W sparingu z juniora-
mi GKS Bogdanka w zespole pojawiły 
się nowe twarze: Paweł Oziemczuk, 
Piotr Rembiesa i Artur Rabczewski. 
Będą piłkarzami Górnika w rundzie 
wiosennej?

T. Płaza: Piotrek Rembiesa jest za-
wodnikiem GKS Bogdanka, ale bardzo chce 
grać w naszym klubie i myślę, że nie będzie 
problemów z tym, żeby wiosną grał w Gór-
niku. Artur Rabczewski tak na dobrą sprawę 
nie został jeszcze sprawdzony, ponieważ 
wystąpił do tej pory tylko w dwóch sparin-
gach. Trener Fiedeń będzie mógł określić 
przydatność Artura po tym jak popracuje z 
nami trochę dłużej na treningach. Natomiast 
Paweł Oziemczuk jest w podobnej sytuacji 
do Rembiesy. Trenuje z nami już prawie pół 
roku, jednak nie mógł dołączyć do Górnika 
ze względu na to, że został zgłoszony przez 
Bogdankę do rozgrywek juniorów starszych. 
Chce grać u nas i myślę, że doprowadzimy 
ten transfer do skutku. Mamy na to jeszcze 
ponad miesiąc czasu.

Pojezierze: Pod szyldem Górnika 
1979 Łęczna działa również Akademia 
Górnik. Jak dużą część budżetu pochła-
nia funkcjonowanie tego projektu?

T. Płaza: Klub jako taki nie dokłada już 

Sponsorzy mile widziani
Rozmowa z Tomaszem Płazą – prezesem Górnika 1979 Łęczna

ani złotówki do funkcjonowania Akademii. 
Na samym początku zainwestowaliśmy 
pewną kwotę na zakup sprzętu potrzebnego 
do tego, żeby ten projekt w ogóle ruszył. Od 
tamtej pory Akademia finansuje się wyłącz-
nie ze składek rodziców dzieci, które uczą 
się pod okiem naszych trenerów.

Pojezierze: O jakich pieniądzach 
mówimy?

T. Płaza: Wysokość kwoty nie ma w tym 
wypadku żadnego znaczenia, bo uważam, że 
warto było podjąć się tego tematu. Lepiej, 
żeby dzieciaki spędzały czas na aktywności 
fizycznej, a nie siedziały przed telewizorami 
czy monitorami komputerów.

Pojezierze: Załóżmy pozytywny 
scenariusz i awans szczebel wyżej. 
Będziecie przygotowani finansowo i 
organizacyjnie do gry na poziomie ligi 
okręgowej?

T. Płaza: Jednym z naszym głów-
nych postanowień przy zakładaniu klubu, 
było to, żeby być zawsze pół kroku do 
przodu i jeśli chodzi o wymogi licencyjne, 
to Górnik Łęczna spełnia je już w tym 
momencie. Natomiast nie mogę udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 
o kwestie finansowe. Ciągle pracujemy 
nad tym, żeby zapewnić nam zaplecze 
finansowe pozwalające na występy w lidze 
okręgowej. Na razie chcemy zakończyć 
rozgrywki na pierwszym miejscu i udo-
wodnić, że jesteśmy najlepsi w tej lidze. 
Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć 
okręgowy Puchar Polski. Zwycięstwo w 
pucharze to takie nasze małe marzenie.

Pojezierze: W półfinale Pucharu 
Polski spotkacie się z Avią Świdnik. 
Przedwczesny finał?

T. Płaza: Na pewno fajnie by było 
zmierzyć się z Avią dopiero w finale roz-
grywek, szczególnie, że mecz odbyłby się 
wówczas w Łęcznej. Nawet gdyby to był 
mecz pierwszej rundy to i tak spotkaniu 
towarzyszyłby ogromne emocje. Piłkarzy 
i kibiców na pewno nie będzie trzeba spe-
cjalnie mobilizować. Już dziś wiem, że to 
będzie pełne emocji piłkarskie widowisko. 
Oby nikt i nic go nie zepsuło.

Rozmawiał Ł. Olszewski

Już za kilka dni piłkarze powrócą  
na boiska pierwszej ligi. Zawodnicy GKS
-u Bogdanki Łęczna zajmują po rundzie 
jesiennej bezpieczną, ósmą lokatę w 
tabeli. Dotychczas zgromadzili 25 punk-
tów. Ich celem na wiosnę jest włączenie 
się do walki o najwyższe miejsca. 

Od początku roku zawodnicy inten-
sywnie trenują pod okiem Piotra Rzepki. 
W pierwszej połowie lutego „zielono-
czarni” uczestniczyli w tygodniowym 
obozie przygotowawczym w Szczyrku. 
Rozegrali także pięć sparingów: z Koroną 
Kielce (1:0), Polonią Warszawa (2:2), 
Legią Warszawa (0:4), Resovią Rzeszów 
(2:0), GKS-em Jastrzębie Zdrój (8:0) oraz 
Stalą Stalowa Wola (1:0). 

- Styczeń i luty to okres wytężonej 
pracy. W tym roku mieliśmy szczęście, 
ponieważ udało nam się zagrać mecze 
kontrolne z drużynami Ekstraklasy. 
Bardzo dobrze oceniam też zgrupowa-
nie w Szczyrku. Mieliśmy tam po trzy, 
cztery jednostki treningowe dziennie. 
Zajęcia odbywały się w hali, na boisku, 
korzystaliśmy też z basenu i chodziliśmy 
po górach. Wybieraliśmy trudne trasy, 
więc mogliśmy podziwiać widoki i 
pracować jednocześnie – mówi Piotr 
Rzepka.

Do Szczyrku pojechało 25 zawodni-
ków. W kadrze zabrakło kontuzjowanych 
oraz rehabilitowanych piłkarzy. Znalazło 
się jednak miejsce dla kilku klubowych 
wychowanków, zarówno tych, którzy 
mają za sobą już występy w I lidze, czyli 
Tomasza Tymosiaka i Michała Palucha, 

Piłkarze Ludwiniaka Ludwin, zaj-
mując wysokie trzecie miejsce, okazali 
się rewelacją halowego turnieju piłki 
nożnej chłopców rocznik 2004-2005, 
który odbył się, w pierwszą niedzielę 
lutego, w hali GKS Bogdanki. 

Królem strzelców został zawodnik 
ludwińskiej drużyny, Kacper Brzyski, 
zdobywca 11 goli. Organizatorem zawo-

dów była Akademia Piłki Bogdanka, a 
patronat nad turniejem objął Burmistrz 
Łęcznej Teodor Kosiarski. Nagrody dla 
młodych sportowców wręczali również 
trener I drużyny GKS Bogdanka Piotr 
Rzepka oraz bramkarz tego klubu Sergiusz 
Prusak.

W turnieju wzięło udział aż osiem 
zespołów, które grały systemem „każdy 
z każdym”. Pierwsze miejsce w turnieju 

Ludwiniak najlepszy z naszych

Ratusz poinformował na swoich 
stronach o zgłoszeniu budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy ulicy Marszałka 
Piłsudskiego w Łęcznej do Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej. Informując o gotowej dokumen-
tacji technicznej i pozwoleniu na budowę.

W roku ubiegłym planowano budowę 
takiego boiska przy Sosence. Na skutek 
braku zgód współwłaścicieli terenu po-
mysł z tamtą lokalizacją upadł. Wtedy bur-
mistrz zadeklarował, że boisko powstanie 
przy Gimnazjum nr 1.

Niedawno poznaliśmy szczegóły 
inwestycji. Obiekt będzie miał wymiary 

Bogdanka wraca na ligowe boiska
a także debiutantów – Bartosza Wiązow-
skiego, Huberta Kotowicza i Mateusza 
Budzyńskiego. Na obozie pojawił się też 
Cezary Stefańczyk, świeżo upieczony 
zawodnik Bogdanki.

- Czarek przekonał nas do siebie. 
Jest doświadczonym piłkarzem, grał w 
Ekstraklasie. Na pewno wzmocni zespół. 
Potrzebujemy takich zawodników, zwłasz-
cza, że włączyliśmy do kadry sześciu 
juniorów. Oni sami mogą nie dać rady, 
dlatego piłkarze tacy jak Stefańczyk, 
Pešír, Szałachowski czy Nikitović pokażą 
im doświadczenie. Mam nadzieję, że ta 
mieszanka rutyny i młodości pozytywnie 
eksploduje – dodaje trener. 

Pierwsze ligowe spotkanie łęcznianie 
rozegrają na własnym boisku z Miedzią 
Legnica. Sztab szkoleniowy oraz zawod-
nicy są zdeterminowani, aby jak najlepiej 
się pokazać w tym meczu. Zwycięstwo 
na pewno wpłynęłoby pozytywnie na 
psychikę piłkarzy. 

- Naszym celem jest wygrać jak 
najwięcej meczy. Chcemy włączyć się do 
walki o najwyższe miejsca. Jednak wia-
domo – to jest sport. W lidze są zespoły 
takie jak Zawisza Bydgoszcz, Cracovia, 
Flota Świnoujście, Olimpia Grudziądz czy 
Miedź Legnica, które naprawdę bardzo 
dobrze grają. My jednak jesienią udowod-
niliśmy, że potrafimy im zagrozić – ocenia 
Piotr Rzepka.

Trenerzy nie celują w żadne kon-
kretne miejsce w tabeli. Zwłaszcza, że 
jesienią wielu zawodników grało poniżej 
oczekiwań. Trener ma jednak nadzieję, 

że intensywny okres przygotowawczy, 
pozwolił im nabrać odpowiedniego do-
świadczenia. 

- Na wiosnę kilku piłkarzy może 
eksplodować. Jeżeli nie będzie kontuzji 
i kartek, zamierzamy powalczyć z tymi 
najlepszymi, zwłaszcza, że podobnie jak 
rok temu, oni przyjeżdżają do nas – dodaje 
trener Rzepka. 

Wszystko wskazuje więc na to, że 
wiosną na stadionie przy ulicy Jana Pawła 
II będziemy świadkami wielu wspaniałych 
piłkarskich widowisk. Niewykluczone 
także, że trybuny znowu zapełnią się 
kibicami. W środowisku pojawiły się 
bowiem głosy, że być może już niebawem 
klub wróci do tradycyjnej nazwy – Górnik 
Łęczna. 

- Nadal są toczone rozmowy na ten 
temat. My kontynuujemy tradycje Gór-
nika, uważam, że nie wolno odcinać się 
od korzeni. Historia czasem płata figle 
i nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. 
Dbajmy jednak o ten klub, bo to jest skarb 
tego miasta. My ze swojej strony robimy 
wszystko, aby jak najlepiej pokazać się na 
boisku – mówi Piotr Rzepka.

Trener apeluje także do kibiców, aby 
nie obrażali się na klub i piłkarzy. Według 
niego, kibice to dwunasty zawodnik, 
doping i oprawa meczu mogą się bezpo-
średnio przekładać na wyniki.  

- Wiem, że kibice lubią zaangażo-
wanie, dlatego dajemy z siebie wszystko. 
Nosimy barwy górnicze, wiemy jak ciężki 
jest zawód górnika. Piłkarze mieli okazję 
z bliska przyjrzeć się jak wygląda praca 
pod ziemią – dodaje szkoleniowiec.

Katarzyna Gileta-Klępka

Mamy sprawny pas 
– dementuje plotki Port Lotniczy Lublin

Boisko jednak będzie

W styczniu samolot linii Ryanair z 
Wielkiej Brytanii nie wylądował na Lot-
nisku Lublin. Linie lotnicze twierdzą, że 
to przez warunki atmosferyczne. Lotnisko 
odpowiedziało, że było przygotowane na 
lądowanie samolotu. Wtedy też pojawiły 
się plotki o niesprawnym pasie Portu 
Lotniczego Lublin. 

Według zasłyszanych informacji 
problemy miały przypominać te z Modli-
na. Port Lotniczy Lublin szybko jednak 
zdementował tę informację.

- Takie plotki można traktować jak 
nieodpowiedzialne żarty. Nasz pas jest w 
doskonałym stanie. Jest on zbudowany w 
innej technologii niż Modlin - całe 2520 m 
jest z asfaltu (asfaltobetonu). Warstwa osta-
teczna asfaltu była kładziona jednocześnie 
przez 5 rozkładarek i 15 walców w ciągu 
24 h przez to nie ma żadnych łączeń gdzie 
mogłaby dostać się woda i je rozsadzać – 
odpowiedziało biuro prasowe portu.

Port Lotniczy wyjaśnia również, że pra-
ce na pasie startowym osobiście nadzorował 

prezes konsorcjum wykonującego roboty. 
- Pas to najważniejsza część lotniska. Nasz 
jest zbudowany z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości i sztuki budowlanej. 
Wszelkie insynuacje, że pas startowy jest w 
złym stanie będą spotykać się z ostrą reakcją 
ze strony służb prawnych Portu Lotniczego 
Lublin oraz konsorcjum realizującego inwe-
stycje – ostrzegają przedstawiciele lotniska.

W połowie lutego Port Lotniczy 
Lublin gościł gigantyczny samolot trans-
portowy Rusłan, który zabrał z PZL- 
Świdnik dwa śmigłowce Sokół. Maszyny 
zostały dostarczone dla Filipińskich Sił 
Powietrznych. Samolot nie miał problemu 
ze startem i lądowaniem co kładzie kłam 
twierdzeniom, że w Świdniku nie mogą 
lądować duże samoloty.

Mieszkańcy Łęcznej powinni cza-
sami kierować głowę ku niebu. Można 
w ten sposób dostrzec obniżające swoją 
wysokość i dobrze widoczne samoloty 
kierujące się do pobliskiego Świdnika.

GK

22x44m. Znajdą się w nim boiska do 
siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 
Nawierzchnia zostanie wykonana z po-
liuretanu. Na boisku będzie można grać 
także w piłkę nożną.

Boisko będzie ogrodzone i odwod-
nione. Dzięki nowoczesnemu oświetleniu 
solarnemu z boiska będzie można ko-
rzystać także w godzinach wieczornych. 
Planowany koszt budowy boiska to 600 
tysięcy złotych z czego dofinansowanie 
może wynieść maksymalnie 100 tysięcy. 
Pieniądze zostały już zabezpieczone w 
budżecie.

GK

zajął Niedźwiadek Chełm. Tuż za nim 
uplasował się zespół UKS TOP-54 Biała 
Podlaska, a trzecie miejsce przypadło 
młodym piłkarzom z Ludwina.

Wszystkim chłopcom reprezentują-
cym  barwy Ludwiniaka należą się duże 
brawa. Cieszą pewne zwycięstwa z GKS 
Bogdanką, BKS Lublin i Amplusem 
Łuków. W meczach z tymi drużynami, 

ludwinianie nie stracili 
nawet bramki, a rywalom 
łącznie strzelili 9. Świetne 
spotkanie chłopcy zagrali 
z późniejszym zwycięzcą 
turnieju Niedźwiadkiem 
Chełm, które zremisowali 
2:2. Był to jeden z naj-
bardziej emocjonujących 
meczów w całym turnieju, 
a bramka na wagę remi-
su strzelona przez piłka-
rza Ludwiniaka, Kacpra 
Brzyskiego była przedniej 
urody. 

- Kacper uderzył z połowy boiska 
w samo okienko bramki przeciwnika – 
opisuje strzeloną bramkę trener drużyny, 
Grzegorz Sajnaj. Po tym remisie do 
zajęcia trzeciego miejsca potrzebne było 
zwycięstwo w ostatnim naszym meczu z 
Amplusem Łuków. Chłopcy wykorzystali 
szansę, wygrywając 2:0. Zagrali niesamo-
wicie ambitnie, z poświęceniem i pełnym 
zaangażowaniem. 

Dwie bramki w tym meczu zdobył 
najlepszy strzelec turnieju, Kacper Brzy-
ski. Oprócz Kacpra trener w drużynie 
Ludwiniaka wyróżnia jeszcze kilku 
zawodników. Rewelacyjnie w bramce 
spisywał się Paweł Romańczuk, który był 
jednym z najlepszych bramkarzy turnieju. 
W obronie, w jej centralnym miejscu, 
pewnym punktem drużyny był Piotrek 
Romańczuk. Natomiast Patryk Bodzak, 
grający na prawej obronie, wykazywał się 
niespożytymi siłami, cały czas podłączał 
się do akcji ofensywnych, by za chwilę 
znaleźć się w defensywie i odbierać piłki 
przeciwnikom. Był nawet bliski strzelenia 
bramki w meczu z Puławiakiem, ale piłka 
niestety wylądowała na poprzeczce.

Skład Ludwiniaka Ludwin: Paweł 
Romańczuk, Piotr Romańczuk, Patryk 
Bodzak, Adrian Pachucki, Gabriel Sza-
last, Dawid Walenciuk, Kacper Brzyski, 
Adrian Niziołek, Jakub Pasiuk.

Wyniki:
Ludwiniak – GKS Bogdanka 2:0
Ludwiniak – BKS Lublin 5:0
Ludwiniak – Wisła Puławy 0:1
Ludwiniak – Top 54 Biała Podlaska 0:2
Ludwiniak – Puławiak Puławy 0:0
Ludwiniak – Niedźwiadek Chełm 2:2
Ludwiniak – Amplus Łuków 2:0

Końcowa kolejność:
1. Niedźwiadek Chełm
2. UKS TOP-54 Biała Podlaska
3. Ludwiniak Ludwin
4. Amplus Łuków 
5. Wisła Puławy
6. Puławiak Puławy
7. BKS Lublin
8. GKS Bogdanka

redil
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Partnerski warsztat serwisowy

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA tel. 691 163 049

Łęczna, ul. Krasnystawska 54

3 LETNIA OGÓLNOPOLSKA GWARANCJA
czynne: poniedziałek - piątek: 8 - 17

JARMAN

Ogłoszenia drobne

PEŁNY ASORTYMENT WĘGLA
- węgiel importowany twardy, płukany

- śląski i z Bogdanki
- możliwość workowania

Transport od 2 ton do 20 km  GRATIS!!
BRAMAX Janociński

Zezulin Pierwszy 21B tel. 608 314 222

Sprzedam M-3, 39,8m2, ul. Kpt. Żabickiego 
2, X piętro. Dwa pokoje z aneksem kuchen-
nym, częściowo umeblowane, widne - po 
remoncie. Cena: 138tys. Tel: 697 662 971. 
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia Sta-
ra Wieś, 36 a, ogrodzona, doprowadzona woda  
i prąd, atrakcyjna lokalizacja. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 697 154 093.
Sprzedam keyboard Yamaha PSR 1500. In-
strument w stanie bardzo dobrym. Dodaję futerał 
oraz bogatą kolekcję gotowych podkładów i ryt-
mów. Zapraszam do osobistego wypróbowania. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 602 811 876
Sprzedam łóżeczko dziecięce KLuPŚ II, 
drewniane, z rzeźbionymi bokami, z pojemną 
szufladą, wyjmowane szczebelki 2 szczebelki. 
Bardzo ładne i stylowe. Lakierowane lakierem 
bezbarwnym. Do łóżeczka materac dwu-
stronny gryczano-kokosowy. Całość w stanie 
bardzo dobrym - używane sporadycznie. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 692 53 53 66
Sprzedam mieszkanie 41m2 w centrum Szcze-
cina. Cena do negocjacji. Tel. 693 547 300
Sprzedam dom 190m2 w Łęcznej przy ul 
Wojska Polskiego 26. Tel. 81 752 15 73, 
731 993 107.
Sprzedam działkę rekreacyjną 25 ar nad j. 

Krzczeń. Tel. 663 068 017, 661 894 571
Lokal usługowo-handlowy w Łęcznej przy 
ul. Wojska Polskiego, 64m2+działka przed 
budynkiem, sprzedam lub wynajmę, 1 000zł 
czynsz+opłaty. Tel. 508 306 832
Wynajme lokal 60m2 w Łęcznej przy ul. 
Armii Krajowej Tel.  606-146-795
Sprzedam pilnie działki budowlane o pow. 
14ar, Turowola Kol., wszystkie media. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 502-378-484. 
Zamienię mieszkanie M4 (własnościowe), 
66m2, parter Os. Bobrowniki na M3 Os. 
Bobrowniki lub Niepodległości, parter lub I 
piętro.  Tel. 512-106-760 (po 15-stej).
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
bloku dom + działka 8 ar, budynek gospodar-
czy, Dratów. Tel. 787 714 987, 663 239 136
Sprzedam mieszkanie M2 36m2, SM. Ba-
torego, I piętro, po generalnym remoncie, 
umeblowane, z dużym balkonem, słoneczne. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 785 089 371 
Szukam pracownika do gospodarstwa ho-
dowlanego w Trębaczowie. Tel. 513 981 795
Sprzedam działki w Starej Wsi Stasin 15 i 
20 ar. Cena 4 tys/ar. Tel. 601 831 205
Poszukuję do wynajęcia pokoju lub miesz-
kania w Łęcznej. Pilne. Tel. 692 211 974
Ranault Laguna 1,8 B, 94r., bordo, stan dobry, 
opony zimowe. Cena 3 200 zł. Tel. 506 754 

242 po 16-stej.
Sprzedam mieszkanie M3 w Łęcznej, 
51m2, ul. Górnicza 14, Ip., po remoncie. Tel.                      
81 752 17 02
Sprzedam działkę budowlaną Łęcznej, 17 
ar, 25m szer., ul. Ogrodowa. Cena 10 800zł/
ar. do uzgodn. Tel. 513 156 747
Sprzedam mieszkanie M3 w Łęcznej, 50m2, 
ul. Skarbka 4, os Samsonowicza. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 512 789 019 po 16-stej.
Sprzedam mieszkanie, 3-pok., 70,20m2, ul. 
Górnicza, piętro 4/4, okna PCV, drzwi antyw-
łamaniowe, szafa zabudowana, własnościowe, 
KW,  stan bardzo dobry. Tel. 796 491 008.
Zaginął 7 letni pies COKER SPANIEL rudy, 
w miejscowości Rossosz k/ Łęcznej w dniu  1 
stycznia 2013 . Pies jest chory, dla znalazcy 
nagroda. Tel. 724 736 680
Wykonuję szafy przesuwne, zabudowy 
wnęk, garderoby, meble kuchenne, łazien-
kowe i firmowe. Tel. 698566389  

Za nami pierwsze trzy imprezy 
zorganizowane przez grupę ToJe-
stTo. Młodych ludzi kochających 
muzykę hip-hop, których celem było 
zorganizowanie kilku koncertów w 
Łęcznej i przekonanie nieprzekona-
nych do tego muzycznego gatunku.

Pierwszy koncert, który odbył się 15 
grudnia ubiegłego roku był sukcesem. W 
klubie Retro Rocket pojawiło się około 
100 osób. Kolejna impreza z ToJestTo od-
była się 12 stycznia 2013 roku. W klubie 
pojawił się raper Raca. Przed nim zagrali 
lubelski duet Sinsen/
Oz oraz reprezentant 
Łęcznej BZK wspo-
magany przez Or13nta 
i Baranka. Frekwen-
cja i tym razem była 
zadowalająca, dało 
się zauważyć rosnące 
zainteresowanie wy-
darzeniami organizo-
wanymi przez grupę 
„zajawkowiczów” z 
ToJestTo.

Punktem kulmi-
nacyjnym miał być koncert „Pyskatego”, 
który zawitał do Łęcznej w ramach 
swojej ogólnopolskiej trasy koncerto-
wej. Odbyło się to 9 lutego. Każdy kto 
tego wieczoru przybył do klubu był w 
pełni usatysfakcjonowany, bo oprócz 
Pyskatego maximum swoich możliwości 
koncertowych zaprezentowały takie ekipy 
jak Zarys Zdarzeń, DeWuA Mafia, PRW 
Projekt, Prosta Szponta Człowieku czy 
solista Anioł.

- Zdajemy sobie sprawę, że zawsze 
mogło być lepiej – mówią organizatorzy 
hiphopowych koncertów w Łęcznej. Nie 
wszystko byliśmy w stanie przewidzieć. 
Czasami zachowanie widzów pozosta-

wiało wiele do życzenia. Jednak pozy-
tywów było znacznie więcej i udało nam 
się udowodnić, że do Łęcznej hip-hop 
może powrócić – dodaje Kamil Bakiera 
łęczyński raper.

Już w piątek 8 marca o godzinie 
20.00 kolejne hiphopowe wydarzenie 
w Łęcznej. Do Retro Rocket przyjedzie 
Tadek z krakowskiego składu Firma. Bę-
dzie on gościem łęczyńskich obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

Podczas koncertu zaplanowanego 

na 8 marca 2013 zaprezentuje utwory ze 
swojego pierwszego solowego albumu 
zatytułowanego „Niewygodna prawda”. 
Poświęconego zbrojnemu podziemiu 
antykomunistycznemu działającemu po 
zakończeniu II wojny światowej.

Grupa ToJestTo zachęcona pozytyw-
nym odbiorem hiphopowych koncertów 
w Łęcznej ma zamiar dalej działać na 
lokalnym rynku. Do miasta mają przy-
jeżdżać znani i lubiani. - Możecie nam 
pomóc w rozwoju. Wystarczy, że będziecie 
kupować bilety i przychodzić na organizo-
wane przez nas koncerty – kończy Kamil 
Bakiera ze składu ToJestTo.

Grzegorz Kuczyński

Ta jezdnia to istny tor przeszkód. 
Przejazd przez Cyców to dla każdego 
kierowcy piekło, bez względu na to, z jaką 
prędkością byśmy się poruszali.Urwać 
sobie koło w tym miejscu lub uszkodzić 
zawieszenie to nic nadzwyczajnego. 
Odwilże, woda i gruntowe przymrozki 
zamieniły drogę, po której codziennie 
się poruszam w „pobojowisko”. Z utęsk-
nieniem czekam na drogowców, którzy 
załatają tę drogę – napisał do redakcji 
pan Sebastian.

Chodzi o odcinek drogi wojewódz-
kiej 841 przebiegającej przez Cyców. 
Jeszcze przed zimą był on w złym sta-
nie, teraz jest w fatalnym. Drogowcy z 
Zarządu Dróg Wojewódzkich mówią, że 
łaty w najgorszych wyrwach i dziurach 
pojawią się niebawem i pozwolą one 

Hip-hop powrócił do Łęcznej

przetrwać do czasu remontu. Albo – oby 
nie – do poważnego wypadku, bo obec-
ny stan nawierzchni stwarza poważne 
zagrożenie dla wszystkich uczestników 
ruchu drogowego. Opieszałości w prze-
prowadzeniu chociażby najważniejszych 
napraw „wojewódzkich” drogowców nic 
nie tłumaczy.

A za stan drogi mieszkańcy winią 
władze lokalne. Tymczasem, trzeba 
uczciwie powie-
dzieć, że gmina 
robi co może by 
problem rozwią-
zać. W wywia-
dzie udzielonym 
„Pojezierzu” w 
listopadzie ubie-
głego roku wójt  
Jan Baczyński vel 
Mróz tak mówił: 
Droga nr 841 
idąca przez Cy-
ców na odcinku 
ponad 2,5 kilo-
metra jest drogą 
wojewódzką  i 
sprawia kłopoty, 
głównie ze spływem wód opadowych. 
Dlatego w ubiegłych latach jej moder-
nizację na odcinku Ludwinów – Cyców 
dofinansowaliśmy kwotą 400 tys. zł. W 
ubiegłym roku sfinansowaliśmy za 90 tys. 
zł dokumentację na odbudowę tej drogi, 

wraz z instalacją kanalizacji burzowej, 
w miejscowości Cyców. Na rok 2013 za-
planowaliśmy natomiast dofinansowanie 
w wysokości 150 tys. zł, modernizacji tej 
drogi finansowanej przez Urząd Marszał-
kowski (koszt 11 mln zł), dzięki czemu w 
ciągu dwóch lat droga ta nabierze no-
wego wyglądu i uzyska lepsze parametry 
techniczne. 

Miejmy nadzieję, że nowa droga rze-

czywiście powstanie. Jednak najpilniejszą 
sprawą jest dzisiaj załatanie dziur, a w 
tym gmina drogowców z ZDW wyręczyć 
już po prostu nie może. Nie pozwala na 
to prawo.

Grzegorz Kuczyński

Fatalna droga ze świetlaną przyszłością

Do Wamexu nie tylko na zakupy
dok. ze str. 1 Przez pierwsze dwa dni każde dziec-

ko mogło skorzystać z promocyjnej godzi-
ny zabawy. Te, które skorzystały, nie czuły 
się zawiedzione. Także rodzice, którzy 
przyprowadzali i obserwowali bawiące się 
dzieci, wypowiadali się bardzo pozytwnie 
o Fun Zone. W Łęcznej brakowało takiego 
miejsca dla dzieci. 

Będzie tutaj można 
organizować dzieciom 
imprezy urodzinowe, spę-
dzić czas z całą rodziną i 
znajomymi (obok dorośli 
mogą zagrać w kręgle) i 
zrobić zakupy w RCH 
WAMEX.                 (t)


