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Rozmowa z Adamem Niwińskim, starostą łęczyńskim

Budowa dróg jest priorytetem
Pojezierze: Słowo kryzys odmieniane jest w mediach i przez opozycyjnych polityków we wszystkich
przypadkach. Tymczasem w Polsce
nie mamy na razie ani obniżek płac,
ani emerytur czy 20 procentowego
bezrobocia, jak to ma miejsce w niektórych krajach Unii Europejskiej.
Gospodarka wprawdzie zwalnia ale
PKB jeszcze rośnie, więc kryzys jest
bardziej w głowach niż w portfelach.
Co prawda w przyszłym roku ma być
gorzej, ale w tym jeszcze jakoś sobie
jednak radziliśmy. Czy tak samo było
w powiatowym samorządzie?

Adam Niwiński: W tym roku niestety mieliśmy problemy z realizacją
budżetu powiatu. Główne powody są
dwa. Po pierwsze, tak jak we wszystkich samorządach w kraju, mieliśmy do
czynienia z nakładaniem przez państwo
nowych zadań, za którymi jednak nie
poszły pieniądze. Po drugie na ﬁnanse
powiatu duży wpływ mają zobowiązania powstałe w trakcie budowy szpitala
powiatowego. Aby dokończyć budowę
tak potrzebnej placówki służby zdrowia
musieliśmy wyemitować obligacje, ich
obsługa sporo kosztuje.
dok. na str. 3

Zima zaatakowała jesienią
Obfite opady śniegu i ujemne
temperatury w nocy miały miejsce pod koniec października na
Lubelszczyźnie. Ten krótki, jak
zapewniają synoptycy atak zimy,
okazał się jednak tragiczny w
skutkach.
I nie chodzi o utrudnienia na

drogach. W niedzielę 28 października rano w powiecie świdnickim znaleziono ciała dwóch osób.
Lekarz wstępnie stwierdził, że
mężczyźni zmarli z wychłodzenia.
Policjanci ustalili, że nadużywali
alkoholu.
dok. na str. 2

Zagramy za rok
Przypomnijmy: w tym roku za
pawilonem Sosenka miasto miało wybudować pełnowymiarowe boisko do
gry w piłkę nożną. Urzędnicy celowo
nie przystąpili do programu rządowego
Orlik 2012, uważając, że generuje on
niepotrzebne koszty, narzucając m. in.
obowiązek budowy zaplecza socjalnego
i zatrudnienia trenera na 10 lat.
- Wszyscy zainteresowani będą grać w
piłkę na murawie takiej jak na Orliku. Boisko będzie ogrodzone, oświetlone czterema
latarniami, wyposażymy je w „łapacze piłek”
– zapowiadał Dariusz Kowalski, zastępca
burmistrza Łęcznej. Tegoroczny budżet przewidywał na tę inwestycję 300 tys. zł.
Władze spółdzielni Skarbek, która jest
właścicielem terenu za Sosenką nie wyraziły
jednak zgody na budowę boiska. – Okazało
się jednak, że teren ten ma prawie 30 współwłaścicieli, którzy prawa do działki nabyli
wraz z wykupem mieszkań – mówi Grzegorz
Kuczyński, rzecznik urzędu miejskiego w
Łęcznej. Część współwłaścicieli terenu nie
zgodziła się na budowę boiska.
Miasto jednak nie wycofuje się z
pomysłu, zmieni się tylko lokalizacja
obiektu. – Budowę boiska wpiszemy
do budżetu na rok 2013. Powstanie na
terenie gimnazjum przy ulicy Piłsudskiego – informuje Kuczyński.
Zaznacza jednak, że koszt inwestycji wzrośnie do 500 tys. zł. – Teren
za Sosenką był utwardzony, więc nie
musielibyśmy wykonywać kosztownej
podbudowy pod boisko. Poza tym tworząc oświetlenie dla obiektu wystarczyło
przyłączyć się do istniejącej tam instalacji – wylicza Kuczyński.
kk
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KRO NI KA ZDA RZEŃ
Wypadek podczas mgły
Policjanci wyjaśniają okoliczności
tragicznego wypadku drogowego do
którego doszło 21 października w miejscowości Ludwinów, gm Cyców. Na łuku
drogi i we mgle, przechodzący przez
jezdnię pieszy, został potrącony przez
samochód osobowy. Mężczyzna poniósł
śmierć na miejscu.
Do zdarzenia doszło przed godz.
19.00. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Oplem Astra,
18-letni mężczyzna jechał w terenie
zabudowanym w kierunku Cycowa. Do
potrącenia pieszego doszło na łuku jezdni
w miejscu nieoświetlonym i podczas
mgły. W wyniku tego zdarzenia, 49-letni
pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kierujący był trzeźwy.
Groźba zaczadzenia
19 października przed godz. 10 strażaków wezwano do zadymionego sklepu
warzywnego. Ratownicy z KP PSP w
Łęcznej stwierdzili obecność dużego
stężenia tlenku węgla (160 ppm). Jak się
okazało dym przedostawał się z sąsiedniego pomieszczenia, które było ogrzewane
piecem kaﬂowym. Piec kaﬂowy został
wygaszony, właściciela poinstruowano o
zakazie palenia w piecu do czasu naprawy
przewodów kominowych.
Spadł do rzeki
Policjanci wyjaśniają okoliczności
wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 16 października
przed godz. 16 w miejscowości Jagodno,
gm. Ludwin. 54-letni mężczyzna kierując
ciągnikiem Ursus, przejeżdżając przez
most nad rzeką Piwonią z nieustalonych
przyczyn zjechał na prawo spadając do
rzeki z wysokości około 3 metrów. Kierujący został przygnieciony przez ciągnik i
poniósł śmierć na miejscu.
Wandal i złodziej zatrzymany
Łęczyńscy policjanci ustalili sprawcę podpalenia drzwi wejściowych do
pomieszczeń gospodarczych, do którego
doszło pod koniec września. Okazał się
nimi 21 – letni mieszkaniec Łęcznej. Pokrzywdzona tym zdarzeniem spółdzielnia
mieszkaniowa oszacowała straty na kwotę
około 10 tys. zł. Ponadto policjanci udowodnili mu kradzieży kanapy, o wartości
800 zł, z tarasu w jednym z bloków w
Łęcznej. Jak się okazało w kradzieży tej
pomagał mu jego kolega.
W sobotę 13 października usłyszał on
zarzut kradzieży i uszkodzenia rzeczy, za co
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Amatorzy darmowej pizzy
W sobotę 13 października łęczyńscy
policjanci przedstawili zarzut kradzieży
rozbójniczej 25 - letniemu mieszkańcowi
gm. Spiczyn. Mężczyzna pod koniec
września ukradł torbę z pizzą o wartości
ponad 260 zł, a następnie groził pokrzywdzonemu pobiciem. Mężczyźnie
w dokonaniu tego przestępstwa pomagała
28 – letnia siostra.
Do zdarzenia doszło w ostatnią sobotę
września. Jedna z pizzerii w powiecie lubelskim otrzymała telefoniczne zamówienie 4
sztuk pizzy. Miała być ona dowieziona do
miejscowości Charlęż gm. Spiczyn. Dostawca nie mógł znaleźć podanego adresu
i zatrzymał się w okolicy szkoły. W pewnej
chwili podeszła do niego kobieta i zaczęła z
nim rozmawiać. Od strony pasażera podszedł
mężczyzna po czym zabrał torbę z pizzą i
groził pobiciem pokrzywdzonemu.
Policjanci ustalili, że czynu tego dokonał 25 – letni mieszkaniec gm. Spiczyn.
Pomagała mu o trzy lata starsza siostra. Pod
koniec tygodnia zostali zatrzymani. W piątek
12 października 28 – letnia kobieta usłyszała
zarzut pomocnictwa w kradzieży. Natomiast
w sobotę policjanci przedstawili zarzut kradzieży rozbójniczej jej bratu. Teraz oboje za
swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Grozi
im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Poszukiwania
Policjanci z Łęcznej poszukują zaginionego 38. letniego Tomasza Ornatowskiego zamieszkałego w Łęcznej przy ul.
Staszica. Mężczyzna wyszedł z domu ok.
godz. 9.00 12 października 2012 r. zabie-

rając ze sobą namiot i do chwili obecnej
nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz
nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu
miejsca pobytu zaginionego, bądź mają
jakiekolwiek informacje dotyczące jego
zaginięcia proszone są o kontakt z z KPP w
Łęcznej, tel. 81 75 27 210 lub 997, 112.
Tomasz Ornatowski ma ok. 181 – 185
cm, szczupłej budowa ciała, oczy zielone,
włosy ciemny blond, krótkie, proste, twarz
owalna, nos prosty. Na lewym ramieniu
niedokończony tatuaż. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną bluzę z polaru,
spodnie jeansowe koloru czarnego, buty
sportowe czarne.
Zgwałcił własną matkę
Prowadzący sprawę mówią o niej
niechętnie, bo i jej materia jest odrażająca.
Chodzi o gwałt na własnej matce. Zdarzenie miało miejsce latem tego roku, w małej
miejscowości w powiecie łęczyńskim,
gdzie wszyscy się znają. Pewnego dnia
45-letni mężczyzna najpierw obrzucił
matkę wyzwiskami, a później zmusił ją do
stosunku. Po wszystkim zagroził jej, że ją
zabije jeśli o zdarzeniu komuś powie. Informacja o przestępstwie, które w kodeksie
karnym jest traktowane jako zbrodnia, co
oznacza, że górna granica wyroku może
wynieść nawet 25 lat pozbawienia wolności, dotarła jednak do organów ścigania.
45-latek usłyszał zarzuty i zastosowano
wobec niego areszt tymczasowy. Śledczy
ustalają czy sprawca w trakcie popełnienia
czynu był poczytalny.
Przemytnicy ujęci
Funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei ujęli dwóch mężczyzn, którzy przy
torowisku zabierali worki z papierosami
bez polskich znaków akcyzy. Prawie 2,5
tysiąca paczek papierosów wyrzucono
z pociągu relacji Kijów-Warszawa. Do
zdarzenia doszło 3 października po
godz. 5.00. Podczas patrolowania szlaku
Świdnik-Jaszczów sokiści zauważyli
dwóch mężczyzn, którzy zabierali worki
z bezakcyzowymi papierosami. Zebrany
towar mężczyźni pakowali do samochodu
osobowego marki Audi 80.
W samochodzie były 4 worki z 2442
paczkami papierosów różnych marek bez
polskich znaków akcyzy skarbowej. Ich
wartość oszacowano na prawie 27 tys. zł.
Zatrzymano 37-letniego Arkadiusza P. oraz
57-letniego Andrzeja Cz., mieszkańców
Lublina. Mężczyzn przekazano przybyłym
na miejsce policjantom z Łęcznej.
Opr. nor

Zima zaatakowała jesienią

A. Kapelko w zarządzie PZPN

dok. ze str. 1
W miejscowości Brzezice w gminie Piaski jeden z mieszkańców znalazł koło przydrożnego rowu zwłoki swojego 52-letniego sąsiada. Z kolei na
polu w Choinach w gm. Rybczewice odnalezione zostało ciało 56-latka.
Te tragiczne wydarzenia powinny stać się ostrzeżeniem przed nadchodzącą zimą, a także uczulić policję oraz służby miejskie i gminne na
możliwość lekkomyślnych zachowań ludzi, zwłaszcza bezdomnych. Należy zapobiec sytuacji z ubiegłej zimy, kiedy to w całej Polsce z powodu
niskich temperatur, z wychłodzenia zmarła setka osób.
(nor)

Artur Kapelko, prezes GKS Bogdanka znalazł
się w nowym 18-osobowym zarządzie Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Zabrakło w nim miejsca dla
Zbigniewa Bartnika, prezesa Lubelskiego ZPN.
Kapelko miał trochę szczęścia, bo z ubiegania
o miejsce w 18-osobowym zarządzie związku
zrezygnował Michał Listkiewicz i z automatu zajął
jego miejsce, jako przedstawiciel Piłkarskiej Ligi
Polskiej, zrzeszającej kluby zaplecza ekstraklasy.
(nor)

Dyżury
Rynki zmieniają oblicze
dzielnicowych
Policja szuka nowych sposobów
lepszych kontaktów mieszkańców
z dzielnicowymi i między innymi w
tym celu rozpoczyna akcję dyżurów
dzielnicowych, którzy będą do dyspozycji mieszkańców w wyznaczonych
terminach w siedzibach gmin powiatu
łęczyńskiego.
Dzięki temu od listopada w siedzibach urzędów gmin powiatu łęczyńskiego dyżurować będą dzielnicowi.
Mieszkańcy naszego powiatu będą
mogli się do nich zgłaszać ze swoimi
problemami czy też wnioskami.
Dzielnicowi pełnią ważną rolę we
współpracy policji z mieszkańcami. Często mówi się o nich ,,policjanci pierwszego kontaktu’’. W swojej codziennej pracy
poprzez bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywają rolę łącznika między policją
a społeczeństwem. Dlatego, zdaniem
Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
ważne jest aby mieszkańcy mieli usprawniony dostęp do dzielnicowych. Dyżury
pełnione będą przez dzielnicowych według następującego harmonogramu:
Urząd Gminy Cyców - wtorek w godz.
12.00 – 14.00; st. asp. Piotr Skrochocki,
mł. asp. Mariusz Widomski
Urząd Gminy Ludwin - poniedziałek w
godz. 10.00 – 12.00; asp. Dariusz Radko
Urząd Gminy Milejów - czwartek w
godz. 12.00 – 14.00; asp. Rafał Buchalski, st. sierż. Łukasz Puchalski
Urząd Gminy Puchaczów - środa w
godz. 10.00 – 12.00; st. asp. Zbigniew
Jurkowski
Urząd Gminy Spiczyn - piątek w godz.
10.00 – 12.00; asp. Miłosz Uliński
(r)

BIELIZNA, która czyni cuda
– w trybie natychmiastowym!
Siedem z dziesięciu kobiet uważa, że
wody nie zawsze zaczynają się od 70cm.
ich życie stałoby się lepsze, gdyby miały
Źle dobrane biustonosze deformują kobiece
lepsze ciało. Możesz to osiągnąć. Dobra bielbiusty, negatywnie odbijają się na zdrowiu
izna pozwoli ci włożyć sukienkę przynajmm.in. kręgosłupa, wpływają na rozwój włókniej o jeden rozmiar mniejszą, a odpowiedni
niaków. Zachęcamy wszystkie panie, aby
biustonosz lub majtki modelujące mogą
OBUDZIŁY W SOBIE CIEKAWOŚĆ I
sprawić, że ilość ciuchów, które świetnie na
SPRAWDZIŁY, czy biustonosze, które noszą
tobie leżą gwałtownie wzrośnie.
na co dzień, są prawidłowo dobrane!
Obecnie coraz większą uwagę skupiamy
W sklepie BARDOTKA oferujemy
na wyglądzie zewnętrznym. Każda kobieta
wyselekcjonowane marki i fasony bielizny.
potrzebuje od czasu do czasu zmienić coś w
Każda z klientek może liczyć na indywidualswoim wyglądzie. Wychodzimy naprzeciw
ną bezpłatna poradę w zakresie dopasowania
tej potrzebie! I nie chodzi tu o nowy ciuch,
bielizny do potrzeb jej sylwetki. Zapraszamy
fryzurę, czy makijaż… Zwracamy uwagę
na lekcję bra ﬁttingu!
na kobiecą bieliznę! Warto oprócz wizyty u
W ofercie sklepu posiadamy duży
fryzjerki, czy kosmetyczki przeznaczyć czas
wybór bielizny do każdego typu sylna bra ﬁtting. Za tym hasłem kryje się umiejętwetki, bieliznę modelującą, niezwyność właściwego dopasowania biustonosza.
kle zmysłową bieliznę nocną oraz
Jest to wspaniała sztuka, która uczy doceniapończochy rajstopy, podwiązki itp.
nia, albo co najmniej akceptacji swojego ciała.
Każda kobieta znajdzie tu coś dla siebie
Ma istotny wpływ na wygląd całej sylwetki,
Zapraszamy do sklepu Bardotka! Poniedziana piękny kształt biustu zarówno w biustonołek- piątek od 9.00 do 17.00; sobota od 9.00 do
szu, jak i bez niego. Choć to drugie dotyczy
13.00. Łęczna ul. Stefanii Pawlak 40 - I piętro.
kobiet, które noszą prawidłowo dopasowaną bieliznę przez minimum
kilka miesięcy. No i najważniejsze – dobrze dobrany biustonosz
sprzyja zdrowiu kobiecych piersi!
Blisko 90% kobiet nie zdaje sobie sprawy, że nosi źle dobrane
biustonosze. Walczymy z mitami!
Udowadniamy, że 75B to rzeczywisty rozmiar niewielu kobiet.
Pokazujemy, że stanikowy alfabet
nie kończy się na literce D, a ob- przed i po bra ﬁttingu

Strabag międzynarodowa ﬁrma
budowlana za ponad 1.8 miliona złotych
wykona remont Rynku III w Łęcznej.
Firma pokonała 9 innych konkurentów
i złożyła najtańszą ﬁnansowo ofertę na
prace. Cena najdroższej oferty była o
milion złotych wyższa.
Projekt przewiduje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej Rynku III. Zaplanowano
budowę linii kablowych i montaż 25
stylizowanych lamp, nawiązujących do
staromiejskiego charakteru tej części
Łęcznej.
W przyszłym roku przebudowany
będzie układ drogowy w rejonie ulic Rynek III, Plac Kanałowy i Łańcuchowska.
Powstanie ponad 600 m dróg i ponad
1000 m chodników o nawierzchni z
kostki brukowej. W trakcie przebudowy
układu drogowego zostanie wybudowanych 58 miejsc postojowych, w tym
miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Dla najmłodszych zaplanowano
budowę placu zabaw z wyposażeniem

oraz plac z urządzeniami do ćwiczeń
na świeżym powietrzu. W otoczeniu
odnowionych bloków rozmieszczone
będą elementy małej architektury. Tereny zielone zostaną uporządkowane
i uzupełnione o nowe nasadzenia. Dodatkowo zainstalowane zostaną kamery
monitoringu miejskiego.
Prace na Rynku III rozpoczną się
jeszcze w listopadzie i będą związane z
budową oświetlenia. Całość inwestycji
zakończy się latem 2013.
Rewitalizacja Rynku III która realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I
etap została już częściowo wykonana.
W roku 2011 zakończono modernizację
5 bloków, które zostały ocieplone i
pomalowane, wybudowano także kanalizację deszczową. W lipcu tego roku
zakończono modernizację wyeksploatowanych sieci wodociągowych.
Nieustannie trwają także prace na
Rynku I w Łęcznej. Można je śledzić w
okolicach ratusza. Plac niebawem zostanie wybrukowany.
BD

Przeciw przemocy
19 października w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji Łęcznej
odbyło się spotkanie poświęcone zjawisku przemocy w rodzinie. W spotkaniu
uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z powiatu łęczyńskiego. Celem zebrania
była przede wszystkim wymiana doświadczeń i omówienie dotychczasowej
współpracy podczas działań na rzecz
rodzin dotkniętych przemocą w ramach
procedury,,Niebieskie Karty”.
Znowelizowana w 2010 roku Ustawa

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nałożyła na gminy nowe obowiązki. Należy do nich m.in. tworzenie zespołów
interdyscyplinarnych w skład, których
wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia, organizacji pozarządowych.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego
jest integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych opracowywane i realizowane są plany pomocy,
a następnie monitorowana jest sytuacja
rodzin, w których występuje przemoc.
Wspólne spotkanie pozwoliło
na przybliżenie obowiązujących procedur oraz przepisów dotyczących
postępowania w ramach procedury
„Niebieskie Karty” oraz umożliwiło
opracowanie wspólnego algorytmu
działań.
(r)
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Dzikie wysypisko w Maryniowie zlikwidowane

Las, grzyby i zgniłe pomidory
Czytelnicy „Pojezierza” zbierali
grzyby w lesie w okolicach miejscowości Maryniów. Ich uwagę przyciągnął bardzo nieprzyjemny zapach
gnijących warzyw i owoców. Zaraz za
lasem znaleźli się na polu uprawnym,
a tuż obok niego zobaczyli dzikie wysypisko śmieci.
Sterty opon, eternit, zużyta wykładzina, plastikowe butelki, stary
telewizor, monitor, gnijąca papryka,
tzw. pulpa pochodząca z przetwórstwa
pomidorów – to tylko część znalezionych tam odpadów. Wszystkie zostały
wrzucone do bardzo długiego (ok. 40
m) i głębokiego na 2-3 m rowu. Część
śmieci przykryto gałęziami.
- Rów mógł powstać po wybraniu
piachu… A może ktoś go specjalnie wykopał na odpady? – zastanawia się nasz
czytelnik. I dodaje: - Tam jest jeszcze
puste miejsce, które czeka na dowóz

śmieci. Niedługo pewnie
je zasypią ziemią. Trzeba
to zatrzymać.
- Bezczelność ludzka
przechodzi wszelkie granice – mówi jego żona.
Zbulwersowana
jest także dr Małgorzata Stanicka z Zakładu
Ochrony Środowiska
Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS. – Opony samochodowe rozkładają
się tysiące lat! Tego typu
odpady należy wywozić
na wypiska lub skupy –
mówi Stanicka i dodaje:
– Zwierzęta mogą potruć
się zgniłymi warzywami
i owocami z dzikiego
wysypiska.
O sprawie poinformowaliśmy
wójta gminy Milejów Tomasza
Surysia. W jego gestii jest dbanie o
porządek, to właśnie wójt nakazuje
posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego
na składowanie śmieci – czytamy
w art. 34 ustawy o odpadach.
Wójt nie wiedział o dzikim
wysypisku w Maryniowie, dlatego
na miejsce pojechaliśmy z inspektorem Tomaszem Filipkiem,
zajmującym się w gminie m.in.
ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Inspektor ustalił kto jest właścicielem
działki, na którą wyrzucane są
odpady.

– Ustalimy termin na sprzątnięcie
śmieci i wyślemy pismo do właściciela
tej ziemi – mówił wójt Suryś w piątek
12 października.
O dzikim wysypisku nie wiedziała
też policja. – Zajmiemy się tą sprawą,
będziemy wyjaśniać, kto wyrzucał te
odpady – zapewnia Magdalena Krasna,
rzeczniczka komendy powiatowej policji w Łęcznej.
Pod koniec października wójt gminy Milejów poinformował nas o tym, że
śmieci zostały już usunięte a rów zasypany ziemią. – Własność tej działki nie
jest do końca uregulowana, właściciel
nie wiedział o wysypisku. Posprzątał
teren używając specjalistycznego sprzętu – mówi wójt Suryś.
Kamil Kulig

W Świdniku zakończono budowę Portu Lotniczego Lublin

Otwarcie w listopadzie
Prace przy budowie Portu Lotniczego Lublin zostały zakończone.
Za kilkanaście dni, lubelskie lotnisko,
które powstało w rekordowym tempie
dwóch lat, zostanie oﬁcjalnie otwarte.
Pierwsze, regularne loty zaplanowano
na połowę grudnia.

Terminal
Pasażerowie już mogą rezerwować
bilety na pierwsze loty z Portu Lotniczego Lublin. Dostępne są cztery kierunki.
17 grudnia ruszą rejsy do Londynu
(Stansted) oraz Dublina. To oferta Ryanair – irlandzkiego przewoźnika, który
będzie obsługiwał lubelskie lotnisko.
Pierwsze samoloty węgierskiego przewoźnika WizzAir odlecą 18 grudnia.
Wizz Air oferuje loty do Londynu (Lu-

Tor szynobusu

ton) i do Oslo (Sandefjord Torp).
W grudniu też wprost do terminalu dojadą szynobusy. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróż
z Lublina do Portu Lotniczego Lublin
zajmie tylko 15 minut. To nowatorskie
rozwiązanie komunikacyjne znacznie
skróci i ułatwi dotarcie do
lotniska.
- Prace nad siatką
połączeń nie zostały
zakończone. Zarząd
spółki Port Lotniczy
Lublin nadal prowadzi
rozmowy z innymi przewoźnikami. Zależy nam,
żeby jak najszerzej
rozbudować połączenia
z lubelskiego lotniska
– mówi prezes zarządu
Grzegorz Muszyński.
Ciekawą informację na swojej
stronie internetowej zamieściło w tej
sprawie biuro podróży Rainbow Tours.
Na liście 10 polskich miast z których
będą wyloty, znalazło się także lotnisko
w Lublinie. Na wycieczki stąd będzie
można polecieć do Burgas w Bułgarii i
do Dubrovnika w Chorwacji.
Serwis branży lotniczej Pasazer.
com podaje, że pierwszy lot na trasie LublinBurgas ma się odbyć
7 czerwca 2013, a na
trasie Lublin-Dubrownik
13 czerwca. Portal twierdzi też, że wylatywać
do Bułgarii będziemy w
piątki, a do Chorwacji w
czwartki.
- Wszystkie prace
udało się zakończyć zgodnie z założonym harmo-

nogramem. Lotnisko jest już gotowe.
Obecnie czekamy na odbiór przez
nadzór budowalny, później rozpoczną
się loty - mówi prezes zarządu Grzegorz
Muszyński.
Komisja z Urzędu Lotnictwa Cywilnego rzeczywiście odwiedziła we
wtorek 23 października lotnisko w Świdniku. Ma to związek z 3-stopniowym
procesem certyﬁkacji, któremu poddany
jest port. Pierwszym jego etapem będzie
otrzymanie certyﬁkatu lotniska od ULC,
następnie wydanie zezwolenia przez
prezesa ULC na zarządzanie lotniskiem,
a ostatnim wpisanie do rejestru ULC.
Za to w liczącym 11 tys. metrów
kwadratowych terminalu wszystko
jest już gotowe na przyjęcie podróżnych. W strefie komercyjnej będą
działać kafejki i bistra: 1 Minute, Fly-

Lotniskowy parking

ing Bistro, Business Shark oraz dwa
sklepy wolnocłowe: Aelia Duty Free
i Discovery Lublin, zlokalizowane w
hali odlotów. Obiekt jest gotowy do
bezkolizyjnej obsługi ruchu do 1 mln
pasażerów rocznie. W przyszłości, po
przekroczeniu tej liczby, istnieje możliwość jego rozbudowy.
Szczegóły dotyczące inwestycji
oraz planowanych działań promocyjnych można śledzić na stronie internetowej: www.airport.lublin.pl.
(nor)

Budowa dróg jest priorytetem
dok. ze str. 1
Dlatego w ﬁnansowym planie samorządu zaplanowaliśmy sprzedaż
kilku będących w naszym posiadaniu
nieruchomości. Niestety widmo kryzysu
powoduje, że chętnych na inwestowanie
nie ma zbyt wielu, a ci którzy są skłonni
kupować, oferują bardzo niskie ceny. Taka
wyprzedaż majątku za bezcen byłaby nieracjonalna, stąd kłopoty. A na przyszły rok
ta sytuacja oznacza, że będziemy musieli
znacząco ograniczyć wydatki.
Pojezierze: Co jednak pomimo
problemów finansowych udało się
zrealizować w tym dobiegającym
końca roku?

Adam Niwiński: Mając mało
pieniędzy musimy koncentrować się
na zadaniach najważniejszych a do tych
moim zdaniem należy poprawa stanu
naszych dróg. Udało się nam wreszcie
po wielu latach, wspólnie z gminą Spiczyn oraz powiatem lubelskim i gminą
Wólka Lubelska wyremontować najbardziej dziurawy fragment drogi powiatowej Łuszczów – Kijany, czyli odcinek
od Łuszczowa do miejscowości Stawek
o długości 2,7 km. Na drodze położono
nową nawierzchnię bitumiczną, po obu
stronach są utwardzone pobocza, zbudowano też cztery przystanki autobusowe
z wiatami i chodnikami. Jednocześnie
poprawiono odwodnienie drogi oraz
przeprowadzono remont przepustów.
Inwestycja kosztowała ponad 2 mln
100 tys., z czego ponad 650 tysięcy
sﬁnansował budżet państwa, resztę dały
wspomniane samorządy.
Pojezierze: Jesteśmy dumni ze
szpitala powiatowego w Łęcznej, którego dokonania znane są już nie tylko
w kraju ale nawet zagranicą. Jak sam
Pan powiedział, jego dokończenie
bardzo dużo kosztowało i dzisiaj skutkuje ograniczeniem nowych inwestycji. Czy w ogólnym rozrachunku
warto było kontynuować jego budowę
i kiedy przestaniemy odczuwać skutki
tej decyzji?
Adam Niwiński: Przez dziewięć lat
powiat wyłożył na powstanie szpitala,
w różnej formie, ponad 17 mln zł co
spowodowało przyhamowanie innych
inwestycji, zwłaszcza drogowych.
Do tego skutki budowy szpitala będą
odczuwane mocno jeszcze przez kilka
następnych lat, a jak zakłada długoletnia
prognoza długu nawet do 2027 roku! Nie
wyobrażam sobie jednak, że po zainwestowaniu dużych pieniędzy – nieważne
że w dużej mierze z budżetów i dotacji
centralnych – można by było wstrzymać
budowę tak potrzebnej placówki.
Pojezierze: To jednak nie jedyny dylemat związany ze szpitalem.
Przed władzami samorządowymi
decyzja o prawnej formie dalszej
działalności placówki. Trzeba będzie zdecydować czy szpital będzie
dalej działał jako SP ZOZ czy też
stanie się spółką? W pierwszym
przypadku, ewentualne długi szpitala będzie musiał pokrywać powiat
ze swojego i tak już skromnego
budżetu.

Adam Niwiński: Tak, w czerwcu kiedy przyjmiemy sprawozdanie
ﬁnansowe za poprzedni rok, wówczas
staniemy przed dylematem restrukturyzacji lub pokrycia z budżetu powiatu
ewentualnych niedoborów szpitala.
Ustawa lecznicza już obowiązuje i
decyzje należy podjąć wcześniej. Na
dzisiaj nie mamy większych problemów
z bieżącym funkcjonowaniem szpitala,
ale ryzyko zawsze istnieje. Samorządy
w których restrukturyzację szpitali
przeprowadzono odetchnęły, a placówki
funkcjonują normalnie, leczą ludzi w ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej. Tak
jak wcześniej. Do tego, same szpitale są
w lepszej kondycji
ﬁnansowej, bo mogą
wykonywać dodatkowo płatne usługi
medyczne, czego
przed restrukturyzacją nie wolno im
było robić.
Pojezierze:
Chciałbym uściślić,
jeśli nawet szpital
stanie się spółką
prawa handlowego, to właścicielem
całego majątku nadal pozostanie powiat łęczyński.
Adam Niwiński: Nawet w przypadku przekształcenia SP ZOZ w spółkę,
władze samorządowe dalej będą czuwać
nad jakością świadczenia usług medycznych przez szpital i to one pozostaną
właścicielem całego majątku. Gdyby
spółka nie wywiązywała się właściwie ze
swoich obowiązków wobec pacjentów,
zawsze umowę o prowadzenie usług
medycznych przez zarząd spółki można
rozwiązać. Tak więc dla mieszkańców
powiatu nic się nie zmieni.
Pojezierze: Czego więc, jakich
inwestycji i działań, poza ewentualnymi zmianami formy prawnej
funkcjonowania szpitala, mogą się
spodziewać mieszkańcy powiatu w
roku przyszłym?
Adam Niwiński: Budżet powiatu
będzie bardzo skromny. Najprawdopodobniej ograniczymy się do ﬁnansowania najniezbędniejszych zadań,
głównie tych wynikających z ustaw.
Będzie wiele spraw trudnych jak oświata czy opieka społeczna ale tu musimy
wywiązać się ze swoich obowiązków.
Będziemy również wspierać przedsiębiorczość w postaci dotacji dla nowych
mikroprzedsiębiorstw.
Pojawia się nam natomiast światełko w tunelu w postaci nowego programu
wspierania przez państwo budowy dróg
lokalnych. Jeśli zostanie zachowane
wsparcie z budżetu centralnego 50
proc. inwestycji to pozwoli to nam kontynuować inwestycje drogowe, które
planujemy już od dawna.
Kończyć też będziemy sztandarowe zadanie powiatu – trwającą już
trzy lata budowę sieci dostępowej szerokopasmowego internetu dla trzech
powiatów: włodawskiego, świdnickiego i łęczyńskiego. Mamy nadzieję,
że na przełomie lutego i marca ich
mieszkańcy, samorządy jak i przedsiębiorcy dostaną dostęp do szybkiego
internetu. To będzie prawdziwy skok
cywilizacyjny.
Nie pierwszy zresztą. Żyjąc tutaj
często nie zauważamy jak nasz powiat,
jego gminy, zmieniają się na lepsze.
Dopiero ludzie, których tu nie było
przez dłuższy czas uświadamiają nam
jak duże zmiany zaszły w tutejszej infrastrukturze, poziomie i jakości życia.
Oni często mówią – nie poznajemy
tego miejsca.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki
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Nagrody dla najlepszych autorów zostaną wręczone podczas konferencji podsumowującej konkurs. O terminie konferencji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą
elektroniczną.
Aby zagłosować, należy wejść na proﬁl Starostwa Powiatowego w Łęcznej na facebooku do
galerii konkursu oraz oddać głos poprzez „polubienie” wybranego zdjęcia. Zachęcamy również do
„polubienia” proﬁlu Starostwa, wtedy na bieżąco będzie można poznać najważniejsze wydarzenia
związane z naszym Powiatem.

AKTUALNOŚCI
ZAKUP NOWEGO AUTA
Służbowy samochód Starostwa Powiatowego w Łęcznej, który uległ poważnemu
uszkodzeniu, nie nadawał się już do naprawy.
Po ocenie rzeczoznawcy koszt naprawy przewyższyłby wartość auta. Sytuacja wymusiła
zakup nowego pojazdu, ponieważ jest on
niezbędny do funkcjonowania jednostki.
Niestety obecna sytuacja budżetu powiatu
nie ułatwia tego zadania. Zakupu trzeba
dokonać, lecz w budżecie na ten rok nie

było przewidzianych takich wydatków. Po
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu kwoty 70
tys. Złotych Zarząd Powiatu podjął decyzję
o zakupie samochodu w ratach rozłożonych
na 2 lata.
„Chcemy wybrać taki samochód, który
będzie wykorzystywany przez wszystkich
pracowników, również tych którzy pracują
w terenie. Samochód musi podołać wszelkim
wyzwaniom realizowanym przez urząd.” –
tłumaczy Starosta Adam Niwiński.
Nie podjęto jeszcze decyzji co do wyboru konkretnego modelu czy marki. Zakup
zostanie dokonany zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych.

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu:
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska, Natalia Golonka,
Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Łukasz Borowiec, Dominika Sacawa, Marcin Mozgawa
Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20.
Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

Przegląd Cycowa
Gmina Cyców wyróżniona
26 września Wiesław Pikuła, zastępca wójta gminy Cyców, odebrał
z rąk marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana i prezesa
zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. statuetkę i nagrodę rzeczową w
postaci laptopa za zajęcie V miejsca w
konkursie ekoARGOSamorząd.
To już II edycja konkursu „ekoAGRO-Samorząd 2012” organizowanego pod patronatem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Celem
tego przedsięwzięcia jest promocja
samorządów gminnych z naszego regionu, które realizując inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego
stosują nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także działają na rzecz
promocji zachowań ekologicznych.
Jak stwierdzono podczas uroczystości
„coraz więcej gmin stosuje kompleksowe, wzajemnie uzupełniające się

rozwiązania, które zasługują na miano prawdziwej polityki ekologicznej
wdrażanej krok po korku na poziomie
lokalnym. Takie właśnie samorządy
mają szanse na zwycięstwo”.
Wyróżnienie dla Cycowa jest pokłosiem wielu działań proekologicznych. W
gminie 100 proc. wsi posiada zaopatrzenie w wodę ze zbiorowego wodociągu.
W 2011 roku oddano do użytku 17 km
kanalizacji i nowoczesną oczyszczalnię
ścieków. W roku bieżącym jest realizowana inwestycja w postaci 12 km sieci
kanalizacyjnej i modernizacja dwóch
innych oczyszczalni ścieków. Gmina
dopłaca też prywatnym inwestorom do
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W roku 2013 planuje się uruchomienie środków na dopłaty do kolektorów słonecznych i wykonanie około
4 km wodociągu w celu podłączenia
nowych osiedli mieszkaniowych.

KONKURS
Wyniki konkursu
fotograﬁcznego
(NIE) ZNANE
TAJEMNICE POJEZIERZA
Znamy już wyniki konkursu fotograﬁcznego „(NIE) ZNANE TAJEMNICE POJEZIETRZA”,
organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Łęcznej. Jednak na tym nie koniec, teraz
internauci mogą oddać swój głoś na poszczególne fotograﬁe.
22 października Jury, w składzie: Małgorzata Więcławska – Siwek, Andrzej
Różycki, Piotr Deptuś, Maria Straka i
Aneta Biełuszka stanęło przed trudnym
zadaniem. Do konkursu zgłosiło się 28
autorów. Poziom zdjęć był bardzo wyrównany. Po długiej i burzliwej ocenie wybrano
najlepsze zdjęcia w swojej kategorii wiekowej. Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
W kategorii „Uczniowie szkół podstawowych”
I miejsce zajął Maciej Radko, II miejsce: Adrianna Kapała, III miejsce: Aleksandra Potapiuk
Wyróżnienia otrzymali : Mikołaj Krawczak,
Magdalena Stachura, Kinga Wieczorek
W kategorii „Uczniowie gimnazjów” I miejsce zajęła Agnieszka Lackowska, II miejsce:
Dawid Korpysz, III miejsce: Nie przyznano
Wyróżnienia otrzymali: Nikola Ambrożewska, Patryk Machel, Magda Wróbel
W kategorii „Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych” I miejsce zajęła Anna
Litwiniuk, II miejsce: Grzegorz Chwes e w i c z , I I I m i e j s c e : To m a s z K ra s k a
Wy róż n i e n i e o t r z y m a ł a : A n e t a G a ł a
W kategorii „Osoby dorosłe” I miejsce
zajął Sławomir Wróbel, II miejsce: Bożena
Taszarek, III miejsce: Dariusz Szczepanik
Wyróżnienia otrzymali: Waldemar Nowiński,
Ewa Sawka – Kunach, Mirosław Potapiuk,
Ireneusz Kowalczyk, Sławomir Wróbel.

fot. Sławomir Wróbel, I miejsce w kategorii „Osoby dorosłe”

fot. Waldemar Nowiński, wyróżnienie w kategorii „Osoby dorosłe”

Projekt jest współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pasowanie na przedszkolaka
19 października 2012 roku w SP
Nr 1 w Głębokiem odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie
integracyjne z okazji „Pasowania na
Przedszkolaka” zaplanowane w harmonogramie projektu „Punkty Przedszkolne szansą edukacyjną dla dzieci
wiejskich z Gminy Cyców”.
Spotkanie to zgromadziło wszystkie
dzieci i ich rodziców z ośmiu Punktów
Przedszkolnych prowadzonych w gminie
Cyców w ramach projektu z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współﬁnansowanego ze środków UE w ramach EFS.
Był to szczególny
dzień przede wszystkim dla dzieci, które
po raz pierwszy we
wrześniu przekroczyły
próg przedszkola oraz
ich pierwszy publiczny
występ przed tak licz-

nie zgromadzoną publicznością.
Uroczystość zgromadziła wielu gości
, m. in. przedstawicieli samorządu gminnego oraz dyrekcję i grono pedagogiczne
szkół z gminy Cyców.
Specjalnym i niezwykłym
gościem okazała się także
wróżka, która dbała, aby
spotkanie obfitowało w
wiele radosnych chwil.
Podczas uroczystości
maluchy, ubrane w jednakowe koszulki z logo projektu, zaprezentowały swoje
umiejętności, które zdobyły
podczas krótkiego pobytu w
przedszkolu - recytowały
wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły, zmieniając się w
prawdziwych artystów.
Po krótkiej części
artystycznej nadszedł czas

Biegali w Cycowie
W rozegranych w Cycowie 03 października Mistrzostwach Powiatu w
Sztafetowych Biegach Przełajowych
gospodarze odnieśli sukces pokonując
wszystkie szkoły z terenu powiatu, zarówno w kategorii podstawówek jak i
gimnazjów. Niesprzyjająca pogoda nie
odstraszyła entuzjastów biegania, na

starcie stanęło 13 reprezentacji szkół
podstawowych i gimnazjów.
Po dwa zespoły z każdej kategorii
reprezentowały powiat w rozgrywanych w
Cycowie 05 października zawodach szczebla
rejonowego. Awans do zawodów rejonowych
wywalczyły spośród szkół podstawowych
SP Cyców i SP Jawidz (dziewczęta) oraz
SP Cyców i SP Ludwin (chłopcy). Wśród
gimnazjalistów najlepsi byli chłopcy i
dziewczęta z Cycowa. Drugie miejsce
zajęli gimnazjaliści ze Spiczyna.
W zawodach rejonowych wzięło
udział ponad 500 biegaczy reprezentujących powiaty: chełmski, chełmski grodzki, włodawski, świdnicki i
łęczyński. Ta największa na terenie
powiatu impreza sportowa dla młodzieży jest tradycyjnie organizowana
przez Uczniowski Klub Sportowy
„Amator” działający w Zespole Szkół
w Cycowie i powiatowy SZS.

na ceremonię ślubowania. Następnie wójt
gminy Cyców oraz zastępca wójta magicznym ołówkiem dokonali uroczystego
pasowania każdego dziecka, nadając mu
miano przedszkolaka, życząc jednocześnie dzieciom,
aby „Czuły się dobrze i bezpiecznie,
a pierwszy okres
edukacji był początkiem wspaniałych
sukcesów”.
Na zakończenie każde dziecko
otrzymało pamiątkowy dyplom i drobny
upominek, natomiast
dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek.
Ewelina Stopa
W kategorii szkół podstawowych,
tak jak w ubiegłym roku wygrały dziewczęta z SP nr 7 i chłopcy z SP nr 5 ze
Świdnika. Spośród szkół reprezentujących powiat łęczyński najlepiej wypadły gimnazjalistki z Cycowa zajmując
pierwsze miejsce. W kategorii chłopców
zwyciężyli reprezentanci gimnazjum nr 3
w Świdniku. Kategorię szkół ponadgimnazjalnych zdominowali reprezentanci II
LO w Chełmie.
Dariusz Bednaruk
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70 lat szkoły w Milejowie
16 października 2012 r. Zespół
Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w
Milejowie obchodził jubileusz swego
70-letniego istnienia. Początki szkoły
sięgają bowiem okupacji niemieckiej
i tajnych kompletów, których inicjatorką była Natalia Nekrasz.
Szkoła poszczycić się więc może
niezwykle bogatą i
interesującą tradycją
historyczną. Spod
opiekuńczych skrzydeł jej pedagogów
wyszli naukowcy,
lekarze, urzędnicy,
a przede wszystkim
uczciwi, dobrzy
ludzie, obywatele
respektujący podstawowe wartości takie
jak: patriotyzm czy
tolerancja.
Podczas obchodów wspominano
minione 70 lat. Nie obyło się bez
wzruszeń, serdeczności, osobistych
reminiscencji, podziękowań. To naprawdę wyjątkowa okazja do wspólnego przeżywania radości i wspomnień,
szczególnie, że w uroczystościach
uczestniczyli członkowie misji dyplomatycznych państw kręgu bolivariańskiego: ambasador Republiki Pa-

namy Luis Madrid, charges d’affaires
Bolivariańskiej Republiki Wenezueli
Jesus Crus, wicekurator oświaty Anna
Szczepińska, profesor dr hab. UMCS
Bernard Staniec, starosta łęczyński
Adam Niwiński, prezes Zarządu Okręgu ZNP Janusz Różycki, Wiesława Stec

Majewski wkręcał Cyców
Podczas jednej z ostatnich audycji
w Radiu Eska prowadzący program
Szymon Majewski wcielając się w Natalię Siwiec zadzwonił do gminy Cyców.
Majewski jako Natalia Siwiec zaproponował gminie Cyców zmianę herbu. W
jego nowej odsłonie miałoby pojawić się
popiersie szczodrze obdarzonej przez naturę kobiety. Gmina powiatu łęczyńskiego
została wybrana nieprzypadkowo. Chodziło
oczywiście o jej nazwę.
Zastępca wójta Wiesław Pikuła dzielnie
bronił się przed prowokacją i nie wybuchł
śmiechem nawet w trakcie zapisywania maila, który był przedstawiony w specyﬁczny
sposób. Poprosił o przesłanie propozycji
mailem i na tym dyplomatycznie zakończył
rozmowę.
GK

Chcą uczyć
węgierskiego
z Sekcji Oświaty i Wychowania NZSS
„Solidarność”.
Uroczystość spinała klamra, której
przesłaniem było stwierdzenie, iż mimo
upływu lat, zmian historycznych, przemian
pokoleniowych, istnieją rzeczy niezmienne, nieprzemijające, a są nimi podstawowe wartości etyczne i moralne. Mając
pełną świadomość, jak ważną rolę spełnia
szkoła na terenie gminy Milejów, dyrektor placówki Dariusz
Szafranek, wyraził
nadzieję, iż nadal
będzie ona godnie
realizować swe zadania, wpisując się na
trwałe w tradycję lokalnego środowiska,
kształtując wśród jej
absolwentów postawy patriotyzmu, tolerancji, poszanowania
godności drugiego
człowieka.

Jedni powiedzą „iskola”, inni
„skole” a jeszcze inni Leader School.
Uczniowie nowej szkoły językowej
w Łęcznej mogą różnie nazywać swoją
placówkę, bo będą uczyć się mowy wielu nacji. Oprócz kursów angielskiego,
niemieckiego i hiszpańskiego szkoła
oferuje także naukę mniej popularnych
języków.
- Wiele osób wyjeżdża dzisiaj do
Norwegii, gdzie można znaleźć dobrze
płatną pracę, dlatego tworzymy grupę
języka norweskiego – mówi Barbara
Sławińska, właścicielka łęczyńskiej
Leader School.
Obecnie poszukuje też lektorów
języka węgierskiego. Skąd pomysł na
naukę tej trudnej mowy? – Miastem
partnerskim Łęcznej jest Hajduhadhaz,
więc to dobra opcja na przykład dla
urzędników, którzy regularnie wyjeżdżają
na Węgry w delegacje – mówi Sławińska
i przyznaje, że pomysł podsunął jej burmistrz Łęcznej.
Aby utworzyła się grupa wystarczy
cztery osoby. Zajęcia kosztują 12-15 zł
za godzinę.
kk

Sprzedam gospodarstwo 66ar w tym: budynek mieszkalny
70m2, dwa budynki gospodarcze, sad, maliny itp., pole
uprawne, drzewka ozdobne,działka częściowo ogrodzona.
Miejscowość Janowica gm.Cyców ok. Bogdanki. Cena 200
tys do negocjacji. Tel. 885-800-201,797-055-259.
Wynajmę mieszkanie M5, II piętro ul. Staszica, umeblowane,
komfortowe. Cena 1500zł + opł. licznikowe tel. 601-247-317.
Sprzedam mieszkanie M6 Osiedle Niepodległości. tel 81
462-95-68. Cena do negocjacji.
Sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą nad Wieprzem,
działka ogrodzona i zagospodarowana. tel 692-433-924.
Cena do negocjacji.
Sprzedam stemple budowlane o długości 2,80m.Cena 6zł/
za sztukę tel. 516-345-754.
Sprzedam ośrodek wypoczynkowy w Okunince nad j.Białe,
budynek pensjonatowo-mieszkalny, 15pokoi z łazienkami,
parking brukowy, działka 790m2 przy głównej drodze. Cena
1050 000 zł tel 607-393-710.
Zamienię M4 mieszkanie własn., 66m2, parter os. Bobrowniki na M3 os. Bobrowniki lub Niepodległości, parter
lub I pietro. Tel. 512-106-760 (po 15).
Wynajmę pokój dla pracującego mężczyzny w domku
jednorodzinnym w Łęcznej, osobne wejście, antena TV,
parking. Tel.669-891-232.
Sprzedam działkę budowlaną 15ar w Starej Wsi koło
Łęcznej, narożną przy drodze asfaltowej, uzbrojona
światło, woda w sąsiedztwie nowo powstałych domów
jednorodzinnych. Cena 80tys zł możliwość kupna na raty.
tel. 602-598-557.
Doświadczona, była pracownica przedszkola na emeryturze chętnie zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starszą.
Tel.698-084-737.
Sprzedam regał pokojowy w dobrym stanie. Kolor mahoniowy. Cena do uzgodnienia. Tel. 661-763-985.
Sprzedam M6, II pietro, 87m2, ul. Górnicza 10, stan b.
dobry po remoncie. Cena 320 tys. zł. Tel. 606-789-695.
Zatrudnię księgową z bardzo dobra znajomością pełnej
księgowości i obsługą programów Rachmistrz, Rewizor.
tel. 502-132-555.
Sprzedam samochód MATIZ 1999r., stan dobry, kolor
niebieski, welurowa tapicerka, zimowe opony. Cena do
uzgodnienia. Tel.502-282-154.
Sprzedam mieszkanie M3 w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju,
49,3m2,I piętro w budynku trzypiętrowym, budynek ocieplony.
Cena do uzgodnienia. Tel. 604-784-238.
Dom o wysokim standardzie wykończenia o pow. 190m2, budynek
gospod. wolno stojący o pow. 80m2 z działką 4900m2, woda, prąd,
gaz, kanalizacja, działka z licznymi nasadzeniami dużo zieleni, ogrodzona , kostka brukowa, blisko szkoły, kościół, rzeka, las przy głównej
szosie w miejscowości Ostrówek.Tel: 607-640-600.

Policja szuka oﬁar agentki
Agnieszka W. ubezpieczycielka,
która przez wiele miesięcy oszukiwała
swoich klientów może traﬁć do więzienia. Policja szuka kolejne poszkodowane przez złodziejkę osoby.
Pośredniczka prowadziła punkt w
którym można było ubezpieczyć m.in.
samochód. Miała oferty wielu znanych
firm. Kobieta wypisywała prawdziwe
dokumenty ubezpieczenia, ale druki wpłat
zawierały numery jej prywatnego konta.
W ten sposób mogła przywłaszczyć sobie
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Dotychczas przesłuchanych zostało wiele
pokrzywdzonych osób, lecz skala przestępstw
popełnionych przez podejrzaną jest znacznie
większa. Wciąż trwa ustalanie kolejnych
pokrzywdzonych i wykonywanie czynności
procesowych z ich udziałem – informują
policjanci z Łęcznej.
Policja zwraca się z apelem o zweryfikowanie polis ubezpieczeniowych

komunikacyjnych i innych dokumentów
wystawianych przez Agnieszkę W. W
szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty umów zawartych w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym Uniqa, które posiadają
w dolnej części napis „kalkulator KOM
wersja V 5_61 od 15-03-2011 r.” (napis
może mieć inną datę).
Należy sprawdzać także polisy zawierane przez Agnieszkę W. w imieniu
innych firm ubezpieczeniowych. One
również mogły zostać nieopłacone.
W przypadku stwierdzenia, że polisa
pomimo jej zawarcia i wpłaty pieniędzy
Agnieszce W. nie dotarła do towarzystwa
ubezpieczeniowego należy kontaktować
się z Komendą Powiatową Policji w Łęcznej w celu złożenia zeznań w charakterze
świadka-pokrzywdzonego.
Komenda Policji w Łęcznej ul. Księży
Wrześniewskich 10 tel. (81) 752-72-10.
GK

Szlachetna Paczka pomaga
Wolontariusze Szlachetnej Paczki
rozpoczęli pracę w terenie. Spotykają
się z tymi którzy codziennie zmagają się
z biedą, samotnością i beznadzieją.
Paczka pomaga osobom starszym
i samotnym, ale także innym, którzy z
niezawinionych przyczyn znaleźli się w
trudnej sytuacji materialnej. Jej przyczyną
może być choroba dziecka lub innego
członka rodziny, nieszczęście czy niepełnosprawność.
Wolontariusze Paczki sami odnajdują
najbiedniejsze rodziny w swojej okolicy,
odwiedzają potrzebujących w ich domach,
a następnie współpracując z darczyńcami
dbają o jak najwyższej jakości pomoc.
W tym roku po raz trzeci w powiecie
łęczyńskim, a dwunasty w Polsce Szlachetna Paczka pomoże potrzebującym.
Wolontariusze przeszli szkolenia oraz zdali bardzo szczegółowy test pozwalający w
„paczkowy” sposób pomagać innym.
Wolontariusz to nie tylko pośrednik pomiędzy potrzebującą rodziną,
a darczyńcą. To także ważny motywator do podejmowania prób zmian,
dający poczucie bycia osobą potrzebną.
Super W – bo tak nazywa się osoby pomagające, w najbliższych dniach spotkają

się z rodzinami. Osobiście ocenią które
potrzebują wsparcia. Stworzą anonimową
bazę rodzin z opisem ich potrzeb. Darczyńcy będą mogli wybrać sobie rodzinę
której zechcą pomóc. Takim bohaterem
będziesz mógł być także ty. Wystarczy,
że wejdziesz na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Zarejestrujesz się i zaczniesz
pomagać.
Masz także ostatnią szansę na bycie
wolontariuszem Szlachetnej Paczki w
sztabie w Łęcznej i Puchaczowie.
W weekend, dwa tygodnie przed
Bożym Narodzeniem, odbędzie się ﬁnał
projektu Szlachetna Paczka. To wtedy
wolontariusze zawożą do potrzebujących
paczki, a darczyńcy otrzymują piękny
prezent – relację z wręczenia paczki.
Tylko w 2011 roku Szlachetna Paczka
traﬁła do 11884 rodzin i przekazała pomoc
wartą 18 milionów złotych. Kapitał społeczny projektu przekroczył 114 mln. zł!
Jak się zgłosić? Wejdź na stronę:
www.superw.pl. Znajdź na mapie rejon
Paczki, który leży najbliżej Twojego
miejsca zamieszkania. Wypełnij formularz
zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do
udziału w rekrutacji
Grzegorz Kuczyński - wolontariusz
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Wiadomości sportowe

Tylko cztery punkty
Dziewiętnaście punktów po czternastu kolejkach - to dorobek zespołu
GKS Bogdanka w piłkarskiej I lidze.
Jedyny reprezentant Lubelszczyzny
na tym poziomie rozgrywek zajmuje
dziewiątą lokatę, tracąc do otwierającej ligową tabelę Floty Świnoujście aż
osiemnaście punktów.
Podopieczni Piotra Rzepki zdołali
uzyskać cztery „oczka” w trzech ostatnich
spotkaniach, co nie jest złym rezultatem,
biorąc pod uwagę klasę rywali z którymi
przyszło im grać.
Sztab szkoleniowy i zawodnicy
GKS-u remis wzięliby w ciemno przed
wyjazdowym meczem z aspirującym do
gry w ekstraklasie bydgoskim Zawiszą.
Jednak to goście z Łęcznej powinni
pluć sobie w brodę po ostatnim gwizdku
sędziego. Już w 13 minucie prowadzenie „zielono –czarnym” dał Sebastian
Szałachowski. Jeszcze przed przerwą do
bramki Sergiusza Prusaka traﬁł Wahan
Gevoryan, ustalając tym samym wynik
spotkania. Po przerwie piłkarze Zawiszy

atakowali, ale to górnicy powinni wracać
do domu z pełną pulą. W 69 minucie idealną szansę zmarnował kapitan – Veljko
Nikitovic, który nie strzelił rzutu karnego
podyktowanego za faul na Michale Zuberze. Była to już czwarta niewykorzystana
jedenastka przez zawodników Bogdanki
w tym sezonie.
Kolejnym rywalem podopiecznych
Piotra Rzepki był z zajmującym wtedy
trzecie miejsce w tabeli zespołem z Niecieczy. Zespół gości prowadzony przez trenera
Kazimierza Moskala atakował przez cały
mecz, a mimo to nie zdołał wywieźć ze
stadionu w Łęcznej nawet punktu. Bramkę
dla GKS-u Bogdanka po fatalnym błędzie
obrońców gości zdobył Michał Zuber. Dość
powiedzieć, że był to jedyne uderzenie
jakie oddali górnicy w tym pojedynku.
Zawodnicy gospodarzy podtrzymali tym
samym serię, notując piąte z rzędu zwycięstwo na własnym boisku.
W 14 kolejce zawodnicy Bogdanki
spotkali się na wyjeździe z głównym
pretendentem do awansu do ekstraklasy

Związkowcy pokonali legionistów
Drużyna Związku Zawodowego
Górników w Polsce wygrała turniej o
Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka
Witolda Daniłowicza. W ﬁnale rozgrywanym na głównej płycie łęczyńskiego
stadionu pokonała Oldboyów Legii
Warszawa 3:2.

Rywalizacja podczas turnieju była
niezwykle zacięta, choć od pierwszej kolejki
spotkań można było pokusić się o wskazanie faworytów. ZZ Górników w Polsce
rozpoczął drogę po puchar od remisu z ZZ
Kadra 0:0. Później jednak było już lepiej,
Samorządowcy polegli w stosunku 0:10, a
SITG PRS WSCHÓD 1:9. Ekipa ze stolicy

fazę grupową rozpoczęła od wygranej z
Komendą Powiatową Policji 3:0, a następnie
urządziła sobie trening strzelecki z NSZZ
Solidarność (8:1) i Dziennikarzami (w
drużynie wystąpił dziennikarz naszej gazety
Mariusz Łagodziński) (8:3). Co ciekawe
ten mecz Dariusz Dziekanowski i spółka
rozpoczęli od straty dwóch goli.
W półﬁnałach tak lekko już nie było.
Obie drużyny awansowały dopiero po serii
rzutów karnych. Stołeczni wygrali 2:0 z ZZ
Kadra (3:3 w regulaminowym czasie gry), a
ZZ Górników w Polsce po bezbramkowym
remisie, pokonał 3:1 w karnych Komendę
Powiatową Policji. Spotkanie finałowe
było natomiast niezwykle
zacięte. Po golach Piotra
Włodarczyka i Dariusza
Dziekanowskiego Legia
prowadziła już 2:0, aby
ostatecznie przegrać 2:3.
Legioniści wygrywali 2:0,
mieli okazję strzelić na 3:0 i
wówczas ZZ Górników ten
mecz mógł przegrać. - Niewykorzystane sytuacje jednak się mszczą, zdobyliśmy
bramkę na 2:1, złapaliśmy

– Flotą Świnoujście. Zespół prowadzony
przez Dominika Nowaka zebrał trzydzieści
cztery „oczka” w trzynastu seriach spotkań,
otwierając tym samym ligową tabelę.
Na uznanie zasługuje gra obronna, jaką
prezentowali do tej pory piłkarze z wyspy
Wolin. Bramkarz Floty tylko sześć razy
w tym sezonie musiał wyciągać piłkę z
siatki własnej bramki. Zielono – czarnym
raz udało się oszukać obronę gospodarzy
i strzelić gola, ale to nie wystarczyło do
pokonania lidera ze Świnoujścia. Zawodnicy Floty trzykrotnie pokonali Sergiusza
Prusaka i w bardzo przekonujący sposób
zgarnęli pełną pulę. Natomiast zawodnicy
GKS-u nie zdołali w tym sezonie wywieźć
kompletu punktów ze stadionu rywali.
Podopieczni Piotra Rzepki rozegrają
w tym roku jeszcze trzy mecze. Trzeciego
listopada podejmą w Łęcznej okupującą
ostatnie miejsce w tabeli Polonię Bytom.
Tydzień później czeka ich pojedynek w
Nowym Sączu z miejscową Sandecją.
Ostatnie spotkanie w tym roku łęcznianie rozegrają siedemnastego listopada
na własnym boisku. Ich przeciwnikiem
będzie GKS Tychy.
Ł. Olszewski
kontakt, a ostatecznie wszystko potoczyło się
po naszej myśli – mówi Mirosław Budka ze
ZZ Górników w Polsce. Mieliśmy przewagę,
bo mieliśmy szerszą kadrę. Wytrzymaliśmy
lepiej to spotkanie kondycyjnie. Wiadomo,
że piłkarze Legii byli groźną drużyną. Każdy
wie jak grali i gdzie grali. Choć wszystko to
wygląda wolniej niż kiedyś, to jednak gry w
piłkę się nie zapomina.
W meczu o trzecie miejsce Komenda
Powiatowa Policji po rzutach karnych wygrała ze ZZ Kadra 3:1. Wszystkie drużyny
nagrody odebrały tuż przed rozpoczęciem
meczu GKS z Kolejarzem Stróże, a nagrody wręczał osobiście Witold Daniłowicz,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka.
Za www.gksbogdanka.com.pl

Przygotowanie do sezonu narciarskiego
Pewnie zdarzyło Ci się widzieć na własne
oczy lub w internecie wypadek
narciarski.
Człowiek najpierw robi kilka
koziołków, narty
i nogi wyglądają jak związane na supeł,
krzyk i ból narciarza. Szybki transport do
szpitala, być może nawet operacja więzadeł krzyżowych. Potem kilkutygodniowa
rehabilitacja, wizyty u lekarzy i do końca
życia zakodowana w głowie wiadomość
„uważaj na kolana”. Utrata zdrowia, czasu
i pieniędzy. Pewnie myślisz „mnie to nie
dotyczy”, „ja jeżdżę ostrożnie”.
Niestety najczęściej wypadki spowodowane są tym, że stajemy się oﬁarami
brawury innych. Jeśli Twoje stawy nie
są przygotowane na zwiększone obciążenia, konsekwencją są złamania. Tempo
życia i pogoń za pieniędzmi sprawiają,
że zapominamy o własnym zdrowiu na
którego poprawę wydajemy krocie. Z
pewnością cenisz sobie dobry stan zdro-

wia i dlatego znajdziesz czas, aby wziąć
udział w naszych zajęciach. Powszechnie
wiadomo, że proﬁlaktyka jest tańsza niż
leczenie, zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo przygotowując się do sezonu
narciarskiego, uczestnicząc w zajęciach
prowadzonych przez profesjonalistów.
Jeśli zadbasz o swoje zdrowie decydując
się na uczestnictwo w naszych zajęciach,
będziesz mógł się cieszyć z nadchodzącego sezonu w 100 proc.
Bezpieczeństwo, zdrowie i radość!
Bądź gotów na białe szaleństwo!
Każdy klient, który zakupi voucher
na trening przygotowujący do sezonu
narciarskiego, może dodatkowo skorzystać z 20% zniżki na wszystkie zabiegi
dostępne w Fizjo-Sport (ﬁzykoterapia,
masaż, taping medyczny i wiele innych).
Odpowiednie dla danej kontuzji zabiegi
pomoże dobrać doświadczony fizjoterapeuta podczas bezpłatnej konsultacji.
Z zabiegów będzie można korzystać w
godzinach pracy gabinetu (także przed
lub po treningu w przypadku wolnych
terminów).
Fizjo-Sport ul.Górnicza 3 Łęczna

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

Nasi wicemistrzami województwa
Z ﬁnału województwa lubelskiego „Mała Piłkarska Kadra Czeka”
rocznik 1999 i młodsi, który został
rozegrany w Nałęczowie, Szkoła
Podstawowa z Ludwina wróciła z
pucharem za drugie miejsce!
Podobnie jak w eliminacjach międzypowiatowych, znowu najlepsza była
Tomasovia Tomaszów Lubelski. Na
trzecim miejscu uplasowały się Cisy
Nałęczów. - Cieszy remis 1:1 z Tomasovią
uzyskany na szczeblu grupy, gdzie zagraliśmy bardzo dobry mecz, a według wielu
obserwatorów byliśmy nawet lepsi – komentuje trener zespołu Grzegorz Sajnaj.
Fajna sprawa, że chłopcy potraﬁą grać,
jak równy z równym z takimi rywalami!
Należą im się gratulacje za występ w tych
zawodach. Był to jeden z najbardziej udanych turniejów w naszym wykonaniu.
Dodatkowo uczniowie ze szkoły w Ludwinie
zostali indywidualnie wyróżnieni, Paweł Dejko został wybrany najlepszym
bramkarzem zawodów, a
Ernest Oniszczuk najlepszym zawodnikiem. Obaj
otrzymali pamiątkowe
statuetki.
Reprezentacja SP
Ludwin: Paweł Dejko

Gimnazjalistki z Cycowa na medal
Sukcesem gimnazjalistek z Cycowa zakończyła się rozegrana dnia
16 października w Adamowie Wojewódzka Gimnazjada w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.

łupnik Aleksandra, Baranowska Monika, Okoń Edyta, Porębna Julia, Olko
Angelika, Goławska Paulina, Okoń
Ewelina, Olko Paulina, Koziak Karolina
i Kołodziej Angelika. Wymienić należy
również zawodniczki rezerwowe które
wspomagały drużynę biorąc udział w
eliminacjach powiatowych i rejonowych: Gregorczuk Kornelię, Marcinek
Martę, Kamińską Annę i Jarmolińską
Kingę. Opiekunem zespołu jest Dariusz
Bednaruk.
D.Bednaruk

Zawodniczki z Cycowa zajęły trzecie
miejsce ulegając tylko wielokrotnym ﬁnalistkom tej konkurencji, gimnazjalistkom
z Komorówki Podlaskiej oraz reprezentantkom gimnazjum nr 1 z Terespola. Były
jedyną drużyną reprezentującą powiat
łęczyński, której udało się przebrnąć przez
eliminacje powiatowe i rejonowe.
Walka o miejsce na podium z mocno naciskającymi zawodniczkami gimnazjum
z Tomaszowa trwała od czwartej zmiany,
a o sukcesie zadecydowała determinacja i
walka całej drużyny.
Rozpoczynając od pierwszej zmiany w składzie zespołu znalazły się: Cha-

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

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

(bramkarz) – VI klasa, Ernest Oniszczuk – VI klasa, Grzegorz Romańczuk
– VI klasa, Konrad Florek – VI klasa,
Mikołaj Dejko – V klasa, Filip Ogórek
– V klasa, Sebastian Saczewa – VI klasa,
Daniel Romańczuk – IV klasa, Dominik
Lipski – III klasa
Wyniki:
Grupa A: Ludwin – Tomasovia 1:1
(S. Saczewa), Ludwin – Milanów 4:0
(S. Saczewa 4), Milanów – Tomasovia
0:6 Grupa B: Nałęczów – Nowa Wola
3:2, Nałęczów – Wierzbica 5:0, Nowa
Wola – Wierzbica 1:0. Półﬁnały: Ludwin – Nałęczów 1:1 (K. Kawalerski),
rzuty karne 4:3, Tomasovia – Nowa
Wola 6:2 Mecz o III miejsce: Nałęczów
– Nowa Wola 3:2 Finał: Ludwin – Tomasovia 0:2
redil

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego i we Włodawie można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach
paliw.
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Rockowa rebelia w Retro Dzieci budują roboty
„Kocham cię jak Irlandię” – ten
przebój Kobranocki można było
usłyszeć na żywo w łęczyńskim klubie
Retro Rocket.
Toruński zespół niedawno świętował 25-lecie istnienia. Muzycy Kobranocki na koncercie w Łęcznej pokazali,
że mają się świetnie i mimo upływu lat
nie brakuje im punkowej energii.
Grali takie utwory, jak „List z pola
boju” czy „I nikomu nie wolno się z
tego śmiać”. Gratką dla miłośników
polskiego rocka były także covery Republiki i Tiltu.
Na końcu Kobranocka zagrała
piosenkę znaną nie tylko rockowej
publiczności. - Ile razy można grać
ten sam numer? – żartował Andrzej
„Kobra” Kraiński, lider grupy przed
wykonaniem radiowego
hitu „Kocham cię jak
Irlandię”.
Oprócz wokalisty
i gitarzysty „Kobry”
wystąpili: Piotr „Vysol”
Wysocki (perkusja), Jacek Moczadło (gitara),
a także Jacek Bryndal
(bas i śpiew), który jest
jednocześnie wokalistą
zespołu Atrakcyjny Kazimierz i bratem znanego dziennikarza Rafała
Bryndala.

Kobranocka w Retro Rocket zagrała
20 października. Koncert był częścią trasy
„Niech toczy się rebelia tour”. Większość
uczestników imprezy dopiero przyszła na
świat, kiedy powstawała Kobranocka.
A historia zespołu zaczęła się… w
szpitalu psychiatrycznym w Toruniu.
Tam w 1984 roku trafił „Kobra” za
odmowę odbycia służby wojskowej.
Siłą rzeczy muzyk spotkał ordynatora
szpitala Andrzeja Michorzewskiego –
psychiatrę i poetę.
Kiedy lekarz pokazał teksty „Kobrze” jedynym wyjściem było założenie
zespołu – czytamy na stronie Kobranocki. Michorzewski stał się tekściarzem
nowo powstałej kapeli, która początkowo nazywała się Latający pisuar.
kk

chów mających od 5 do 7 lat przeznaczone są klocki Lego WeDo, z których
zbudują m. in. piłkarza strzelającego
bramki czy samolot kręcący śmigłem.
– Programowanie na zajęciach z Lego
WeDo odbywa się za pomocą obrazków,
więc nie trzeba umieć czytać, aby zbudować poruszającego się robota – mówi
Misiura.
Starsi będą pracować z klockami
LEGO Mindstorms. To zajęcia dla

Darmowe badania w Łęcznej

Młodzi ekolodzy z „Bolivara”
25 października 2012r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
odbyło się podsumowanie II edycji
Powiatowego Alertu Ekologiczno Zdrowotnego. Głównym celem Alertu
jest propagowanie wśród młodzieży
świadomości proekologicznej, idei
wolontariatu oraz działań prozdrowotnych.
Działania Zespołu Szkół Nr 2
im. Simona Bolivara w Milejowie w
tym zakresie zostały ocenione w maju
przez komisję alertową w skład której
weszli przedstawiciele organizatorów, czyli Starostwo
Powiatowe w Łęcznej
oraz Powiatową Stację
Sanitarno- Epidemiologiczną w Łęcznej.
Po analizie milejowska szkoła otrzymała
pierwsze miejsce w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Spośród działań
prowadzonych w tym
zakresie w „Bolivarze”
należy wymienić orga-

Jak zostać złotą rączką? – najlepiej uczyć się od dziecka. Z młotkiem,
gwoździem i obcęgami pracują już
pięciolatki podczas warsztatów „Małego inżyniera”.
Na pierwsze zajęcia dzieci czekały
z niecierpliwością. – To nie będzie
lekcja, tylko fajna zabawa – zaznacza
jeden z chłopców. Dzieci założyły rękawiczki i dostały zadanie: zbudować
katapultę.
Tak wyglądało pierwsze spotkanie
w ramach warsztatów „Małego inżyniera” w Łęcznej. Zajęcia te odbywają
się w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy
Szkolnej. Dzieci zaczęły cykl 12 zajęć,
które trwają po dwie godziny. Można
wybierać spośród trzech tematów:
eksperymenty, robotyka LEGO Mindstorms i robotyka Lego WeDo.
Eksperymenty przeznaczone są dla
dzieci w wieku 5 12 lat. - Czym jest
ogień? Dlaczego herbata zmienia kolor
po dodaniu cytryny? – tego dowiedzą
się najmłodsi w czasie eksperymentów
- mówi Monika Misiura, koordynatorka „Małego inżyniera” w regionie
lubelskim.
W ramach warsztatów odbywają
się także zajęcia z robotyki. Dla malu-

nizację spotkań z ciekawymi ludźmi
(naukowcy z UMCS-u, dziennikarze
Radia Lublin), organizację sztabu akcji
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz
prowadzenie selekcji odpadów. Szkoła
w 2009 roku otrzymała tytuł „Szkoły
rozumnie kształtującej krajobraz” za
ogrody przyszkolne wykonane w jej
otoczeniu. Dzięki wnioskom i projektom pozabudżetowym udało się na ten
cel szkole pozyskać ponad 20 tys. zł i
wykonać w sumie cztery projekty ogrodów poprawiających estetykę otoczenia
szkoły.

– Zaburzenia rytmu serca mogą
być oznaką zbliżającego się zawału,
dlatego warto je szybko zdiagnozować
– mówi Anna Ajderin, koordynatorka
badań proﬁlaktycznych organizowanych w Łęcznej.
12 i 19 listopada do naszego miasta kolejny raz przyjedzie ambulans
diagnostyczny, w którym każdy bezpłatnie będzie mógł zmierzyć ciśnienie
specjalnym aparatem wykrywającym
migotanie przedsionków. Badania będą
trwały od godz. 10 do 17 przy ulicy
Targowej i na deptaku.
Łęcznianie za darmo skorzystają
także z porad dermokonsultantki i dokonają pomiaru komputerowego skóry,
dzięki któremu można określić m. in. jej
poziom nawilżenia.
Pracownicy ambulansu specjalnym
urządzeniem ustalą także, czy istnieje

dzieci w wieku 7 - 15 lat. – Zajęcia
z robotyki kształcą nie tylko w zakresie kompetencji informatycznych
i technicznych, ale także rozwijają
zdolność twórczego myślenia i wyobraźnię przestrzenną – podkreśla
Misiura.
Obecnie trwają zapisy do kolejnych grup. Jedna godzina zajęć
kosztuje 20 zł.
Więcej informacji na stronie
www.malyinzynier.pl i pod numerem
604 510 936.
kk

ryzyko zachorowania na osteoporozę.
Badanie kości będzie jednak odpłatne
(25 zł).
kk

