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Fedrują i sprzedają węgiel Jedynka
W spółce Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wydobyto w I kwartale 2013 roku 2,03 mln ton, czyli
mniej więcej utrzymano poziom
porównywalny do osiągniętego rok
wcześniej. Jak podkreśla komunikat
spółki wydobycie to jest zgodne z
założeniami.
Obecny wysoki poziom wydobycia
(w tym samym okresie roku 2011 wynosiło ono 1,32 mln ton) jest efektem
konsekwentnie wdrażanej strategii, której
głównym celem jest zwiększenie poziomu
wydobycia do ok. 11,5 mln ton rocznie po
zakończeniu inwestycji w Polu Stefanów (z
5,8 mln ton w 2010 roku i prawie 5,84 mln
ton w 2011 roku), a tym samym dwukrotne
zwiększenie udziału w rynku producentów
węgla kamiennego w Polsce. W rozbiciu
na poszczególne miesiące wydobycie
kształtowało się następująco: styczeń
2013 – 710,83 tys. ton, luty – 662,99 tys.
ton, marzec – 657,94 tys. ton.

- Rok 2013 rozpoczęliśmy zgodnie
z założeniami, uzyskując w pierwszych
trzech miesiącach planowane poziomy
wydobycia. Obecnie koncentrujemy
się na kontynuacji zaplanowanych
inwestycji, związanych z dalszym
zwiększaniem naszego potencjału
produkcyjnego. Planujemy m.in.
wykonanie w tym roku ok. 30 km wyrobisk chodnikowych - powiedział
Zbigniew Stopa, prezes Zarządu LW
BOGDANKA S.A.
Istotny jest również fakt, że wysokiemu wydobyciu towarzyszą skuteczne działania dotyczące handlu
pozyskanym węglem. Przykładem
może być podpisanie 29 marca 2013
roku przez Lubelski Węgiel aneksu do
umów dotyczących dostaw węgla do
elektrowni „Kozienice”. Zakłada on
między innymi zwiększenie dostaw w
latach 2014-2016.
dok. na str. 2

Posłowie w obronie miasteczka
Miasteczko ruchu drogowego miało
powstać w Łęcznej przy Zespole Szkół
nr 2. Gotowe były plany i pozwolenia
budowlane. Jednak lubelski Urząd Wojewódzki przez który do Łęcznej miały
płynąć pieniądze, jako jedyny w kraju
wycofał się z realizacji projektu.
Projekt miał na celu wprowadzenie
dzieci oraz młodzież szkolną w podstawy bezpiecznego zachowania się w
ruchu drogowym. Potrzebę istnienia takich miasteczek potwierdzają policyjne
statystyki dotyczące kolizji i wypadków
na terenie całego kraju. Statystyki te są
jednymi z najgorszych w Europie.
Po wycofaniu się województwa
lubelskiego z realizacji projektu burmistrz Łęcznej napisał list do premiera
prosząc o przywrócenie inwestycji. Z
pomocą przyszli również posłowie z
Lubelszczyzny.
Jan Łopata z PSL w sejmie powiedział (...) najistotniejsza jest proﬁlaktyka i sądzimy, iż w ramach tej proﬁlaktyki program „Budujemy miasteczka
ruchu drogowego” był strzałem w
dziesiątkę, bo - tu trochę nawiązując do
swojego imienia - czego Jaś się nauczy,

to i Jan umieć będzie. (...) Bardzo się
cieszę, że ten projekt jest realizowany
w 15 województwach tak dobrze, natomiast w województwie lubelskim,
skąd pochodzę, w ogóle nie będzie
realizowany. Chciałbym coś zacytować,
bo to jest jakieś kuriozum. Przeczytam
oświadczenie ze strony Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, które brzmi
tak: Przyczyną braku możliwości kontynuowania projektu są zastrzeżenia.
Dotyczą one głównie sposobu realizacji
projektu, zasad jego ﬁnansowania, a w
szczególności podziału zadań pomiędzy
ministra, wojewodów i jednostki samorządu terytorialnego w tym projekcie, a
także możliwości zaciągania zobowiązań oraz inwestowania przez wojewodę
na gruncie niestanowiącym własności
Skarbu Państwa. Panie ministrze, czy
w takim razie pani wojewoda lubelska
jest po jednej stronie, jak rozumiem, a
rząd Rzeczypospolitej jest po drugiej
stronie, bo projekt jest realizowany
przez rząd Rzeczypospolitej? Co mam
odpowiedzieć burmistrzowi miasta
Łęczna?
dok. na str. 3

z matmy?
Szkoła Podstawowa w Zoﬁówce,
Przedszkole Publiczne nr 4 w Łęcznej i Gimnazjum nr 2 w Łęcznej to
placówki z gminy Łęczna, za które
władze gminy muszą zwrócić 70
tysięcy złotych zawyżonej subwencji
oświatowej.
Nieprawidłowości wykryła kontrola skarbowa, która niedawno zakończyła badanie w magistracie. Okazało
się, że w wymienionych placówkach
prowadzonych przez gminę nieprawidłowo naliczano subwencję oświatową,
a konkretnie zawyżono liczbę uczniów
na których otrzymuje się wyższą subwencję, ponieważ wymagają specjalnego kształcenia czy opieki.
W 2012 roku w całym kraju wydano 63 decyzje w sprawie zwrotu
nienależnie otrzymanej przez samorządy subwencji oświatowej informuje
Ministerstwo Finansów. Obecnie
prowadzona jest tzw. kontrola koordynowana w zakresie prawidłowości
gospodarowania środkami publicznymi, obejmującymi właśnie subwencję
oświatową. Kontrola ta realizowana
jest przez siedem urzędów kontroli
skarbowej, aktualnie w 15 jednostkach
samorządu terytorialnego. Ponadto
urzędy kontroli skarbowej z własnej
inicjatywy prowadzą około siedemdziesięciu takich spraw.
Nas interesuje, czy pedagogom z
trzech łęczyńskich placówek należy
się jedynka z matematyki za nieumiejętność prostego dodawania, czy może
„pała” z innego przedmiotu?
(nor)
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KRONIKA
Kontrabanda w fordzie
580 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy ujawnili policjanci z łęczyńskiej drogówki. 21 kwietnia
po godzinie 16.00 w miejscowości
Brzeziny gm. Puchaczów policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego łęczyńskiej komendy zatrzymali do kontroli
drogowej samochód osobowy marki
Ford Mondeo. Za kierownicą pojazdu
siedziała 32 – letnia kobieta. Jak się
jednak okazało właścicielem kontrabandy był mąż kierującej, 33 – letni
mieszkaniec Cycowa. Nielegalny towar
został przez funkcjonariuszy zabezpieczony. Wartość uszczuplenia należnego
podatku oszacowano wstępnie na kwotę
ponad 8.000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzut przestępstwa skarbowego. Wkrótce
za swój czyn odpowie przed sądem.
Zgodnie z obowiązującym prawem czyn
ten zagrożony jest karą grzywny.
Pijany rowerzysta
Łęczyńscy policjanci 14 kwietnia
zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę.
Do zdarzenia doszło przed południem.
Policjanci z łęczyńskiej drogówki zauważyli w Spiczynie jadącego tzw. ,,wężykiem” rowerzystę. Kiedy sprawdzono
jego stan trzeźwości okazało się, że
43–letni mieszkaniec gm. Spiczyn miał
bagatela – ponad 4,5 promila alkoholu
w organizmie. Teraz cyklista za swój
czyn odpowie przed sądem. Kierowanie
rowerem w stanie nietrzeźwości jest
przestępstwem, za które grozi kara do
roku pozbawienia wolności.
Metodą na wnuczka
Kryminalni na gorącym uczynku
zatrzymali 29-latka, który na terenie
całego kraju dokonywał oszustw tzw.
metodą „na wnuczka”. Pokrzywdzonymi były głównie starsze osoby. Uwierzyły one w kłamstwa opowiadane przez
oszusta i przekazywały różne kwoty
pieniędzy. Suma udowodnionych strat
wyniosła już ponad 150 tys. złotych.
Mężczyzna usłyszał zarzuty w tej sprawie i 11 kwietnia decyzją sądu został
tymczasowo aresztowany.
Zatrzymania na gorącym uczynku
dokonali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Lublinie. Funkcjonariusze mieli informację
o fałszywym wnuczku, który miał we wtorek w Kraśniku odebrać pieniądze od starszej kobiety. Mężczyzna został zatrzymany
gdy pieniądze znalazły się w jego rękach.
3 tys. złotych powróciło do właścicielki.
Sprawcą okazał się 29-letni Łukasz T.
mieszkaniec woj. podlaskiego. Policjanci
uważają, że nie było to jego pierwsze takie
oszustwo. Jak wynika z ustaleń, mężczyzna
uczestniczył w wyłudzeniu ponad 150 tys.
złotych. Ponadto typowany jest do około
50 podobnych przestępstw, dokonywanych na terenie całego kraju w których
kwota sięga z kolei ponad 500 tys. złotych.
Kryminalni ustalili, że 29-latek nie działał
sam. W oszustwach brały udział także inne
osoby dlatego policjanci zajmujący się tą
sprawą zapowiadają, że ma ona charakter
rozwojowy. Wśród oszukanych mogą być
mieszkańcy powiatu łęczyńskiego. Za
przestępstwa, których dopuścił się 29-latek,
grozi kara 8 lat pozbawienia wolności.
Konkurs ,,Jestem Bezpieczny”
12 kwietnia po raz trzynasty w
Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej obyły
się eliminacje gminne Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem ,,Jestem
Bezpieczny”. Konkurs adresowany
jest do uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych. Przystąpiły do niego
wszystkie szkoły z terenu powiatu.
Organizatorami konkursu są Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej oraz
Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Do
organizacji etapu gminnego włączyły
się także urzędy gmin jako organy prowadzące szkoły.
Uczestnicy konkursu mieli za
zadanie rozwiązać test składający się
z dziesięciu pytań oraz drużynowo

ZDARZEŃ
odpowiedzieć na pytanie otwarte, które
w tym roku dotyczyło zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Zwycięskie drużyny ze SP Nr 2 w Łęcznej,
SP w Białce, SP w Głębokiem, SP w
Puchaczowie, SP w Ludwinie i SP w
Charlężu wezmą udział w eliminacjach
powiatowych. Najlepsza drużyna będzie
reprezentowała nasz powiat w ﬁnale
wojewódzkim.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi
młodzi ludzie mogą się spotkać w
codziennym życiu, rozwijanie postaw
umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw.
Zakres tematyczny obejmuje obszary
dotyczące bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży w tym bezpieczeństwa na
wsi, zagrożenia wynikające z używania
substancji psychoaktywnych, przepisy,
których musimy przestrzegać, system
działania służb i instytucji niosących
pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia oraz znajomość podstaw
udzielania pierwszej pomocy.
Rozwiązywanie problemów
Trudne sytuacje czy dadzą się
rozwiązać – pod taką nazwą odbyła się
konferencja zorganizowana w Szkole
Podstawowej w Spiczynie. Wzięło w
niej udział ponad 60 uczniów klas IV
– VI, nauczyciele oraz przedstawiciele
Policji i instytucji pomocowych. Celem
cyklicznych spotkań jest uświadamianie uczniom i rodzicom jak ważne są
umiejętności życiowe w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji oraz zainspirowania
ich do rozwijania tych umiejętności.
Wspólnym zadaniem uczestników
był udział w zajęciach warsztatowych,
podczas których analizowane były problemy dotyczące: przemocy w rodzinie,
alkoholu, nikotyny, konﬂiktu z prawem,
nietolerancji, chorób przewlekłych,
uzależnień od Internetu, rozwodu
rodziców oraz trudności w szkole.
Podsumowaniem pracy w grupach
warsztatowych była prezentacja opracowanych tematów oraz wystąpienie
zaproszonych gości.
Z Lublina na dyrektora CBŚ
11 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się
uroczyste pożegnanie dotychczasowego
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Igora Parﬁeniuka.
Szef lubelskiego garnizonu po ponad
rocznym kierowaniu policją na Lubelszczyźnie został mianowany dyrektorem
Centralnego Biura Śledczego.
Zemsta za mandat
Łęczyńscy policjanci przedstawili 21 – letniemu mieszkańcowi gm.
Milejów zarzut uszkodzenia mienia.
Mężczyzna nożem poprzecinał cztery
opony w pojeździe marki Audi A4 zaparkowanym przy kościele w Białce.
Do zdarzenia doszło w niedzielę
7 kwietnia. Po godz. 21.30 łęczyńscy
policjanci zostali zaalarmowani, że w
Białce gm. Milejów nieznany sprawca
uszkodził opony w samochodzie marki
Audi A4. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Milejowa zaparkował pojazd przy
kościele w Białce. Po kilku godzinach,
kiedy wrócił do auta, zauważył, że w
samochodzie ktoś poprzecinał cztery
opony. Wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 1 tys. zł. Policjanci
zajmujący się tym zgłoszeniem wytypowali sprawcę. Jak się okazało mężczyzna postanowił wyładować swoją złość
po tym, jak wcześniej został ukarany
przez policjantów mandatem karnym
za spożywanie alkoholu. Chciał się
odegrać na kierującym, bo myślał, że to
on ,,nasłał” na niego policjantów.
Zgodnie z obowiązującym prawem
przestępstwo to zagrożone jest karą do
5 lat pozbawienia wolności.
Fałszywe kursy
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lu-

blinie zatrzymali 5 kwietnia 23-letniego
mężczyznę. Norbert F. podejrzany jest
o wyłudzenie pieniędzy od szeregu
osób. Mężczyzna pobierał pieniądze od
pokrzywdzonych pod pozorem prowadzenia kursów i nadawania uprawnień
instruktora rekreacji ruchowej. Podczas
przeszukania jego miejsca pobytu
policjanci zabezpieczyli sfałszowane
blankiety legitymacji opatrzone stemplami MEN oraz certyﬁkaty ukończenia
takiego kursu. Sprawa ma charakter
rozwojowy. Policjanci zwracają się z
apelem do wszystkich osób, które mogły zostać oszukane prze podejrzanego
o kontakt z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP lub KMP tel.
81-535-44-28 bądź 81-535-53-14.
Młody mężczyzna w sieci Internet
zamieszczał ogłoszenia o organizowaniu
i prowadzeniu kursów oraz nadawaniu
uprawnień instruktora rekreacji ruchowej w różnych kategoriach. Kursy miały
odbywać się ze środków pozyskanych
z funduszy unijnych. Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień musiały
wnieść jednie opłatę za egzamin.
Na obecnym etapie prowadzonego postępowania ustalono sześciu
pokrzywdzonych. Jak wynika z ustaleń
policjantów liczba osób oszukanych
przez 23 latka może być znacznie
większa. Od lutego bieżącego roku
do 25 marca 2013r mógł on wyłudzić
pieniądze od kilkudziesięciu a nawet
100 osób. Teraz policjanci docierają do
osób pokrzywdzonych i szacują, jakie
korzyści mógł osiągnąć podejrzany z
nielegalnego procederu. Podejrzany
usłyszał zarzuty dotyczące wyłudzenia
pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2100 zł. Grozić mu może do 8
lat pozbawienia wolności.
Pożar stodoły
30 marca po godz. 23 Stanowisko
Kierowania Komendanta Powiatowego
PSP w Łęcznej przyjęło zgłoszenie
o pożarze stodoły w Starej Wsi gm.
Łęczna. Do pożaru pojechało aż osiem
zastępów straży: trzy zastępy z KP
PSP w Łęcznej, cztery zastępy OSP z
KSRG (Łęczna, Ludwin, Puchaczów,
Ostrówek) oraz miejscowa jednostka
OSP Stara Wieś.
Na miejscu okazało się, że pali
się stodoła (słupy murowane, ściany
z desek, kryta papą) oraz przylegające
do niej komórki. Budynki były objęte
ogniem w całości. Dodatkowo zagrożone były zaparkowane samochody, jeden
wewnątrz budynku oraz dwa stojące
obok. Zagrożone pojazdy ewakuowano, ogień gaszono wodą. Nadpalone
elementy konstrukcji dachu i ścian rozebrano oraz przelano wodą dogaszając ogień. Akcja ratowniczo-gaśnicza
trwała blisko 4,5 godziny, wzięło w niej
udział 37 ratowników oraz policja.
Spłonął dom letniskowy
Pod koniec marca w Jagodnem gm.
Ludwin spalił się domek letniskowy.
Gasić pożar pojechało aż pięć zastępów
straży pożarnej: zastęp z KP PSP w
Łęcznej oraz 4 zastępy OSP. Niestety,
kiedy strażacy dojechali na miejsce okazało się, że domek letniskowy w całości
objęty jest ogniem. Po opanowaniu pożaru rozebrano i dogaszono nadpalone
elementy konstrukcji budynku. Akcja
ratowniczo-gaśnicza trwała blisko
trzy godziny, wzięło w niej udział 22
ratowników, pogotowie energetyczne
oraz policja.
opr. nor

Fedrują i sprzedają węgiel
dok. ze. str. 1
Wartość umowy rocznej i dodatkowej na dostawy węgla dla Kozienic
w 2013 roku wynosi teraz 794 mln zł
netto, natomiast wartość całej umowy
wieloletniej, obowiązującej w latach
2011-2025 to 11.166 mln zł netto.

Co więcej od 1 lutego 2012 roku, po
dłuższej przerwie uruchomiona została dla
wszystkich klientów sprzedaż węgla orzech
i groszek w punktach sprzedaży detalicznej
na terenie kopalni, ponadto od 15 lutego zaczęto również sprzedaż detaliczną miału.
R. Nowosadzki

Cmentarzysko z XV-XVIII w
Po zimowej przerwie wznowione
zostały prace remontowe na Rynku I
w Łęcznej.
W ubiegłym roku na Rynku I wykonano prace przy komorze technologicznej. To w niej będą znajdowały się
urządzenia sterujące oświetleniem LED
oraz dyszami dwóch fontann. Przygotowana została palisada granitowa w której nasadzona została zieleń. Wykonano
również potrzebne konstrukcje dużej i
małej fontanny. Ich łączna powierzchnia to blisko 30 m2. Obecnie robotnicy
układają nawierzchnię placu na Rynku
I i pracują przy pobliskiej drodze. Do
wybudowania pozostało oświetlenie
uliczne.
Podczas prac przy Rewitalizacji
Rynku I archeolodzy natraﬁli na fragmenty kości ludzkich. W związku z tym
urząd konserwatorski w Lublinie zalecił
badania wykopaliskowe.
- Wstępnie mogę powiedzieć, że
mamy do czynienia z cmentarzyskiem
typu rzędowego z grobami ziemnymi z

pochówkami bez trumien z okresu od XV
do XVIII wieku – mówi archeolog Jacek
Tkaczyk z pracowni ARCHEE Badania
i nadzory archeologiczne. - Można przypuszczać, że funkcjonował tu cmentarz
przez kilkaset lat. Do tej pory odkryto
2 szkielety, a na terenie odkrywki
zlokalizowano 12 wkopów grobowych
(grobów). W miejscu pochówków na
razie odkrywane są drobne fragmenty
ceramiki. Prace archeologiczne potrwają jeszcze tydzień. Później szkieletami
zajmie się antropolog określając wzrost,
płeć i wiek pochowanych osób.
To nie jedyne ciekawe odkrycie na
Rynku I. Pod zamkniętym niedawno
odcinkiem placu Kościuszki od strony
sklepu meblowego odnaleziono część
dawnego drewnianego traktu. Bardzo
wstępne szacowanie mówi o XIX
wiecznym pochodzeniu obiektu. Jednak
jest on wielowarstwowy i nie wiadomo
na jakiej głębokości i jak stare są pierwsze warstwy drogi. Trwają badania.
BB

Targi Pracy i Edukacji
16 kwietnia 2013 roku odbyły się
Targi Pracy i Edukacji w Łęcznej.
Organizatorami były Powiatowy
Urząd Pracy w Łęcznej oraz Punkt
Pośrednictwa Pracy Lubelskiego
Oddziału OHP w Łęcznej.
Do udziału w imprezie zaproszono
ponad 100 wystawców. Swój udział w
targach zadeklarowało 40 wystawców z
województwa lubelskiego, jednak część
z nich nie przybyła. Byli to w większości
pracodawcy i agencje pośrednictwa pracy,
dlatego odwiedzający targi mieli prawo
być zawiedzeni.
Wśród obecnych wystawców
przeważały wyższe
uczelnie i szkoły dla
dorosłych prezentujące aktualne kierunki i
zasady rekrutacji. Na
pozostałych stoiskach
odwiedzający targi
mieli możliwość
skonsultowania dostępnych krajowych
ofert pracy, a także zapoznania się z ofertami pracy za granicą.
Z krajowych ofert pracy dostępne
były między innymi takie jak: tokarz/
frezer, ślusarz/blacharz, laminater,
operator obrabiarek sterowanych numerycznie, kierowca wózków widłowych,
technik laborant, kasjer handlowy,

drukarz cyfrowy, piekarz, cukiernik,
sprzedawca. Swoje oferty zaprezentowali też organizatorzy targów.
Pośrednicy informowali również
o możliwościach podjęcia zatrudnienia
oraz warunkach życia i pracy w krajach
Unii Europejskiej. Wśród zagranicznych ofert pracy dominowały propozycje zatrudnienia w branży budowlanej,
hotelarsko-gastronomicznej, propozycje
pracy mogli też znaleźć inżynierowie,
mechanicy, operatorzy maszyn cnc oraz
pracownicy w przemyśle metalowym.

Odwiedzający targi mogli skorzystać z porad doradców zawodowych
oraz porad prawnych z zakresu prawa
pracy. Tegoroczne targi cieszyły się
zainteresowaniem szczególnie ze strony
ludzi młodych, stanowiska wystawców
odwiedziło ok. 500 osób.
GK
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Zaczniemy segregować śmieci? Pomogli kombatantom z Kresów
Większość składanych w gminie Łęczna deklaracji śmieciowych
to oświadczenia o segregowaniu
odpadów. Segregację zadeklarowały także trzy spółdzielnie mieszkaniowe.
Różnica w wysokości opłaty miesięcznej w Łęcznej w przypadku odpadów segregowanych i niesegregowanych wynosi 5 złotych na osobę.
Prawdopodobnie to wyższe koszty
„przekonały” mieszkańców gminy do
rozdzielania odpadów.
Zatwierdzona stawka opłaty za odpady sortowane w Łęcznej to 9 złotych.
Niesortowane to już koszt 14 złotych na
osobę. Jednak stawki mogą ulec zmianie
(w obu kierunkach) po rozstrzygnięciu
jeszcze nieogłoszonego przetargu na
odbiór odpadów. Pieniądze z opłaty
będzie można przeznaczać jedynie na
działanie śmieciowego systemu. Nie
będzie można przekazać ich np. na
szkoły czy drogi.
Deklaracje śmieciowe składają
właściciele domów. Za mieszkańców
bloków zrobiły to spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie trzy zadeklarowały

stawki 9 zł od osoby (obecnie 7.26 zł).
Ruch ten był pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej spółdzielnie
„straszyły” ustawą śmieciową.
Od 1 lipca w Łęcznej śmieci trzeba
będzie segregować na frakcję suchą
(papier, plastik, metale, folie) szkło
(butelki i słoiki) oraz frakcję zmieszaną
(obierki, pieluchy i inne niepodlegające
segregacji odpady). W mieście powstanie także Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych gdzie będzie
można oddawać leki, świetlówki,
oleje, baterie, gruz, meble czy sprzęt
elektroniczny.
Zmiany w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi to pokłosie
ustawy z 2011 roku, która nakazała
wszystkim samorządom w Polsce wdrożenie śmieciowych zmian.
Jeśli gminy nie uzyskają ustalonych przez UE poziomów odzysków
surowców wtórnych ukarane zostaną
bardzo wysokimi karami ﬁnansowymi, które w konsekwencji zapłacą
mieszkańcy. Dlatego warto segregować
odpady.
GK

Wyremontują dom dziecka
Już niedługo pokoje, łazienki i
pomieszczenia gospodarcze placówki
będą wyglądały jak nowe. Wydzielone zostanie miejsce na integrację
wychowanków z rodzicami. W ramach projektu współﬁnansowanego
ze środków szwajcarskich odbędą
się także szkolenia dla pracowników
domu dziecka.
Wniosek Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach znalazł się na pierwszej pozycji w
liście rankingowej wniosków o doﬁnansowanie w ramach projektu „Poprawa
jakości usług świadczonych w domach
pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.”
Jak informuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej, prace inwestycyjne w
domu dziecka w Kijanach będą polegały
na modernizacji istniejącej infrastruktury. Wyremontowane zostaną łazienki
i pokoje mieszkalne, w których stare
wysłużone meble zostaną wymienione
na nowe (obecne służą od ośmiu lat,
czyli od początku funkcjonowania
placówki).
W ramach projektu w placówce
powstaną sale do terapii dla dzieci i
młodzieży oraz do relaksacji, a także
pomieszczenia do pracy z rodzinami
podopiecznych. – Dzięki temu rodzice
będą mogli spędzać więcej czasu ze
swoimi dziećmi, wychowankami naszego ośrodka. Nowe pomieszczenie
pozwoli przeprowadzać wspólne zajęcia

terapeutyczne dla rodziców i dzieci. Do
tej pory z powodu braku miejsca psycholog i pracownik socjalny spotykał się
jedynie z rodzicami – mówi Agnieszka
Korzeniewska, dyrektor domu dziecka
w Kijanach.
Dzięki projektowi pracownicy
domu dziecka będą więc mogli teraz
poświęcić więcej czasu na wspólne spotkania z wychowankami i ich rodzicami.
Celem takich spotkań jest poprawa relacji między nimi, a ostatecznie: powrót
dziecka do rodzinnego domu. W ramach
projektu pracownicy ośrodka przejdą
specjalne szkolenia: z zakresu podejścia
systemowego w terapii rodzin, nauki
o więzi i socjoterapii. Przejdą także
kurs pierwszej pomocy, a także odbędą
studia podyplomowe z psychologii
komunikacji społecznej.
- To bardzo dobra dla nas wiadomość – komentuje wicestarosta
Kazimierz Budka – szczególnie, że
w placówce opieką objęte są dzieci i
młodzież. Poprawa warunków socjalnobytowych oraz podniesienie kompetencji personelu to przedsięwzięcie, które
przyniesie bardzo wymierne, pozytywne
dla nich efekty.
Wartość projektu to ponad 365
tysięcy złotych. Wkład powiatu wynosi
prawie 55 tysięcy, z czego 45 pochodzi z darowizny fundacji Orlen „Dar
Serca”. Placówka w Kijanach ma 31
wychowanków.
kk

Posłowie w obronie miasteczka
dok. ze. str. 1
Na pytanie odpowiedział mu Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.( c)
Beneﬁcjentem projektu jest Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych. (...) Wojewoda
lubelski w październiku 2012 r. wycofał
się z realizacji projektu. (...) Odnosząc się
do argumentacji wojewody lubelskiego
(...) informuję, że zagadnienia te były
niejednokrotnie omawiane na spotkaniach
z przedstawicielami wojewodów. Na tych
spotkaniach byli obecni także przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów
Transportowych, czyli instytucji odpowiedzialnej między innymi za ocenę i wybór
projektu do ﬁnansowania, oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czyli instytucji zarządzającej

Programem Operacyjnym ˝Infrastruktura
i środowisko˝. Nie zgłoszono zastrzeżeń
do sposobu realizacji projektu.
Odpowiedź podsekretarza MSW
jednoznacznie wskazała iż nie ma
przeszkód, które uniemożliwiałyby
powstanie miasteczka.
Pomoc przy wyjaśnieniu do końca
sprawy miasteczka rowerowego w
Łęcznej zadeklarował poseł Jacek Czerniak, Genowefa Tokarska, a także poseł
Michał Kabaciński. W ostatnich dniach
pytanie skierowane bezpośrednio do
premiera przesłali wspólnie parlamentarzyści Magdalena Gąsior-Marek i Jan
Łopata. Oczekują w nim wyjaśnienia
sytuacji i odpowiedzi czy miasteczko
rowerowe może jeszcze powstać na
Lubelszczyźnie.
GK

Pierwsza zbiórka darów żywnościowych dla kombatantów z
Kresów Wschodnich organizowana
przez działaczy Narodowej Łęcznej
zakończona została dużym powodzeniem.
- Przy współpracy z grupą Młodzi
Patrioci Chełm, nawiązaliśmy kontakt
ze Stowarzyszeniem ODRA-NIEMEN,
które cyklicznie od 2009 r. w ramach
projektu RODACY-BOHATEROM,
organizuje akcje ogólnopolskie dla
polskich kombatantów na Kresach
m.in. w okresie Świąt Wielkanocnych,
Świąt Bożego Narodzenia – tłumaczą
realizatorzy akcji. - My również postanowiliśmy nie pozostawać dłużej
biernymi i poprzez organizację zbiórki
zaszczepiliśmy wśród mieszkańców
naszego miasta, chęć pomocy naszym
siostrom i braciom mieszkającym na
Kresach, którzy walczyli w obronie

naszej Ojczyzny i pomimo upływu tylu
lat nadal noszą ją dumnie w sercu, bez
względu na to, że żyją poza obecnymi
granicami Polski.

Zbiórka darów z Wielkanocnym
przeznaczeniem trwała od 16 marca
do 28 marca. W tym czasie udało
się zebrać 164 kilogramy artykułów
żywnościowych z których wykonano
16 świątecznych paczek. Traﬁły one
do potrzebujących rodzin wraz z życzeniami.

Do zbiórki darów przyłączyli się
kibice Górnika Łęczna, którzy stanowili większość wśród wszystkich darczyńców i już teraz zapowiedzieli, że
ponownie przyłączą się do akcji
w grudniu. Warto również dodać,
że tego rodzaju zbiórki organizują
kibice oraz narodowcy z wielu
innych miast Polski, co oznacza
że los rodaków mieszkających
na Białorusi, Litwie czy też na
Ukrainie nie jest im obojętny.
Paczki traﬁą na Białoruś - do
Stowarzyszenia Żołnierzy AK na
Białorusi; na Litwę - do Klubu Weteranów AK w Wilnie i Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów na Litwie,
Stowarzyszenia Wrzesień „39”; na
Ukrainę - do lwowskiego Towarzystwa
Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Grzegorz Kuczyński

Jak nie przejeść unijnych pieniędzy?
Między innymi o tym mówili w
Łęcznej politycy PO: posłanka do Parlamentu Europejskiego Lena KolarskaBobińska i wicemarszałek województwa
lubelskiego Krzysztof Grabczuk.
Zostali zaproszeni przez łęczyńskich członków Platformy Obywatelskiej
i Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Przed
spotkaniem, które odbyło się w ubiegły
piątek w budynku w Centrum Zarządzania Siecią europosłanka i wicemarszałek
zwiedzili kopalnię w Bogdance oraz
szpital powiatowy w Łęcznej.
Tematem spotkania były reformy
Unii Europejskiej, jej nowa perspektywa ﬁnansowa na lata 2014-20, pozycja
Polski w Europie i strategia Lubelszczyzny na najbliższe lata. Lena KolarskaBobińska mówiła, że kryzys gospodarczy zwiększył podział Unii Europejskiej
na kraje mniej lub bardziej skłonne do
integracji. Według europosłanki Polska
powinna wzmacniać więzi z Unią, między innymi przez wprowadzenie euro
(nie wcześniej niż w 2017-18 roku). –
W temacie wprowadzenia euro ludzie
bardziej niż utraty suwerenności boją się
wzrostu cen. Dobrym pomysłem byłoby
przeprowadzenie referendum w tej sprawie – mówiła Kolarska-Bobińska.
Europosłanka omawiała nową
perspektywę finansową Unii na lata

2014-20. Mniej pieniędzy będzie na
infrastrukturę drogową, więcej na energetykę, w tym na „zieloną energię”. W
nowej perspektywie ﬁnansowej wysoko
oceniane mają być projekty oparte na
współdziałaniu różnych jednostek:
związki gmin czy kilku uczelni. Ważnym punktem będzie współdziałanie
jednostek naukowych z przemysłem.
Później głos zabrał wicemarszałek
Grabczuk. – Najważniejsze, żeby nie
przejeść pieniędzy unijnych tak jak Hiszpania – mówił. – Takie środki przyznawane będą na projekty, które się zwracają
i generują zyski. Nie ma sensu budować
na przykład basenu, jeśli bardziej się
opłaca wozić ludzi taksówkami z Łęcznej do Lublina, niż utrzymywać taki
obiekt – dodał Grabczuk. Wicemarszałek
podkreślał, że podstawą rozwoju jest
infrastruktura drogowa, dlatego najważniejsze inwestycje dla Lubelszczyzny
to budowa szybkiej kolei do Warszawy,
dzięki której do stolicy można by dojechać w 1,5 godziny, a także przebudowa
drogi łączącej Lublin ze stolicą.
Na sali obecni byli między innymi
starosta, burmistrz, wójtowie gmin z
naszego powiatu i radni miejscy. Mówili o problemach, jakie napotykają
w swoim działaniu, które związane
są przede wszystkim z absurdalnym

Każdy sobie prawem żongluje
W poprzednim numerze Pojezierza
przywoływałem Artykuł 2 Konstytucji,
która określa Rzeczpospolitą Polską
jako demokratyczne państwo prawne,
urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Problem w tym, że
każdy nawet luźno związany z prawem,
przepisy interpretuje po swojemu, zazwyczaj tak by jemu było wygodnie.
W „kreatywnym” stosowaniu prawa przodują urzędnicy, o czym pisałem
w poprzednim wydaniu Pojezierza. Jednak inne grupy zawodowe tak łatwo nie
chcą się poddać i dzielnie walczą o palmę pierwszeństwa w tym narodowym
sporcie. Ostatnio geniuszem błysnęli
urzędnicy wyżsi – fachowcy z ministerstwa sprawiedliwości uważający,
że najlepszym sposobem na drobnych
rabusiów będzie podniesienie granicy
między wykroczeniem a przestępstwem
z 250 zł do 1 tys. zł. Dzięki zmianom
sprawcy kradzieży będą karani szybciej, surowiej i bardziej dotkliwie, niż
ma to miejsce obecnie – uważają w
Ministerstwie Sprawiedliwości. I na
poparcie swoich tez podają statystyki,
z których wynika, że sprawcy drobnych
wykroczeń częściej traﬁają do aresztu

lub otrzymują grzywny. Tymczasem, w
przypadku kradzieży w przedziale 250
zł - 200 tys. zł (czyli zgodnie z obowiązującym prawem, po popełnieniu przestępstwa) 83 proc. skazanych na karę
pozbawienia wolności osób nie traﬁło
ostatecznie za kraty, otrzymując wyrok
w zawieszeniu. Wniosek – wykroczenia
są surowiej karane niż przestępstwa.
Oczywiście pomysł zaraz poparła
Komenda Główna Policji, bo jednym
przepisem poprawiłyby się im statystyki
przestępczości. Nikt natomiast jakoś
nie wpadł na pomysł, że raczej trzeba
coś zmienić w stosowaniu prawa, niż
w nim samym. Że może wina leży po
stronie zbyt tolerancyjnych sędziów a
nie przepisów? A jeśli przepisów, to
może do prawa wprowadzić inne środki
wychowawcze zamiast więzienia – na
przykład prace społecznie użyteczne w
szpitalach, hospicjach itp. Może czas
by też było usunąć z kodeksu prawnego
potworka rodem z PRL mówiącego o
„niskiej społecznej szkodliwości czynu”, bo dla mnie przynajmniej kradzież
staruszce „tylko” 250 zł z portfela,
mało szkodliwe nie jest. Zwłaszcza dla
pokrzywdzonej.

prawem. Według przedstawicieli lokalnych władz koniecznie trzeba zmienić
prawo energetyczne, budowlane i
ustawę o zamówieniach publicznych.
Włodarze mówili, że w Polce nie jest
problemem wykonanie inwestycji,
największe wyzwanie to jej przygotowanie formalne.
Burmistrz o barierach prawnych
mówił w kontekście planowanej budowy elektrowni w Starej Wsi. Mówił, że
zabiega o tę inwestycję od 1995 roku.
– Zrobimy wszystko, by ta elektrownia powstała. Będziemy tę inwestycję
wspierać, bo wiąże się z wieloma
miejscami pracy i podatkami, które
zostawałyby w regionie – zapewniał
wicemarszałek Grabczuk.
Z kolei Lech Tor mówił o problemie
kopalni z rozpoczęciem budowy nowego
szybu. Aby mógł powstać, należy opracować studium i wprowadzić zmiany w
planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Cyców. Jednak ta procedura utkwiła w martwym punkcie, bo na lokalizację
szybu górniczego nie zgadzają się władze
Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, ponieważ jedna z
działek w Kolonii Cyców II leży w obrębie Chełmskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
kk
O małej szkodliwości nie słyszeli
natomiast policjanci z rzeszowskiej
drogówki. Ci wpadli na pomysł, by
nastolatkę, która przebiegła jezdnię
na czerwonym świetle wysłać do sądu
rodzinnego! I słusznie. Idąc tokiem ich
rozumowania, powinno się zabrać rodzicom prawo opieki, zdemoralizowaną
nastolatkę wysłać do karnej kolonii – najlepiej na Syberii – to by nauczyło innych
„gówniarzy” przestrzegania prawa. Osobiście postaram się omijać województwo
rzeszowskie, a jeśli już tam traﬁę to nie
przekroczę prędkości nawet o pół kilometra. Bo za szybką jazdę może będą
chcieli rozstrzelać? Na miejscu!
Wszystkich żonglerów prawem
przebiła jednak część składu sędziowskiego, która w głośnym procesie o
strzelanie do stoczniowców w 1970
roku uznała, że ci którzy wydawali
rozkaz użycia broni wobec robotników
nie są winni zabójstwa, lecz pobicia
ze skutkiem śmiertelnym. Gdyby ci
sami sędziowie decydowali o winie
organizatorów zamachu z 11 września
w USA, to skazali by ich pewnie za
namawianie do niebezpiecznie niskiego
latania samolotami. Tylko to już przestaje być śmieszne i to już nie jest zabawa
prawem, a dużo więcej!
MALKONTENT
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NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłosił przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych niezabudowanych stanowiących
własność Powiatu Łęczyńskiego położonych
w Jawidzu w gmnie Spiczyn. Działki te są
atrakcyjnym miejscem przeznaczonym pod
zabudowę domów jednorodzinnych.
Nieruchomości usytuowane są ok. 300m od
przebiegającej przez miejscowość drogi wojewódzkiej nr 829 (Łucka – Łęczna – Milejów - Biskupice),
na zapleczu zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej.
Bezpośrednio przy asfaltowej drodze powiatowej
wiodącej w kierunku Lublina oraz na zapleczu zabudowań dawnej gorzelni. Odległość od centrum
wsi około 1 km, od miejscowości gminnej 3 km, od
Łęcznej 13 km, a od Lublina 20 km.

KULTURA
ŁĘCZYŃSKI PRZEGLĄD TEATRÓW
17 kwietnia w Centrum Kultury w
Łęcznej miał miejsce Powiatowy Przegląd
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.
W tym roku w składzie jurorskim zasiedli:
Dorota Prończuk, Edyta Wójcik, Aneta
Gwarda. Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych jest jednocześnie
eliminacją do Wojewódzkiego Przeglądu
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Organizatorami przeglądu powiatowego było
Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Centrum
Kultury w Łęcznej.
W przeglądzie wzięły udział grupy
teatralne:
„Dzieciaki” - z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej.

Teren nieruchomości
Jedna z działek o powierzchni 16,35 ha oznaczona jako działka nr 1378 jest nieruchomością
„Mimo wszystko” - z Gimnazjum nr 1 w
Łęcznej.
„Liberum Veto” - z Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej.
Wszystkie zespoły otrzymały od Starosty
Łęczyńskiego pamiątkowe statuetki, które wręczyła Teresa Madejska, a dyplomy wręczał Pan
Eugeniusz Misiewicz Dyrektor C.K. w Łęcznej.
Do Przeglądu Najciekawszych Widowisk,
jaki będzie miał miejsce w Lublinie w maju
2013 r. zakwalifikowano „Liberum Veto”
- z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Ponadto postanowiono przyznać nagrody indywidualne, które otrzymali: Grzegorz Gil, Jakub Jasielski,
Grzegorz Kędzierski, Magdalena Wiącek, Patrycja
Wojtuń, Jakub Dylon, Aleksandra Antoniewska.
Organizatorzy pragną podkreślić wysoki poziom aktorski prezentowanych spektakli i serdecznie dziękują nauczycielom, instruktorom i
młodzieży biorącej udział w Przeglądzie.

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

Przegląd Cycowa
Koniec udręki kierowców
18 kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie rozstrzygnął
przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 841 na odcinku 2650
metrów – od skrzyżowania z drogą
krajową 82 do miejscowości Cyców
Kolonia Druga. Zakres prac obejmuje odbudowę nawierzchni, wykonanie
kanalizacji deszczowej, chodników,
przepustów i oznakowania.
Prace remontowe mają się zacząć
30 dni po podpisaniu umowy a zakończyć do 30 września
2014r. W 2013r mają
być wykonane roboty
budwlane o wartości
5 mln zł, a w 2014r
około 6 mln zł.
Gmina Cyców
od wielu lat partycypuje w kosztach
naprawy i przebudowy drogi. Już w
2002 i 2003 r doﬁnansowała naprawę
nawierzchni kwotą
210 tys. zł. Następnie w roku 2011 dołożyła 303 tys. zł na
remont odcinka od
Ludwinowa do Kolonii Cyców Drugi.
Gmina ponadto za
kwotę 90 tys zł wykonała dokumentację
przebudowy. W roku
2013 z gminnej kasy
dopłaci 500 tys. zł, a

w 2014 kolejne 500 tys zł do planowanej
przebudowy. Jak wynika z zestawienia
wydatków, gmina w sumie „dołoży”
ponad 1 mln 600 tys złotych do drogi,
która nie jest jej własnością, i to pomimo wielkich potrzeb remontowych na
drogach gminnych.
W bieżącym roku gmina dołoży się
również do dróg powiatowych: do przebudowy drogi Cyców – Janowica wraz z
odwodnieniem oraz chodnika w Świerszczowie, do remontu drogi w Stefanowie

gruntową niezabudowaną o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź pod
teren usług, przemysłu, składów i baz. Położona
jest w sąsiedztwie zespołu folwarcznego w Jawidzu. Cena wywoławcza to 3 500 000 zł ne;o.
Druga Nieruchomość oznaczona jako
działka nr 1383 o powierzchni 10,8000 ha to
działka gruntowa niezabudowana przeznaczona jest pod uprawy polowe. Cena wywoławcza
wynosi 700 000 zł.
Teren na którym położone są nieruchomości
uzbrojony jest w napowietrzną sieć energetyczną oraz w sieci: wodociągową i telefoniczną.
Do przetargu mogą przystąpić zarówno
osoby ﬁzyczne jak i prawne, a odbędzie się
on 13 czerwca 2013 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łęcznej. Wszelkie dodatkowe
informację o przedmiocie sprzedaży można
uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartograﬁi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok.
Nr 2 lub 7 (tel. 81 7526472)
Pełna galeria zdjęć znaleźć
można na facebook’owym proﬁlu Starostwa Powiatowego w
Łęcznej.

Grupa teatralna Mimo wszystko
z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

15 tys. zł. Na wszystkie cele zaplanowano
100 tys. zł. Władze gminy trochę dziwi,
że zarządzający drogami – zarówno wojewódzkimi jak i powiatowymi szukają
pomocy u najniższego szczebla administracji i to w sytuacji, gdy gminy nie mogą
sobie poradzić z remontami własnych,
gminnych dróg. Gminy są jednak niejako
zmuszone do udziału w remontach tych
dróg, bo w innym przypadku nie wiadomo kiedy doczekałyby się na remonty
dróg ważnych dla mieszkańców gminy.
Droga 841 już w 2006 roku planowana
do przebudowy dopiero po siedmiu latach
doczekała się realizacji.
Te wydatki na „obce” drogi wpłyną na uszczuplenie wydatków na
drogi gminne, ale jest nadzieja, że na
tych przedsięwzięciach skorzystają
wszyscy.

Powiat Łęczyński przy współpracy z partnerami z terenu całego Pojezierza
przygotował ciekawy pakiet atrakcji na majowy weekend dla turystów
imieszkańców Lubelszczyzny. Bogactwo i różnorodność oferty sprawiają, że atrakcje
dla siebie znajdą zarówno rodziny z dziećmi, jak i dorośli miłośnicy historii, folkloru
czy aktywnego wypoczynku.
27 kwietnia – GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE „MARYNKA”
Rodzinny wypoczynek na ogrodzonym terenie
z placem zabaw, boiskami sportowymi, kortami
tenisowymi.
Cena: wstęp bezpłatny. Gospodarstwo
Agroturystyczne „Marynka”, Wólka Cycowska 1,
21-070 Cyców, tel. 509 348 295, www.marynka.pl
28 kwietnia, 1 maja – ŁĘCZNA
„Łęczna - miasto wielkich jarmarków”: spotkanie
z kulturą żydowską i historią miasta w łęczyńskiej
synagodze, spacer po Łęcznej z przewodnikiem.
Cena: bilet normalny - 5,50zł/os., ulgowy
– 4,50zł/os. Rezerwacja miejsc: Muzeum
Regionalne w Łęcznej, ul. Bożnicza 17,
21-010 Łęczna, tel. 81 752 08 69
1 maja - SŁOWIAŃSKI GRÓD
Żywa lekcja historii w średniowiecznym
grodzisku: pokazy walk, rzemiosła, gry i zabawy
dla dzieci.
Cena: wstęp bezpłatny. Słowiański Gród, Wólka
Bielecka 7, 21-020 Milejów, tel. 81 757 12 61,
693 191 808, www.horodyszcze.lbn.pl
2-3 maja – POLESKI PARK NARODOWY
Odkrywanie tajemnic natury w muzeum i na
ścieżkach przyrodniczych PPN z przewodnikiem.
Cena: bilet normalny - 6zł/os., ulgowy - 3zł/os.
Rezerwacja miejsc: Poleski Park Narodowy. ul.
Lubelska 3A, 22-234 Urszulin, tel. 82 571 30 71
wew. 48, www.poleskipn.pl
3 maja - SKANSEN W HOLI
Kameralne spotkanie z kulturą ludową Polesia
oraz wielokulturowym dziedzictwem regionu.
Cena: 3-5zł/os. Rezerwacja miejsc: Muzeum
Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w
Holi, Hola 1, 22-244 Stary Brus, tel. 82 560 76 35

4 maja - WŁODAWA
„Włodawa - miasto trzech kultur”: spacer
z przewodnikiem po mieście, zwiedzanie
kościoła, cerkwi, synagogi.
Cena: bilet normalny - 10zł/os., ulgowy –
5zł/os. Rezerwacja miejsc: Punkt Informacji
Turystycznej we Włodawie, ul. Rynek 4,
22-200 Włodawa, tel. 82 572 20 69
5 maja – VI HISTORYCZNA MAJÓWKA W
ZAWIEPRZYCACH
„Wokół Victorii wiedeńskiej”. Rodzinny
piknik z pokazami walk, uzbrojenia, sztuki
i rzemiosła z XVII w. w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych. Cena: wstęp bezpłatny.
Zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach,
21-077 Spiczyn, www.szlaksobieskiego.net
1- 5 maja - MAJÓWKA W KAJAKU
Spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz
po terenie Nadwieprzańskiego Parku
Krajobrazowego (5 tras).
Cena: 25zł/os. Rezerwacja miejsc: STERNIK,
Bystrzejowice Pierwsze 7, 21-050 Piaski, tel.
512 085 136, www.kajakisternik.pl
1-4 maja - MAJÓWKA NA POLESIU
Cykl imprez prezentujących kulturę ludową
Polesia (sztuka, obrzędy, kuchnia, rzemiosło),
biegi, rozgrywki sportowe, spływy kajakowe
rzekami Polesia. Cena: wstęp bezpłatny.
Towarzystwo Popularyzacji i Piękna Polesia
w Kołaczach, www.pieknopolesia.cba.pl
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno –
Sportowych w Orchówku
Szczegółowe informacje na temat oferty
znajdują się na turystycznym portalu
Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego –
www.turystyka-pojezierze.pl

Wygrały Szansę
W sobotę 13 kwietnia w Domu
Kultury w Cycowie odbyły się
gminne eliminacje ogólnopolskiego
konkursu „Wygraj Szansę”.

Do rywalizacji przystąpiło ośmioro uczestników: Alicja Czarnecka ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Głębokiem,
Paulina Gabryelska i Natalia
Skoczylas z
Zespołu Szkół
im 7 Pułku
Ułanów Lubelskich w Cycowie, Małgorzata Kawalec
z Gminnego
Domu Kultury w Cyco-

wie, Emilia Krępacka ze Świetlicy
Wiejskiej w Garbatówce, Dagmara
Misztalska ze Szkoły Podstawowej w
Garbatówce, Anita Szurek ze Szkoły
Podstawowej w Stawku i Szymon
Tarczyluk ze Szkoły Podstawowej
w Malinówce.
Po wnikliwym wysłuchaniu
wszystkich wykonań, jury w składzie: Paweł Stopa, Zdzisława Dziewulska, Aneta Niespodziewańska,
Anna Wojtyna oraz Józef Sochaj,
postanowiło do eliminacji regionalnych zakwaliﬁkować Dagmarę
Misztalską i Natalię Skoczylas.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, jurorom, nauczycielom, którzy przygotowali uczestników oraz
wszystkim przybyłym gościom.
Laureatkom życzymy powodzenia
w dalszych etapach rywalizacji.
Nagrody zostały ufundwane
ze środków Gminnego ProgramuProﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Kamil Rak
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Podziel się sercem
W Wielki Czwartek o godz. 13.00 w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej odbył się koncert charytatywny
„Podziel się sercem z Patrykiem Krajewskim” dedykowany chłopcu, który urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Kolejna część koncertu odbyła się
14 kwietnia w paraﬁi św. Barbary.
Koncert charytatywny przygotowała grupa teatralna
Liberum Veto wraz z opiekunką, nauczycielką języka
polskiego Marzeną Golan. Na początku uczestnicy
koncertu obejrzeli prezentację pt. Chcę zostać pilotem.
Następnie młodzi aktorzy przedstawili spektakl Biała
suknia, Tolerancyja zacna Pani oraz premierowy, niezwykle poruszający spektakl
Sumienie, do którego scenariusz napisała
Magda Jasielska z zespołu Liberum Veto.
Podczas koncertu darczyńscy usłyszeli
piosenki w wykonaniu: Marioli Huszaluk, Norberta Czarnomysego, Krystiana
Świecy.
Po koncercie zbierane były pieniądze,
które wspomogą leczenie i rehabilitację Patryka Krajewskiego. Organizatorami koncertów był Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
oraz paraﬁa św. Barbary w Łęcznej.

Przepełnione autobusy
Kierowcy realizujący kursy z
Dworca w Łęcznej bardzo często
zabierają o wielu pasażerów więcej
niż pozwalają przepisy.
Problem przepełnionych busów
dotyczy głównie pojazdów do mniejszych miejscowości takich jak Milejów
czy Ludwin. Powód jest dosyć prozaiczny – zbyt rzadka częstotliwość kursów i
za małe autobusy, które przepisowo nie
mogą pomieścić wszystkich chętnych.
Najbardziej obciążone są kursy poranne, kiedy ludzie starają się dojechać
głównie do powiatowego szpitala, a
młodzież z okolicznych miejscowości
do łęczyńskich szkół. Podobna sytuacja
ma miejsce podczas popołudniowych
powrotów.

Właściciele autobusów wydają
się nie zauważać problemu, a całą
odpowiedzialnością obarczają pracowników. Kierowcy w obawie o
pracę nie przejmują się grożącymi
sankcjami, czyli mandatem do 500
zł i punktami karnym, po jednym
za każdego dodatkowego pasażera.
Nie mają również na uwadze niebezpieczeństwa, na które narażają
podróżujących i innych uczestników
ruchu drogowego.
Nie odpowiedzialnością wykazują
się również pasażerowie, którzy zgadzają się na jazdę w takich warunkach, ponieważ za wszelką cenę chcą dojechać
do domu lub w inne miejsce.
A. Wójcik

Poszukiwani
świadkowie
Łęczyńscy policjanci zwracają się
z apelem do osób, które były bezpośrednimi świadkami lub też posiadają informacje na temat zdarzenia do którego
doszło 23 kwietnia po godzinie 23.00
w Zoﬁówce. Prawdopodobnie kierujący
motocyklem potrącił idącą prawidłową
stroną jezdni kobietę. 38–letnia piesza
upadła na drogę doznając obrażeń
ciała. Motocyklista odjechał z miejsca
zdarzenia. Kobieta została przewieziona
do szpitala w Łęcznej.
Policja apeluje o zgłaszanie informacji mogących przyczynić się do
ustalenia sprawcy wypadku i wszystkich okoliczności zdarzenia pod numer
telefonu 81 752 72 10 lub 997.
(r)

Majówka w słowiańskim grodzie
Pokazy walki i uzbrojenia, warsztaty dawnych rzemiosł, tańce z
ogniem – takie atrakcje załoga grodu Choina Horodyszcze w Wólce Bieleckiej przygotowała na majówkę.
W czasie pierwszomajowego pikniku rodzinnego będzie można zwiedzić z przewodnikiem obiekty obronne i miejsca kultu pogańskich Słowian, obejrzeć inscenizacje
z ich życia, a także spróbować potraw kuchni wczesnośredniowiecznej.
Impreza rozpocznie się o godz. 14.00. Uczestnicy majówki obejrzą na początek widowisko powitalne, czyli obrzędy związane z zaślubinami i powitaniem
wiosny, a także bitwę o gród. Z kolei w godzinach wieczornych będzie można
zobaczyć pokaz tańca z ogniem poświęcony słowiańskim bóstwom: Swarogowi
i Jarowitowi.
Na spotkania z historią załoga grodu zaprasza także w piątek 10 maja, kiedy
to w godz. 9-14 odbędzie się między innymi widowisko plenerowe z elementami
wiosennych obrzędów i praktyk Słowian. Zapisy pod numerami telefonu: 81 757 12
61, 693 191 808.
kk

Wartość zadania określana jest na ok.
9,6 mln PLN brutto.
Zakończenie inwestycji w Milejowie-Osadzie nie oznacza zakończenia budowy kanalizacji w
Aglomeracji Milejów. W najbliższym
czasie władze Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie podpiszą umowę na
wykonanie projektu budowlanego
obejmującego swym zasięgiem miejscowości należące do aglomeracji,
tj. Jaszczów, Łysołaje i Milejów.
Kompletna dokumentacja techniczna
powinna powstać do końca 2014 r.
Niepewna sytuacja finansowa środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz trudna sytuacja budżetu
Gminy nie gwarantują rozpoczęcia
inwestycji w tymże roku.

Atlas do ćwiczeń ﬁtness, kajak, stół
do ping ponga – między innymi takie
rzeczy zostaną zakupione w tym roku w
ramach funduszu sołeckiego. Większość
wsi jednak postawiła na remont dróg.
Na co zostaną przeznaczone środki z
funduszu sołeckiego w 2013 roku?
Zoﬁówka: zakup asfaltu lanego i kruszywa drogowego na remont dróg gminnych (na ten cel zarezerwowano 11386 zł).
Leopoldów: zakup mineralnego kruszywa
drogowego na odcinek drogi gminnej w
Leopoldowie (5767 zł). Zakrzów: zakup
kruszywa drogowego na remont drogi
gminnej (8362 zł). Łuszczów-Kolonia:
zakup mineralnego kruszywa drogowego
na remonty nawierzchni dróg (10615 zł).
Stara Wieś-Stasin: modernizacja drogi
gminnej metodą asfaltu lanego (9765 zł).
Ciechanki Krzesimowskie: zakup mineralnego kruszywa drogowego na remont
dróg gminnych (11926 zł). Podzamcze:
remont chodnika w technologii kostki
brukowej przy drodze gminnej (12000
zł), odtworzenie trawników, rekultywacja
terenów zielonych przy drodze gminnej,
wykonanie nasadzeń krzewów i drzew
na odtworzonych trawnikach (6170 zł).
Piotrówek Drugi: zakup kruszywa drogowego na remont drogi gminnej (6409 zł).
Trębaczów: wznowienie drogi gminnej
i zakup kruszywa (11298 zł). Ciechanki
Łęczyńskie: remont nawierzchni drogi
gminnej w technologii asfaltu lanego (6519
zł). Stara Wieś Kolonia: zakup mieszanki
mineralno-asfaltowej na zimno w workach
na remont drogi gminnej (8265 zł).
Trochę inaczej rolę funduszu sołeckiego widzą w kilku miejscowościach

gminy Łęczna. Wyręczać jej w budowie
i remontach dróg nie chcą na przykład w
Nowogrodzie. Tam pieniądze przeznaczą
na wymianę okien w budynku przedszkola
(9000 zł) oraz zakup „atlasa” do ćwiczeń
ﬁtness (3421 zł). W Witaniowie zapłacą
za wykonanie dokumentacji budowy
oświetlenia Witaniowa i Kolonii Witaniów
(11518 zł). Karolin kupi stół do ping-ponga i do gry w piłkarzyki, zakupi ogrzewacz
elektryczny i termę bezciśnieniową z
baterią (3130 zł) oraz sprzęt nagłaśniający,
mikser, mikrofony, statywy i kable (3793
zł). W Rossoszu pieniądze przeznaczono
na zakup dwóch stołów wraz z ławkami,
dwóch pawilonów ogrodowych oraz kajak
z wiosłami (3230 zł).
Fundusz sołecki funkcjonować też
będzie w 2014 roku – taką decyzję podjęli radni na sesji 27 marca. Wysokość
środków przeznaczonych na konkretną
wieś jest zależna między innymi od
liczby mieszkańców sołectwa i wykonanych dochodów bieżących gminy. Do
końca września bieżącego roku sołtysi
mogą składać do burmistrza wnioski, w
których wskażą, jakie przedsięwzięcia
chcieliby zrealizować w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Projekt
wniosku danego sołectwa może uchwalić
zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa,
rady sołeckiej lub co najmniej piętnastu
pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Aby dane przedsięwzięcie mogło
być zrealizowane w ramach funduszu
sołeckiego, musi służyć poprawie życia
mieszkańców wsi, należeć do zadań
własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
kk

Drogowa łatanina
Wraz z wiosną przyszedł czas na
łatanie drogowych dziur, których jest
wyjątkowo dużo.
Długa zima oraz częste zmiany
temperatur zrobiły swoje. Wiele ulic
w powiecie łęczyńskim jest połamanych, pofałdowanych i ze znacznymi
ubytkami.
Niektóre drogi właściwie składają się już wyłącznie z łat. Tak
wygląda np. wojewódzka 841 w
Cycowie. Jej remont rozpocznie
się w tym roku. Pozostałe dziurawe
drogi czy to w Łęcznej czy Milejowie poczekają jeszcze na gruntowne
przebudowy.

Dla zmotoryzowanych to nie łaty są
jednak największą przeszkodą, chociaż
wygodniej jeździ się po równych drogach. Najgorsze są pozimowe ubytki
w asfalcie. Potraﬁą być naprawdę duże
i groźne dla bezpieczeństwa zmotoryzowanych. Taką dziura znajdowała
się niedawno nieopodal starostwa powiatowego. Żeby ją uzupełnić trzeba
było wsypać w nią kilka ton materiału
drogowego.
Drogowcy jeszcze przez kilka miesięcy będą łatali drogi. Później przyjdzie
zima, a po niej historia zatoczy koło i
prace rozpoczną się na nowo przy kolejnych dziurach.
BB

Targi Edukacyjne
fot. R. Nowosadzki

Kanalizacja w „Aglomeracji Milejów”
Przełom kwietnia i maja br.
przyniesie zakończenie realizacji
inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji
ścieków bytowo gospodarczych w Milejowie – Etap II wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków” realizowanej w
partnerstwie Gminy Milejów i Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie
oraz doﬁnansowanej z RPO WL na
lata 2007 – 2013 oraz NFOŚiGW w
Warszawie.
W wyniku realizacji umowy z
wykonawcą powstało ok. 14,7 km
kanalizacji oraz ok. 230 podłączeń
kanalizacyjnych jak również została zmodernizowana (w zakresie
urządzeń technologii oczyszczania
ścieków komunalnych) istniejąca
oczyszczalnia ścieków w Milejowie.

Sołtysi stawiają na drogi

Obecnie Gmina Milejów realizuje kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po
wschodniej stronie gminy. Umowa z
wykonawcą, o wartości ok. 420 tyś.
PLN zakłada wykonanie 48 sztuk
oczyszczalni. Podpisana została w
marcu br. z realizacją robót do końca
sierpnia 2013 r.
W odpowiedzi na ogłoszony
konkurs przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, w dniu 19.04.2013
roku gmina Milejów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy 61
sztuk przydomowych oczyszczalni
ścieków. Na rozstrzygnięcie konkursu należy czekać do drugiej
połowy br.
GT

W Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie odbyły się IX Targi
Edukacyjne Edukacja 2013. Swoją
ofertę zaprezentowało ponad 40 szkół
ponadgimnazjalnych, uczelnie wyższe
oraz ﬁrmy z branży edukacyjnej. Na
jedynych po tej stronie Wisły Targach,
nie zabrakło Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej, który już po raz piąty uczestniczył w tej formie promocji.
- Leży nam na sercu to, żeby młody
człowiek zdobył takie wykształcenie,
które pozwoliłoby mu w życiu dorosłym
znaleźć swoje miejsce pracy - mówił
podczas otwarcia imprezy lubelski
kurator oświaty Krzysztof Babisz – Patrząc na
uczestników wiedzę, że
zapotrzebowanie na tego
typu informacje, mimo
tak popularnych źródeł
elektronicznych, jest naprawdę bardzo duże.
Podczas targów do
podjęcia nauki w szkole
górniczej zachęcali m.in.
uczniowie ze szkolnej
grupy teatralnej Liberum

Veto: Ilona Grochowska, Mariola Huszaluk, Magdalena Jasielska, Patrycja
Romańczuk, Norbert Czarnomysy,
Grzegorz Gil, Jakub Jasielski, Kamil
Obroślak. Młodzi aktorzy zaprezentowali na scenie targowej scenkę kabaretową „Górnik i Ma-ryla”.
Potencjalni kandydaci najczęściej
pytali o zasady rekrutacji, sposób realizacji
zajęć i praktykę zawodową. Reprezentujący ZSG uczniowie podkreślali, że niewątpliwym atutem tej szkoły jest ciekawy
i poszukiwany na rynku pracy zawód,
gwarantujący stabilizację ﬁnansową.
(r)
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Udany początek 9-latków

Motoserce - pierwszy raz w Łęcznej

Trzema zwycięstwami i porażką
zainaugurowali udział w Deichmann
Mini Mistrzostwach Europy podopieczni Akademii Górnik.
Mistrzostwa uważa się za nieoﬁcjalne Mistrzostwa Polski U-9 (rocznik
2004 i młodsi). Ponadto są to specyﬁczne rozgrywki, ponieważ drużyny nie
występują pod własnymi nazwami, a
przyporządkowuje się im reprezentacje
państw. Młodzi górnicy występują jako
reprezentacja Czech oraz Belgii.
W pierwszej kolejce nieco lepiej
wypadła drużyna Belgii prowadzona przez
Patryka Błaziaka, która wygrała oba spotkania pokonując najpierw Włochy (Widok
Lublin) 2-1, a potem Chorwację (PN Motor
Lublin) 3-0. Natomiast Czesi grający
pod okiem trenera Ruska nie sprostali w
pierwszym spotkaniu Szkocji, (Dziupla
Lublin), przegrywając 2-4. W drugim
meczu młodzi adepci górniczej Akademii
dominowali przez całe spotkanie i pokonali
Szwecję (Orlik Lubartów) 1-0.
MME Deichmann to bardzo rozbudowane rozgrywki, które podzielone
na dwie fazy.

Motoserce - ogólnopolska akcja
propagująca ideę krwiodawstwa,
20 kwietnia 2013 roku po raz
pierwszy odbyła się również w
Łęcznej. Specjalnie na tę okazję
odświeżono amfiteatr na osiedlu
Samsonowicza i to właśnie tam
zgromadzili się motocykliści z całej Lubelszczyzny. Podczas akcji
zebrano 15 litrów krwi.
To już piata edycja Motoserca zorganizowana przez Kongres
Polskich Klubów Motocyklowych.
Głównymi Partnerami akcji są Polski Czerwony Krzyż i Regionalne
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W tym roku w inicjatywę
zaangażowało się 71 miast. Do tej
pory udało się zdobyć 1774,4 litrów
krwi. Nie jest to jednak ostateczny
wynik, ponieważ akcja nadal trwa,
w niektórych miastach odbywa się
w innym terminie.

Począwszy od 20 kwietnia do 9
czerwca na boisku przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie prawie 800 dzieci
będzie rywalizować ze sobą w grupach
na etapie wojewódzkim. Każda z drużyn biorących udział rozegra rozegra
minimum 15 spotkań czyli łącznie aż
300 minut gry. Druga faza eliminacji
lubelskich będzie toczyć się w systemie
play-off. Został on tak skonstruowany, że nawet zespół ostatni w grupie
może wygrać rozgrywki wojewódzkie
i awansować do mistrzostw ogólnopolskich.
Finał ogólnopolski odbędzie się
23 czerwca w Trzebnicy koło Wrocławia. Zwycięzcy mistrzostw obejrzą z
trybun Nou Camp mecz FC Barcelony,
natomiast spośród wszystkich drużyn
biorących udział w turnieju zostaną
wylosowane dwie, które wyjadą do
Niemiec na mecz Borusii Dortmund.
Ponadto każdy z uczestników zostanie
uhonorowany medalem oraz imiennym
dyplomem, a trzy najlepsze zespoły
otrzymają pamiątkowe puchary.
Ł. Olszewski

Medale zawodników z Łęcznej
Świetnie spisali się zawodnicy
z Centrum Sztuk Walk Łęczna. Z
mistrzostw woj. lubelskiego w kickboxingu juniorów i seniorów organizowanych przez Lubelski Okręgowy
Związek Kickboxingu, przywieźli po
dwa złote i srebrne medale.
Zawody odbyły się jak co roku
w Galerii Olimp przyciągając liczną widownię. Złote medale zdobyli
Pawel Szalast i Krzysztof Szkulnik,
srebrne zaś Aleksandra Jeżyna i
Dawid Wabik.
redil

Przygotowaniem łęczyńskiej edycji
Motoserca zajął się Klub Motocyklowy
Darrksiders MC Poland razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Lublinie, powiatem
łęczyńskim, gminą Łęczna i Centrum
Kultury w Łęcznej.
W ramach akcji zgromadzeni
goście mieli okazję zobaczyć paradę motocykli, pokazy ratownictwa
medycznego, występy taneczne i
fireshow. Organizator zadbał również
o odpowiednią oprawę muzyczną,
na scenie pojawiły się trzy zespoły:
Czarny Ziutek Z Killerami, Raven i
gwiazda wieczoru Late Again. Postarano się także o atrakcję dla najmłodszych, np. dmuchane zjeżdżalnie,
konkursy i malowanie twarzy. W ten
dzień na terenie amfiteatru można
było również skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia, wagi oraz
wzrostu.

Autorem plakatu promującego akcję Motoserce 2013 jest EMILIA
BODZIOCH i Klub INVADERS MC
POLAND.
Jednym z warunków organizacji
imprezy w danym mieście było pozyskanie sponsora. W przypadku Łęcznej
byli to m.in.: sieć sklepów Groszek,
Centrum Handlowe Wamex, Bank
Zachodni WBK, Bank Spółdzielczy
w Łęcznej, PAG, PGKiM Łęczna, INDYGO UBEZPIECZENIA, ZZG LW
BOGDANKA S.A.
Edyta Rusinek

Dobra postawa drużyny z Milejowa
W hali sportowej, w Woli Sernickiej, odbył się ﬁnał Wojewódzkiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie
2012/2013.
W ﬁnale wzięły udział 4 drużyny: UKS Bumerang Żyrzyn, UKS
Libero Dęblin, ART-KOM Milejów
i KS Pałecznica. Art-Kom Milejów
jest drużyną w skład której wchodzą
m.in. uczniowie i absolwenci Zespołu
Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w
Milejowie: w tym Kamil Gański oraz
Karol Prokop z klasy III Technikum
Informatycznego oraz absolwenci
szkoły Mariusz Sosnowski, Tomasz
Kozyra, Michał Kożuszek i Zbigniew
Kubajka. Opiekunem drużyny jest na-

uczyciel wychowania ﬁzycznego mgr
Janusz Grabiński. Drużyna po dwóch
rundach zasadniczych zajęła I miejsce
w tabeli rozgrywek Wojewódzkiej Ligii Piłki Siatkowej zapewniając sobie
w ten sposób bezpośredni awans
do ﬁnału play-off.
Tabela końcowa po rozegraniu
meczy ﬁnałowych: I miejsce UKS
Bumerang Żyrzyn, II miejsce
UKS Libero Dęblin, III miejsce
ART-KOM Milejów, IV miejsce
KS Pałecznica. Nagrody oraz puchary otrzymały wszystkie drużyny
uczestniczące w ﬁnale. Dodatkowo
w turnieju została wręczona statuetka MVP za najbardziej wszech-

stronnego zawodnika finału WLPS
dla Kamila Gańskiego z ART-KOM
Milejów, ucznia klasy III Technikum
Informatycznego.
redil

Turniej oldboyów Brązowy medal młodych piłkarzy Ludwiniaka
W drugą niedzielę kwietnia, w
Ludwinie, odbył się czwarty turniej
oldboyów, w piłce nożnej halowej im.
Jarka Lecha, którego organizatorem
był Ryszard Białek. W turnieju uczestniczyły trzy drużyny: Old Ludwin,
Skarbek Łęczna, Team Lublin.
Wyniki meczów: Team Lublin Old Ludwin 3:2, Skarbek Łęczna - Team
Lublin 1:2, Old Ludwin-Skarbek Łęczna 1:4. Końcowa klasyﬁkacja: Team
Lublin, Skarbek Łęczna, Old Ludwin.
Najlepszy zawodnik: Bodzak Wiesław.
Najlepszy bramkarz: Kalinowski Tomasz, król strzelców: Sawicki Łukasz.
Turniej toczył się w miłej atmosferze. Składy drużyn: Old Ludwin: Jaszczuk Marceli, Białek Ryszard, Bodzak
Wiesław, Golczuk Paweł, Gramoszek
Arkadiusz, Ogórek Grzegorz, Ludwikowski Krzysztof, Siodłowski Sławek.
Skarbek Łęczna: Kalinowski Tomasz,
Bosak Stanisław, Chołast Marek, Osemek Zbigniew, Wawryszuk Piotr, Paszkiewicz Stanisław, Zielik Grzegorz,
Sawicki Łukasz. Team Lublin: Targosz
Robert, Marzęta Grzegorz, Rudnik Robert, Domkiewicz Piotr, Popczak Grzegorz, Czarnocki Jarosław.
redil

W Chełmie, odbył się halowy
turniej „Kłosik Cup”, przeznaczony
dla chłopców rocznika 2004 i młodszych. W zawodach wzięło udział 7
zespołów, które zagrały systemem
„każdy z każdym”.
Młodzi zawodnicy Ludwiniaka zajęli
III miejsce. Rozegrali w sumie 6 spotkań:
4 mecze wygrali, jeden zremisowali i tylko
raz schodzili z boiska pokonani, przegrywając minimalnie 0-1 ze zwycięzcą turnieju, zespołem TOP 54 Biała Podlaska.
Nasza drużyna zaczęła turniej od
pewnego zwycięstwa 3:0 z gospodarzem
turnieju –Kłosem Chełm. Dwie bramki
zdobył w tym meczu Paweł Walenciuk,
jedną Gabriel Szalast. Drugi mecz,
zakończony naszym wysokim zwycięstwem 4:1, rozegraliśmy z Orlikiem
Lubartów. Trzy gole w tym meczu strzelił
Kacper Brzyski, nasz najskuteczniejszy
zawodnik w drużynie a czwartą bramkę
dołożył Paweł Walenciuk.
Kolejny mecz przegraliśmy 0:1 z
Białą Podlaską, tracąc bramkę w końcówce meczu. Bardzo dobrze w tym meczu
spisywał się nasz bramkarz Paweł Romańczuk, który wiele razy ratował swój

zespół przed stratą bramki. Czwarty mecz
przyniósł kolejne zwycięstwo, tym razem
3:0 pokonaliśmy Orlęta Radzyń Podlaski.
Dwie bramki strzelił Kacper Brzyski a
wynik ustalił Piotr Romańczuk. Następny
nasz mecz z BKS-em Lublin trzymał w
napięciu do samego końca. Ostatecznie
wygraliśmy go 2:1, a zwycięską bramkę
na 5 sekund przed końcem spotkania zdobył dla nas Paweł Walenciuk a asystował
mu Gabriel Szalast. Paweł Walenciuk
rozegrał bardzo dobre zawody, z każdym
turniejem gra coraz pewniej a trzeba zaznaczyć, że jest młodszy o rok od swoich
kolegów. Ostatni mecz turnieju zremisowaliśmy z PN Motor Lublin 1:1. Szkoda
tego remisu bo wygrana dała by nam 2
miejsce, niestety nie udało nam utrzymać
się jedno bramkowego prowadzenia.
Jednak III miejsce to też świetny wynik.
Chłopcy załapali się na medalowe miejsce
oraz otrzymali pamiątkowy puchar.
Jeżeli chodzi o indywidualne wyróżnienia to nasz zawodnik Paweł
Romańczuk został wybrany najlepszym
bramkarzem turnieju, natomiast najlepszym strzelcem oraz zawodnikiem
zostali gracze z Białej Podlaskiej.

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
Wydawca: REGIONALNE FORUM GOSPODARCZE

- Fajna sprawa, że taka mała
miejscowość jak Ludwin potraﬁ grać
z dużymi aglomeracjami miejskimi jak
równy z równym. Chłopcy przeżywają
super przygodę z piłką nożną, nie mogąc
doczekać się już kolejnego startu w turnieju - kończy swoją relację z zawodów
Grzegorz Sajnaj, trener z Ludwina.
Wyniki meczów Ludwiniaka Ludwin:
1.Ludwiniak Ludwin - Kłos Chełm 3-0
P.Walenciuk 2, G.Szalast
2.Ludwiniak Ludwin - Orlik Lubartów 4-1
K.Brzyski 3, P.Walenciuk
3. Ludwiniak Ludwin TOP 54 Biała Podlaska
0-1
4. Ludwiniak Ludwin Orlęta Radzyń Podlaski
3-0 K.Brzyski 2, Piotr
Romańczuk
5. Ludwiniak Ludwin
- BKS Lublin 2-1 P. Walenciuk 2
6. Ludwiniak Ludwin PN Motor Lublin 1-1 K.
Brzyski
OSTATECZNAKLASYFIKACJA TURNIEJU:

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

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

TOP 54 BIAŁA PODLASKA ,16 pkt
PN MOTOR LUBLIN, 14 p
LUDWINIAK LUDWIN, 13 p
BKS LUBLIN, 7 p
KŁOS CHEŁM, 4 p
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI, 4 p
ORLIK LUBARTÓW, 1 p
Ludwiniaka Ludwin reprezentowali: Paweł Romańczuk, Piotr Romańczuk,
Patryk Bodzak, Gabriel Szalast, Adrian
Pachucki, Adrian Niziołek, Paweł Walenciuk, Kacper Brzyski
redil

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach
paliw.
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie 36 m2 I piętro. Po
generalnym remoncie, słoneczne z dużym balkonem. Cena do uzgodnienia. Tel: 785 089 371
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M5 na
M3 na os. Samsonowicza. T: 669 639 203
Sprzedam mieszkanie własnościowe M5
70m2, 4 pokoje III piętro.ul. Staszica 4
Cena do uzgodnienia. Tel: 664 525 618
Wynajmę lokal usługowo-handlowy w
Łęcznej pod działalność gastronomiczną
o pow.300m2. Tel: 500 139 805
Sprzedam dom z działką 12ar. Kuchnia,
5 pokoi, 2 oddzielne łazienki, 2 garaże
wolnostojące.Os. Milejów. Cena do
uzgodnienia. Tel: 607 115 654
Mam do wynajęcia garaż w Łęcznej przy
ul. Wojska Polskiego. Tel: 602 598 557
Sprzedam działkę rekreacyjną o pow. 29
ar. we wsi Uciekajka. Cena: 22zł/m2. Tel:
785 527 941
Sprzedam mieszkanie M4, 50m2 z garażem ul.Staszica. Cena do uzgodnienia.
Tel: 608 178 295 po 16-tej
Wynajmę sklep z wyposażeniem 60 m2 w
Ludwinie. Cena do uzgodnienia.
Tel: 510 497 364
Sprzedam 3-pok. mieszkanie, 70,20m2,
ul. Górnicza, piętro 4/4, okna PCV, drzwi
antywłamaniowe, szafa zabudowana,
własnościowe, KW, stan bardzo dobry.
Tel. 796 491 008
Praca w barze nad jeziorem, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione. T: 686 42 80 35
Sprzedam dom 190m2 w Łęcznej przy
ul Wojska Polskiego 26. Tel. 81 752 15
73, 731 993 107
Sprzedam pilnie działki budowlane o
pow. 14ar, Turowola Kol., wszystkie
media Cena do uzgodnienia.
Tel. 502-378-484
Sprzedam M-3, 50 m2, p I/IV, własnościowe, dobra lokalizacja, mieszkanie
ustawne, glazura, terakota, okna PCV, stan
bardzo dobry. Os. Niepodległości. Cena
199 tys. zł. Tel. 503 747 630 po 16-tej.
Usługi remontowo-budowlane glazura,
malowanie, regipsy, klinkier.
Tel: 609 566 400
Tynki cementowo-wapienne wykonywane tradycyjnie, gładzie. na terenie powiatu
łęczyńskiego i okolice Świdnika.
Tel: 725 534 310
Sprzedam drzewo w stanie okrągłym,
wycięte na jesieni. Buk-1szt. jesion-5szt.
350zł./m. Tel: 661 580 074

www.e-pojezierze.pl
Sprzedam działki budowlane 2x 24 ar
lub gospodarstwo w Zezulinie na trasie
Kijany-Ludwin. Cena do uzgodnienia.
Tel: 721 290 357
Sprzedam M3 47m2 2-pokoje II/10 ul.
Staszica. Tel: 696 365 551
Poszukuję pracownika do warsztatu samochodowego. T: 81 459 81 18, po 18-stej.
Sprzedam działkę budowlaną o pow.17
ar, szer. 25 m w Łęcznej ul. Ogrodowa,
Tel: 513 156 747
Brukarstwo. Układanie kostki brukowej,
tarasy, podjazdy, chodniki, odwodnienia
BRUKMIR, Tel: 665 845 030
Sprzedam dom 100m2, budynki gospodarcze z działką 38ar w Jaszczowie. Cena 180
tys. Tel: (81) 462 80 09, kom.730 095 894
Sprzedam AUDI A3 2007 r. 1,9 TDI 84
tys. km.Kolor czarny 3- drzwiowy. Cena
29900 tys. Tel: 605 231 439
Wynajmę dla pracującego mężczyzny
niezależny pokój w domku jednorodzinnym w Łęcznej. Tel: 669 891 232
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia
Stara Wieś, 36 a, ogrodzona, doprowadzona woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja.
Cena do uzgodnienia. Tel. 697 154 093.
Sprzedam gospodarstwo w Karolinie.
Dom drewniwny, budynek gospodarczy,
działki budowlane 2x 15ar i rolna ponad
hektar. Oraz różne przedmioty użytkowe
do wyprzedaży. Cena do uzgodnienia. Tel:
604 196 773
Kupię mieszkanie około 40 m2, do II piętra, w rozsądnej cenie. Tel: 608 684 640
Sprzedam M6, III piętro, 87m2, ul. Górnicza
10, stan b.dobry po remoncie. Cena 290 tys
zł, Tel. 606-789-695.
OGŁOSZENIA FIRMOWE
Usługi Nadzoru Budowlanego - kierownik budowy domów jednorodzinnych, budynków, inspektor nadzoru
budowy domów jednorodzinnych,
budynków, adaptacje projektów
typowych, wykonywanie kosztorysów,
ocena stanu technicznego budynków.
Marian Małyska, ul. Orląt Lwowskich
2/20,Łęczna.
Tel: 81 752 07 32, 660 237 734
GEO-PUNKT Rafał Zaborski, Łęczna
Kompleksowe usługi geodezyjne,
projekty zjazdów,
świadectwa energetyczne
Tel. 601 758 011

Kolejne językowe sukcesy
Pisaliśmy niedawno o sukcesie
Natalki Świrk z Łęcznej, która zajęła II
miejsce w ogólnopolskim konkursie „Język Świata dla Małolata” dziś o sukcesie
innej dziewczynki. Maja Klajda została
laureatką ogólnopolskiego konkursu
literackiego w języku angielskim oraz
współautorką książki.
Komunikować się w języku angielskim swobodnie i płynnie w wieku
10 lat jest dużym sukcesem, jednak
napisać opowiadanie i zostać wybranym
w gronie 15 najlepszych opowiadań z
pewnością zasługuje na wyróżnienie.

Maja Klajda, uczennica Centrum Helen
Doron w Łęcznej, została laureatką ogólnopolskiego konkursu sieci szkół Helen
Doron zorganizowanego z okazji 15.
lecia metody w Polsce. Jej praca wraz z
14 pozostałymi została zilustrowana oraz
wydrukowana w książce opowiadającej
o przygodach kangurzycy Kangi. Książka została wydana w nakładzie 25 000
egzemplarzy. Maja nagrody odebrała od
samej Helen Doron podczas konferencji
prasowej w Warszawie. Wyróżnienie
otrzymał również Jan Suprowicz.
GK

Spotkanie autorskie St. Dardy
Pomogą
bezrobotnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej już niedługo zacznie
realizować projekt, którego celem
będzie walka z bezrobociem.
- Uczestnikami projektu „Twoja
szansa na sukces 2” będą trzy grupy:
osoby niepełnosprawne, powyżej 45
roku życia i długotrwale bezrobotne. W
ramach projektu odbędą one czteromiesięczne płatne staże – mówi dyrektor
PCPR w Łęcznej Elżbieta Brodzik.
W projekcie wezmą udział 62 osoby, które oprócz staży otrzymają między
innymi wsparcie psychologa i doradcy
zawodowego. Wartość projektu współﬁnansowanego ze środków unijnych to
prawie dwa miliony złotych.
Przypomnijmy, że stopa bezrobocia
w powiecie łęczyńskim wynosi 11,4
procent (stan na koniec stycznia 2013
roku).
kk

Łęczna
w Google
W sierpniu 2012 informowaliśmy
o poruszających się po Łęcznej samochodach ﬁrmy Google.
Auta robiły zdjęcia do aplikacji
Street View. Kilka dni temu Google
udostępniło zdjęcia wielu miast Polski
w tym Łęcznej.
Panoramiczne zdjęcia grodu dzika,
ale także głównych dróg innych miejscowości z naszego powiatu można
zobaczyć na stronie maps.google.pl.
Internauci z serwisu leczna24.pl już rozpoczęli zabawę i wyszukują najśmieszniejsze, dziwne i niespodziewane ujęcia,
które pojawiły się w Street View.
G. Kuczyński

16 kwietnia 2013 roku miłośnicy
powieści grozy mieli okazję w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej
spotkać się ze Stefanem Dardą,, którego
twórczość porównywana jest do dzieł
mistrza gatunku, Stephena Kinga.
Darda urodził się 2 września
1972 roku w Tomaszowie Lubelskim,
zadebiutował w 2008 roku powieścią
Dom na Wyrębach, która ukazała się
nakładem wydawnictwa Videograf II.
Pisarz zyskał dzięki niej uznanie czytelników i recenzentów a także nominację
do prestiżowej Nagrody im. Janusza
A. Zajdla.
To była druga wizyta Stefana
Dardy w łęczyńskiej bibliotece, po raz
pierwszy odwiedził ją dwa lata temu,
tym razem przyjechał by promować
powieść Bisy. To trzecia część cyklu
Czarny Wygon, uznana za za najlepszą

książką roku 2012 w plebiscycie zorganizowanym przez portal Horror Online. Rozmowę z S. Dardą poprzedził
występ muzyczny uczniów z Zespołu
Szkół nr 1 w Łęcznej, następie autor
Bisów odpowiadał na pytania zgromadzonych gości dotyczące przede
wszystkim treści powieści, inspiracji
a także tego jak wyglądało jego życie
zawodowe zanim został pisarzem. Po
zakończeniu części oﬁcjalniej, Darda
podpisywał książki czytelnikom, na
miejscu można było także kupić jego
powieści.
Spotkanie w Łęcznej zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w ramach projektu „Tu Czytamy”
– Dyskusyjne Kluby Książki, któremu
patronuje Instytut Książki
Edyta Rusinek

Nauczyciele dzieciom
Z inicjatywy Doroty Czapnik-Berej, logopedy łęczyńskich
przedszkoli, powstało na terenie
Łęcznej koło teatralne ,,Nauczyciele dzieciom”, w skład którego
wchodzi 14 nauczycielek z przedszkoli nr 1, 2, 3.

Warsztaty przygotowawcze odbywają się dwa, trzy razy w miesiącu
w dniach wolnych od pracy. Zespół
samodzielnie opracowuje scenariusze,
pracuje nad scenograﬁą, rekwizytami
i oprawą muzyczną .Przedstawienie
premierowe: ,,Z bajką bezpieczniej”
odbyło się w Przedszkolu Publicznym
nr 3 i kolejno w przedszkolach nr 1 i

2. Gościnnie zespół wystąpił w Szkole
Podstawowej nr 2 i Przedszkolu Publicznym nr 4.
Planuje się zaprezentowanie
przedstawienia podczas Powiatowego
Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych
w Milejowie, podczas obchodów
Dni Łęcznej oraz
na konferencji naukowej dla pracowników oświaty
podsumowującej
Rok Bezpiecznej
Szkoły.
Reakcja odbierających przedstawienie była dla
nauczycielek największym podziękowaniem. Dzieci
z zapartym tchem
obserwowały swoje panie w nowych
rolach, a piosenka przewodnia ,,Nie
otwieraj drzwi” długo jeszcze dźwięczała w murach placówek nucona przez
dzieci.
Grupa ,,Nauczyciele Dzieciom” pracuje obecnie nad przygotowaniem kolejnego przedstawienia- ,,Bezpieczne wakacje”,
które będzie wystawiane w czerwcu.

