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Pojezierze: Po tym, jak przyszłość 
Bogdanki wydaje się już nie budzić 
wątpliwości, drugą najważniejszą 
sprawą, która będzie decydowała 
o tempie rozwoju i jakości życia w 
naszym regionie jest perspektywa 
budowy elektrowni węglowej. Jej 
lokalizacja w stolicy powiatu to duże 
pieniądze dla budżetu jedynego miasta 
w powiecie i praca dla mieszkańców. 
Jak włodarz gminy ocenia szanse na 
lokalizację elektrowni właśnie w oko-
licach Łęcznej?

Teodor Kosiarski: W dalszym ciągu 
rozpatrywane są dwie lokalizacje budowy 
elektrowni. Jedną stanowi Łęczna a kon-
kretnie Stara Wieś, druga to Zawadów w 
gminie Puchaczów. Można powiedzieć, 
że po uchwaleniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obie 
gminy mają jednakowe szanse na budowę 
takowej elektrowni. Różne jest jednak 
zaawansowanie przygotowań do budowy 
przez samych inwestorów. GDF SUEZ, 
który chce budować w gminie Łęczna, 
ma już wykupione grunty pod elektrow-
nię i może zacząć dalsze procedury – 
głównie środowiskowe, natomiast PGE 
nie jest właścicielem gruntów i nie może 
podejmować takich działań. Trudno dzi-
siaj ocenić determinację PGE do wykupu 
gruntów od gminy Puchaczów i indywi-
dualnych właścicieli czy też stworzenia 
spółki celowej z gminą, bo bez względu 
na wybór rozwiązania PGE ma aktualnie 
minimum od dwóch do sześciu miesięcy 
opóźnienia w stosunku do konkurenta. I 
tyle na dzisiaj można powiedzieć. 

Pojezierze: Co władze gminy 
zrobiły i jeszcze mogą zrobić, aby elek-
trownia w Łęcznej stała się faktem?

TK: To co należało do mnie jako 
burmistrza jak i do Rady Miejskiej 

zostało zrobione. Reszta należy do 
inwestora. Oczywiście jeśli inwestor 
będzie miał jakieś problemy w rozwią-
zywaniu których władze Łęcznej będą 
mogły pomóc to deklaruję tutaj, że będę 
do dyspozycji o każdej porze dnia czy 
nocy. Podobnie jak Rada, która przecież 
zmianę planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwaliła jednogłośnie.

Pojezierze: Wiemy jednak, że 
Pan w sprawę elektrowni w gminie 
Łęczna zaangażował się bardziej niżby 
to wynikało ze zwykłego wypełniania 
obowiązków.

TK: Z tematem budowy elektrowni, 
w innym układzie inwestorskim, zetkną-
łem się już w latach 1995-97. Wtedy nic z 
tego nie wyszło. Parę lat temu, w związku 
z zainteresowaniem różnych firm bu-
dową elektrowni w naszych okolicach, 
zacząłem jako burmistrz poszukiwać w 
gminie Łęczna terenu najbardziej odpo-
wiedniego pod taką inwestycję – zarówno 
pod względem środowiskowym jak i 
biznesowym oraz technicznym. Kiedy 
okazało się, że w grę wchodzą grunty 
rolne indywidualnych właścicieli odby-
łem szereg spotkań z rolnikami celem 
przekonania i zachęcenia ich do sprze-
daży tych gruntów. W ten sposób niejako 
pomogłem inwestorowi nabyć grunt pod 
budowę elektrowni, której powstanie leży 
w interesie gminy i jej mieszkańców. 

Dzisiaj Łęczna nastawiona jest na 
usługi oraz stanowi sypialnię dla pra-
cowników LW Bogdanka i firm z nią 
związanych. Natomiast po wybudowaniu 
elektrowni można by już mówić o gminie 
usługowo-przemysłowej. Za tym poszła-
by konieczność rozwoju infrastruktury 
technicznej gminy, głównie drogowej. 
Przybyłoby oczywiście kilkaset nowych 

Rozmowa z Teodorem Kosiarskim, burmistrzem Łęcznej

Zdrowe finanse gminyDni Łęcznej zakończone

W najnowszym rankingu Dziennika 
Wschodniego „Złota setka 2010” z te-
renu powiatu łęczyńskiego znalazły się 
tylko dwie firmy, obie z Bogdanki, czyli 
powiązane ze sobą Lubelski Węgiel 
Bogdanka (na miejscu 5) i Łęczyńska 
Energetyka (miejsce 65). Jak piszą 
dziennikarze DzW: Setka największych 
firm to nasi najlepsi pracodawcy, inwe-
storzy, eksporterzy i podatnicy – bez 
nich Lubelszczyzna nie wyglądałaby 
tak samo. Łęczyńskie bez Bogdanki 
wyglądałaby tak jak sąsiedni powiat 
włodawski, który nie ma ani jednego 
reprezentanta w „setce” i ma 21 proc. 
bezrobocie – największe w wojewódz-
twie lubelskim.

Tymczasem LW Bogdanka to nie 
tylko jeden z największych pracodaw-
ców w województwie (4 miejsce – 4052 
pracowników) ale do tego osiągająca 

Tylko Bogdanka

dok. na str. 2

Tym razem Dni Łęcznej można uznać za udane. Sprawiły to głównie występy dwóch 
zespołów - Czerwonych Gitar i Video. Pierwszy z nich zagrał niezapomniane przeboje 
jak „Nie zadzieraj nosa”, „Kwiaty we włosach”, „Matura” czy „Biały krzyż”, przy któ-
rych świetnie bawili się zarówno starsi, młodzież  i dzieci. Natomiast niedzielny koncert 
Video skierowany głównie do młodszej widowni, pomimo deszczowej aury,  ściągnął 
rekordową liczbę widzów, chyba przekraczając najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Imprezy towarzyszące również cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Jak pokazały tegoroczne Dni Łęcznej, skrócenie imprezy, za to z udziałem popu-
larnych gwiazd, wychodzi takiemu przedsięwzięciu tylko na dobre. Tak trzymać.
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- Udział w projekcie „Alternatywy 
3 – zdobądź nowy zawód z Powia-
tem Łęczyńskim” dał mi możliwość 
zdobycia uprawnień przewodnika po 
Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. 
Dzięki temu oraz dzięki zawartym 
podczas kursu znajomościom wspólnie 
z koleżankami zorganizowałyśmy już 
kilka wycieczek do Poleskiego Parku 
Narodowego i Chełma zarówno dla 
dzieci, z którymi na co dzień pracuję, 
jak i dla dorosłych – mówi Jolanta 
Biały z Ziółkowa, jedna z uczestniczek 
projektu.

Uprawnienia przewodnika w ra-
mach projektu zdobyło łącznie 14 osób, 
19 osób ukończyło profesjonalny kurs 
grafiki komputerowej, a 20 mieszkań-
ców powiatu wzięło udział w szkoleniu 
specjalista ds. public relations. Wybór 
oferowanych przez Starostwo Powiato-
we w Łęcznej kierunków szkoleń wyni-
kał z analizy regionalnego rynku pracy, 
gdzie do zawodów które są i nadal 
będą poszukiwane należą m.in. zawody 
związane z grafiką komputerową, me-
diami, a  także z turystyką. Promocja  

i umiejętność kreowania pozytywnego 
wizerunku aktualnie stanowią ważny 
element konkurencyjności podmiotów 
gospodarczych na rynku. Pracodawcy 
poszukują więc osób posiadających 
kwalifikacje zawodowe w tym zakre-
sie. W Łęcznej i w okolicach brakuje 
również przewodników terenowych po 
Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim. 
Ukończenie proponowanych szkoleń, 
wraz z modułami uzupełniającymi 
(kurs komputerowy, kurs j. angielskie-
go, trening efektywności osobistej) 
daje zatem uczestnikom projektu realne 
szanse na zmianę swojej pozycji na 
rynku pracy. 

Bezpłatne szkolenia przeznaczo-
ne były dla 54 osób zatrudnionych 
w rolnictwie lub u pracodawców 
przechodzących procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne, które z własnej ini-
cjatywy chciały się przekwalifikować 
lub zmienić wykonywany zawód. Pełen 
cykl szkoleń realizowany był od wrze-
śnia 2009 roku do kwietnia 2011 roku. 
W maju uczestnicy projektu spotkali 
się na konferencji podsumowującej. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdobyli nowy zawód

Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Funduszy Europejskich, 
Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Okres realizacji: 01.06.2009 – 30.06.2011
Wartość: 466.178,50 zł, z czego 85 proc. pokrywa Unia Europejska, 15 proc. budżet 
państwa, 0 proc. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Cel projektu: poprawa zdolności adaptacyjnych mieszkańców powiatu do zmian 
zachodzących w gospodarce w latach 2009 – 2011
Zakres projektu: szkolenia zawodowe, szkolenia uzupełniające.

Podstawowe dane o projekcie

Za rok widok samolotów nad 
niebem w okolicach naszego miasta 
stanie się codziennością. Czy będzie 
głośniej?

W 2012 roku ma powstać lotnisko 
w Świdniku. Pas startowy zaprojekto-
wano w ten sposób, aby ruch lotniczy 
omijał Lublin.

– Samoloty star-
tują i  lądują pod 
wiatr. Według pomia-
rów najczęściej wieje 
w kierunku zachod-
nio-południowym od 
lotniska w Świdniku, 
czyli w stronę Zale-
wu Zemborzyckiego. 
Patrząc w przeciw-
nym kierunku po li-
nii prostej jest Łęczna – mówi Piotr 
Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego 
Lublin – firmy, która buduje lotnisko 
w Świdniku.

I dodaje. - Samoloty będą zatem 
przelatywać w okolicach Łęcznej. 

Ale śpijcie spokojnie, łęcznianie – 
ciężarówki wiozące gruz z Bogdanki 
są hałaśliwsze niż samoloty, które 
pojawią się nad waszym niebem – 
uspokaja Jankowski.   

- Odległość 20 km między Łęczną a 
Świdnikiem jest na tyle duża, że samoloty 
nie będą utrudniać życia mieszkańcom. 

Poza tym obecnie są tak budowane, żeby 
nie hałasować, mają na przykład dużą 
prędkość wznoszenia - tłumaczy Prof. 
Jacek Rokicki z Instytutu Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej. 

Kamil Kulig

Będą latać nad Łęczną

Nauczą się tworzyć mapy, bez 
których nie może powstać domek na 
działce, opracować plan zagospodaro-
wania przestrzennego, obsłużyć pro-
gramy komputerowe do dokładnych 
pomiarów terenowych.

Takie umiejętności nabędą ucznio-
wie Zespołu Szkół im. Króla Kazimie-
rza Jagiellończyka w Łęcznej na nowym 
kierunku – technikum geodezyjnym. 

- Jego absolwenci będą mieli 
dobrze płatny zawód, poszukiwany w 
naszym regionie, m. in. ze względu na 
rozwój budownictwa indywidualnego. 
Mogą znaleźć także pracę w Bogdance 
– mówi Halina Zielińska, kierownik 
szkolenia praktycznego w „Jagiel-
lończyku”. Uczniowie będą odbywać 
cztery tygodnie ćwiczeń geodezyjnych 
(dwa w klasie maturalnej) i dwa tygo-
dnie praktyk zawodowych w biurach 
geodezyjnych. Praktyki zaczną się już 
w pierwszej klasie.  

Oprócz geodezji, szkoła oferuje 
także technikum informatyczne i archi-
tektury krajobrazu, a także kształcenie 
w zawodzie fryzjera i technologa robót 
wykończeniowych (zasadnicza szkoła 
zawodowa). 

Od września „Jagiellończyk” prze-
nosi się na ul. Bogdanowicza, ale doku-
menty przyjmowane są w budynku przy 
Litewskiej 16.                                 kk

Zostań geodetą

Około 20 nurków rozpoczęło 
sprawdzanie stanu dna jeziora Piasecz-
no. Od kilku lat odkąd od strony ośrodka 
wypoczynkowego Resort Piaseczno 
powstało molo, na tę część jeziora 
zjeżdżają się tłumy turystów wypoczy-
wających w słoneczne dni. Niestety nie 
każdy z nich dba, aby zabrać ze sobą 
własne śmieci, więcej - część z nich po 
prostu wyrzuca je do wody!

Aby zwrócić uwagę wypoczywa-
jących oraz przeciwdziałać pogarszaniu 
stanu zbiornika  pojawił się pomysł 
nurków z DIVE SERVICE, aby w po-
rozumieniu z wójtem gminy Ludwin 
Andrzejem Chabrosem zajrzeć na dno je-
ziora oraz sprawdzić stan 
czystości tego akwenu.

-  Spodz iewamy 
s ię  uzb ierać  jeden 
kontener śmieci spod 
samego mola - mówi 
Łukasz Rosiński, jeden 
z nurków zaangażowa-
nych w akcje. Jesteśmy 
przekonani ze każdy z 
nas chciałby nurkować 
w czystych wodach, 
więc chcemy oddać 
choć trochę szacun-
ku dla tego zbiornika 

wodnego oczyszczając go z pozosta-
łości które zalegają na dnie. Zdajemy 
sobie sprawę że nie jesteśmy w stanie 
oczyścić całości dna, ale spróbujemy 
posprzątać zachodnią część tego pięk-
nego jeziora, od strony ośrodka Resort 
Piaseczno –  dodaje Łukasz.

- Z roku na rok  na tej stronie je-
ziora ludzi przybywa, a do tej pory nikt 
nie pomyślał o oczyszczeniu dna stąd ta 
inicjatywa.  Zobaczymy jakie będą rezul-
taty przeprowadzonej akcji – stwierdził 
Andrzej Chabros wójt gminy Ludwin.

 Oczyszczanie jeziora rozpoczęło 
się we wtorek 14 czerwca 2011. 

                                            (Piot)

Oczyszczą dno jeziora Piaseczno

świetne wyniki ekonomiczne. Według 
rankingu, pomimo trudnej branży, kopal-
nia zajmuje na Lubelszczyźnie czwarte 
miejsce pod względem rentowności 
(18,7 proc. netto) i drugie pod względem 
najwyższego zysku brutto. Z ponad 288 
milionami zysku dała się wyprzedzić 
tylko PGE Dystrybucja działającej w 
zyskownej branży dystrybucji energii 
elektrycznej i zatrudniającej ogółem 
12,5 tys. pracowników.

Identyczny układ tabeli jest w 
kategorii najbardziej zyskownych 
firm - Bogdankę wyprzedza tylko PGE 
Dystrybucja. O prawdziwej sile tych 
dwóch firm świadczy jednak fakt, że 
wysokie zyski nie są przejadane ale 
służą rozwojowi przedsiębiorstw. Obie 
znalazły się na czele największych inwe-
storów. W 2010 roku PGE Dystrybucja 
zainwestowała ponad miliard złotych, 
LW Bogdanka 617 mln zł. Trzecia pod 
tym względem firma - Zakłady Azotowe 
Puławy jedynie 200 mln zł.

Sklasyfikowana generalnie na 65 
miejscu Łęczyńska Energetyka też 
ma się czym pochwalić, znalazła się 
bowiem wśród firm o najwyższej dyna-
mice przychodów. Osiągając ponad 80 
proc. wzrost w 2010 roku w stosunku do 
2009, zapewniła sobie 5 miejsce pod tym 
względem w województwie lubelskim.

R. Nowosadzki

Tylko Bogdanka
dok. ze str. 1Aresztowani za napad

Na wniosek prokuratora sąd zasto-
sował trzymiesięczny areszt dla dwóch 
mieszkańców gm. Ludwin w wieku 19 
i 20 lat. Mężczyźni 28 maja nad ranem 
dokonali rozboju na pracowniku stacji 
paliw w gm. Puchaczów. Po dwóch go-
dzinach od zdarzenia zostali zatrzymani 
przez policjantów. Zgodnie z kodeksem 
karnym za to przestępstwo grozi kara do 
12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło o godzinie 
3.00. Dyżurny łęczyńskich policjantów 
otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości 
Stara Wieś gm. Puchaczów doszło do 
napadu na pracownika stacji paliw. Na 
miejsce zostali skierowani policjanci. 
Okazało się, że dwóch nieznanych 
mężczyzn weszło do sklepu przy stacji 
paliw i zaatakowali pracownika.  Bili go 
i kopali po co całym ciele, a następnie 
uciekli zabierając saszetkę z pieniędzmi 
w kwocie 450 zł. W wyniku tego zda-
rzenia pokrzywdzony doznał ogólnych 
potłuczeń ciała.

Policjanci rozpoczęli poszukiwa-
nia za sprawcami tego zdarzenia. Użyty 
do poszukiwań pies tropiący podjął 
trop. Po dwóch godzinach od zgłosze-
nia mundurowi z Zespołu Patrolowo 
- Interwencyjnego zauważyli w  miej-
scowości Puchaczów dwóch mężczyzn 
stojących przy samochodzie, którzy 
odpowiadali rysopisom sprawców. 
Mężczyźni na widok funkcjonariuszy 
zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu 
zostali zatrzymani. Okazali się nimi 
dwaj mieszkańcy gm. Ludwin w wie-
ku 19 i 20 lat. W chwili zatrzymania  
byli pijani. Mieli od ponad promila 
do blisko 1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. Policjanci odzyskali część 
skradzionych pieniędzy.  

Za tego typu przestępstwo zgodnie 
z kodeksem karnym grozi kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.
Płonący wóz

6 czerwca br. ok godz. 15 w miej-
scowości Grądy gm. Ludwin doszło do 
pożaru wozu z sianem. Do zdarzenia 
pojechał zastęp ratowniczo – gaśniczy z 
JRG Łęczna oraz jednostkę OSP Ludwin. 
Na miejscu stwierdzono, że na  poboczu 
drogi stoi wóz z palącym się sianem. 
Pożar ugaszono. 
Ranny motocyklista

7 czerwca o godz. 18 w Łęcznej na 
ul. Górniczej na skrzyżowaniu doszło 

do zderzenia motocykla z samochodem 
osobowym. Zespół karetki pogotowia 
udzielił pomocy poszkodowanemu mo-
tocykliście, a zastęp ratowniczo-gaśniczy 
z JRG Łęczna uprzątnął skrzyżowanie z 
elementów uszkodzonego motocykla.
Wędliny w Wieprzu

Ponad 50 kilogramów hermetycznie 
zamkniętych wędlin wyłowili strażacy 
w czwartek 9 czerwca z Wieprza w 
okolicach Zawieprzyc i Wólki Rokickiej. 
To tylko część wędlin, jakie nieznany 
sprawca wrzucił do rzeki. 

O pływających w Wieprzu wędli-
nach policję poinformował mężczyzna, 
który kąpał się w rzece. Policja ustala, 
kto mógł wrzucić wędliny do Wieprza. 
Inspektorzy z Wojewódzkiego i Powia-
towego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska nie stwierdzili żadnego zagrożenia 
skażenia rzeki. 
Wypadek w Stefanowie

10 czerwca przed południem w 
kopalni Bogdanka doszło do wypadku. 
Ranny górnik został przetransportowany 
helikopterem do Lublina. Wypadek wy-
darzył się podczas prac przygotowaw-
czych w polu Stefanów. Jego przyczyny 
bada kopalniana komisja.
Pechowy 13. 

Dwóch młodzieńców kradnących 
samochodowe kołpaki na jednym z 
łęczyńskich osiedli zauważył policjant 
wracający ze służby. O tym, że zło-
dzieje z łupem w ręku wsiedli do auta 
i odjechali bez włączonych świateł 
funkcjonariusz powiadomił dyżurne-
go. Do zdarzenia doszło 13 czerwca 
po godz. 1.00 w nocy. Już po kilku 
minutach sprawcy kradzieży byli w 
rękach policjantów. Okazali się nimi 
dwaj bracia w wieku 17 i 20 lat oraz 
ich 41-letni ojciec mieszkaniec gm. 
Łęczna. Podczas kontroli bagażnika 
ich auta ujawniono 12 skradzionych 
kołpaków. Teraz za kradzież zatrzymani 
odpowiedzą przed sądem. 

Po sprawdzeniu stanu trzeźwo-
ści okazało się, że bracia mieli od 
blisko 0.8 promila do ponad promila 
alkoholu w organizmie. Kierowca 
był trzeźwy. Wartość skradzionych 
kołpaków oszacowano na kwotę 150 
zł. Podczas wykonywania dalszych 
czynności bracia wskazali pojazdy z 
których ukradli kołpaki. 

Teraz za swoje czyny mężczyźni 
odpowiedzą przed sądem.  

fot. D. Staniak
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miejsc pracy, nie tylko w samej elek-
trowni ale i w firmach, które siłą rzeczy 
musiałyby wokół elektrowni powstać. 
Tak, że elektrownia byłaby czynnikiem 
pobudzającym rozwój całego regionu, nie 
tylko gminy Łęczna. A gmina uzyskała-
by z podatków spore środki na dalszy 
rozwój, co razem oznaczałoby szansę na 
istotny skok cywilizacyjny.

Pojezierze: Ewentualne korzyści 
z elektrowni to sprawa przyszłości, 
może 6-8 lat, a już wkrótce miasto 
czeka poważna inwestycja jaką jest 
plan rewitalizacji starej części Łęcznej. 
Nawet z pomocą unijnych pieniędzy 
bez kredytów się nie obędzie. Tymcza-
sem pomysły ministra Rostowskiego 
drastycznie ograniczające możliwości 
zadłużania się samorządów mogą nie 
tylko tą inwestycję zupełnie zatrzy-
mać. Jak ewentualne nowe regulacje 
mogłyby wpłynąć na dalszy rozwój  
Łęcznej? 

TK: Rzeczywiście rewitalizacja tzw. 
starej Łęcznej jest na najbliższe lata zada-
niem priorytetowym. Projekt w tym za-
kresie przygotowany przez gminę został 
bardzo wysoko oceniony pod względem 
merytorycznym (otrzymaliśmy ocenę 
kwalifikującą nas  na trzecim miejscu). 
Ocena strategiczna też była dla nas po-
zytywna i w ten sposób znaleźliśmy się 
na miejscu kwalifikującym nasz projekt 
do dofinansowania środkami unijnymi. 
Wartość projektu 12.277 077 zł, a dofi-
nansowanie z UE  8 927 786 zł.. 

Nawiązując do drugiej części py-
tania to muszę podkreślić, że odpowie-
dzialna polityka finansowa prowadzona 
w gminie przez dwie ostatnie kadencje 

spowodowała, że Łęczna jest naprawdę 
w niezłej kondycji finansowej. Gdyby 
nawet wprowadzono w życie pomysły 
ministra finansów, które nas bardzo 
denerwują, to gmina może zaciągnąć 
kredyty na realizację ważnych inwesty-
cji. Można było oczywiście w ostatnich 
latach zrobić więcej kosztem zadłużania 
gminy do maksymalnych granic, tylko 
dzisiaj moglibyśmy stanąć w sytuacji, 
iż gmina ma pieniądze wyłącznie na 
bieżące funkcjonowanie miasta i gminy, 
czyli utrzymanie przedszkoli, szkół, 
urzędów i sprzątanie. A tak mamy ciągle 
dużą zdolność kredytową i możliwość 
przeprowadzenia nie tylko wspominanej 
rewitalizacji.

Pojezierze: Na koniec sprawa może 
o mniejszym wymiarze finansowym, za 
to o wielkiej wadze dla setek mieszkań-
ców Łęcznej. Czy władze Łęcznej mają 
pomysł na zwiększenie ilości miejsc do 
parkowania samochodów w mieście? 
Wiem, że bez współpracy ze spółdziel-
niami mieszkaniowymi to mało realne 
i że parkowanie w nowych miejscach 
niekoniecznie musi być zupełnie dar-
mowe, ale zwiększenie ilości parkingów 
jest po prostu konieczne.   

TK: Rzeczywiście w trakcie kam-
panii wyborczej mieliśmy wysyp obiet-
nic, w tym tych dotyczących budowy 
nowych parkingów. Muszę powiedzieć, 
że sporo programów to były przysło-
wiowe gruszki na wierzbie. Przykładem 
są właśnie parkingi, których budowa 
nie jest zadaniem własnym gminy. 
W świetle obowiązującego prawa bu-
dowlanego to inwestor budujący blok, 
sklep czy inną nieruchomość zobowią-
zany jest do zapewnienia odpowiedniej 

ilości miejsc parkingowych! Z tego 
dobrze zdają sobie sprawę spółdzielnie 
mieszkaniowe, tylko, że jak to wyraził 
ostatnio jeden z prezesów spółdzielni, 
biorą Urząd Miasta na przeczekanie, 
mając nadzieję iż poprzez niektórych 
radnych populistów może uda się im 
wykpić z własnych obowiązków, a ob-
ciążyć tym obowiązkiem kasę miasta. 
Ja się na to nie godzę, bo są pilniej-
sze potrzeby niż budowa parkingów, 
których do tego nie mogę budować 
w układzie gospodarczym, czyli nie 
mogę pobierać nawet symbolicznych 
opłat za te parkingi. 

W planie zagospodarowania prze-
strzennego są jeszcze tereny pod parking 
i jeśli jakikolwiek inwestor jest zainte-
resowany to może ten teren od miasta 
kupić, wydzierżawić i urządzić parking 
dla mieszkańców. Natomiast miasto aby 
pomóc tym, którzy mają problemy z par-
kowaniem, przy modernizacji każdej uli-
cy gdzie tylko się da, gdzie tylko jesteśmy 
właścicielami terenów lub spółdzielnia 
chce nam teren przekazać to buduje-
my dodatkowe ogólnodostępne zatoki 
parkingowe. Problem jest tam, gdzie w 
bloku uwłaszczono się na mieszkaniach 
i przyległym terenie, bo tam przekazanie 
kawałka ziemi pod dodatkową zatokę 
wymaga zgody wszystkich, a z tym jest 
problem.

Spółdzielnie mają tereny na których 
mogą budować parkingi ale na dzień 
dzisiejszy tego nie robią tłumacząc się 
odnowami elewacji czy innymi potrze-
bami. Mieszkańcy z pretensjami doty-
czącymi kłopotów z brakiem możliwości 
zaparkowania swojego auta powinni więc 
kierować się przede wszystkim do władz 
swoich spółdzielni. To jest właściwy 
adresat.

   Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Zdrowe finanse gminy
 dok. ze str. 1

Piknik ekologiczny , który odbył 
się 1 czerwca 2011 roku na komplek-
sie sportowym „Orlik”  przy ZS w 
Cycowie, to rodzinna impreza eduka-
cyjno-rozrywkowa poświęcona pro-
mocji selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych i możliwości ich powtórnego 
wykorzystania oraz podsumowanie 
Trzeciego Konkursu Ekologicznego 
pn. „Chrońmy przyrodę – segreguj-
my odpady”. 

W tym roku zebraliśmy ponad 
10 ton makulatury, ponad 67587 szt. 
butelek szklanych, 112 435 szt. puszek 
aluminiowych oaz 111 095 szt butelek  
typu PET tj. 20 proc. więcej odpadów 
segregowanych niż w roku 2010.

Od godz. 10.00 do 14.00  ponad 

Piknik ekologiczny w Cycowie
600 dzieci ze szkół podstawowych 
z całej gminy Cyców bawiło się i 
świętowało  podwójne święto: roz-
strzygniecie Konkursu Ekologicznego 
oraz Dzień Dziecka. 155 uczniów 
zostało nagrodzonych za selektywną 

zbiórkę odpadów, z tego aż  16 dzieci 
otrzymały główną nagrodę - rower, 18 
uczniów otrzymało nagrody w kon-
kursie plastycznym i fotograficznym 

a wszystkie dzie-
ci otrzymały do-
datkowo słodkie 
upominki z Okazji 
Dnia Dziecka. 

To już trzeci 
taki projekt w  na-
szej gminie, cieszy 
się coraz więk-
szym uznaniem 
zarówno ze strony 
dzieci jak i ze stro-
ny rodziców a dla 
nas propagowanie 
idei segregacji od-
padów.

Zespoły taneczne w Cycowie powstały 
w 2001 roku z inicjatywy Zbigniewa Rut-
kowskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. 7 
Pułku Ułanów Lubelskich. Zajęcia taneczne 
umożliwiają rozwój fizyczny i intelektualny 
dzieci, wypełniają czas wolny, dają satysfak-
cję młodym tancerzom, rodzicom, dziadkom 
i całej społeczności Cycowa. Dzieci uczą się 
systematycznej pracy, odpowiedzialności, 
kulturalnego zachowania się w miejscu 
publicznym, radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. 

W zajęciach biorą 
udział dzieci od 3 do 18 lat, 
w odpowiednich grupach 
wiekowych: “Calineczki” 
3-9 lat, “Skoczki” 10-13 
lat, “Inspiracja” 13-16 lat, 
“Tuptusie” 8-15 lat, “Mi-
raż” 8-16 lat, “Zefirki” 
7-16 lat (grupa gimnastyki 
akrobatycznej). Edukację 
taneczną rozpoczynają od 
podstaw tańca klasycznego 
przez jazz, taniec współ-
czesny, nowoczesny, stepo-
wanie, taniec irlandzki po 
technikę tańca egipskiego. 
Wymienione techniki były wykorzysty-
wane w poszczególnych choreografiach. 
Każda z nich zawierała odpowiedni dla 
grupy wiekowej przekaz zaczerpnięty z 
aktualnych wydarzeń z życia w kraju i 
na świecie, jak również z otaczającej nas 
przyrody. Kolejnym istotnym elementem 
pracy z dziećmi jest dobór repertuaru 
muzycznego, który jest uzależniony od 
tematu choreografii i wieku dzieci. Uczą 
się one rozpoznawania  muzyki świata, jej 
gatunków, interpretują muzykę ruchem. 
Ważnym elementem jest również  kostium 
sceniczny,  który podkreśla  tematykę 
tańca, wywołuje radość u dzieci, podnosi 
poziom artystyczny i estetyczny układu 
tanecznego.

Grupy taneczne działające przy Zespo-
le Szkół w Cycowie, reprezentują gminę na 

terenie całego województwa, biorą udział 
z dużym powodzeniem w przeglądach ta-
necznych rangi powiatowej, wojewódzkiej 
i międzynarodowej. Uświetniały wiele 
imprez o charakterze środowiskowym i 
ponadlokalnym oraz uroczystości szkolne, 
gminne i powiatowe. 

W ciągu dziesięciu lat powstały aż 62 
choreografie, dzięki którym zespoły stanęły 
70 razy na podium, otrzymały 33 wyróżnienia, 
oraz 3 wyróżnienia specjalne, w tym grand 

prix „Brązowy Promyk” w Zamościu.
- Łącznie nasze choreografie prezento-

wane były aż 218 razy podczas konkursów, 

przeglądów, festiwali i 158 razy podczas 
różnego rodzaju kulturalnych imprez. Taka 
ilość występów pozwala nam poszczycić się 
bogatym zbiorem pucharów, dyplomów, 
wyróżnień i podziękowań. Warto zauważyć, 
że na konkursach szczebla wojewódzkiego 
i międzynarodowego byliśmy zazwyczaj 
jedyną szkołą pośród domów kultury i klu-
bów tanecznych, a mimo to stawaliśmy na 
podium. Z czasem zasłużyliśmy na miano 
„najbardziej roztańczonej młodzieży na 
Lubelszczyźnie”, wielokrotnie było ono 
przywoływane podczas trwania konkursów. 
Zdobyliśmy szacunek innych formacji i  
instruktorów. W dowód uznania dla naszej 
twórczości, Lubelskie Centrum Kultury, 
zaprosiło nas na koncert pt: „Roztańczona 
Lubelszczyzna”. Staliśmy się rozpozna-
walni w województwie, rozsławiając w 
ten sposób imię szkoły i gminy – mówią z 
dumą w szkole.

- Dzięki takiej działalności dzieci 
i młodzież z Zespołu Szkół im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich w Cycowie miała moż-
liwość rozwoju artystycznego i osobowo-
ściowego. Wszyscy wspólnie uczyliśmy się 
radości z osiąganych sukcesów i radzenia 
sobie z porażką. Uczniowie i ich rodzice 
zostali bardziej emocjonalnie związani ze 
szkołą i środowiskiem. Wiele razy czuli się 
dumni, że pochodzą z Cycowa - dodają. 

Choreografem i instruktorem forma-
cji tanecznych i gimnastycznych jest od 
początku mgr Małgorzata Kania.

Jubileusz zespołów tanecznych

W dniach 07-09 czerwca w Szkołach 
Podstawowych w Zofiówce, Ostrówku 
oraz Milejowie BP ARiMR Łęczna 
przeprowadziło akcję rozdawania kami-
zelek odblaskowych dla dzieci, które są 
uczniami tych szkół i poruszają się pieszo 
lub rowerami po bardzo ruchliwej drodze 
krajowej. Dzieciom rozdano łącznie 178 
kamizelek odblaskowych.

Pomysł przeprowadzenia przez 
Agencję akcji „Bezpieczeństwo dzieci 
wiejskich na drogach” zrodził się po 
opublikowaniu w mediach informacji, że 
Polska przoduje w Unii Europejskiej w 
statystyce wypadków drogowych z udzia-
łem dzieci (ponad 6000 poszkodowanych 
dzieci rocznie). Agencja starając się temu 
przeciwdziałać wygospodarowała środki 
na zakup kamizelek odblaskowych w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 2007-2013 (z promocji programu) 
i wspólnie z Policją przeprowadza akcje 
rozdawania kamizelek dzieciom uczęsz-
czającym do szkół z terenów wiejskich.

Wręczanie kamizelek połączono z po-
gadankami o tym jak bezpiecznie poruszać 
się po drogach idąc pieszo lub jadąc rowerem  
w dzień oraz wieczorem.           

                                                      (nor)

Kamizelki odblaskowe dla dzieci
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Ogłoszenia drobne
Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. Tel: 
607-974-094.
Sprzedam  opla corsa c, sil. benz. 1,0 l, 1 
właściciel, rej. 2004r, tel. 602-406-545 po 
20 czerwca.
Sprzedam działkę 6 ar nad jez. Łukcze, 
zagospodarowana, prąd. Cena 55 tys.Tel: 
791-611-313.
Sprzedam działkę budowlaną 30ar, 
szer.23m w Albertowie II, cena 1.100zł./
ar. Tel: 660-670-799; 698-591-955.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. Tel: 
81 75 20 937.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
1h 55ar przy trasie na Poj. Łęczyńsko-
Włodawskie, Kol. Ludwin, 4 km od Łęcz-
nej, uzbrojona, woda, gaz, prąd, kanalizacja 
przy oświetlonej ulicy, możliwośc wyko-
pania stawu. Cena 2tys./ar do uzgodnienia. 
Tel: 609-617-415.
Wynajmę lokal 200m2 (w podpiwnicze-
niu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna. Cena 
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Sprzedam działkę 0,5h, dł.200m, wodociąg, 
droga dojazdowa, linia elektryczna, blisko 
lasu i jezior, 200m od szosy. Kol. Wólka 
Cycowska. Cena 12zł/m2 (do uzgodnienia). 
Tel: 81 53 33 614, 695-286-772.
Sprzedam mieszkanie 37,24 m2, księga 
wieczysta w centrum Lublina, III piętro, 
1 pokój, duża widna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, balkon, okna PCV, podłogi, 
parkiet, terakota. Cena 180 000zł. Tel: 81 
527-76-03, 723-902-070.
Sprzedam działki budowlane, 20 i 24ar w 
Starej Wsi koło Łęcznej przy drodze asfal-
towej, podzielone, szer. 39m, uzbrojone, 
woda, światło, pełna dokumentacja. Tel: 
602-598-557.
Sprzedam ciągnik International 645, 
1982r, stan bardzo dobry, cena 15200zł./ 
do uzgodnienia. Tel: 509-709-516.
Wynajmę dobrze prosperujący zakład 
krawiecki z maszynami na deptaku. Cena 
do uzgodnienia. Tel: 601-269-631.
Sprzedam działkę budowlaną w Starej 
Wsi koło Łęcznej 0,26h, cena 75 tys./do 
uzgodnienia. Tel: 723-139-051
Sprzedam siewnik zbożowy zawieszany 
Poznaniak 89r. , stan bardzo dobry, zadba-
ny, garażowany w oryginale, cena 3300zł./ 
do uzgodnienia. Tel: 509-573-084

Sprzedam kopaczkę do ziemniaków 
ciągnikowa, 2-rzędowa w oryginale, 
niebieska, stan dobry, cena 2000zł./ do 
uzgodnienia. Tel: 509-573-084.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną 50ar w 
Szpicy na trasie Łęczna- Siedliszcze, wszyst-
kie media, cena 90tys. Tel: 81 752 17 02.
Sprzedam 2 działki po 1 h nad jez. Pia-
seczno (Rozpłucie I). Cena do uzgodnienia. 
Tel: 606-245-596.
Sprzedam dom wraz z budynkami gospo-
darczymi na działce 63ar. Krzesimów. Tel: 
81 759 51 12; 516-626-586.
Wynajmę mieszkanie w Kol. Łuszczów 
80m2, wszystkie media. Cena do uzgod-
nienia. Tel: 81 750 12 61 (wieczorem), 
798- 998- 666.
Sprzedam węgiel ślaski, bardzo dobrze sie 
wypala, 600kg (w cenie 65 zł. za 100kg!) 
Tel: 509-573-084.
Wynajmę lokal na przyjęcia ( komunie, we-
sela, bankiety). Cena do uzgodnienia. Tel: 81 
750-12-61(wieczorem); 798-998-666.
Sprzedam skuter Peugeot Speed fight 2 
AC, 50cm, 2010r. Cena 6700zł., zapasowe 
części gratis!. Tel: 667-298-490.
Sprzedam koks ślaski 700kg ( w cenie 75 
zł. za 100kg) Tel: 509-573-084.
Sprzedam działkę 1 h w Jasieńcu ( gmina 
Puchaczów). Cena do uzgodnienia. Tel: 
721-126-436
Niania z wieloletnim doświadczeniem 
zaopiekuje sie dzieckiem. Łęczna. Tel: 
605-168-751.
Sprzedam działkę budowlaną 36ar w Brze-
zinach (wszystkie media) Cena 3,5 tys./ar. 
Tel: 510-630-266; 509-573-088.
Sprzedam działki budowlane o pow. 20ar 
w Zofiówce położone bezpośrednio przy 
drodze gminnej. Cena do uzgodnienia. Tel: 
798-661-812.
Sprzedam Suzuki Grand Vitara, 2007r, 1,9 
disel, srebrny metalic, 115 tys.km , napęd 4 
x 4. Cena 49900zł. Tel: 605-231-439.
Wykonujemy meble kuchenne i szfy prze-
suwne na wymiar! t. 602 811 876

Udaną końcówkę rundy wiosennej 
zanotowali piłkarze GKS-u Bogdanka. 
Zdobyli komplet punktów w trzech 
ostatnich kolejkach sezonu. Z dorob-
kiem 50 punktów zajęli ósme miejsce w 
klasyfikacji końcowej rozgrywek pierw-
szoligowych. Do piątego Piasta Gliwice 
zabrakło dwóch „oczek”. Najbardziej 
skutecznymi graczami byli Dejan Milo-
seski, Tomas Pesir oraz Nildo, którzy po 
sześć razy trafiali do bramki rywali.

Najmniej chwały przyniósł walko-
wer z GKP Gorzów Wielkopolski, jednak 
już 3:0 w Łęcznej z Ruchem Radzionków 
to zasługa zespołu. Bramki zespołowi 
„Cidrów” strzelili Pesir, Nowak oraz 
Nildo. Było to jeden z niższych wymia-
rów kary, ponieważ zielono – czarni w 
tym meczu stworzyli sobie znacznie 
więcej klarownych sytuacji. Ponadto w 
meczu z Ruchem po raz ostatni wybiegł 
na boisko Sławomir Nazaruk, który 
postanowił zakończyć piłkarską karierę. 
Przed spotkaniem odbyła się uroczystość 
pożegnania wieloletniego reprezentanta 
łęczyńskiego klubu. Podziękowania 
złożyli pracownicy klubu, koledzy z 
drużyny, przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz kibice.

Ligowe zmagania zawodnicy GKS
-u zakończyli meczem w Stróżach z 

miejscowym Kolejarzem, gdzie wygrali 
po bramkach Tomasza Nowaka z rzutu 
karnego oraz trafieniu Nildo. Piłkarze 
Kolejarza honorowego gola strzelili w 
doliczonym czasie gry.

Runda wiosenna była bardzo udana 
dla GKS-u Bogdanka. Gracze pozyska-
ni w przerwie zimowej bardzo dobrze 
wkomponowali się w drużynę. Na 
pochwały zasługuje nie tylko zdecy-
dowanie najlepszy wiosną Ricardinho, 
ale i Paweł Sasin oraz Tomasz Nowak. 
Niestety nie wiadomo czy którykol-
wiek  z tych zawodników pozostanie 
w Łęcznej na kolejny sezon. Nowak 
już podpisał dwuletni kontrakt z benia-
minkiem ekstraklasy ŁKS-em Łódź. Do 
Kielc po wypożyczeniu wraca Paweł 
Kaczmarek. Nie ma również pewności 
kto poprowadzi drużynę w przyszłym 
sezonie. Trenerowi Jabłońskiemu kon-
trakt wygasa 30 czerwca.

Prawdopodobnie GKS czeka wiele 
zmian w składzie przed nowym sezo-
nem, a to nie wróży zbyt dobrze w kon-
tekście walki o powrót do ekstraklasy. 
Pokazała to jesień zeszłego roku, gdzie 
zawodnicy zgrywali się przez całą run-
dę. W takich warunkach ciężko będzie 
wywalczyć awans.

Ł. Olszewski

małe szanse na awans

Trzy medale z Mistrzostw Polski 
Seniorów w zapasach w stylu wolnym 
przywieźli zawodnicy GKS Górnik Łęcz-
na. Tytuły mistrzowskie z ubiegłego roku 
obronili Krystian Brzozowski i Radosław 
Marcinkiewicz. W kategorii wagowej 
74 kg, w której triumfował pierwszy z 
wymienionych naszych „wolniaków” 
startowało 19 zawodników, w kategorii 
drugiego złotego medalisty piętnastu. Brą-
zowy krążek na mistrzostwach wywalczył 
również Marcin Pawlak. W jego kategorii 
wystartowało dziewięciu zapaśników. 
W klasyfikacji klubowej, GKS Górnik 
zdobywając sto siedemdziesiąt jeden 
punktów zajął czwarte miejsce. Sklasyfi-
kowano dwadzieścia dziewięć klubów. 

Złoci medaliści we wrześniu w 
Stambule wystartują w mistrzostwach 
świata, gdzie można będzie wywalczyć 
kwalifikację olimpijską. Wywalczenie 
prawa startu w igrzyskach nie będzie takie 
proste. Z mistrzostw świata tylko pięciu 
najlepszych zapaśników uzyska takie 
prawo. Wierzymy, jednak, że w tej piątce 
znajdą się obaj podopieczni trenera Piotra 
Garbala.                         M. Łagodziński

medale zapaśników

No i stało się. W Łęcznej oddano 
do użytku nowe ronda. miało być lepiej 
i bezpieczniej, a zaczęły się zażarte 
dyskusje, jak prawidłowo po tychże 
rondach się poruszać. i tu okazało się, 
że ilu Łęczna ma kierowców, tyle też 
opinii na ten temat. By ostatecznie i 
jasno naświetlić te zasady, postanowi-
liśmy dokładnie sprawdzić przepisy 
oraz zweryfikować naszą opinię z wie-
dzą specjalisty w dziedzinie przepisów 
ruchu drogowego. 

Łęczyńskie ronda zostały oznaczone 
jedynie znakami: C-12 (nakaz jazdy okręż-
nej) i A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu). 
Nie zastosowano ani sygnalizacji świetlnej 
ani sygnalizacji poziomej. Dlatego też poru-

szając się po nich stosujemy się do ogólnych 
zasad ruchu drogowego.

Aby zapewnić bezpieczną jazdę na-
leży pamiętać, że: 

- wjeżdżając na rondo musimy zastosować 
się do znaku A-7 i ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom znajdującym się na rondzie.

- poruszając się po rondzie możemy 
wyprzedać – ta zasada dotyczy tylko i 
wyłącznie skrzyżowań o ruchu okrężnym 
o co najmniej dwóch pasach ruchu!

- zmieniając pas ruchu podczas jazdy 
po rondzie musimy bezwzględnie ustąpić 
pierwszeństwa pojazdom znajdującym się 
na pasie ruchu, na który chcemy zjechać.

Warunkiem prawidłowego poruszania 
się po rondzie jest zajęcie właściwego pasa 

ruchu przed wjazdem na nie. 
I jeżeli znaki nie wskazują 
inaczej (a w Łęcznej nie 
wskazują!) to:

- w prawo skręcamy wy-
łącznie z prawego skrajne-
go pasa, a zjeżdżając z ron-
da na zjeździe zajmujemy 
dowolny pas prawej jezdni 
(tak jak to przedstawia 
załączona grafika). Wjeż-
dżając na rondo w takiej 
sytuacji włączamy prawy 
kierunkowskaz.

- jeżeli jedziemy pro-
sto, to możemy wjechać 
na rondo z dwóch pasów 
ruchu bez używania kierun-
kowskazu, ale opuszczając 
rondo musimy zjechać z 
prawego skrajnego pasa 

Jak jeździć po rondach

Objaśnienia do mapki:
Pojazd A (pomarańczowy) prawidłowo przeprowadza manewr wjazdu i opuszczenia ronda z prawego pasa. 
Pojazd B (niebieski) przeprowadza manewr opuszczenia ronda – strzałka skreślona pokazuje nieprawidłowy manewr opuszczenia ronda – bez wcześniej-
szej zmiany pasa na prawy (zewnętrzny). Strzałka nieskreślona pokazuje prawidłowy manewr opuszczenia ronda – kierowca B najpierw zmienia pas na 
prawy (oczywiście pamiętając, że najpierw przepuszcza wszystkie pojazdy znajdujące się na tym pasie), a następnie opuszcza rondo z prawego pasa.
Pojazd C (czerwony) prawidłowo zajmuje wewnętrzny pas, a następnie zmienia go zewnętrzny przed zjazdem z ronda i dopiero wtedy opuszcza skrzyżowanie.

sygnalizując ten zamiar kierunkowskazem. 
Wjeżdżający z lewego wewnętrznego pasa, 
przed zjazdem z ronda najpierw musi zmie-
nić pas ruchu na zewnętrzny (oczywiście 
pamiętając żeby ustąpić pierwszeństwa po-
jazdom już poruszającym się pasem prawym 
- zewnętrznym) i dopiero wtedy wykonać 
manewr opuszczenia ronda, oczywiście sy-
gnalizując to kierunkowskazem w prawo.

- jeżeli zbliżamy się do ronda z zamiarem 
skrętu w lewo bądź zawrócenia, ustawiamy 
się wcześniej na pasie lewym (najbliższym 
wysepki) i pasem tym jedziemy dookoła aż 
do miejsca, w którym trzeba zmienić pas 
ruchu na zewnętrzny przed zjechaniem z 
ronda. Włączenie lewego kierunkowskazu 
nie jest w myśl przepisów obowiązkowe, 
ale jest zalecane po to, by jazda po rondzie 
była bardziej wyrazista.

ZaPamiĘTaJ! 
Jeżeli poruszasz się po rondzie 

wewnętrznym (lewym) pasem to przed 
zjazdem z ronda należy najpierw zmie-
nić pas na zewnętrzny (prawy) sygnali-
zując to kierunkowskazem i pamiętając 
przy tym o przepuszczeniu wszystkich 
pojazdów znajdujących się na pasie, 
który chcemy zająć. Dopiero po tym 
manewrze możemy opuścić rondo na 
najbliższym (właściwym) zjeździe!

Tomasz Pastuszak, konsult. Lech Pocheć
Wszystkich zainteresowanych pogłę-

bieniem wiedzy na ten temat informujemy że  
21 czerwca o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 
1 przy ul. Szkolnej 3, w sali nr 11 odbędzie się 
szczegółowa prezentacja zasad poruszania 
się po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. 
Prezentację przygotuje i przeprowadzi lech 
Pocheć – właściciel szkoły jazdy – OSK 
PIONIER. 

Zgubiono legitymację studencką 
na nazwisko Katarzyna Filipiuk. 

Uczciwego znalazcę proszę 
o zwrot dokumentu 

do redakcji „Pojezierza”


