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Trwa remont ulicy Krasnystawskiej

Architekt z Łęcznej najlepszy!
Łęcznianin Marcin Samorański
zdobył pierwszą nagrodę
w ogólnopolskim etapie międzynarodowego
konkursu „Współczesny dom wiejski oczami
młodych architektów
2014”.
Marcin Samorański
to student V roku architektury na Wydziale
Architektury i Budownictwa na Politechnice
Lubelskiej.
Zadaniem uczestników konkursu było
zaprojektowanie domu
na wsi dla czteroosobowej rodziny. Projekt studenta z Łęcznej inspirowany był
zabudową gminy Wilków gdzie uprawa chmielu
to tradycja.
Drewniane żaluzje
są wykonane
z bali, które
wcześniej
służyły jako
bale, na któr y ch u p r a wiany jest
chmiel. Żaluzje zostały
zamontowane
na przesuwny mechanizm i w zależności od warunków atmosferycznych czy
preferencji użytkowników mogą być

przesuwane – opowiada nam Marcin
Samorański.
Nagrodą w konkursie są kilkudniowe
warsztaty architektoniczne odbywające się
w Pradze.
Był to pierwszy konkurs projektowy, w jakim
wziąłem udział. Mimo że
bardzo mocno zaangażowałem się w jego tworzenie, nie spodziewałem się
tak korzystnego zakończenia. Mam nadzieję,
że wygrana w konkursie
pomoże mi dostać się do
biur projektowych, w których będę mógł
się nauczyć się jeszcze więcej.
Pracą dyplomową ambitnego stu-

denta z Łęcznej jest rewitalizacja pałacu
w Kijanach.
Grzegorz Kuczyński

Kierowcy poruszający się drogą
wojewódzką 820 (z Ludwina do Łęcznej) muszą liczyć się ze zmienioną
organizacja ruchu na remontowanym
odcinku drogi w Łęcznej.
Fragment drogi od Urzędu Miejskiego w Łęcznej do ronda przy stadionie Górnika Łęczna jest obecnie
jednokierunkowy.
Na ponad kilometrowym odcinku
przeznaczonym do prac, od ronda przy
stadionie, aż za most na rzece Śwince
droga jest popękana, zdeformowana i
wielokrotnie łatana. Wyboje dają się we
znaki wszystkim kierowcom poruszającym się po Łęcznej, bo jest to jedna z
głównych ulic miasta.
W pierwszym etapie budowlańcy
będą musieli przebudować konstrukcję
drogi, zostanie ona także poszerzona.
Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania oraz chodniki wzdłuż głównej
arterii w kierunku jezior. Zbudowana
zostanie nowa instalacja deszczowa i

odwadniająca ulicę.
Wcześniej drogowcy usuwali
drzewa i krzewy. Teraz przebudowują
kolidujące z drogą instalacje firm telekomunikacyjnych, energetycznych i
gazowych.

Dni Łęcznej 2014

czoru będzie Margaret, której koncert
przewidziano ok godz. 21.15.
W niedzielę (1 czerwca) będziemy mogli zobaczyć występy wokalne
dzieci i młodzieży, koncerty zespołów
młodzieżowych grup tanecznych z
terenu gminy Łęczna, a także występy
artystów z Kowla. Na scenie pojawią się
również zespoły Aconite i The Ravel.
Wieczorem zobaczymy występ zespołu

Tegoroczne Dni Łęcznej odbędą
się w dniach 30.05-01.06.2014. Rozpoczną się zwyczajowo już od Biegu
Kasztelańskiego. Sobotnie popołudnie
na boiskach przy ul. Bogdanowicza
zdominuje muzyka taneczna. Wystąpią
m.in. zespoły z nurtu muzyki disco polo:
Diadem i Tarzan Boy. Gwiazdą wie-

Blue Cafe

Do wartych kilka milionów
złotych prac Zarządu Dróg Wojewódzkich dołoży się także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Łęcznej, które
opłaci przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
BB

Blue Cafe – gwiazdy wieczoru. Znamy
ich z takich przebojów jak: „You may
be In love”, „Do nieba do piekła” czy
„Buena”.
Mamy nadzieję, że organizatorom
dopisze pogoda, a mieszkańcy Łęcznej
dostaną solidną porcję dobrej rozrywki.
Zapraszamy.
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Poszukujemy właścicielki
torebki damskiej

W komendzie Powiatowej Policji
w Łęcznej ul. Księży Wrześniewskich
10 oczekuje na swojego właściciela
torebka damska koloru czarnego wraz
z zawartością drobnych przedmiotów.
Torebka została znaleziona 18 kwietnia

br. przy ul. Staszica w Łęcznej.
Osoba, która zagubiła lub utraciła
torebkę i jest w stanie potwierdzić prawo własności proszona jest o kontakt z
Komendą Powiatową Policji w Łęcznej
od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30.

Obywatelskie ujęcia
21 kwietnia około godz. 20.30 w
miejscowości Szpica gm. Puchaczów
dyżurny łęczyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie o ujęciu przez obywatela
nietrzeźwego kierującego. Na miejsce
zostali skierowani policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego.
Jak się okazało 29 – letni mieszkaniec
gm. Puchaczów zauważył jak na poboczu drogi zatrzymał się pojazd marki
Volkswagen Golf. Jego uwagę zwróciło
podejrzane zachowanie kierującego samochodem Mężczyzna podszedł do auta
gdzie od kierującego poczuł silną woń
alkoholu. Następnie o całym zdarzeniu
poinformował policjantów.
Kierującym golfem okazał się 20 –
letni mieszkaniec gm. Puchaczów. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości.
Badanie wykazało ponad 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Jak ustalili
stróże prawa mężczyzna nie posiadał
uprawnień do kierowania.
Zgodnie z obowiązującym prawem
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat
pozbawienia wolności.

ZDARZEŃ
Kilka dni wcześniej również obywatelskim ujęciem zakończyła się podróż
dla nietrzeźwego 54-latka z gm. Ludwin. kierował pojazdem marki Fiat Cinquecento po drodze publicznej. W Zezulinie Niższym 30 – letni mieszkaniec
Łęcznej zauważył jak na skrzyżowaniu
drogi kierujący pojazdem marki Fiat Cinquecento wjechał do rowu. Mężczyzna
podbiegł do samochodu i wyczuł od kierującego wyczuł woń alkoholu. Zabrał
mu kluczyki i przypilnował do chwili
przybycia policjantów. Po sprawdzeniu
stanu trzeźwości kierującego fiatem,
okazało się, że mężczyzna miał ponad
2,20 promila alkoholu w organizmie.
Nieodpowiedzialny kierowca odpowie
przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat
pozbawienia wolności.

Okradał kolegów z kopalni
Policjanci przedstawili zarzuty
kradzieży 52 – letniemu mieszkańcowi
gm. Milejów. Mężczyzna kradł pracownikom kopalni w Bogdance pieniądze,
karty bankomatowe, dokumenty, telefony komórkowe, kurtkę.
Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili m.in. karty bankomatowe, karty
sim, dowód osobisty. Za popełnione
przestępstwa grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
Sprawą zgłoszeń kradzieży z terenu
kopalni w Bogdance zajęli się łęczyńscy
kryminalni. Przez cały czas postępowania policjanci na bieżąco analizowali
zbierane w sprawie informacje. Na
podstawie swoich ustaleń wytypowali
sprawcę. Okazał się nim 52 – letni
mieszkaniec gm. Milejów.
Mężczyzna od stycznia 2013 roku
do kwietnia br. z pomieszczeń kopalni
gdzie pracownicy pozostawiają swoje
ubrania kradł pozostawione w nich
rzeczy. Jego łupem padały m.in. pieniądze, telefony komórkowe, klucze
do samochodu, karty bankomatowe,
prawa jazdy, dowody osobiste jak też
ubrania.
Łączna kwota utraconego mienia
została oszacowana na kwotę ponad 4
tys. zł. Policjanci podczas przeszukania
jego miejsca zamieszkania ujawnili
karty sim, karty bankomatowe, dowód
osobisty.

52 – latek usłyszał dziewięć zarzutów
kradzieży. Wkrótce mężczyzna za swoje
czyny odpowie przed sądem. Zgodnie z
obowiązującym prawem grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

3700 paczek papierosów
bez akcyzy u mieszkańca Łęcznej
Blisko 3700 paczek papierosów
różnych marek bez polskich znaków
akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze
z ruchu drogowego KMP w Lublinie.
Bezakcyzowy towar przewożony był
w audi przez 55-letniego mieszkańca
Łęcznej.
17 kwietnia przy ulicy Turystycznej
policjanci z Wydział Ruchu Drogowego
KMP w Lublinie zatrzymali do kontroli
drogowej osobowe audi. Kierującym
okazał się 55 letni mieszkaniec Łęcznej.
Funkcjonariusze sprawdzili wnętrze
pojazdu. Jak się okazało mężczyzna
przewoził blisko 3700 paczek nielegalnych papierosów różnych marek. Zabezpieczona kontrabanda nie posiadała
polskich znaków akcyzy. Jak ustalono
wartość uszczuplenia na rzecz Skarbu
Państwa wynosi ponad 51 tysięcy złotych. Zarówno bezakcyzowy towar jak i
55-latek trafili na Komisariat VI Policji
w Lublinie.
Mieszkańcowi Łęcznej grozi kara
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
TP, BB

Pożar na Podzamczu.
Straty 50 tysięcy złotych
8 kwietnia tuż przed godziną 20
wybuchł pożar w dawnych obiektach
dworskich na Podzamczu. Z żywiołem
walczyło 37 strażaków.
Obiekty w których w przeszłości
mieściła się stolarnia spłonął już w
1999 roku. Teraz ogień strawił przyległe
opuszczone budynki. Spłonął dach i
poddasze obiektu - mówi Robert Gruszecki ze straży pożarnej w Łęcznej.
8 zastępów strażaków zmagało się
z ogniem przez ponad 2 godziny, a
dopiero przed 1 w nocy zakończyła się
akcja ratowników. Strażacy na miejsce
powrócili również następnego dnia, aby
dogasić pojawiające się w zgliszczach
zarzewia ognia.
Straty oszacowano na 50 tysięcy
złotych.
GK

Niebieski tydzień dla autyzmu
Na początku kwietnia Ośrodek
Rewalidacyjno – Wychowawczy w
Łęcznej we współpracy ze starostwem
powiatowym, urzędem miejskim oraz
Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Fortitudo” zorganizował imprezę na placu
Kościuszki.
Dominującym kolorem tego wieczoru był kolor niebieski, którym
podświetlony został budynek
ratusza. W kolorze niebieskim
popłynęły strumienie fontanny
i zapłonęły lampiony. Imprezę
uświetniły występy przedszkolaków, solistów, zespołów wokalno – instrumentalnych, grup
tanecznych. Spektakl z ogniem
zaprezentowała drużyna wojów

nadwieprzańskich Czarny Odyniec. Ulicami Rynku I przejechali motocykliści.
W imprezę bardzo licznie włączyli się
mieszkańcy Łęcznej.
W kolejnych dniach ORW zorganizował warsztaty prowadzone przez specjalistę Małgorzatę Zarzycką. Udział w
nich wzięło 47 osób z różnych placówek
oświatowych z terenu Powiatu Łęczyń-

skiego: uczniowie z Szkoły Podstawowej w Milejowie, Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Puchaczowie, Zespołu Szkół
Górniczych w Łęcznej oraz rodzice
dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestnicy
warsztatów mogli dowiedzieć się, że
autyzm jest tajemniczym zaburzeniem,
u podstaw którego leży nieprawidłowa
praca mózgu. Osoby z autyzmem w od-

mienny sposób odbierają wrażenia
zmysłowe. I to nie jest ani gorsze,
ani lepsze postrzeganie świata,
jest po prostu inne i zasługuje na
zrozumienie. Warsztaty cieszyły
się dużym zainteresowaniem osób
w różnym wieku.
Zorganizowana została również
akcja „Miejsce przyjazne osobie z
autyzmem”. Jej celem było przybliżenie w środowisku lokalnym specyfiki
zachowań osób z autyzmem. Jednocześnie wypromowanie takich miejsc, w
których personel wie i rozumie potrzebę
dostosowania otoczenia do potrzeb osób
chorych.
GK

TW „Zenek” to Janusz Matysek?
– pytał radny
Niespodziewany przebieg miała
marcowa Sesja Rady Miejskiej w
Łęcznej. Katecheta z łęczyńskiego
gimnazjum, radny Jacek Pelica w jej
trakcie zabawił się w lustratora. Pytał
czy wiceprzewodniczący rady Janusz
Matysek to tajny współpracownik komunistycznych służb bezpieczeństwa.
Przedstawił także dokumenty mające
świadczyć o jego świadomej i umyślnej
współpracy z SB.
W Lubelskim Instytucie Pamięci
Narodowej znajduje się teczka tajnego
współpracownika. Według tych dokumentów TW „Zenek” to Janusz Matysek,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Łęcznej– przekonywał Pelica.
Sam oskarżony do tych słów się nie

odniósł. Całą dyskusję na swój temat
przemilczał. Jednak kilkanaście dni
później złożył rezygnację z pełnionych
funkcji w Radzie Miejskiej w Łęcznej i
Radzie Osiedla Stare Miasto. Zrezygnował także z pełnienia mandatu radnego.
Agenturalna przeszłość nie wyklucza w myśl polskich przepisów z życia
publicznego. Inaczej jest w przypadku
udowodnionego kłamstwa w składanym
przez radnych oświadczeń lustracyjnych. Za to sąd może wymierzyć utratę
praw publicznych, a to już wiąże się
wygaszeniem pełnionych funkcji.
Wa k a t p o J a n u s z u M a t y s k u
może objąć sołtys Starej Wsi Antonii
Kotuła.
BB

Wielkanocne szczekające podrzutki
Tuż przed wielkanocną na klatkach
bloków w Łęcznej pojawiły się wiklinowe koszyki. Zamiast święconki w
środku znajdowały się owinięte w koc
szczeniaki. O zgubie poinformowana
została straż miejska w Łęcznej.

Pieski odnaleziona na klatkach
schodowych w bloku przy ulicy Armii
Krajowej i Obrońców Pokoju. Szczeniaki były odchowane i zadbane. Być
może ktoś nie wiedział co z nimi zrobić
i zdecydował się na tak niecodzienny
ruch.
Szczeniaki trafiły do straży miejskiej, a funkcjonariusze przynieśli je do

miejskiego ratusza. Szybko stwierdzono, że lepszym wyjściem będzie zrobienie zdjęcia „sierotom” i poszukanie
im domu niż wywózka do schroniska,
gdzie zostałyby uśpione.
W urzędzie psy otrzymały fachową
opiekę. Zostały napojone i
nakarmione, a informacja o
poszukiwaniu dla nich nowego domu trafiła do internetu.
Bardzo szybko rozdzwoniły się telefony osób, które
chciały przygarnąć szczeniaki.
Jeden pies zamieszkał w Łęcznej, otrzymała go rodzinka,
która od dłuższego czasu rozglądała się za czworonogiem.
Drugi będzie miał rodzinę
pod miastem. Trafił w ręce listonosza o
dobrym sercu.
Tym razem dla psów opowieść
skończyła się szczęśliwie. Nie zostały
one utopione czy zabite. Chociaż fakt
ich podrzucenia był sam w sobie naganny, to lepsze to niż przerzucanie przez
płot czy przywiązywanie do drzewa.
GK
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Przegląd Cycowa
Wycieczka gimnazjalistów do Warszawy
Jedną z form wychowania patriotycznego młodzieży Zespołu Szkół w
Cycowie są wycieczki edukacyjne dla
uczniów klas gimnazjalnych, których
głównym celem jest odwiedzanie
miejsc pamięci związanych z Patronem Szkoły – 7 Pułkiem Ułanów
Lubelskich. Wyjazdy sprzyjają integracji zespołów klasowych, a przede
wszystkim są cennym doświadczeniem
patriotycznym.
10 kwietnia 2014 br. dla 45 uczniów
klas II i I gimnazjum zorganizowano
wycieczkę do Warszawy - uczniowie
zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm RP oraz Cmentarz
Powązkowski w Warszawie.
Młodzież była pod wielkim wrażeniem niepowtarzalnej ekspozycji Muzeum
Powstania Warszawskiego, która oddzia-

łuje obrazem, światłem i dźwiękiem.
Wykorzystane efekty multimedialne
oraz sama aranżacja wnętrza muzeum
znakomicie przybliżają powstańczą rzeczywistość. Uczniowie podzieleni na dwie
grupy uczestniczyli w lekcji muzealnej
„Powstańczy dzień powszedni – życie
codzienne żołnierzy i ludności cywilnej
w walczącej Warszawie”.
Równie ciekawym doświadczeniem
była wizyta w Sejmie RP. Po krótkiej
prelekcji przewodnika, uczniowie mieli
okazję zasiąść w galerii Sali Posiedzeń

Sejmu, przejść hallem głównym i zobaczyć makietę kompleksu budynków
sejmowych, następnie tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej,
którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem oraz gablotę
z laskami marszałkowskimi. Zwiedzanie

Turnieju Piłki Nożnej na boiskach „ORLIKA”
W dniu 2 kwietnia 2014 r. odbył
się na kompleksie boisk sportowych
„ORLIK-2012” przy Zespole Szkół w
Cycowie, Turnieju Piłki Nożnej tzw.
„dzikich drużyn”, w kategorii chłopców gimnazjum. Był on jednocześnie

imprezą otwarcia sezonu na „boiskach
ORLIKA”. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonał p. Jan Baczyński vel
Mróz – Wójt Gminy Cyców wraz z p.
Wiesławem Pikułą – Z-cą Wójta i p.
zakończyło się w Sali Kolumnowej Sejmu. Grupa otrzymała pakiet ciekawych
materiałów edukacyjnych, które będą
wykorzystywane na lekcjach wiedzy o
społeczeństwie.
Ostatnim i najważniejszym punktem programu wycieczki była wizyta na

Cmentarzu Powązkowskim. Każdego roku
uczniowie oddają hołd ułanom zapalając
znicze i składając kwiaty na grobach weteranów 7 Pułku - płk Witolda Szaniawskiego
i płk Aleksandra Bielaka, a także na mogile
zbiorowej żołnierzy Dywizjonu AK „Jeleń” - pododdziału AK biorącego udział w
Powstaniu Warszawskim.

Droga Wojewódzka 841
w natarciu wykonawców

Oczekiwana od lat inwestycja jest w fazie
realizacji. Na odcinku około 1500 m wykonano
kanalizację deszczową, chodniki i podbudowę
pod warstwę ścieralną na jezdni.
Na pozostałej części około 1100 m realizowana jest kanalizacja deszczowa oraz
chodniki. Wartość inwestycji 7 mln zł gmina
uczestniczy we współfinansowaniu w kwocie
1 mln zł.
Oddanie całej inwestycji do użytku planowane jest na miesiąc wrzesień, ale wykonawca firma STRABAG obiecuje, że uciążliwe
„wahadła” ze światłami winny zniknąć do
końca maja.
Po oddaniu tego odcinka, przejazd w
kierunku Chełma będzie bardziej bezpieczny,
a mieszkańcy Cycowa odetchną od hałasu
pojazdów jadących po dziurawej drodze.
Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie.

Bezpiecznie w nowy sezon
- konserwacja maszyn ogrodowych
na wiosnę w punkcie Husqvarna*

Zbliża się okres wiosennych porządków w ogrodzie, warto więc właściwe wykorzystać okres przedsezonowy na serwis maszyn
do pielęgnacji zieleni - tak aby były one odpowiednio przygotowane do pracy
i działały bez zarzutu przez cały okres użytkowania.
Od 15 kwietnia do 30 maja w autoryzowanym punkcie serwisowym Husqvarna w Łęcznej
przy ulicy Rynek II/2 (obok wulkanizacji) oraz w
Parczewie przy ulicy Szerokiej 4 można skorzystać

z promocji i dokonać przeglądu sprzętu koszącego za
darmo. Można również w trakcie trwania promocji
wykonać ostrzenie łańcucha piły - 5 zł oraz ostrzenie
i wyważenie noża kosiarki - 8 zł.
Aby utrzymać maszynę w najlepszej sprawności
technicznej należy przed rozpoczęciem pracy odpowiednio ją przygotować. Wspólną cechą większości
maszyn i narzędzi do pielęgnacji terenów zieleni
jest sezonowość ich użytkowania. Najczęściej jest to
krótka, intensywna eksploatacja, po której następuje
okres postoju, trwający nawet do kilku miesięcy.
Uwzględniając ten fakt - stan techniczny maszyn,
obok jakości ich wykonania i poprawności konstrukcji,
jest podstawowym czynnikiem warunkującym ich
prawidłową eksploatację. W związku z tym oczekiwa-

Zbigniewem Rutkowskim – dyrektorem
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.
Do rywalizacji zgłosiło się 5 drużyn
z klas I-III Gimnazjum Publicznego w
Cycowie.
I - miejsce zdobyła drużyna „Pieruny Głębokie” w składzie: Sebastian
Niewiadomski, Mateusz Huzarek,
Jarosław Bednaruk, Radosław Kisiel,
Radosław Brunecki, Michał Junkiewicz,
Patryk Marczewski;
II - miejsce drużyna „FC Meladiwy” w składzie: Hubert Szachoń,
Daniel Boruch, Kamil Władziewicz,
Sebastian Boruch, Dawid Wnętrzak, Michał Połetko, Jakub Wiechnik, Marcin
Walczak, Kacper Łukiewicz, Sebastian
Godziszewski;
III – miejsce „Giganci” w składzie:

nia użytkownika to przede wszystkim, niezawodność
maszyny w krótkim okresie jej wykorzystywania.
Dlatego tak ważny w przypadku maszyn do pielęgnacji zieleni jest właśnie przegląd wiosenny, który
najlepiej wykonać przed rozpoczęciem sezonu.
W ramach przeglądu klient może oczekiwać
profesjonalnej i kompleksowej obsługi, pewności, że
serwisowana maszyna będzie odpowiednio przygotowana do sezonu, a ponadto otrzyma instruktaż i wskazówki od doświadczonych mechaników. Dokonają
oni weryfikacji urządzenia i bezpłatnie określą
zakres koniecznego remontu lub konserwacji.
Dzięki akcji użytkownicy kosiarek, glebogryzarek, wykaszarek, pilarek i traktorów będą
mieli pewność, że maszyny są prawidłowo przygotowane do sezonu, a praca będzie odbywała się
bez zbędnych przestojów, będzie bezpieczna i bardziej wydajna. Serwis Husqvarna ma świadomość,
że większość osób decyduje się na dokonanie
przeglądu sprzętu koszącego w momencie, gdy jest
on potrzebny do pracy. Dlatego właśnie zdecydowano
się na przeprowadzenie akcji „Przegląd przed sezonem” właśnie teraz - aby skrócić czas oczekiwania
w kolejce w trakcie sezonu.

Dla zainteresowanych rezerwacją terminu
podajemy kontakt:
Serwis-Łęczna tel/fax: 81 752 17 17
e-mail: netkom@husqvarna.pl
Serwis-Parczew tel/fax 83 355 02 89
e-mail: enetkom@husqvarna.pl
Art. spons.

Kacper Giza, Michał Trojanowski, Jakub
Borys, Przemysław Ciborowski, Michał
Sadło, Adrian Bujak, Grzegorz Radko,
Kacper Fabianowicz, Mateusz Czochara.
IV i V - miejsce zdobyły drużyny
„Meteory” i „LKS Cyców”.

Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek czuwał p. Dariusz Bednaruk
Animator „Orlika”.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe Dyplomy a drużyny z podium
również nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Cyców.
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10 najgłębszych kopalń
w skali światowej
Poszukiwania za surowcami zmuszają do sięgnięcia coraz głębiej w skorupę ziemską,
aby móc eksploatować węgiel, złoto, diamenty i inne surowce mineralne. Ze wzrostem głębokości rośnie temperatura i inne zagrożenia, co zmusza górnicze kadry inżynierskie do
stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych (wysokowydajne układy mechanizacyjne),
organizacji pracy, itp., aby wydobywać kopalinę w sposób bezpieczny i efektywny. Poniżej zaprezentowano 10 najgłębszych kopalń w skali światowej, z których aż 8 znajduje się
w Republice Południowej Afryki i 2 w Kanadzie (prowincja Ontario).
Kopalnia rud złota „Mponeng„ (przynależy do
koncernu, AngloGold Ashanti), zlokalizowana jest
na południowy zachód od Johannesburga. Wydobywa złoto na głębokości od 2,4 km do ponad 3,9 km.
Rezerwy operatywnych zasobów rud złota tej kopalni
szacowane są na 13,7 mln uncji złota, przy czym roczne
ich wydobycie wynosi ok. 400 000 uncji. Aktualnie
prowadzone są dalsze roboty udostępniające sięgające poniżej 4 km, co pozwoli przedłużyć żywotność
kopalni do 2040 roku. Zawartość złota w rudzie złota
kopalni Mponeng wynosi, ponad 9 g/t, a zatem pomimo dużej głębokości i związanych z tym nakładach
materiałowych i technicznych, wysoka jest rentowność
kopalni Mponeng. Temperatura skał wynosi 600C, zaś
powietrza 55 0C. Poprzez działania klimatyzacyjne
temperatura powietrza w środowisku pracy obniżana
jest do poniżej 300C.
Kopalnia rud złota „Tau Tona” (przynależy do
koncernu AngloGold Ashanti), eksploatuje rudę złota
na głębokościach od 1,85 km do 3,45 km. Z końcem
2015r. kończy wydobywanie rudy złota.
Kopalnia rud złota “Savuka” prowadzi eksploatację
na głębokości 3,7 km. W wyniku słabej rentowności
z końcem 2012r. zatrzymano wydobycie rudy złota
(w 2012r. wydobyto tylko 370 000 uncji złota).
Kopalnia rud złota „Driefontain” (przynależy do
koncernu Gold Fieldes). Uruchomiona w 1952r., prowadzi eksploatację na głębokości ok. 3,4 km. Wydobyto
w niej aż 100 mln uncji złota, zaś zawartość złota
w rudzie wynosi ok. 14,2 g/t.
Kopalnia złota „Kusasalethu” (przynależy do koncernu Harmony Gold) prowadzi eksploatacje na głębokości ok. 3,276 km. Przewiduje się jej dalszy rozwój,
gdyż rozpoznano nowe zasoby rudy złota szacowane
na 9,8 mln uncji złota. Przewiduje się, że wydobycie
roczne z obecnie 300 000 uncji wzrośnie do 2017r. do
700 000 uncji. Żywotność kopalni przewidywana jest
do 2 100 roku.
Kopalnia złota „Moab Khotsong” (przynależy do
koncernu AngloGold Ashanti) rozpoczęła wydobycie
rudy złota w 2003r. Eksploatację rudy złota prowadzi na głębokości 3,054 km. Rozpoznane w 2012r.
zasoby operatywne przedłużą żywotność kopalni
do 2040r.
Kopalnia rud złota „South Deep” (przynależy do
koncernu Gold Fieldes) prowadzi eksploatację na głębokości ok. 2,995 km. Operatywne rezerwy rudy złota
w tej kopalni szacowane są na 39 mln uncji złota.
Kopalnia rud miedzi i cynku „Kidd Creek” (przynależy do szwajcarskiego koncernu Glencore/Xstrata)
prowadzi eksploatację na głębokości ok. 2,927 km.
W momencie jej uruchomienia prowadziła eksploatację
metodą odkrywkową, z przejściem na większe głębokości stała się kopalnią głębinową.
Kopalnia rud złota „Great Noligwa” (przynależy do
koncernu AngloGold Ashanti) prowadzi eksploatację na
głębokości ok. 2,6 km. Z rentownej kopalni popada –
w wyniku stosowania przestarzałych technologii eksploatacji – w coraz bardziej nierentowną (bez dalszych
perspektyw).
Kopalnia rud miedzi i niklu „Creighton”, prowadzi eksploatację w prowincji Ontario (Kanada) na
głębokości ok. 2,5 km i przynależy do brazylijskiego koncernu górniczego Vale. W 2012r. wydobyto
ok. 800 000 t rudy, przy zawartości średnio 1,8 %/t
miedzi i 1,84 %/t niklu. W miarę wzrostu głębokości
rośnie zawartość miedzi i niklu w rudzie (2 %/t miedzi
i 2 %/t niklu).
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ze

wzrostem głębokości rośnie temperatura, a także
rosną koszty materiałowe i techniczne związane
z prowadzoną eksploatacją. Kopalnie złota w RPA zmagają się ze spadkiem cen złota, które na rynku spadły
z 1 800 USD/uncję na 1 300 USD/uncję. W tej sytuacji pomimo w miarę dużej zawartości złota w rudzie
i wprowadzanym postępie technicznym, kopalnie
stają się coraz mniej rentowne, a zatem wydobycie
na coraz to większych głębokościach staje się mało
opłacalne.
Nie oznacza też to, że przejście z eksploatacji
odkrywkowej na podziemną automatycznie wyprze
szereg projektów dot. eksploatacji odkrywkowej.
Jako przykład posłużyć może prominentny projekt
największej w świecie kopalni rud miedzi „Chuquicamta” w Chile (przynależy do państwowego koncernu Codelco). Gdy kopalnia osiągnęła głębokość
eksploatacji 1 000 m okazało się, że jest w dalszym
ciągu rentowna. W obszarze tej kopalni odkrywkowej
rozpoznano olbrzymie zasoby rudy miedzi, które od
2014r. będą eksploatowane metodą podziemną i przedłużą żywotność tej kopalni.
Warto podkreślić, że skorupa ziemska bogata jest
w zasoby mineralne, jednakże ich wydobycie przy wykorzystaniu obecnie znanych technologii eksploatacji
pochłania coraz większe nakłady i jest coraz droższe.
Bez rewolucji technologicznej w zakresie eksploatacji
zasobów zlokalizowanych na dużych głębokościach
i w trudnych warunkach geologiczno – górniczych, nie
można liczyć na to, że ceny surowców będą niższe,
doprowadziłoby to do nierentowności całej gammy
kopalń.
Źródło: MININGSCOUT (www.mininsgcout.de)
Oprac.: B. Jaworski

Jak na tym tle wypada Bogdanka?

Największe kopalnie
w skali światowej
W szeregu dziedzinach życia pojęcie „największy” nie oznacza automatycznie „najlepszy”. W górnictwie
pokutuje zazwyczaj twierdzenie,
że największy to zarazem najlepszy.
Górnictwo odkrywkowe
Występuje cała gamma kopalń
odkrywkowych, ale które są największe?.: czy kopalnia „Grasberg”
w Indonezji?, czy kopalnia „SuperPit” w Australii?, czy też kopalnia
„Chuquicamata” w Chile?. Każda
z nich jest bardzo duża, jednakże, jeśli uwzględnimy kubaturę odkrywki to prym wiedzie amerykańska
kopalnia odkrywkowa rud miedzi
w Bingham Canyon (Stan Utah).
Od 1906 roku eksploatuje się w niej
rudę miedzi, szerokość odkrywki
wynosi 4,5 km, zaś głębokość ok.
1,2 km. Dzienne wydobycie wynosi
150 000 t rudy miedzi, od rozpoczęcia eksploatacji do stanu obecnego
wydobyto w niej ponad 18 mln t
rudy miedzi. Jest o 200 m głębsza
od kopalni chilijskiej.
Górnictwo podziemne
W kontekście kopalń podziemnych, jako największą kopalnię uznaje
się kopalnię rud złota „Mponeng„
w RPA (należy do koncernu górniczego AngloGold Ashanti). Wydobywa
rudę złota na głębokości od 2,4 km
do ponad 4 km. Rezerwy operatywnych zasobów rud złota tej kopalni
szacowane są na 13,7 mln uncji złota,
przy czym roczne ich wydobycie
wynosi ok. 400 000 uncji. Aktualnie
prowadzone są w niej dalsze roboty
udostępniające sięgające poniżej
4 km, co pozwoli przedłużyć żywotność kopalni do 2040 roku. Zawartość
złota w rudzie złota kopalni Mponeng
wynosi, ponad 9 g/t, a zatem pomimo
dużej głębokości i związanych z tym

nakładach materiałowych i technicznych, wysoka jest rentowność
kopalni Mponeng. Temperatura skał
na ww. głębokości wynosi 600C, zaś
powietrza 550C. Poprzez działania klimatyzacyjne temperatura powietrza
w środowisku pracy obniżana jest do
poniżej 300C.
Największe roczne wydobycie
Największe roczne wydobycie
uzyskuje się w brazylijskiej kopalni
rud żelaza „Carajas” (należy do
koncernu górniczego Vale). W ubiegłym roku wydobyto ponad 322 mln
t rudy żelaza. Celem zwiększenia
wydobycia o dalsze 90 mln t/rok oraz
podniesienia efektywności, zamierza
się stworzyć 40 km sieć przenośników taśmowych dla odstawy rudy
żelaza oraz o ok. 50% zmniejszyć
koszty operatywne.
Najrentowniejsza kopalnia
Otóż wielkość kopalni nie jest
istotna, jeśli kopalnia nie generuje
zysku. Obecnie najrentowniejsza
kopalnią jest kopalnia rud miedzi
„Grasberg” (należy do koncernu
górniczego Freeport McMoRan)
w Indonezji. W 2010r. wygenerowała
zysk rzędu 4,3 mld USD. Niniejszy
zysk był nie tylko wynikiem w miarę
dobrych warunków geologicznych,
lecz również niskich płac w Indonezji. Na przykład górnik australijski
zarabia 30 USD/h, zaś średni zarobek górnika w kopalni „Grasberg”
oscyluje w granicach 1,50 – 1,75
USD/h. Pomimo przyśpieszonego
wzrostu gospodarczego w Indonezji,
niniejsza kopalnia będzie profitować
i przynosić wysokie zyski, dzięki
znikomemu wzrostowi płac.
Źródło: MININGSCOUT
(www.mininsgcout.de)
Oprac.: B. Jaworski

LW Bogdanka z rocznym wydobyciem 8,35 mln ton w roku 2013 nie może zaliczyć się do kopalń z największym wydobyciem, jednak
dzięki przyjętym kierunkom rozwoju dobrze wypada w zestawieniach dotyczących efektywności oraz warunków pracy.
foto. LW Bogdanka
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SPORT I TURYSTYKA
Powiatowy Bieg Konstytucji 3 Maja

KULTURA I OŚWIATA
10 lat Powiatowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie

25 marca obchodzono uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia Powiatowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Powiatowe Certyfikaty
otrzymało 26 szkół z całego powiatu łęczyńskiego. Starosta wręczył statuetki najbardziej zaangażowanym i zasłużonym dla Powiatowej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie. Wszyscy uczestnicy
uroczystości otrzymali pamiątkowe medale.

Meduzy najlepsze

2 kwietnia w sali widowiskowej Centrum
Kultury odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych. Do „Festiwalu Najciekawszych
Widowisk – Lublin 2014” zakwalifikowano grupę teatralną „Meduzy” ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Łysołajach. W konkursie
wzięło udział 10 grup teatralnych.

Nasze Szkoły Innowacji

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół
Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
oraz Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej zostały wyróżnione certyfikatem „Szkoła Innowacji”. Konkurs
zorganizowany został przez Wyższą Szkołę
Ekonomii i Innowacji w Lublinie dla szkół ponadgimnazjalnych, które realizują nowatorskie
pomysły, podejmują działania niestandardowe
i innowacyjne, aktywnie współpracują z otoczeniem gospodarczym i społecznym, wspierają
edukację praktyczną, promują przedsiębiorczość i kreatywność uczniów.

Mistrzowskie bloki dla Kijan

Dużym sukcesem Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach zakończyły się XXXVIII
eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach
brało udział 160 osób z woj. lubelskiego
i podkarpackiego. Wśród uczestników z najwyższymi wynikami znaleźli się uczniowie
z Kijan: Dawid Reszko zajął I miejsce w bloku
dot. produkcji roślinnej, a Karol Ogrodnik
w bloku dot. produkcji zwierzęcej.

Poradnia w nowej siedzibie

Od 5 maja Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Łęcznej rozpoczyna działalność
w nowej siedzibie przy ul. Jana Pawła II 95
(III piętro). W związku z tym od 22 do 30 kwietnia zawieszone zostają wszystkie badania
i terapie, a od 28 do 30 kwietnia nieczynny

będzie sekretariat placówki. Wnioski przyjmowane będą od 5 maja w nowej siedzibie.
Dotychczasowy telefon kontaktowy pozostaje
bez zmian: 81/ 462 25 89.

„Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:
Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.
Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”
– pisał Jan Brzechwa w znanym wierszu
„Na straganie”. Od połowy kwietnia
w każdą sobotę w Ludwinie też jest
gwarno, bo Targowisko Wiejskie „Mój
Rynek” rozpoczęło swoją działalność.
W pierwszy dzień handlowy, tuż
przed niedzielą palmową, na nowym
targu zjawiło się wielu sprzedających
i kupujących. Asortyment był bogaty,
można było nabyć prawie wszystko,

„mydło i powidło” – palmy wielkanocne, warzywa, owoce, sadzonki, kwiaty,
nasiona, ziarna, wędki, bieliznę czy
firanki. Nikt nie wychodził z pustymi
rękami, każdy mógł dla siebie coś
znaleźć.
Już po pierwszym dniu komentarze
były jednoznaczne – targ jest strzałem
w dziesiątkę! Zadowolone były obie
strony stoiska – sprzedająca i kupująca. Bo wreszcie nie trzeba jeździć
do sąsiednich gmin, wszystko można
otrzymać u siebie, na miejscu. I tak
będzie w każdą sobotę.

Na wybudowanie targowiska gmina otrzymała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2007–2013,
w ramach projektu „Mój Rynek”.
Znajdujący się w centrum Ludwina
plac został wyłożony kostką, na nim

postawiono wiatę, budynek socjalny
z sanitariatami oraz utworzono parking.
Całość oświetlają stylowe latarnie. –
Targ bardzo się podoba, jest nowoczesny i estetyczny – mówi wójt Andrzej
Chabros. – Z pewnością dobrze będzie
służył mieszkańcom: zarówno sprzedającym, jak i kupującym, ale również
letnikom i turystom wypoczywającym
na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.
Dlatego na dzień handlu wyznaczyliśmy
właśnie sobotę. Oczekujemy, że efektem
tej inwestycji będzie dodatkowe ożywienie gospodarcze w naszej gminie.

Majówka na Pojezierzu

Majowy początek sezonu turystycznego na Pojezierzu zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Podczas
30 dni odbędzie się ponad 20 imprez.
Szczegóły na: www.turystyka-pojezierze.pl

„Bezpieczny dom i gospodarstwo”

Powiatowy konkurs plastyczny został
zorganizowany w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”. Sponsorami nagród
byli KRUS Oddział w Lublinie oraz Starostwo
Powiatowe w Łęcznej. Laureaci: grupa wiekowa 6 lat: I miejsce – Jakub Zwoliński; grupa
7 lat: I miejsce – Arkadiusz Matysiak; grupa
8 lat: I miejsce – Julia Łuczyńska; grupa 9 lat:
I miejsce – Jakub Matyjaszczyk.

PRACA
Więcej środków na aktywizację
osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej rozpoczął realizację projektu „Nowe perspektywy”
współfinansowanego przez Unię Europejską.
Na jego wdrożenie pozyskano kwotę 741
885,00 zł. Od kwietnia 2014 roku do maja
2015 roku wsparciem zostanie objętych
70 osób do 30 roku życia, zamieszkałych
na terenie powiatu łęczyńskiego, zarejestrowanych w PUP Łęczna. Przewidziano dla nich
kompleksowe działania obejmujące poradnictwo zawodowe, szkolenie oraz staż zgodny
z kierunkiem szkolenia.

BIULETYN INFORMACYJNY - LUDWIN

Idealne warunki do handlu

3 maja w Ciechankach Łańcuchowskich przy Szkole Podstawowej rozpocznie się „Powiatowy Bieg Konstytucji 3 Maja”. Zgłoszenia osób dorosłych przyjmowane będą w Starostwie
pod numerem tel. 81/ 752 64 12 lub osobiście w Szkole Podstawowej w dniu zawodów
do godz. 9.00

Chcemy wspierać małych, lokalnych
przedsiębiorców, producentów, rolników i działkowców, którzy będą mogli
sprzedawać swoje produkty, świeże
i zdrowe, z pominięciem pośredników
podnoszących koszt towarów. Takiego
obiektu dotąd nie mieliśmy. Nowy targ
spełnia wszelkie standardy i dzięki temu
stwarza szerokie możliwości. Naszym
zamiarem jest, aby to miejsce tętniło
życiem, było atrakcyjne i chętnie odwiedzane, gdzie oprócz robienia zakupów
będzie można także organizować różne
imprezy – dodał wójt.
W każdą sobotę zapraszamy do
Ludwina na Targowisko Wiejskie!

Kalendarz imprez:
1-25 maja:

- spływy kajakowe rzeką Wieprz

1 maja:

- IV Moto Majówka we Włodawie

1 maja:

- Historyczny Piknik Rodzinny w Słowiańskim Grodzie

1-4 maja:

- Majówka na Polesiu w Kołaczach i w Orchówku

1-3 maja:

- spływy kajakowe rzeką Bug, Włodawką, Krzewianką

2 maja:

- Dzień Otwarty w Domu Tradycji Ludowej w Starej Wsi

2-3 maja:

- Dni Otwarte w Poleskim Parku Narodowym

4 maja:

- Dzień Hutnika w Dubecznie

11 maja:

- Historyczna Majówka w Zawieprzycach

18 maja:

- Parada Rowerowa Łęczna-Lublin

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu:
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska,
Natalia Golonka, Agnieszka Łazuga, Paweł Romańczuk, Łukasz Borowiec.
Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20.
Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

Wygrał konkurs i w nagrodę
pojechał do Brukseli
W dniach 1-2 kwietnia 2014 r.
Emil Basiakowski, uczeń Technikum
Elektrycznego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej wyruszył z wizytą
studyjną do Brukseli. Razem z nim
pojechała grupa 24 zwycięzców konkursu „Wiedza biletem do Brukseli”
zorganizowanego z inicjatywy prof.
Zbigniewa Zaleskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

W programie wyjazdu przewidziane
było zwiedzanie zabytków Brukseli oraz
wizyta w Parlamencie Europejskim. Po
zakwaterowaniu w położonym w centrum miasta hotelu Aris oraz obiedzie
serwowanym w najstarszej brukselskiej
restauracji Chez Leon, uczestnicy wyprawy udali się z
przewodnikiem na
zwiedzanie stolicy Unii Europejskiej. W programie
był m.in. spacer
po Parku Brukselskim, odwiedzenie
pasażu św. Huberta,
zwiedzanie katedry
św. Michała i św.
Guduli, obejrzenie
Pałacu Królewskiego, Mont des Arts,
Biblioteki, Pałacu
Karola Lotaryńskiego, Mannekeen Pis i Grande Place.
Przy kolacji prof. Zbigniew Zaleski powitał wszystkich uczestników
wycieczki i porozmawiał z każdym z
nich .

Następnego dnia przewidziane
było zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Prof. Zaleski opowiadał
uczniom i ich opiekunom na czym polega praca europosła oraz jak funkcjonuje Parlament Europejski. Wszyscy
mieli okazję porozmawiać również z
parlamentarzystą Wielkiej Brytanii.
Młodzież pytała go przede wszystkim o sytuację polskich emigrantów.
Na zakończenie
wizyty w Europarlamencie każdy z uczestników
otrzymał drobne
upominki.
– Cieszę się z
tego wyjazdu, bo
z bliska mogłem
zobaczyć na czym
polega praca eroposła i jak funkcjonuje Parlament
Eurpoejski. Zobaczyłem siedzibę
Parlamentu, który
swoją ciekawą architekturą odzwierciedla ideę integracji europejskiej.
Miałem tam też okazję sprawdzić swoją
znajomość języka angielskiego, poszło
całkiem nieźle – mówił Emil – Mimo,
że wyjazd był krótki to jednak bardzo
ciekawy i bogaty w informacje.

Gratulujemy Emilowi wiedzy o
Unii Europejskiej i poszerzającego wiedzę doświadczenia z wizyty w Europarlamencie. Kto wie może w przyszłości
sam zasiądzie w poselskiej ławie?
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www.e-pojezierze.pl

Front obrony bardzo wysokich
wypłat radnych
Aż po kilkadziesiąt tysięcy złotych
w trakcie kadencji zarabiali radni z
Łęcznej. Byli jednymi z najsowiciej wynagradzanych w całym województwie. Ze
swoimi rozbujanymi zarobkami dawno już
wyprzedzili kolegów z Chełma czy Zamościa. Kiedy w budżecie miasta zaciskano
pasa, a pracownikom samorządowym
zamrażano pensje radni nadal rok rocznie
otrzymywali kolejne wysokie podwyżki.
Organy władzy samorządowej
jakimi są burmistrz i rada miejska mają
funkcję służebną wobec społeczności,
która je wybrała. Czy tak jest w Łęcznej? – mam poważne wątpliwości.
Szczególnie w ostatniej kadencji. Już po
paru miesiącach funkcjonowania rady w
obecnym kształcie, „młodzi, gniewni”
radni rozpoczęli działalność opozycyjnodestrukcyjną. Szybko zaczęli atakować
burmistrza dzięki któremu dostali się
do rady i z którego komitetu startowali.
Przyszło im to łatwiej, bo nie dostali
funkcji zaspokajających ich ambicji np.
wiceprzewodniczącego rady którego
oczekiwał Mariusz Fijałkowski. Czas
pokazał, że do tych funkcji jeszcze nie
dorośli. Od samego początku dbali natomiast o stan własnych apanaży.
Rok w rok urząd posiłkuje się kredytami, aby móc zaspokoić najpilniejsze
potrzeby miasta i gminy. W latach 2011 i
2012 płace pracowników samorządowych
zostały całkowicie zamrożone. Burmistrz
przy okazji wypowiadanych populistycznych haseł opozycyjnych radnych zwracał
uwagę na stale rosnące kwoty wynagro-

dzeń rady. Słowa te jednak trafiały w
próżnię, a najgłośniejsi radni chwilowo
głuchli. Symptomatyczna była reakcja
jednego z radnych na sugestię innego
radnego, że diety są zbyt wysokie – „ja
tutaj nie przyszedłem za darmo pracować”. Potrzeba było zdecydowanej
inicjatywy obywatelskiej aby „ruszyć z
posad” zabetonowaną awersję niektórych
radnych do oszczędności. Zgłoszony projekt obywatelski został poddany totalnej
krytyce i obstrukcji (odsunięcie w czasie
jego rozpatrywania, ataki na pełnomocnika
składającego projekt, złożenie projektu
alternatywnego). Wszystkie te działania
miały na celu nie dopuścić do obniżenia
diet w sposób znaczący, a tylko ewentualną
ich kosmetykę. Wrócono do haseł socjalizmu – wszystkim po równo, zabrać tym co
najwięcej pracują a zostawić (dać) tym co
najgłośniej krzyczą lub nie potrafią zarobić
na utrzymanie rodziny pracą zawodową.
Ostatnia sesja była kulminacją
tej hipokryzji i hosztaplerstwa. Mimo
wyraźnej opinii prawnika, że projekt
obywatelski nie może być modyfikowany przez radnych, radni Pawlak i
Fijałkowski z uporem maniaka dążyli
do jego przewartościowania.
Nie spróbowali za to modyfikować
złożonego przez komisję budżetu, w
której jest Sebastian Pawlak, kosmetycznego projektu zmiany diet jedynie
o 10%. Przecież mogli to zrobić i nawet
zaproponować większe obniżki niż wynikały z projektu obywatelskiego.
Gra hipokryzji i hosztaplerstwa.

Prawdziwym celem tych działań mogło
być utrącenie inicjatywy obywatelskiej,
wprowadzenie obniżki kosmetycznej,
która i tak po roku zostałaby zniwelowana
(wraz ze wzrostem płacy minimalnej).
Według opinii wielu obserwatorów
tego spektaklu elementem walki z projektem obywatelskim było też wystąpienie radnego Jacka Pelicy w roli lustratora
radnego Matyska. Zrobił to tuż przed
uchwałą o dietach zamiast w punkcie
wolne wnioski i sprawy różne na końcu
sesji. Wyglądało to na specjalny zabieg
obliczony na rozbicie koalicji radnych
popierających projekt obywatelski w
sytuacji gdy dotarło do radnych opozycyjnych, że ich „zabieg kosmetyczny”
nie uzyska większościowego poparcia.
Diety łęczyńskich radnych są rzeczywiście wyjątkowo wysokie. Porównanie z
innymi miastami regionu wręcz szokuje.
Łęczna wydaje rocznie na diety radnych więcej niż nieporównywalnie większe
miasta takie jak Zamość, Chełm, Biała
Podlaska, Puławy, Kraśnik czy Świdnik.
Niektóre z tych miast dysponują ponad
6-krotnie większym budżetem niż Łęczna.
Dziwnym trafem temat diet umyka
radnym tak żywo opisującym łęczyńską
samorządność na swoich blogach i w serwisie, który współredagują. Jeżeli cokolwiek piszą to tak żeby zamydlić obraz. O
wysokości diet łęczyńskich w zestawieniu
z innymi miastami regionu absolutna cisza.
Tak samo jak o tym, że tylko w tej kadencji
diety radnych wzrosły o blisko 30% (żadna
grupa zawodowa w gminie nie miała takich
podwyżek). Brakuje też informacji o tym,
że dieta radnego to kasa na rękę! Bez odtrącania jakichkolwiek składek.
Patrząc na skład zespołu „obrońców”
wysokich diet i przeciwników projektu obywatelskiego a są to: Zuzanna Lekan, Zbigniew Łagodziński, Jacek Pelica, Sebastian
Pawlak, Mariusz Fijałkowski, Grzegorz
Lendzion i Jan Skibiński zastanawiam się co
ich łączy poza miłością do pieniędzy.
Radni opozycyjni bardzo często

posługują się przykładami działań innych
miast m.in. Lubartowa. Jednak gdy pojawia się dyskusja o dietach dziwnie tracą
zainteresowanie przyjętymi tam rozwiązaniami. Ponad 2,5 raza niższa wysokość diety radnego w mieście podobnej wielkości
(budżet Lubartowa jest przy tym wyższy
o blisko 40%) jakoś nie szokuje.
Lubartów wydaje rocznie blisko
220 tys. zł mniej na diety. Takie roczne
Przewodniczący
rady
Radny

oszczędności pozwoliły by na sfinansowanie niemal wszystkich wniosków
do budżetów składanych na sesjach
budżetowych. Można by też myśleć o
ewentualnych obniżkach podatków.
Myślę, że cała ta sytuacja pokazuje
prawdziwe postawy niektórych radnych
często pozujących na bezinteresownych
społeczników.
A. Drozd

Łęczna

Lubartów

Radzyń Podlaski

Bychawa

Chełm

Łęczna po
obniżce

1987 zł

1590 zł

1501 zł

1203 zł

1934 zł

1689 zł

1260 zł

497 zł

530 zł

340 zł

715 zł

894 zł

Rozpoczyna się remont ulicy
Armii Krajowej
Zaraz po majowym weekendzie
rozpoczną się prace budowlane na ulicy
Armii Krajowej. Wygląd ulicy ulegnie
diametralnej przemianie.
Na remont warto było poczekać.
Dzięki długim, ale skutecznie prowadzonym negocjacjom i rozmowom w projekt
udało się zaangażować spółdzielnie

mieszkaniowe. Opłacą one należności za
prace prowadzone na ich terenie. Dzięki
temu przy i tak bardzo zatłoczonej drodze
powstaną nowe miejsca parkingowe.
Do budowy drogi dołożył się również przedstawiciel sieci „Biedronka”.
Był to trudny partner w negocjacjach ale
wypracowano zadowalający obie strony
kompromis. Sklep uzyska możliwość

legalnego wjeżdżania większymi samochodami dostawczymi pod swój obiekt,
a miasto wsparcie finansowe. Oszczędności będzie można przeznaczyć na inne
ważne cele.
Sama ulica zostanie przebudowana
na ponad 200 metrowym odcinku. Nawierzchnia bitumiczna zastąpiona zostanie kostką betonową. Przy
„Biedronce” konstrukcja
drogi zostanie dodatkowo
wzmocniona, aby dostawcze
samochody jej nie zniszczyły.
Swoje prace nad przebudową
sieci wodociągowej rozpocznie też Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.
W czasie remontu, który
wykonywany będzie odcinkami, aby nie zablokować
całej ulicy Armii Krajowej, zostanie
zmieniona organizacja ruchu. Część
ulicy Obrońców Pokoju stanie się dwukierunkowa.
Prace powinny zakończyć się jeszcze
w wakacje. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma Budownictwo Drogowe
Z. Kozioł z kwotą 575.878,21 zł.
Marzena Florek

Materiały przygotowane i opłacone z prywatnych funduszy radnych

Bobrowniki bez nowej Rady Osiedla Art-Kom Bolivar LKSW Dan na medal!
Bobrowniki nie mają szczęścia do wyborów swojej osiedlowej rady. Już od kilku kadencji ciężko jest zmobilizować
mieszkańców, aby przyszli na głosowanie. Nie inaczej było w
kwietniu. W zebraniu uczestniczyło za mało osób i jego wynik
byłby nieważny, dlatego termin został odroczony.
Rada Osiedla to organ pomocniczy gminy. Jej członkowie
nie pobierają za swoją pracę diet. Rada ma wpływ na planowane na osiedlu prace i
to jej wnioski do budżetu uwzględniane są w pierwszej kolejności. Osiedlowi radni
mają też wpływ na nadawanie nazw placom i ulicom, a także lokalizację i kształt
planowanych inwestycji.
8 maja o godzinie 18.00 w szkole na ulicy Jaśminowej odbędzie się otwarte spotkanie burmistrza Łęcznej z mieszkańcami. Będzie to doskonała okazja do rozmów o
bolączkach oraz problemach osiedla, a także podpytania włodarza miasta o planowane
inwestycje. Wtedy też przeprowadzone zostaną wybory do nowej rady.
BB

Bogdanka podzieli się zyskiem
z akcjonariuszami
Ponad 197 miliony złotych z wypracowanych w ubiegłym roku zysków, zarząd
kopalni Bogdanka chciałby przeznaczyć na dywidendę dla udziałowców spółki.
Akcjonariusze spółki zarobiliby po 5,80 zł na każdą posiadaną akcję czyli o
74 grosze więcej niż rok wcześniej.
Prawo otrzymania dywidendy miałoby przysługiwać osobom, które akcje kopalni będą posiadały w dniu 11 września 2014 roku. Wypłata zaplanowana została
na 2 października 2014.
Pozostała kwota zysku w wysokości 129,2 miliona złotych zasili kapitał
rezerwowy spółki.
BB

Duża gala MMA w Łęcznej

17 maja w Łęcznej odbędzie się czwarta edycja prestiżowej gali MMA Thunderstrike Fight League 4 „Łęczna vs Reszta Polski”.
Po Lublinie, Zabrzu i Kraśniku nadszedł długo oczekiwany moment na wielką
galę MMA w Łęcznej.
Nie mogę doczekać się tych zawodów. Lubelszczyzna to mój rejon, urodziłem
się na wschodzie i na własnym podwórku galę TFL są zawsze niesamowite. Cieszę
się, że TFL4 odbędzie się w mieście Konrada Płazy zawodnika, który jest z nami
od samego początku - mówi współorganizator gali Jacek Sarna.
Impreza odbędzie się 17 maja w Łęcznej w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Jaśminowej 6.
GK

zwycięzcą ligi

Zwycięzcą Powiatowej Ligi Piłki
Siatkowej została drużyna Art-Kom
Bolivar. Rozgrywki turnieju rozpoczęły się 9 lutego, a finał miał miejsce
6 kwietnia w Zespole Szkól w Puchaczowie. Wzięli w nim udział uczniowie szkól ponadgimnazjalnych oraz
młodzież pozaszkolna z terenu powiatu
łęczyńskiego.
Końcowe wyniki rozgrywek:
I miejsce – Art-Kom Bolivar
II miejsce – Wola Sernicka
III miejsce – Oldboye
IV miejsce – Atak Spiczyn
V miejsce– Kijany
VI miejsce – Malinex
VII miejsce – Jaszczowianka
VIII miejsce – Malinex II
IX miejsce – Ostrówek
X miejsce - Łęczynianka
Po meczu finałowym odbyło się
uroczyste podsumowanie turnieju,
którego organizatorem był Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej.
Starosta Adam Niwiński wszystkim drużynom wręczył pamiątkowe puchary,
dyplomy i znaczki okolicznościowe,
a trzem najlepszym zespołom medale.
Drużyna z Kijan jako najwyżej sklasyfikowany zespół młodzieżowy została
też uhonorowana specjalną nagrodą
rzeczową. Z rąk Starosty podziękowania
otrzymali sędziowie: Wioletta Ferenc,
Przemysław Ferenc i Waldemar Czarski, a także radny Rady Powiatu Paweł
Woliński - inicjator wznowienia rozgrywek Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej.
Zawodnicy podziękowali Staroście za
okazaną pomoc przy organizacji ligi.
Beata Cieślińska

Kolejne medale padły w ostatnich
tygodniach łupem zawodników z powiatu łęczyńskiego reprezentujących
Lubelski Klub Sportów Walki
Dan.
Na rozegranych w Częstochowie międzynarodowych mistrzostwach Polskiej Unii Taekwondo
Kacper Lekan tryumfował w tradycyjnych układach formalnych
kadetów. Emilia Szalak wywalczyła
natomiast srebro w walkach semicontact kadetek, ulegając klubowej
koleżance z Piask Małgorzacie Ciesielskiej. W imprezie uczestniczyło
ponad 600 zawodników z Polski, Mołdawii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
W Lubawie natomiast odbyły się
mistrzostwa Polski kadetów w kick-

boxingu w formułach light-contact i
pointfighting. Tym razem łupem Emilii
Szalak padło złoto po wygranej w finale

Czy disco polo stanie się towarem
eksportowym powiatu łęczyńskiego?
Być może. W II edycji discopolowego
programu Disco Star emitowanego na
kanale Polo TV wystartował Łukasz
Iwanicki spod Milejowa. Jego występ
zrobił na jurorach duże wrażenie.
Łukasz „Czesio” Iwanicki pracuje
jako górnik w jednej ze spółek na kopalni. Od dawna jego wokalne „umiejętności” wywoływały uśmiech na twarzach
kolegów po fachu.
Tym razem swoich sił spróbował
w programie Disco Star gdzie zaśpiewał piosenkę „Kolorowe Sny” zespołu
Just5.
Występ 28- letniego młodego górnika oceniali Marcin Miller lider grupy
Boys oraz Paweł Jasionowski z zespołu

Masters. -Przyjemnie się poczułem
że przychodzi facet, górnik, śpiewa,
wszystko ma gdzieś i chce się pokazaćtłumaczył Miller. - Jak ktoś przychodzi
i nie umie śpiewać to mi się nie podoba,
lecz to mi się podobało. Jednak brakuje
Ci umiejętności wokalnych i nie ma
szans żebyś przeszedł dalej – dodał
Jasionowski.
Mimo to występ Łukasza Iwanickiego robi furorę w intenrecie.
Obejrzało go już ponad 210 tysięcy
osób. Pojawiły się także przeróbki jego
„kolorowych snów”
Łukasz zapowiedział, że poćwiczy
swoją dykcję i za pól roku ponownie
spróbuje przekonać jurorów do swojej
osoby.
Grzegorz Kuczyński

przed czasem przez poddanie. Kacper
Lekan natomiast wywalczył brązowy
medal w walkach pointfighting.
BB

Łukasz „Czesio” Iwanicki
hitem internetu
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Udany początek rundy
Piłkarki Górnika Łęczna powróciły
na ligowe boiska. 13 kwietnia w meczu
inaugurującym rundę wiosenną, górniczki zremisowały na własnym boisku
z drużyną GOSIRKI Piaseczno. Mecz
toczył się w szybkim tempie, gra była
zacięta, a kibice zgromadzeni na stadionie w Łęcznej mogli obejrzeć wiele
ładnych akcji. Już od pierwszych minut
spotkania, bardzo dużo pracy miała
Izabela Godzińska. Nasza bramkarka
doskonale broniła trudne strzały.
Wynik meczu otworzyła w 15 minucie Anna Sznyrowska. Jej trafienie
przyniosło prowadzenie zielono-czarnym. Do końca pierwszej połowy na
tablicy wciąż świeciło się 1:0. Jednak
po zmianie stron, w 57 minucie, przyjezdne doprowadziły do wyrównania
po trafieniu Lindy Dudek. Na dziesięć
minut przed końcem regulaminowego
czasu gry, górniczki miały okazję do
zdobycia gola, jednak poprzeczka
bramki rywalek, utrzymała dotychczasowy wynik.
GKS Górnik Łęczna – GOSIRKI
Piaseczno 1:1 (1:0)
GKS Górnik Łęczna: Izabela
Godzińska – Dominika Kwietniewska,
Marlena Hajduk, Natasza Górnicka,
Paulina Kawalec, Olga Zubczyk, Natalia Chudzik, Agata Guściora, Anna
Żelazko, Anna Ciupińska (60’ Mariana
Ivaniszyn), Anna Sznyrowska (86’
Agnieszka Jędrzejewicz).
Podopieczne trenera Mirosława
Stańca nie miały zbyt wiele czasu na
regenerację sił i przygotowanie do ko-

lejnego meczu. W czwartek 17 kwietnia,
nasze piłkarki podjęły zespół z Białej
Podlaskiej. Mimo krótkiej przerwy na
odpoczynek, zielono-czarne zachwyciły
formą, dzięki czemu mogliśmy oglądać
prawdziwy grad bramek. Nasze piłkarki
pokonały AZS Biała Podlaska aż… 7:0.
Pięć z nich zdobyła Anna Żelazko, która
dała wspaniały popis swoich umiejętności strzeleckich. Po jednym trafieniu
dołożyły Anna Sznyrowska i Marianna
Iwaniszyn. Dzięki tej wysokiej wygranej, nasze piłkarki mogły dopisać do
swojego konta cenne trzy punkty.
GKS Górnik Łęczna – AZS PSW
Biała Podlaska 7:0 (4:0)
Górnik Łęczna: Izabela Godzińska – Dominika Kwietniewska, Marlena Hajduk, Natasza Górnicka, Paulina Kawalec (81’ Alicja Dyguś), Olga
Zubczyk (59’ Urszula Wasil), Natalia
Chudzik, Agata Guściora (74’ Marta
Krakowska), Anna Żelazko, Anna Ciupińska (71’ Mariana Ivaniszyn), Anna
Sznyrowska.
Kolejny mecz górniczki rozegrały
26 kwietnia w Koninie z tamtejszym
Medykiem. Niestety, pomimo zaangażowania, nasza drużyna przegrała 7:1.
Honorowego gola dla naszej drużyny
zdobyła tuż przed końcem spotkania
Anna Żelazko.
Już 4 maja o 11.00 będziemy
mogli zobaczyć nasze piłkarki w akcji
na stadionie w Łęcznej, gdzie zmierzą
się z AZS Wrocław. Zapraszamy na to
spotkanie.
Katarzyna Gileta-Klępka

Samorządowy brązowy medal
Piłka nożna, to jeden z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejszy
sport w kraju nad Wisłą. Jaki jest w
wykonaniu naszych zawodowców,
reprezentacji czy też naszych klubów
piłkarskich każdy wie, przed każdym
ważnym meczem prawie zawsze o
wszystko są nadzieje, wiara w zwycięstwo, entuzjazm, wszystko to niestety
odchodzi wraz z ostatnim gwizdkiem
sędziego. Kolorytu temu sportowi
dodają rozgrywki z udziałem osób nie
trenujących na co dzień piłki. Swoją
drużynę ma Reprezentacja Polskich Artystów, Sejmu, Księży. Ostatnia z nich
jako Reprezentacja Polski jest nawet
Mistrzem Europy! Swoją drużynę ma
również Powiat Łęczyński.
Prawdziwym chrztem bojowym dla
naszych były I Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w piłce nożnej halowej
samorządowców, w których wzięło
udział siedem drużyn. Występ w Chełmie
zakończył się, jak na debiutanta w tego
typu rozgrywkach, nadspodziewanie dobrze. Połączenie młodości z doświadczeniem w składzie
naszej drużyny
było przysłowiowym strzałem w
dziesiątkę. Nasz
przedstawiciel trzy
mecze zakończył
zwycięstwem.
Prawdziwą kanonadę bramek kibice obejrzeli w
meczu z drużyną
gospodarzy. Chełmianie okazali się
bardzo gościnni,
pozwalając piłkarzom z powiatu łęczyńskiego aż 11 krotnie pokonać
swojego bramkarza, zaś sami nie dali
rady ani razu umieścić piłki w bramce

przeciwnika. Ponadto wygraliśmy 4:0 z
Terespolem; 2:0 z Łukowem (późniejszy
Mistrz Województwa Samorządowców)
i Kąkolewicą 3:2. Z Dorohuskiem padł
remis 2:2, zaś z Dzwolą przegraliśmy
minimalnie, bo 1:2. Pięć zwycięstw,
jeden remis, przy jednej porażce dało
naszej drużynie brązowy medal mistrzostw! Dodatkowo Łukasz Cimek z
drużyny Powiatu Łęczyńskiego został
najlepszym bramkarzem mistrzostw!
Najwięcej bramek, jedenaście strzelił dla
naszej drużyny Jarosław Mazurkiewicz.
Uczestnictwo w mistrzostwach było
możliwe, dzięki Panu Ryszardowi Malinowskiemu PPHU „Malinex” (składamy
serdeczne podziękowania) oraz Starostwu Powiatowemu w Łęcznej. Pierwszy
z wymienionych pokrył wpisowe, zaś
starostwo zapewniło transport.
Drużyna zagrała w składzie: Łukasz Cimek (bramkarz), Tomasz Kalinowski (b), Paweł Knap, Stanisław
Bosak, Łukasz Sawicki, Andrzej Kawalec, Stanisław Paszkiewicz, Wojciech Pasiak, Wojciech Kruk, Paweł

Drużyna z Dratowa druga w finale wojewódzkim
W Zamościu odbył się Finał
Wojewódzki XIV Ogólnopolskiego
Turnieju w piłce nożnej dzieci i młodzieży „Z podwórka na stadion o Puchar TYMBARKU”. Powiat Łęczyński
w kategorii dziewcząt reprezentowała
Szkoła Podstawowa w Dratowie,
która grała w następującym składzie:
Agnieszka Nawrocka w bramce,
Agnieszka Siedlecka, Julia Szelepusta, Joanna Ludwikowska, Michalina Krupa, Aleksandra Zalewska i
gościnnie Weronika Kiepura ze SP
Nr 4 w Łęcznej.
SP w Dratowie zajęła doskonałe
drugie miejsce, przegrywając w finale
z Janowem Lubelskim 2:3. Po drodze
pokonała Chełm 6:0, Zamość 4:0, Lublin 4:2, Białą Podlaskę 6:3.
Najwięcej bramek strzeliła Weronika Kiepura – 11, następnie Julia

Szelepusta - 9, Agnieszka Siedlecka –
2. Weronika Kiepura została wybrana

najlepszą zawodniczką turnieju
i weszła w skład reprezentacji
województwa lubelskiego na
finał krajowy, który odbędzie się
2.05.2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie, natomiast
Agnieszka Nawrocka najlepszym
zawodnikiem drużyny Szkoły

Oblali egzamin
W Święta Wielkanocne zawodnicy Górnika Łęczna wchodzili jako
lider rozgrywek oraz zespół, który nie
przegrał meczu od piętnastu kolejek.
Oprócz zielono – czarnych w walce
o ekstraklasę pozostały jeszcze GKS
Bełchatów i Arka Gdynia. Wygrane z
tymi zespołami znacznie przybliżyłby
górników do awansu. Podopieczni
Jurija Szatałowa w Wielką Sobotę
mierzyli się w Łęcznej z wiceliderem z
Bełchatowa, a pięć dni później czekał
ich mecz w Gdyni. Do zgarnięcia było
sześć punktów, jednak piłkarze Górnika
nie zdołali zdobyć ani jednego.
Bardzo interesująco zapowiadało
się „świąteczne” starcie z GKS-em
Bełchatów. Już na dwie godziny przed
początkiem meczu pod stadionem
tworzyły się kolejki do kas biletowych.
Na łęczyńskich trybunach zasiadło
tego dnia około 3500 widzów, co jest
rekordem frekwencji w tym sezonie.
Gospodarze mający najbardziej solidną
obronę ( szesnaście bramek straconych
od początku rozgrywek) z zespołem,
który według wielu ekspertów dysponuje najlepszym składem w całej
pierwszej lidze.
Na wysokości zadania w Wielką
Sobotę stanęli jednak wyłącznie kibice
obu drużyn, którzy przez cały mecz
głośno dopingowali swoje zespoły.
Pierwsze trzydzieści minut spotkania to
przede wszystkim mnóstwo niedokładnych podań z obu stron. Obie jedenastki
skupiły się przede wszystkim na tym,
by nie dopuścić rywali do sytuacji
podbramkowych. Bardzo widoczny w
grze Górnika był brak kontuzjowanego
Łukasza Zwolińskiego. W jego miejsce
grał Arkadiusz Woźniak, jednak wypożyczonego z Zagłębia Lubin napastnika
częściej można było zobaczyć przed polem karnym lub na skrzydłach, zamiast
w „szesnastce” przeciwnika.
Zapewne niewiele osób zapamiętałoby cokolwiek z pierwszej połowy,
gdyby nie bramka dla Bełchatowa,
zdobyta zresztą w kontrowersyjnych

Podstawowej w Dratowie broniąc rewelacyjnie w meczu finałowym. Opiekunem drużyny był Wiktor Bodzak a
dobrym duchem Andrzej Markut.
To był już piąty udział dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej w Dratowie w finale wojewódzkim „Z
podwórka na stadion o Puchar
TYMBARKU”.
redil.

okolicznościach przez Turkovsa. Łotewski napastnik oddał celny strzał przy
dużym udziale jednego z braci Maków,
który znajdując się na pozycji spalonej
uniemożliwił Sergiuszowi Prusakowi
skuteczną interwencję. Sędzia boczny zasygnalizował spalonego, natomiast arbiter
główny spotkania zinterpretował sytuację
na korzyść gości i podopieczni Jurija Szatałowa dostali gola „do szatni”.
Chwilę po rozpoczęciu drugiej
części spotkania było już 0:2. Po raz
kolejny duży udział przy zdobyciu
bramki miał Turkovs. Łotysz w pojedynkę rozmontował obronę Górnika i
idealnym podaniem obsłużył Michała
Maka, a ten spokojnie umieścił piłkę
w siatce.
Zawodnicy gospodarzy próbowali
odrabiać straty, jednak tego dnia nie
wyglądało to najlepiej. Jurij Szatałow
zmienił kiepsko grającego Woźniaka
i łęcznianie przez ostatnie trzydzieści
minut grali bez nominalnego napastnika. Zielono – czarni atakowali dość
chaotycznie, strzelali z dystansu, ale nie
zdołali strzelić chociażby bramki honorowej. Ponadto ostatnie kilka minut
gospodarze grali w osłabieniu z powodu
czerwonej kartki dla Lukasa Bielaka.
Piłkarze GKS-u Bełchatów po zwycięstwie w Łęcznej zrzucili górników na
drugie miejsce w tabeli.
Szansą na rehabilitację dla piłkarzy
Górnika Łęczna był mecz w Gdyni,
przeciwko zajmującej trzecie miejsce
w lidze Arce. Wzmocnieni przed rundą
wiosenną Bartoszem Ślusarskim żółto
– niebiescy przystępowali do spotkania
z Górnikiem w roli faworyta. Pierwsza
połowa zakończyła się bezbramkowym
remisem, mimo dogodnych sytuacji
z obu stron. Goście z Łęcznej mogli
prowadzić 0:1. Sam na sam z bramkarzem wychodzili Arkadiusz Woźniak i
Sebastian Szałachowski, jednak pozycję
spaloną zasygnalizował sędzia linowy.
Kilkanaście minut później zawodnicy
Arki mogli objąć prowadzenie po sytuacyjnym strzale Ślusarskiego. Ude-

rzenie napastnika gospodarzy pewnie
złapał Sergiusz Prusak.
O ile w pierwszej połowie defensywa górników radziła sobie z
atakami Arki całkiem dobrze, to druga
odsłona pod tym względem wyglądała
wyjątkowo kiepsko. Arkowcy w kilka
minut drugiej odsłony rozbili łęczyńską
obronę. Najpierw w 54 minucie dla Arki
trafił doświadczony Ślusarski, natomiast
kilka minut później zielono – czarni po
błędzie Patrika Mraza stracili drugiego
gola. Słowacki obrońca sprokurował
rzut karny i z czerwoną kartką wyleciał z boiska. Pewnym egzekutorem
jedenastki był młody pomocnik Arki
– Mateusz Szwoch. Odrabiać straty
zawodnicy Górnika zaczęli w końcówce
spotkania, gdy jeden z zawodników
gospodarzy również opuścił boisko z
czerwoną kartką. Bramkę na 2:1 dla
gości trzy minuty przed końcem strzelił
Kozacuks. Idealną sytuację na doprowadzenie do remisu miał Bartłomiej
Niedziela, ale nieczysto trafił w piłkę
i łęcznianie z Gdyni nie przywieźli
nawet punktu.
W kolejnym meczu zielono-czarni
na własnym boisku zmierzyli się z
Energetymiem Rybnik. Patrząc przed
tym spotkaniem na pozycje obydwu
drużyn w tabeli wydawało się, że spotkanie powinno zostać zdecydowanie
rozstrzygnięte na korzyść naszego
zespołu. Niestety tak się nie stało i to
mimo znaczącej przewagi Górnika.
Pomimo zdobycia pierwszej bramki nasza drużyna zeszła z boiska pokonana.
Decydującą bramkę goście zdobyli już
w doliczonym czasie gry.
Porażki Górnika z bezpośrednimi
rywalami do awansu znacznie skomplikowały łęcznianom sytuację w tabeli.
Wciąż wszystko pozostaje w nogach
podopiecznych Jurija Szatałowa. Do
lidera brakuje łęczynianom 4 pkt, natomiast trzecia w tabeli Arka m tylko
jeden punkt mniej. Zajęcie jednego
z dwóch pierwszych miejsc w tabeli
będzie na pewno trudniejsze, zwłaszcza
że do końca pozostało jeszcze sporo
kolejek.
Ł. Olszewski, T. Pastuszak

Czubacki, Jarosław Mazurkiewicz.
Opiekun drużyny: Mariusz Łagodziński.
redil.
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Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM nosidełko samochodowe
dla dziecka od 1 m-ca życia, Cena 50 zł.
Stan bardzo dobry. Tel. 692 535 366
WYKONUJEMY meble kuchenne pod
wymiar, szafy przesuwne, zabudowy
wnęk, meble łazienkowe, przedpokojowe. Krótkie terminy, atrakcyjne ceny!
Pomiar, projekt i wycena GRATIS! Tel.
698 566 389
Sprzedam działkę budowlaną 14 ar
położoną w Łęcznej przy ul. Ogrodowej.
Tel. 500 727 669
Sprzedam mieszkanie 36m2, ul. Gwarków, przerobione na dwa pokoje, kuchnia, łazienka, duży balkon. Cena do
negocjacji. Tel. 81 752 21 58
Sprzedam kawalerkę 32m2, dwa pokoje,
8 piętro. Tel. 665 324 742
Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe M-4 (60,5m2) w Łęcznej przy
ulicy Skarbka 1, III piętro (na ścianach
gładź, podłoga – parkiet, stolarka okienna
drewniana trzyszybowa, łazienka i toaleta
po remoncie). Tel. 607 741 578
Sprzedam dwie działki budowlane w
Turowoli, każda po 15 ar o wymiarach
38,5x39m, uzbrojone, przepiękna okolica
z dostępem do rzeki lub zamienię na nowe
mieszkanie w Lublinie lub w Warszawie.
Cena 110 000 tys zł za każdą działkę. Tel.

693 299 262 lub 0044 771 630 7423
Sprzedam działkę budowlaną 25ar w
Uciekajce gm. Ludwin, ogrodzona, prąd,
woda, domek. Cena 65 000 zł do negocjacji. Tel. 609 090 584, 782 271 090
Sprzedam dom w Łęcznej ul. Leśna 22,
pow 326m2, użytkowa 155m2. Cena do
uzgodnienia. Tel. 516 340 181.
Sprzedam dom z działką 12 ar., 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, garaże 2 pomieszczenia, os. Milejów, cena do uzgodn. Tel.
607 115 654
Sprzedammieszkanie, 64m2, parter,
ul. Sikorskiego 6, cena 220 tys. zł. Tel.
606 194 026
Sprzedam mieszkanie M-4, 63 m2,
własnościowe, os. Bobrowniki, I piętro.
Atrakcyjna cena do uzgodnienia. Tel. 81
462 74 72 lub 608389 355
Sprzedam mieszkanie M-4, 59,5 m2, ul.
Obrońców Pokoju, cena do uzgodnienia.
Tel: 791 956 009
Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Witaniów o powierzchni 30 ar.
Dojazd z drogi głównej Łęczna – Zezulin.
Dostępne wszystkie media. W sąsiedztwie zabudowy jednorodzinne. Cena
3tys. za ar. Tel: 503 721 244
Sprzedam mieszkanie M-5, 72 m2,
wykończone, do zamieszkania od zaraz.
ul. Spacerowa. Pilnie! Cena 3500zł/m2.
Tel. 609 965 098

Hycel w Łęcznej zarobił 60 tysięcy złotych
60 tysięcy złotych wydano w
ubiegłym roku na wyłapywanie, przetransportowanie i utrzymywanie w
schroniskach bezpańskich psów z terenu
gminy Łęczna. Kwota może przywrócić
o zawrót głowy, bo zapłacono ją za 48
psów. Stawki wynikały z przetargu i nie
były wcale najwyższe...
W tym samym czasie wpływy z
opłaty za posiadanie psa zasiliły konto
miasta na kwotę 12.940 złotych. Większość właścicieli psów nie reguluje
obowiązkowej składki za czworonoga
i nie sprząta po swoim pupilu.

Psy w Łęcznej najczęściej biegają
bez kagańców i nie są prowadzane na
smyczy. Daleko nam do zachodu gdzie
właściciele psów swoje obowiązki
traktują poważnie.
Niestety w naszym mieście psy
często są traktowane jak zabawki,
które można wyrzucić na wakacje.
Najbardziej cierpi na tym zwierzę, a
koszt ponosimy my wszyscy. Za 60
tysięcy złotych można byłoby wybudować trzy place zabaw z prawdziwego
zdarzenia.
BB

Dzień Otwartych Drzwi w ZSG
„W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym podejmuje
decyzję wpływającą na jego przyszłe losy,
kiedy na skrzyżowaniu wielu dróg musi
wybrać jedną z nich…” - Mario Puzo.
W najbliższym czasie uczniowie klas
trzecich gimnazjum staną przed trudnym
wyborem dotyczącym dalszej edukacji.
Aby nieco ułatwić im ten wybór 1 kwietnia
2014r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
otworzył swoje drzwi przed uczniami gimnazjów. W tym dniu szkoła górnicza gościła
w swoich murach blisko trzystu gimnazjalistów m.in. ze szkół w Cycowie, Ludwinie,
Łęcznej, Mełgwi, Milejowie, Puchaczowie,
Urszulinie, Sosnowicy i Spiczynie.
Przybywających gości witali przed
budynkiem szkoły uczniowie w górniczych mundurach, zapraszając do Sali
im. prof. Jana Samsonowicza na oficjalne
„otwarcie drzwi” przez dyrektora szkoły
Arkadiusza Maruchę.
- Chciałem wszystkich was serdecznie
i ciepło powitać w murach naszej szkoły –
powiedział Dyrektor - Cieszę się, że tak
licznie przybyliście na Dzień Otwarty.
Pomimo, że nasza szkoła jako samodzielna
jednostka funkcjonuje dopiero od pięciu
lat jest już dobrze znana w środowisku lokalnym. Zaczynaliśmy skromnie, od trzech
sal, teraz zajmujemy cały czteropoziomowy
segment a mimo to odczuwamy brak pomieszczeń. Szkoła cały czas dynamicznie
rozwija się, wzbogaca bazę dydaktyczną
oraz zaplecze na warsztaty zawodowe.
Dużą atrakcją Dnia Otwartego był
koncert rockowy szkolnego zespołu
„Wehikuł”. Następnie grupa teatralna „Liberum Veto” wystąpiła z przedstawieniem
„Górnik i Ma-rayla”. Cześć artystyczną
przygotowała nauczycielka języka polskiego Marzena Golan.
W tematykę górniczą odwiedzających wprowadzała wystawa obrazów Walentego Bąbelewskiego pt. „Moja robota
w kopalni”. Mieli oni jednocześnie okazję
osobiście porozmawiać z artystą, byłym
górnikiem, dowiedzieć się jak wyglądała

kiedyś praca pod ziemią.
Dla spragnionych ruchu przygotowany
został specjalny zestaw gier w technologii
Kinect czyli połączenie aktywności fizycznej z porywającą rozrywką. Uczniowie mieli
możliwość poczuć się jak na zawodach w
tenisie ziemnym, grze w golfa czy futbol
amerykański. Dużo radości i śmiechu,
zwłaszcza obserwującym, dostarczyła gra
w której zawodnicy mieli przy użyciu rąk i
nóg zaklejać w szklanym pojemniku dziury,
przez które wlewała się woda.
Najbardziej oblegane było „Stoisko
Wiedzy”, gdzie chętni mogli sprawdzić
swoją wiedzę górniczą i wygrać torbę z
logiem szkoły, kubek, smycz, a nawet
Skarbka – ducha kopalni. Jak się okazało
znajomość górniczych zagadnień nie jest
obca młodym ludziom. Poradzili sobie
znakomicie z pytaniami typu: Jakie narzędzia są przedstawione na czaku górniczym?
Jakie są kolory kogucich piór na czaku
górniczym? Kto jest patronem górników?
Uczniowie, którzy w tym dniu zawitali w mury ZSG, mogli zwiedzić budynek
szkoły, obejrzeć każdą salę lekcyjną, poznać
historię szkoły i osiągnięcia jej uczniów oraz
porozmawiać z nauczycielami i uczniami.
W pracowniach przedmiotów zawodowych
zobaczyli w jakie urządzenia i przyrządy
są one wyposażone oraz czego uczy się
młodzież na zajęciach praktycznych. Przez
chwilę mogli poczuć się uczniami szkoły
górniczej, zasiadając w szkolnych ławkach
i biorąc aktywny udział w lekcjach.
W trakcie zwiedzania gimnazjaliści
obejrzeli przygotowane specjalnie dla nich
wystawki dotyczące: życia szkoły, oferty
edukacyjnej, zasad rekrutacji, działalności
Koła Dziennikarsko-Fotograficznego i
Szkolnego Koła Sportowego. W bibliotece wyłożone zostały kroniki szkoły, w
których mogli prześledzić bogatą historię
Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili ZSG w Łęcznej. Mamy nadzieję,
że spotkamy się z nimi we wrześniu jako
nowymi uczniami ZSG.
zsg

Sprzedam mieszkanie M-3, Łęczna, os.
Samsonowicza, po remoncie, zadbane,
47m2, cena do uzgodnienia. Tel. 697274-535, 669-360-600
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia Stara Wieś, 36 ar, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd, atrakcyjna
lokalizacja. Cena do uzgodnienia. Tel.
697 154 093.
Sprzedam mieszkanie M-4 (58m2).
3/3p. przy ul. Bogdanowicza (c. 210 tys.
zł). Istnieje możliwość kupna garażu.
Więcej szczegółów: t. 512-315-915 lub
511-353-194
Sprzedam mieszkanie M-5, 72 m2
w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza. Tel:
602 682 322
Sprzedam działkę budowlaną na Podzamczu. Cena do uzgodnienia. Tel. 53
78 78 185
Ogłoszenia firmowe
Usługi Nadzoru Budowlanego – kierownik
budowy domów, inspektor nadzoru.
Adaptacje projektów typowych.
Przeglądy roczne szkół, przedszkoli
i budynków użyteczności publicznej.
Marian Małyska, Łęczna,
ul. Orląt Lwowskich 2/20, tel. 660 237 734

Logopeda z dojazdem do Pacjenta

na terenie powiatu łęczyńskiego.
W cenie pomoce i materiały do ćwiczeń.
Rachunek. 25zł/30 minut.
Tel. 887-51-43-58

ANGLOFUN rozstrzygnięty
Dnia 8 kwietnia 2014 roku Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Piasecznie wraz z Centrum Języka
Angielskiego Helen Doron w Łęcznej
zorganizowały Międzyprzedszkolny
Konkurs Języka Angielskiego ANGLOFUN. Patronat honorowy nad
konkursem objął Wójt Gminy Ludwin
p. Andrzej Chabros.
Zadania konkursowe przeprowadzone zostały w bardzo aktywnej
formie, a nasi mali uczestnicy świetnie
się bawili i dzielnie odpowiadali na
wszystkie pytania. W przygodzie z językiem angielskim uczestniczyły dzieci z
przedszkoli z powiatu łęczyńskiego.
I miejsce zajęły ex aequo Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej oraz
Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej.
II miejsce Przedszkole Publiczne nr 1
w Łęcznej, III miejsce ex aequo Przedszkole Publiczne nr 4 w Łęcznej oraz
Przedszkole w Piasecznie.
Gratulujemy wszystkim! Dziękujemy za udaną zabawę i zapraszamy
ponownie za rok.
hd

„Przez żołądek do serca”
-profilaktyka chorób układu krążenia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
alarmuje, że główną przyczyną śmierci na
całym świecie są choroby układu sercowonaczyniowego. Obejmują one grupę zaburzeń funkcjonowania mięśnia sercowego i
naczyń krwionośnych, m.in. nadciśnienie
tętnicze, miażdżycę, chorobę niedokrwienną
serca, zawał mięśnia sercowego, zatorowość
płucną czy zakrzepicę żył.
Jeżeli twoja dieta składa się głównie
z tłustych, ciężkostrawnych potraw, będących źródłem cholesterolu i nasyconych
kwasów tłuszczowych oraz obfituje w
cukry proste (słodycze, słodkie napoje,
pieczywo pszenne, ryż biały, makaron
pszenny itp.) narażasz się na choroby
układu sercowo-naczyniowego, otyłość i
cukrzycę typu 2.
W profilaktyce chorób układu krążenia zalecane jest utrzymanie prawidłowej
2
masy ciała (BMI= 20-25kg/m ), prawidłowe zwyczaje żywieniowe, regularna
aktywność fizyczna, niepalenie papierosów, niespożywanie nadmiernej ilości
alkoholu, ograniczenie stresu.
Wprowadzając niewielkie zmiany w
sposobie odżywiania możemy skutecznie
obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczy-

niowych. Możemy bazować jedynie na
ogólnych zaleceniach dietetycznych tj.:
obniżenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, nasyconych kwasów tłuszczowych, ograniczenie spożycia wyrobów
cukierniczych, żywności typu fast food,
węglowodanów prostych, zwiększeniu
podaży warzyw i owoców. Jednak wykwalifikowany dietetyk indywidualnie
dobierze nam plan żywieniowy dostosowany do masy ciała, wieku, płci czy stanu
zdrowia. Pamiętajmy, że w momencie
pojawienia się pierwszych symptomów
choroby powinniśmy zmienić dotychczasowy styl życia gdyż wówczas możemy
uniknąć leczenia farmakologicznego.

