Rok XIX

Misjonarza leczą w Łęcznej
Pochodzący z miejsco- stacji misyjnej wybuchła buwości Granice koło Chodla tla z gazem. Duchowny zomisjonarz ks. Stanisław stał ciężko ranny.
dok. na str. 3
Stanisławek, który będąc
na misji w Kamerunie został poparzony podczas wybuchu butli z gazem, trafił
na leczenie do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.
Ponad miesiąc temu, 20
maja, ks. Stanisławek uległ
poważnemu wypadkowi. Na
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Rozmowa z Leszkiem Włodarskim,
pierwszym kandydatem na burmistrza Łęcznej

Chcę rozmawiać o problemach
Ryszard Nowosadzki: Zgłosił Pan zamiar kandydowania na burmistrza Łęcznej, jako pierwszy i póki co jedyny
oficjalny kandydat. Nie boi się Pan, że kontrkandydaci –
sami pozostając w cieniu – przepuszczą na Pana zmasowany atak?
Leszek Włodarski: No cóż, te ataki nie są dla mnie zaskoczeniem. Każdy widzi poziom polityki uprawiany przez

Nakład 16 tys. egz.

Dużo pieniędzy z Unii
Kilka dni temu Urząd
Miejski poinformował, że
otrzyma dofinansowanie
na rewitalizację dalszego
etapu prac w Parku Podzamcze.
Już samo zdobycie dotacji jest sukcesem, a dla mieszkańców Łęcznej oznacza więcej inwestycji. Jednak urzędnicy dokonali znacznie więcej, przygotowany przez nich
projekt otrzymał największą

liczbę punktów i znalazł się na
I miejscu listy rankingowej do
otrzymania dofinansowania
i to kolejny raz!
Gmina Łęczna złożyła
w sumie trzy wnioski na unijne
wsparcie remontu parku, ruin
folwarcznych oraz zrewitalizowanie skarpy i za każdym
razem wnioski były oceniane
jako najlepsze ze wszystkich
składanych!
dok. na str. 3

Wybory miss powiatu

potencjalnego kontrkandydata. Tani populizm, donosy, oskarżenia bez pokrycia, obrażanie innych i krytykowanie wszystkiego, zamiast rzeczowej merytorycznej dyskusji. Ja inaczej,
chciałbym rozmawiać o problemach Łęcznej.
Trudno poradzić jednak na to, że jak komuś brakuje własnych osiągnięć i pomysłów, to kieruje się zasadą
„jak brakuje dobrych konkretów sięgnij do brzydkich epitetów”.
dok. na str. 3

Zostań Miss Powiatu Łęczyńskiego. Dożynki powiatu łęczyńskiego odbędą się 9 września w Ludwinie. Jak co roku jedną z atrakcji imprezy będą wybory miss. Już wkrótce rozpocznie się nabór kandydatek, który potrwa do 10 sierpnia.

dok. na str. 8
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KRONIKA ZDARZEŃ
VAT-owscy oszuści na celowniku

Uciekał przed sarną, wpadł do rowu

Dwóch kolejnych członków tzw. mafii VAT-owskiej zatrzymali lubelscy policjanci. Wystawiali fałszywe faktury dotyczące
rzekomej sprzedaży oleju napędowego i prali brudne pieniądze.
Grupa miała działać od 2008 do 2015 roku w Łukowie i innych miastach województw: lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Zatrzymani zakładali fikcyjne firmy i
pozorowali sprzedaż paliwa. W rzeczywistości niczym nie handlowali, a wystawiali jedynie faktury. Paliwo, które faktyczne
trafiało do właścicieli stacji, pochodziło z nielegalnych źródeł.
Zatrzymani to mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku 44 i 62 lat. Wyłudzenia oszacowano na ponad 32 miliony złotych. Na mocy postanowienia lubelskiego
sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im kara do 12 lat
11 czerwca około godziny 3:15 w miejscowości Nowopozbawienia wolności. W grudniu ubiegłego roku policjanci gród policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego zatrzyzatrzymali pięć innych osób.
mali do kontroli kierującego pojazdem marki Renault Laguna.
Nalot na targowisko miejskie
Jak się okazało miał około pół promila alkoholu w organizmie.
Reklamówki z nielegalnymi papierosami wprost „fru- Mężczyzna jechał wypoczywać na Mazurach. Urlop i relaks
wały” po całym targowisku. Taki był efekt nalotu policjantów w krainie tysiąca jezior mógł się skończyć w pozbawionym
i funkcjonariuszy celno-skarbowych na targowisko miejskie. większej wody Nowogrodzie, gdyby jego małżonka, nie dość,
14 czerwca policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospo- że była trzeźwa, to miała jeszcze prawo jazdy. Siadła więc za
darczą lubelskiej komendy podczas działań na targowisku miej- kierownicę i pojechała na wymarzony urlop.
Czy taki też będzie dla 32-latka należy wątpić. Nie dość,
skim przy al. Tysiąclecia w Lublinie zatrzymali 27-latka. Mieszkaniec Lublina sprzedawał papierosy różnych marek, które nie że żona zapewne nie przejdzie do porządku dziennego nad całą
posiadały wymaganych prawem oznaczeń akcyzowych. Przy sprawą, to jeszcze policjanci za jazdę w stanie po spożyciu almężczyźnie znaleziono 156 sztuk paczek papierosów. Jedno- koholu zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Mężczyźnie grozi
cześnie na terenie targowiska znaleziono porzucone reklamówki również kara aresztu albo grzywny.
z nielegalnymi papierosami. Łącznie ponad tysiąc sztuk paczek Wypadek z udziałem motocyklisty
papierosów. Gdyby towar trafił na rynek Skarb Państwa stracił6 czerwca po godz. 18 doszło do wypadku drogowego
by ponad 25 tys. zł.
z udziałem motocyklisty. Kierowcą i właścicielem pojazdu okazał
Złodziej przesyłek kurierskich złapany
się 26-letni mieszkaniec gminy Puchaczów, który podróżował
Kryminalni z VI komisariatu zatrzymali pracownika jed- z 22-letnią pasażerką.
Dyżurny KPP w Łęcznej otrzymał zgłoszenie, iż doszło do
nej z firm kurierskich. Mężczyzna kradł przesyłki z telefonami komórkowymi, które następnie sprzedawał na lokalnym wypadku drogowego w miejscowości Białka Kolonia. Patrol
targowisku. Okazał się nim 49-letni mieszkaniec gm. Wólka. ruchu drogowego zastał leżący w przydrożnym rowie motocykl
Kryminalni ustalili, że pracownik wynosił z magazynu prze- marki Honda. Kierowcą i właścicielem pojazdu okazał się
syłki z telefonami komórkowymi, które następnie sprzedawał 26-letni mieszkaniec gminy Puchaczów, który podróżował
na targowisku miejskim. Ukradł łącznie 6 telefonów o warto- z 22-letnią pasażerką. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
sci 4500 zł. Przyznał się do winy tłumacząc się problemami kierujący motocyklem gwałtownie zahamował, po czym stracił
panowanie nad pojazdem wjeżdżając do rowu po prawej stronie
finansowymi wynikającymi z uzależnienia od hazardu.
jezdni. Kierowca i pasażerka zostali przetransportowani karetką
Amator cudzego laptopa zatrzymany
Policjanci zatrzymali sprawcę przywłaszczenia laptopa. pogotowia do szpitala. Kierowca był trzeźwy.
Mężczyzna zauważył pozostawioną przy jednej z ławek tor- Kolejna ofiara wody
2 czerwca podczas poszukiwań prowadzonych na jeziorze
bę z laptopem i ją zabrał.
Do zdarzenia doszło przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie. Zagłębocze znaleziono ciało 21-letniego mężczyzny. Zwłoki
Jeden ze studentów przez roztargnienie pozostawił torbę z lap- zostały wydobyte z dna jeziora z głębokości około 9 metrów.
Ze wstępnych relacji świadków wynikało, że 21-latek mógł
topem przy ławce w pobliżu uczelni. Kiedy po nią wrócił już
jej nie było. Policjanci zabezpieczyli monitoring z Politechniki być pod wpływem alkoholu gdy wszedł do jeziora. Ze wstępnych
Lubelskiej. Okazało się, że starszy mężczyzna zauważył tor- ustaleń wynika, że młody mężczyzna zostawił ubranie na brzegu
bę i ją zabrał. Mężczyzna został zauważony i rozpoznany na i około godziny 17.30 wszedł do jeziora. Po około godzinie
ul. Nadbystrzyckiej przez policjantów z IV Komisariatu Poli- świadkowie zaalarmowali policję, że jego ubrania dalej leżą na
cji w Lublinie. Okazał się nim 68-letni mieszkaniec Lublina. brzegu a mężczyzny wciąż nie widać. Akcja poszukiwawcza
Jeszcze wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia zakończyła się kiedy nurkowie wyciągnęli ciało. W działaniach
i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Teraz przez poza policjantami uczestniczyli strażacy używający łodzi
12 miesięcy będzie wykonywał prace społeczne. Funkcjona- z sonarem. Rodzina rozpoznała ciało zaginionego 21-latka z gm.
Wólka. Ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia
riusze odzyskali również laptopa wartego około 700 zł.
sekcji zwłok.
Zabrał kluczyki pijanemu kierowcy
Policjant nie będący na służbie zatrzymał pijanego kierow- Pożar szkoły w Spiczynie
cę. Funkcjonariusz zauważył, jak kierujący skodą jedzie całą
Interwencją strażaków i ewakuacją uczniów poza teren
szerokością jezdni i wykonuje niebezpieczne manewry. Poli- szkoły zakończył się pożar toalety w gimnazjum w Spiczynie.
cjant pojechał za nim, wyprzedził i zmusił do zatrzymania. SkoStrażacy otrzymali zawiadomienie o pożarze i zadymieniu
da zatrzymała się w okolicy jednego ze sklepów w Bełżycach.
w
budynku
szkoły w Spiczynie. Do działań zadysponowano
Następnie wyjął kluczyki ze stacyjki i powiadomił dyżurnego.
dwa
zastępy
ratowniczo - gaśnicze z KP PSP w Łęcznej oraz
Za kierownicą pojazdu siedział mężczyzna, od którego
jednostkę
OSP
Spiczyn. Na miejscu strażacy stwierdzili, że pali
policjant wyczuł woń alkoholu. Mężczyzna mówił bełkotlisię
w
toalecie
na
drugim piętrze. W całym budynku panowało
wie. Kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze z patrolu,
sprawdzili stan trzeźwości kreującego skodą. 62-letni miesz- zadymienie. Pożar ugaszono, a budynek oddymiono. Jedną
z rozważanych przyczyn pożaru jest zapłon od papierosa ...
kaniec pow. opolskiego „wydmuchał” ponad 1,5 promila.

Hiena w lubelskim hospicjum

Wyjątkową znieczulicą wykazał się 36-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna odwiedzając w hospicjum członka swojej rodziny włamał się do umieszczonej na korytarzu
puszki z datkami. Jego łupem padło około 500 zł.
Sprawca odgiął skobel i wyciągnął datki. Policjanci
przejrzeli zapis monitoringu. Zauważyli na nagraniu mężczyznę, który tego dnia odwiedzał w hospicjum kogoś bliskiego
z rodziny. Okazało się, że to właśnie on mógł mieć związek
z włamaniem do puszki z pieniędzmi. Nie pomylili się.
Został zatrzymany na jednej z ulic Lublina. Dzielnicowy
z I komisariatu zauważył mężczyznę, którego kryminalni typowali do tej kradzieży. Chwilę później 36-latek był już w rękach
policjantów. Ponieważ mężczyzna wcześniej odbywał karę za
podobne przestępstwa, odpowie w warunkach recydywy.

Pijana matka na chodniku, przy niej małe dzieci

Kompletnie pijana „opiekowała” się dwójką swoich dzieci.
Leżącą na chodniku w środku nocy kobietę zauważył jeden z
przechodniów. 21 czerwca po godz. 1:30 policjanci zostali zaalarmowani przez mieszkańca Świdnika, że na jednej z ulic leży
kobieta, a obok niej znajdują się małe dzieci. Natychmiast na
miejsce pojechał patrol policji oraz pogotowie. Okazało się, że
niedyspozycja kobiety wywołana jest upojeniem alkoholowym.
29-latka była w towarzystwie dwójki swoich dzieci w wieku 6 i
8 lat. Razem z dziećmi przewieziono ją do szpitala celem sprawdzenia ich stanu zdrowia. Następnie dzieci trafiły pod opiekę
dziadków. Matka natomiast trzeźwieje w policyjnym areszcie.
ranem badanie alkomatem wykazało u niej jeszcze ponad 2
Wybierał się na Mazury, dojechał do Nowogrodu Nad
promile alkoholu w organizmie. 29-latce zostanie przedstawio32-latek z Ludwina jechał na Mazury, ale podróż przeny zarzut narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo.
rwała policyjna kontrola. Miał alkohol w organizmie więc zaGrozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.
trzymano mu prawo jazdy.
13 czerwca wieczorem w miejscowości Barki (gm. Cyców)
auto osobowe wypadło z drogi. Kierujący pojazdem z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Do zdarzenia doszło
około godziny 22 na drodze wojewódzkiej nr 838 w miejscowości Barki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący
pojazdem marki BMW jadąc w kierunku Cycowa chciał uniknąć
zderzenia z sarną gwałtownie hamował, w wyniku czego stracił
panowanie nad pojazdem. Samochód wpadł do przydrożnego
rowu, a następnie zatrzymał się na łące. 26-latek z Lublina podróżował sam, był trzeźwy. Po wstępnych oględzinach medycznych,
został karetką pogotowia przewieziony do szpitala.

Jaguar na dachu

Sporo szczęścia miał kierowca, którego samochód dachował 30 maja w gminie Ludwin. Mężczyzna wyszedł z
wypadku bez szwanku. Interweniowała straż pożarna, zespół
ratownictwa medycznego oraz policja.
Jak ustalili funkcjonariusze z KPP w Łęcznej, kierujący
jaguarem mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad
samochodem, w wyniku czego pojazd wypadł z drogi i dachował.
Zakręt był oznaczony znakami limitującymi prędkość do
30 km na godzinę, a także ostrzegającymi o tym, iż na jezdni
może występować żwir. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń
ciała. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy.
Mężczyznę ukarano mandatem karnym.

Z maczetą i pistoletem na policjantów

8 czerwca kilka minut po godzinie 19 kierowca opla zamiast skręcić na skrzyżowaniu, pojechał prosto w wyniku czego
auto wjechało na schody. Zjechało po nich ze skarpy i uderzyło
w bariery. Zdarzenie miało miejsce na ul. Piaseckiej w Świdniku, na wysokości stacji paliw w Kalinówce. Z pojazdu wysiadł
młody mężczyzna i pieszo zaczął zmierzać w kierunku Piask.
Drugi miał trudności z opuszczeniem auta. Kiedy w końcu mu
się to udało, w jednej ręce trzymał maczetę, a w drugiej pistolet.
Wtedy na miejsce wypadku podjechał patrol policji.
Mężczyzna na widok policjanta, zmierzającemu ku niemu,
kopnął go, odepchnął i zaczął uciekać. Jednocześnie odrzucił
trzymaną w rękach broń. Funkcjonariusze po pościgu zatrzymali jednego z mężczyzn. Drugiemu udało się uciec.
Zignorowała przepisy, wjechała w pieszą
Kobieta wjechała samochodem na drogę zamkniętą dla ruchu pojazdów, gdzie odbywało się targowisko. Nie zważając
na ruch pieszych kontynuowała jazdę, aż w końcu najechała na
kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, kiedy w Świdniku pomiędzy godz. 6 a 13 na ul.
Targowej obowiązuje znak drogowy B-1 mówiący o „zakazie
ruchu pojazdów”. Tego dnia po obu stronach ulicy rozstawiane
są stragany, zaś jezdnia zamienia się w trakt, na którym natężenie ruchu pieszych jest bardzo duże.
36-letnia mieszkanka Świdnika kierująca subaru najechała
na kobietę, która na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń
i zakończyło się tylko na niegroźnych otarciach. Po całym zdarzeniu kierująca odjechała. Policjanci szybko ustalili kierującą
pojazdem. Badanie alkomatem w chwili zatrzymania wykazało, że była trzeźwa. Kobieta tłumaczyła, że musiała przejechać
tą drogą, gdyż inne ulice miasta były zablokowane z uwagi na
odbywające się biegi uliczne. Policjanci zatrzymali jej prawo
jazdy. Teraz odpowie przed sądem.

Uderzenie wyrzuciło kierowcę z auta

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło 3 czerwca wieczorem. Tuż przed godz. 21:00 policjanci otrzymali informację,
że na obwodnicy Piask doszło do zdarzenia drogowego. Jak
ustalono na miejscu w wypadku brały udział dwa auta osobowe
jadące w kierunku Chełma.
Z nieieznanych przyczyn 58-letnia kierująca toyotą zjechała
na lewy pas ruchu, którym poruszało się volvo kierowane przez
23-latkę. W wyniku tego manewru volvo uderzyło w tył toyoty
wytrącając go z toru jazdy i spowodowało zjechanie tego pojazdu na pobocze. Następnie samochód uderzył w skarpę. Siła uderzenia wyrzuciła kobietę poza pojazd. Nie miała zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Z obrażeniami ciała została przewieziona do
szpitala. Drugiej uczestniczce zdarzenia nic się nie stało.
oprac. R. Nowosadzki
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Misjonarza leczą w Łęcznej Dużo pieniędzy z Unii
Ma poparzone ponad 40
procent ciała. Po wypadku
natychmiast został przewieziony do stolicy Kamerunu,
Yaounde, gdzie uzyskał pomoc lekarzy. Władze kościel-

ne chciały jednak sprowadzić
misjonarza do Polski.
Pierwsza próba ewakuacji się nie udała, ponieważ
linie lotnicze nie chciały
przyjąć pasażera w takim
stanie. Po kilku dniach udało się jednak zorganizować
specjalny francuski samolot
do transportowania chorych,

który specjalnie przyleciał
z Paryża by zabrać misjonarza do Polski.
Aktualnie ks. Stanisław
Stanisławek przebywa we
Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej
w Łęcznej. Rokowania lekarzy dają nadzieję na powrót misjonarza do zdrowia.
Ks. Stanisławek
ponad 40 lat, z krótką przerwą, pracuje
jako misjonarz, najpierw w Zambii, teraz
w Kamerunie. Na misję
do Zambii wyjechał w
1976 r. Przez 10 lat był
proboszczem parafii
w Kasempa. W tej
miejscowości wybudował kościół i kilkanaście kaplic. Później rozpoczął
posługę w Kamerunie. Pracował w trzech miejscowościach
w tym kraju. Obecnie ks. Stanisławek jest proboszczem
w Borongo w Kamerunie,
gdzie udało mu się wybudować kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
(nor)

Polacy leczą się prywatnie
Średnio statystyczny
Polak wydaje miesięcznie
na leczenie prawie 65 zł.
W sumie roczne wydatki
Polaków na prywatną służbę zdrowia wynoszą ok. 30
mld zł i stale rosną – wynika
z oficjalnych danych GUS,
które dotyczą 2017 roku.
„Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że miesięczne
wydatki na leczenie wzrosły
w zeszłym roku o 7,1 proc.
w porównaniu do roku 2016

dok. ze str. 1
Wśród 14 projektów, które
otrzymały dofinansowanie, projekt Gminy Łęczna pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze – II etap”
zajął pierwsze miejsce z liczbą
95 punktów. Całkowita wartość
projektu wynosi 1,8 mln zł, w
tym kwota przyznanego dofinansowania to aż 1,4 mln zł.
Dzięki realizacji projektu
uporządkowany zostanie niedostępny teren o powierzchni
5 ha obejmujący obszar przylegający do rzeki Świnka
i Wieprz. Pojawią się alejki,
oświetlenie i ławki. Będzie
można spacerować ścieżkami edukacyjnymi, historyczną
i biologiczną, a także cieszyć oko
nowymi nasadzeniami zieleni.
Ale są też niezadowoleni. Na to, że trzeci łęczyński
wniosek w otoczeniu parku
Podzamcze otrzymał dofinansowanie, wpływ miała doskonała współpraca z projektantką
Beatą Kańską, która przygotowywała także dokumentację
potrzebną kilka lat temu do
rewitalizacji Starego Miasta

w Łęcznej (tu także gmina
otrzymała unijną dotację).
Projektantka zrobiła świetną
robotę o czym świadczy tak
duża liczba punktów, a droga
do sukcesu była bardzo ciężka.
Jednak przez totalną opozycję Beata Kańska nie chce już
z Łęczną współpracować.
Chodzi o doniesienie do
prokuratury, które złożyli radni
Mariusz Fijałkowski, Zbigniew
Łagodziński, Adam Susz i Jakub
Jasielski. Uważali, że urzędnicy
ratusza złamali prawo, wysyłając zapytanie ofertowe do projektantki i według nich konkurs
był ustawiony.
Prokuratura
umorzyła
śledztwo, podobnie jak zawiadomione w tej sprawie CBA.
Ostatecznie potwierdzono, że
wszystko odbyło się zgodnie z
prawem, radni składający doniesienie jedynie się ośmieszyli, ale
niesmak pozostał. To problem
dla Łęcznej, bo przed nami plany kolejnych rewitalizacji, do
których trzeba dobrych fachowców, a opozycja działająca na
szkodę miasta w tym nie pomaga.
RG

W szkole paliła się... toaleta
Ewakuacją
uczniów
poza szkołę zakończył się pożar toalety w gimnazjum w
Spiczynie.
Do zdarzenia doszło miesiąc temu. Strażacy otrzymali
zawiadomienie o pożarze i zadymieniu w budynku szkoły.
Do działań zadysponowano
dwa zastępy ratowniczo - gaśnicze z KP PSP w Łęcznej
oraz jednostkę OSP Spiczyn.

roku, zaś ogólne, roczne wydatki wzrosły aż o ok. 2 mld
zł. Z kolei 10 lat wcześniej
– w 2007 r. – Polacy rocznie
wydali na prywatnych lekarzy 18,4 mld zł.
Według ekspertów –
twierdzi Dziennik Gazeta
Prawna – wzrost wydatków
na leczenie spowodowany
jest niesprawnością publiczPłatna
wejściówka
nego systemu ochrony zdropierwszego dnia, słabe zewia.
społy, lokalizacja, termin
rkn pokrywający się z Lubelską
Nocą Kultury, ciepły długi weekend, albo wszystko razem wzięte wpłynęło
na kiepską frekwencję na
Dniach Łęcznej.
Takich pustek dawno nie
było. Pierwszy discopolowy
dzień prawdopodobnie wyłożyły zespoły nie będące w elicie tanecznej muzyki. Nie było
Zenka Martyniuka z zespołu
Akcent, nie było Marcina Millera z zespołem Boys, nie było
nawet naszego Karola Zawrotniaka z Zespołem Defis.
Za to mieliśmy drugą ligę
disco polo: zespoły News, Casandrę, Pudzian Band, Shantel
i powiedzmy tylko nieco lepszych Jorrgusa i Milano. Do
tego bilety dla dorosłych po
10 złotych i dla młodzieży po
5 zł. Szybka wyliczanka
i samo wejście na stadion dla
rodziny to 25-30 złotych. Dodając do tego zakaz ponownego wstępu na sobotnią imprezę
po wyjściu ze stadionu, mamy
składową porażki.
Młodzież powiedziałaby,
że tak działa Janusz biznesu,
czyli osoba która chce się szybko wzbogacić. Przyniosło to
odwrotny skutek, bo trybuny
stadionu momentami świeciły
pustkami! Pomijam już specyfi-

Na miejscu zdarzenia
stwierdzono, że pali się w toalecie na drugim piętrze, w budynku panowało zadymienie.
Pożar ugaszono, a budynek
oddymiono.
Zdziwienia dodaje fakt, że
Tomasz Żuraw dyrektor gimnazjum w Spiczynie w którym
się paliło o pożarze nie zawiadomił policji. Postawa mało
edukacyjna.
RG

Frekwencyjna klapa
Dni Łęcznej

kę Łęcznej gdzie górnicy przyzwyczajeni przez swoją komisję
socjalną, chcieliby wszystko za
darmo. Mimo to 10 zł za wejście na dni miasta wydaje się za
dużo. To nie symboliczne trzy
złote czy piątka, które bywają
stosowane także w innych miejscowościach.
Drugi niedzielny dzień
Jarmarku Łęczyńskiego (już
bezpłatny) był kiepski programowo. Ile razy można zapraszać przedszkolaki licząc,
że ich rodzice zapełnią miejsce pod sceną? To się już nie
sprawdza, natomiast później,
aż do koncertu Patrycji Markowskiej muzyka grała dla
kilkudziesięciu osób z dwudziestu kilku tysięcy mieszkańców Łęcznej. Był to prawie koncert dla koneserów.
Na koniec dodam, że
Markowska dała bardzo dobry koncert, którego słuchało się z przyjemnością i co
ważne za darmo. Formuła
Dni Łęcznej musi się jednak
zmienić, bo obecna się wyczerpała. Może zamiast dużej
imprezy zrobić kilka mniejszych na osiedlach? Może
zamiast koncertów postawić
na sport, albo sztukę lub zostawić wszystko jak jest, ale
wtedy przyciągnąć do Łęcznej prawdziwe gwiazdy, a nie
zespoły ze zgranej płyty.
RG

Interwencja na poczcie
Odkrycie
przesyłki
z nieznaną substancją było
powodem interwencji i postawienia na nogi wszystkich służb w poniedziałek
18 czerwca.
Niezidentyfikowana
przesyłka została wyjęta ze
skrzynki wrzutowej na mieście
i trafiła na pocztę główną w
Łęcznej. Do działań zadysponowano dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z Łęcznej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że w pomieszczeniu ekspedycji znajduje się
niezidentyfikowana otwarta
i niepodpisana koperta, w której umieszczony był zamknięty
woreczek strunowy
z nieznaną substancją w postaci
proszku. Do Łęcznej
przyjechała
grupa ratownictwa
Chemiczno–Ekologicznego z JRG 1
Lublin i dokonała
próby identyfikacji
substancji za pomo-

cą sprzętu pomiarowego (bez
rezultatów) po czym przygotowała przesyłkę do transportu
i przekazania policji.
Na miejscu pojawiła się
straż, policja, przedstawiciel
Powiatowej Stacji Sanitarnej
i Epidemiologicznej.
Substancja przekazana
została do laboratorium. Zostanie zbadana pod kątem
biologicznym, chemicznym,
a koperta w której została
wrzucona do skrzynki na listy
także daktyloskopijnym (odciski palców) – informuje sierż.
Anna Biziorek z komendy policji w Łęcznej.
GK

dok. ze str. 1
Jestem przekonany, że mieszkańcy naszej gminy się na to
nie nabiorą.
RN: Internetowa tuba
propagandowa
jednego
z potencjalnych kandydatów już zarzuca, że doprowadził Pan do likwidacji liceum przy ul. Szkolnej.
LW: Jest to kłamstwo i
próba oszukania mieszkańców
Łęcznej. Liceum funkcjonuje i
rokrocznie prowadzi rekrutację.
W 2015 roku liceum zostało
przeniesione do Zespołu Szkół
na ul. Bogdanowicza. Na tamtą
chwilę była to jedyna słuszna
decyzja, dająca nową przestrzeń przeznaczoną dla dzieci i
zapobiegająca wielozmianowości najmłodszych uczniów. Czy
wyobraża sobie Pan sytuację,
że 7-latek ze szkoły podstawowej rozpoczyna lekcje dopiero
o godzinie 12? Na pewno nie.
Przeniesienie liceum do szkoły na Bogdanowicza było dla
mnie osobiście bardzo trudną
decyzją. Niestety zarządzanie
wymaga podejmowania również niepopularnych rozstrzygnięć dla dobra mieszkańców.
Ta sprawa pokazuje jednocześnie zakłamanie opozycji.
Z jednej strony powtarzanie
bez końca kłamstw o likwidacji liceum, a nawet publikowanie apeli o nie posyłanie
dzieci do ogólniaka. Z drugiej
strony udawanie zatroskania o
nie najlepszy nabór do tego liceum. Nie boję się stwierdzić,
że to ewidentne działanie na
szkodę łęczyńskiej oświaty.
RN: Proszę więc nam
powiedzieć, dlaczego miałby Pan być dobrym burmistrzem Łęcznej?
LW: Od dziecka mieszkam w Łęcznej i to z tym miastem wiążę przyszłość swojej
rodziny. Znam potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Mam
pomysły na stworzenie przy-

jaznego miasta. Chciałbym
usprawnić politykę społeczną,
która da poczucie, że dobry
pomysł zyska poparcie miasta.
Moim atutem może być posiadane doświadczenie. Przez
5 lat byłem wicedyrektorem,
a następnie dyrektorem Zespołu
Szkół nr 1 w Łęcznej, ostatnie
trzy lata pełnię funkcję zastępcy burmistrza. Jestem otwarty
na wszystkie środowiska, na
rozmowy z każdym, komu dobro Łęcznej leży na sercu.
RN: Zaczynał Pan jako
nauczyciel. Powinny więc
być Panu bliskie sprawy kultury, sportu, rekreacji. To są
przecież elementy wychowania młodego człowieka. Czy
ma Pan pomysł co zrobić, by
Łęczna przestała być kulturalną pustynią? Miastem,
w którym po szkole czy pracy po prostu nie ma co robić. Nie są organizowane
koncerty, imprezy sportowe
i rekreacyjne, nie działają
hobbistyczne stowarzyszenia,
a Centrum Kultury zamknęło się w swoich odnowionych
kilka lat temu murach.
LW: Mam pomysły i będę
robił wszystko, żeby wydarzeń
kulturalnych i sportowych jakich oczekują mieszkańcy nie
zabrakło. Czasami chodzi o
przesunięcie priorytetów finansowania, innym razem o większy nacisk na konkretne działania. Nie można zamykać się
na żadną grupę mieszkańców.
Znam oczekiwania młodzieży
i będę starał się je spełnić. Nie
można także zapominać o osobach starszych, ponieważ oni
też mają swoje potrzeby i chcą
dzielić się cennymi życiowymi
doświadczeniami. Chciałbym
przekonać do tych działań ludzi dynamicznych i otwartych,
którzy takie pomysły pomogliby mi wdrażać z pasją. A takich
ludzi nie brakuje.
rozm. Ryszard Nowosadzki

Chcę rozmawiać o problemach
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W Stefanowie powstaje najdłuższy chodnik

Sprzeciw wobec likwidacji elektrowni węglowych

LW Bogdanka prowadzi intensywne prace na
polu Stefanów. Należący do
Spółki oddział GRP-2 jest
w trakcie drążenia chodnika podścianowego, którego
docelowa długość ma wynieść około 7240 metrów.
Będzie to najdłuższy
wybieg w historii Bogdanki i jeden z najdłuższych na
świecie. Prace przebiegają
w szybszym niż zakładano
tempie.

spośród czterech w obszarze górniczym Puchaczów
V, na jakie kopalnia posiada koncesję wydobywczą.
Charakteryzuje się dużą
miąższością, powyżej 2,3
metrów na większości obszaru pola VII i VIII oraz
wysoką kalorycznością zalegającego tam węgla.
Od grudnia 2017 roku
oddział GRP-2 wyprzedza
założony
harmonogram
prac. W ostatnim miesiącu

Drążenie
chodnika
Spółka rozpoczęła w grudniu 2016 roku. Ma on udostępnić pokład 391 w polu
VIII w Stefanowie. To najgłębiej zalegający pokład

minionego roku wydrążono 406,5 metrów chodnika,
w styczniu 2018 roku blisko 438 metrów, z kolei w
lutym było to 444,8 metrów. W marcu bieżącego

Koncern energetyczny
RWE, jeden z największych
w Niemczech, broni się
przed narzuceniem przepisów odnośnie wcześniejszego wyłączania elektrowni
węglowych.
Niemieckie organizacje ekologiczne protestują
z kolei przeciwko energetyce
konwencjonalnej
i wymuszają na rządzie federalnym, wprowadzanie
drastycznych
przepisów
jak najszybszego zamknięcia elektrowni węglowych,
zanieczyszczających odpadami i emisjami środowisko
i atmosferę.
Koncern RWE użytkuje elektrownie węgla brunatnego, o zainstalowanej
mocy prawie 10 000 MW
oraz elektrownie węgla kamiennego o mocy poniżej
3000 MW.
W Kolonii, w trakcie
Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy, pod hasłem
„Walka o Węgiel”, szef
RWE, Rolf Martin Schmitz
ostrzegł władze rządowe
przed pochopnymi krokami
odnośnie zamykania elektrowni węglowych. Stwierdził, że jako użytkownikowi tego rodzaju elektrowni
muszą być zagwarantowane
„prawa własności”. Ponad-

to wskazał, że „nonsensem
jest równoczesna rezygnacja przez Niemcy z energetyki jądrowej (już w 2022
roku) i węglowej”. Nie ma
szans ziszczenia się zwrotu
energetycznego, bez udziału energetyki węglowej.
Koncern RWE prowadzi
politykę proekologiczną,
w 2017r. obniżył emisję
CO2 w użytkowanych elektrowniach o 10 mln t. Natomiast do 2030 roku, emisja gazów cieplarnianych
z użytkowanych elektrowni, w porównaniu do 2015
roku zmniejszy się o 55 do
65 mln t. Niektórzy akcjonariusze apelowali o jak
najszybszą redukcję emisji
CO2 i produkcję ekologicznego prądu.
Towarzyszący
niniejszemu
zgromadzeniu
demonstranci,
zarzucali
koncernowi RWE przede
wszystkim to, że użytkowane elektrownie węgla
brunatnego odpowiedzialne
są za 10% globalnych emisji gazów cieplarnianych w
Niemczech. Zgłaszają jak
najszybsze ich zamknięcie.
Kolońska sekcja Greenpeace protestuje u władz
lokalnych i sprzeciwia się
planom budowy nowej
elektrowni węgla brunatne-

go w Bergheim-Niederaußem. Ponadto rozpoczęto
nową akcję protestacyjną
przeciwko rozbudowie odkrywki węgla brunatnego
Hambach, należącej do
RWE Power.
Szef esseńskiego Steag,
Joachim Rumstadt stwierdził, że węgiel kamienny
jest konkurencyjny w stosunku do węgla brunatnego w energetyce węglowej,
gdyż w trakcie spalania
węgla brunatnego powstaje
ponad 30 proc. więcej emisji CO2, niż ze spalania węgla kamiennego.
W 2017 roku, w produkcji energii elektrycznej
w Niemczech udział węgla
brunatnego wyniósł 22,6
proc., zaś węgla kamiennego 14,4 proc. Spalany
w niemieckich elektrowniach węgiel kamienny pochodzi głównie z importu,
w tym z Polski.
Powołana przez rząd koalicyjny Komisja ds. Węgla
ma za zadanie wypracować
do końca tego roku, harmonogram sukcesywnego zamykania elektrowni węglowych.
Źródło: Koelner Stadt Anzeiger; DPA-AFX; Boerse –
Online: April/Mai 2018
Bronisław Jaworski

dukcji energii elektrycznej,
nie osiągnięto wymaganego
przyspieszenia, które rzeczywiście wpłynęłoby na
obniżenie ocieplenia klimatu.
Otóż w paryskim porozumieniu klimatycznym (grudzień
2015r.) ustalono, że globalne
ocieplenie nie może przekroczyć 20C. Aby cel ten osiągnąć należy jak najszybciej

Zaaplikowany program
ochrony środowiska i klimatu przez ONZ, kreuje
rozwój innowacji i nowych
technologii, co przekłada się
pozytywnie na generowanie
miejsc pracy, w sektorze energetyki odnawialnej. Obecnie,
w skali światowej, w tym
sektorze zatrudnionych jest
około 10, 3 mln osób. W po-

Wskazuje się, że przyśpieszenie w tym zakresie
byłoby jeszcze szybsze,
gdyby była wola polityczna
w niektórych państwach. Należałoby zlikwidować m.in.
subwencje dla kopalnych/organicznych nośników energii oraz energetyki jądrowej.
Zgodnie z raportem REN21
roczne bezpośrednie sub-

podjąć drastyczne działania
proklimatyczne w sektorze transportu, a także m.in.
w budownictwie (energooszczędność). Otóż około 80%
światowego zużycia energii
generują, sektor transportu (32%) i ciepłownictwo
(48%), zaś produkcja energii
elektrycznej, około 20%.

równaniu do 2016 roku liczba zatrudnionych wzrosła o
ponad 500 000 osób. Chiny
dzięki zdynamizowaniu rozwoju energetyki odnawialnej
(nowoczesne technologie)
stworzyły około 4, 2 mln nowych miejsc pracy, czyli trzy
razy więcej, aniżeli Europa,
Brazylia, czy też USA.

wencje na wykorzystywanie
owych nośników energii wynoszą około 370 mld USD,
zaś rozwój energetyki odnawialnej pochłania tylko 140
mld USD.
Źródło: Renewables Global
Status Report; Deutsche Welle; czerwiec 2018r.
Bronisław Jaworski

roku wydrążono natomiast
aż 512,3 metrów.
Przyspieszenie prac było
możliwe dzięki wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań, jak choćby wydłużenie
trasy podajnika taśmowego,
ale też dzięki doświadczeniu
załogi GRP-2 wyspecjalizowanej w pracach związanych z robotami przygotowawczymi.
- Ze względu na rekordową długość chodnika podścianowego prace
drążeniowe
są wyzwaniem nawet
dla tak doświadczonej załogi.
Dzięki jej
zaangażowaniu
i otwartości
na rozwiązania poprawiające
efektywność pracy
pod ziemią
udaje się
wyprzedzać
założony harmonogram –
powiedział Sławomir Karlikowski, zastępca prezesa
zarządu ds. Produkcji i Rozwoju LW Bogdanka.
(red)

Światowa energetyka odnawialna

Pomimo dynamicznego wzrostu budowy w skali światowej nowych
elektrowni słonecznych, wiatrowych, czy też hydroelektrowni, odnawialna energetyka światowa jeszcze nie uplasowała się na pierwszym
miejscu w światowym miksie produkcji energii. Udział energii odnawialnej w światowym miksie produkcji energii elektrycznej wynosi
26,5 %, zaś energetyka konwencjonalna (węglowa, gazowa, ropy naftowej i jądrowa) ciągle stanowi dominujący udział, wynoszący około
73,5 %. Wśród odnawialnych źródeł energii wiodącą pozycję zajmuje
energetyka wodna (hydroelektrownie; 16,4 %), na dalszych miejscach
plasują się: energetyka wiatrowa (5,6 %), biogazownie (2,2 %) i energetyka słoneczna (1,9 %).
W 2017 roku dwa razy
więcej
zainwestowano
w energetykę odnawialną,
aniżeli w węglową, gazową, czy też jądrową. I tak
w, światowe inwestycje
w budowę elektrowni słonecznych,
wiatrowych
i hydroelektrowni, wyniosły
ponad 300 mld USD. Natomiast w budowę konwencjonalnych elektrowni (węglowych, gazowych i ropy
naftowej) zainwestowano
tylko 103 mld USD. W budowę nowych elektrowni
jądrowych zainwestowano
około 42 mld USD.
Krajem przewodnim, już
od kilku lat, w rozbudowie
energetyki odnawialnej są
Chiny. W 2017 roku na ten
cel przeznaczyły aż 127 mld
USD, czyli trzy razy więcej, aniżeli Europa (41 mld
USD).

Chociaż w mediach słyszy się o retorycznej krytyce
w kwestii „ochrony klimatu”,
podnoszonej przez prezydenta USA, D. Trumpa, to w rzeczywistości, inwestycje USA
w tym sektorze są stabilne, i
w 2017 roku zmniejszyły się
tylko, o 2, 6 mld USD. Natomiast w Europie spadek
ten w stosunku do 2016 roku
wyniósł aż 23, 2 mld USD.
Europa, pomimo że była dotychczas przewodnikiem rozwoju energetyki odnawialnej, od kilku lat przyhamowała ten rozwój. Jeszcze, w
2011r. inwestycje Europy, w
energetyce odnawialnej wynosiły około 128 mld USD,
czyli były trzy razy większe,
aniżeli w 2017 roku.
Szczególnie
wysoki
wzrost inwestycji w energetyce odnawialnej odnotowują
kraje rozwijające się (np. Ru-

anda, Gwinea, Wyspy Salomona, Wyspy Marshall, itp.)
i znajdujące się w stadium
przyspieszonego rozwoju.
Dzięki rozwojowi energetyki
odnawialnej (głównie słonecznej), miliony mieszkańców w Azji i Afryce, po raz
pierwszy zaopatrywana jest
w energię elektryczną.
Warto nadmienić, ze po
raz pierwszy od 4 lat (według
REN21), w roku 2017 wzrosła
emisja CO2, o 1,4%. Wskazuje się, że przyczyną tego był
światowy wzrost gospodarczy, wynoszący 3,7 %; niskie
ceny
kopalnych/organicznych nośników energii oraz
spowolnienie działań w skali
światowej na rzecz efektywności energetycznej, czy też
oszczędzania energii.
Pomimo znacznej dynamiki rozbudowy energetyki
odnawialnej, w sektorze pro-
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Najpiękniejsze ogrody
Wójt gminy Cyców zaprasza mieszkańców do
udziału w konkursie pn. „Najpiękniejsze ogrody w
gminie Cyców”. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy gminy Cyców. Każdy chętny powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć
go w siedzibie Urzędu Gminy w Cycowie (ul. Chełmska 42, Cyców) w terminie do 27 lipca 2018 roku.
Zgłoszeń można dokonać również drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony oraz zeskanowany
formularz z własnoręcznym
podpisem na adres e-mail:
k.swieczak@ugcycow.pl lub

pocztą tradycyjną na adres
organizatora.
Konkurs organizowany
jest w jednym etapie w następującej kategorii „Ogród
przy budynku jednorodzinnym”. Wizytacja komisji

75 lat szkoły średniej w Milejowie
75 lat temu pierwszy
egzamin tzw. małej matury
zdawali w Milejowie, podczas
okupacji niemieckiej, uczniowie tajnych kompletów. Fakt
ten uznano za symboliczny początek szkolnictwa średniego
w tej gminie.
Tajne nauczanie w Jaszczowie i Milejowie (Niemcy w okupowanej Polsce pozwalali tylko
na istnienie szkół powszechnych
i zawodowych) w październiku
1942r zainicjowała Natalia Nekraszowa, pedagog i harcmistrz,
zaangażowana wcześniej w działalność konspiracyjną Warszawy.
W czerwcu 1943r pierwsi wychowankowie zdają małą maturę przed
komisją egzaminacyjną, złożoną z
byłych nauczycieli Gimnazjum i
Liceum im. Jana Zamoyskiego w
Lublinie. Atmosferę tamtych trudnych dni najlepiej obrazuje fakt,
że świadectwa maturalne włożono
do butelek i zakopano w ogrodzie
w Jaszczowie.

Po wyparciu Niemców, we
wrześniu 1944 roku staraniem
Natalii Nekraszowej dotychczasowe tajne komplety zostają
przekształcone w czteroklasowe gimnazjum. W marcu
1945 zostaje ona właścicielką
Prywatnego Koedukacyjnego
Gimnazjum Ogólnokształcącego w Milejowie. Pełni w
nim także funkcję dyrektora.
W komunizowanej przez Rosjan Polsce nie ma jednak miejsca na prywatną oświatę. W tym
samym roku, już we wrześniu
1945 Gminna Rada Narodowa
przejmuje na własność szkołę
Natalii Nekraszowej, pozostawiając ją łaskawie na kierowniczym stanowisku.
Późniejsze dzieje szkoły
można poznać m.in. w internecie.
Warto jednak podać, że w 1968
roku (50 lat temu) wmurowano
kamień węgielny pod obecny budynek zespołu szkół.
(nor)

Historia przystępnie opowiedziana

Książka„Zapobiecklęsce...”jestanalizątworzeniaWojskaPolskiegow
niepodległej Polsce i przygotowań II Rzeczpospolitej do wojny. Pokazuje co
sięnaszymprzodkomudałowtymzakresie
i co niestety sknocili. Praca nie skupia się
tylko na samej armii, ale daje również obraz szerszych działań, w sferze gospodarki,
finansów i organizacji zaplecza. Czego
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano, kogo
nie chciano słuchać, by lepiej przygotować
polskąarmiędonadciągającejwojny–nate
i inne pytania znajdą Czytelnicy odpowiedź właśnie w książce „Zapobiec klęsce
...”.
Książka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostatnie 100
egzemplarzy tego wydania. Obecna na pewno w: aros.pl, bonito.pl,
czytam.pl, motyleksiazkowe.pl, taniaksiazka.pl.

konkursowej zaplanowana
jest w terminie 1 - 14 sierpnia 2018 r.
Wręczenie nagród nastąpi podczas „Dożynek Gminnych”.
Regulamin
konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod
adresem:
www.ugcycow.
pl lub w Urzędzie Gminy
pok. 23 (ul. Chełmska 42,
Cyców)
Wszelkich
dodatkowych informacji o konkursie udziela pracownik Urzędu Karolina Świeczak pod
nr tel. 82 5677003 wew. 42
lub e-mail: k.swieczak@
ugcycow.pl.

Gmina Cyców przyjazna inwestorom
7 czerwca 2018 odbyła się
Finałowa Gala VII edycji Programu Promocji Gmin i Powiatów BUSINESS EXCELLENCE 2018. W Gali udział
wzięło ponad 150 osób, m.in.
przedsiębiorcy, przedstawiciele
Samorządu oraz wielu innych
instytucji. Wybrani przedstawiciele samorządowi zaszczycili przybyłych gości swoimi
krótkimi przemowami.
Wszystkie
podmioty
biorące udział w konkursie
zostały poddane szczegółowej analizie na wielu płaszczyznach – gmina przyjazna
inwestorom, gmina prośrodowiskowa i gmina przyjazna mieszkańcom.
Gmina Cyców w tegorocznej edycji konkursu
BUSINESS EXCELLENCE
została uhonorowana wyróżnieniem w kategorii Gmina
Przyjazna Inwestorom.
W kategorii gmin wiejskich laureatami zostały
gminy Rejowiec Fabryczny
i Wólka. W kategorii gmin
wiejsko-miejskich Opole Lubelskie. Wśród gmin miejskich w poszczególnych kategoriach liczebności mieszkańców laury zdobyły miasta:
Lubartów i Międzyrzec Podlaski, Zamość oraz Lublin.
Nagrody przyznawane
w
ramach
BUSINESS
EXCELLENCE to wyróżnie-

nie dla gmin, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i promocji naszego
regionu. W tegorocznej VII
edycji Programu nagrodzonych zostało 14 gmin. Kapituła Programu wyróżniła
samorządy wywierające istotny wpływ na rozwój regionu
lubelskiego. W ostatnich la-

tach gminy zrobiły ogromne
postępy, zrealizowały wiele
projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych i prośrodowiskowych. Wykazują one nie
tylko dbałość o mieszkańców,
środowisko naturalne, zabytki. Oferują atrakcyjne warunki
i bardzo skutecznie pozyskują
nowych inwestorów.

Dni Puchaczowa - 17 czerwca 2018 roku
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Udane zawody w Pabianicach
Przebudowa ronda
Trwa przebudowa ulicy
Racławickiej w Świdniku.
Związana jest ze zmianą
geometrii ronda na skrzyżowaniu ulic Racławickiej
i Wyszyńskiego w Świdniku
oraz przesunięciem jezdni w
kierunku północnym.

Aktualnie są tam 3wjazdy
i 1 zjazd. Praktyka dowodzi, że
to rozwiązanie niewygodne, a co
więcej niebezpieczne. Po remoncie ronda liczba wjazdów i zjaz-

dów z niego będzie taka sama.
Powiat, który realizuje
inwestycję, zapewnia, że modernizacja wpłynie pozytywnie
na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jakub Osina, członek
zarządu powiatu świdnickiego,
zamieścił na swoim Facebooku
wyjaśnienia dotyczące organizacji
ruchu po przebudowie. Będzie ona wyglądać dosyć prosto
– z jednego pasa
będziemy jechać na
wprost i na lewo, z
drugiego na wprost i
na prawo, co zwiększy przepustowość
i bezpieczeństwo
ronda. Jakub Osina
przy wpisie zamieścił grafikę
prezentującą, jak będzie wyglądać skrzyżowanie po zakończeniu remontu, którą publikujemy.
rkn

2 czerwca odbyła się siódma edycja Pucharu Pabianic
w taekwondo przeznaczonego dla najmłodszych adeptów
tej sztuki walki. W szranki stanęło 125 zawodników z 7
klubów, wśród nich reprezentanci Lubelskiego Klubu
Sportów Walki Dan z sekcji w Świdniku i Łęcznej.
Organizowana tradycyjnie przy okazji Dnia Dziecka impreza jest udanym połączeniem rywalizacji i zabawy. Jak co roku
uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i słodycze, a mnogość
konkurencji zwiększała szanse na stanięcie na podium.
Zawodnicy LKSW
Dan okazję tę skwapliwie
wykorzystali i w efekcie
każdy z 21-osobowej
ekipy co najmniej raz zagościł na miejscu meda-

lowym. Łupem ekipy LKSW
Dan padło 21 złotych, 19
srebrnych i 17 brązowych medali w konkurencjach indywidualnych oraz złoto i brąz w
układach drużynowych, co
dało naszym zawodnikom
puchar dla najlepszej drużyny
przyjezdnej (gospodarze nie
byli brani pod uwagę w klasyfikacji generalnej).
Rekordzistką w ekipie
Dana okazała się tym razem
Marysia Skiba, która z Pabianic przywiozła pięć krążków:

cyjne, brąz układy otwarte,
srebro tor przeszkód, srebro
walki soft-stick; Maksymilian Szłapa - srebro układy
tradycyjne, srebro kopnięcia szybkościowe, brąz tor
przeszkód.
Układy drużynowe młodzików: drużyna w składzie Maja
Besztak, Maria Skiba, Maksymilian Szłapa, Kinga Matysiak
- złoto
Konkurencje
indywidualne
młodzików: Filip Daniel - srebro
kopnięcia szybkościowe; Maciej Dąbrowski - złoto kopnięcia
szybkościowe; Tomasz Gumienniak - złoto układy tradycyjne,
brąz kopnięcia szybkościowe,
brąz light contact; Adrian Maciąg - srebro light-contact; Kinga Matysiak - złoto układy tradycyjne, złoto kopnięcia szybkościowe, braz walki soft-stick;
Łukasz Oleszek - brąz układy
tradycyjne, brąz kopnięcia szyb-

kościowe, złoto semi-contact;
Szymon Olszewski - srebro light-contact; Jakub Trześniak srebro kopnięcia szybkościowe,
złoto semi-contact, złoto lightcontact; Paweł Wilczopolski srebro kopnięcia szybkościowe,
złoto semi-contact, złoto lightcontact; Jakub Wojciechowski srebro semi-contact, brąz lightcontact
Układy drużynowe kadetów: drużyna
w
składzie
Tomasz Gumienniak, Paweł Wilczopolski, Natalia
Oleszek, Łukasz Oleszek
- brąz.
Konkurencje
indywidualne
kadetów: Jan
Bomba - brąz

w tygodniu, w poniedziałki,
czwartki i w piątki. Godziny odlotów samolotu Bravo
Airways z Portu Lotniczego
Lublin: CHARKÓW – poniedziałek 00:25, czwartek
4:25; CHERSOŃ – piątek
14:45, niedziela 19:05, środa 23:30; KIJÓW – piątek
19:40, poniedziałek 5:45,
czwartek 9:45.
Od wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny mogą też
korzystać z wakacyjnego połączenia do Burgas, nadmorskiego kurortu w Bułgarii. Dla
pierwszych pasażerów, którzy
odlecieli z Lublina czekała
specjalna niespodzianka, która
już na lotnisku pozwoliła im
poczuć wakacyjny klimat.
Rejsy realizowane są
dwa razy w tygodniu (wtorki
i piątki) przez linie lotnicze
Small Planet.
Loty obsługiwane są przez
samolot Airbus A320, który
we wtorki zabiera pasażerów
z Lublina o 9:20, a w piątki

fot. Port Lotniczy Lublin
o 15:50. Lot trwa 1 godzinę
i 40 minut. Podróżni z wakacyjnego połączenia mogą skorzystać do 7 września br.
Bilety na loty do Bułgarii dostępne są w formule
„czarter mix”, co oznacza, że
część miejsc zarezerwowana
jest dla klientów biur podróży, a pozostała część dostępna jest w ogólnej sprzedaży
dla klientów indywidualnych. Bilety można kupić
za pośrednictwem: Net Holiday, Exim Tours, Necker-

Konkurencje
indywidualne
dzieci: Maja Besztak - srebro
układy tradycyjne, złoto kopnięcia szybkościowe; Mikołaj
Frączyk - srebro kopnięcia szybkościowe, złoto tor przeszkód,
brąz walki soft-stick; Jan Hawrysz - srebro układy tradycyjne,
złoto kopnięcia szybkościowe,
złoto tor przeszkód, złoto walki soft-stick; Antoni Hawrysz srebro układy tradycyjne, srebro
kopnięcia szybkościowe, brąz
tor przeszkód; Filip Olszewski srebro kopnięcia szybkościowe,
czy swojski AN-2. Nie zabra- brąz tor przeszkód, brąz walki
kło oczywiście maszyn produ- soft-stick, brąz touch contact;
kowanych w Świdniku, czyli Maria Skiba - złoto układy tradyśmigłowców SW-4, W-3 Sokół
i Mi-2. Łącznie zaprezentowało
się 41 powietrznych konstrukcji.
W piątek, 15 czerwca na
Powietrzne ewolucje oglądało ok. 50 tys. widzów, a sa- lotnisku w Świdniku wylądomych biletów na dwudniowe wała maszyna z Kijowa. Na
wydarzenie sprzedano blisko jej pokładzie przyleciało 120
40 tysięcy. Kolejne 10 tysięcy osób, z czego ok. 80 to uczestodbiorców skorzystało z bez- nicy oficjalnej delegacji złopłatnych wejściówek dla dzie- żonej z przedstawicieli przeci i osób niepełnosprawnych.
woźnika, portów lotniczych,
Słowem Świdnik zorganizował
ukraińskich parlamentarzywidowisko, z którego skorzystów i dziennikarzy.
stali nie tylko mieszkańcy miaW ten sposób linie lotnista ale całego regionu.
cze
Bravo
Airways zainaugu(rn)

Udany festiwal lotniczy
– To były wspaniałe pokazy,
niezwykłe emocje i chwile wzruszenia – stwierdził Waldemar
Jakson, burmistrz Świdnika,
podsumowując I Air Festiwal
w Świdniku.
Podczas dwóch dni można
było łącznie obejrzeć blisko 600
minut pokazów w wykonaniu
20 świetnych latających ekip.
Widzowie mogli podziwiać wojskowe Orliki i Iskry, akrobacyjne
Estry i EDGE 540TK, wyczynowe XA41 i XA 42. Zaprezentowały się także maszyny cywilne, by wymienić Wilgi, Cessny,
AERO AT3, Morane Raylle.
Były zabytkowe konstrukcje jak
Stinson, Harvard, Hatz Classic

złoto, dwa srebra i brąz indywidualnie oraz złoto w układach drużynowych. Turniej
połączono z uroczystością
20-lecia klubu Azja Pabianice
oraz 10-lecia pracy trenerskiej
jego lidera Grzegorza Sokołowskiego (4.dan), który jest
dobrze znany sportowcom ze
Świdnika i Łęcznej z wspólnych obozów i wyjazdów na
zawody. Nie mogło zabraknąć
przy tej okazji imponującego
tortu, którego wystarczyło dla
wszystkich uczestników imprezy.
Wyniki zawodników na Pucharze Pabianic:
semi-contact, brąz light-contact;
Daniel Cur - srebro układy tradycyjne, brąz układy otwarte,
złoto semi-contact, srebro light-contact; Michał Markowski
- złoto układy tradycyjne, srebro
semi-contact, złoto light-contact
Natalia Oleszek - złoto układy
tradycyjne, złoto semi-contact.
P. Bernat

Ruszyły loty do Bułgarii i na Ukrainę

Pracował w polu, wykopał pocisk
7czerwca podczas prac
polowych został znaleziony
pocisk artyleryjski.
Na miejsce natychmiast
wysłano patrol, który zabezpieczył niebezpieczne znalezisko do czasu przybycia odpowiednich służb.
Dzisiaj po godz. 9 dyżurny
świdnickiej jednostki został powiadomiony, że w miejscowości
Oleśniki podczas prac na polu
znaleziono pocisk. Na miejsce

natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli
miejsce aż do przybycia Patrolu
Rozpoznania Sapersko – Minerskiego. Okazało się, że jest
to pocisk artyleryjski 76mm
i pochodzi z czasów II wojny
światowej. Został zabezpieczony i bezpiecznie wywieziony
do zniszczenia. Saperzy w celach bezpieczeństwa sprawdzili
również pobliski teren.
rkn

Kobieta nie kryła radości, gdy okazało się że na komendzie czeka na nią zagubiony portfel z pieniędzmi.
Zgubę udało się odzyskać
dzięki uczciwej kobiecie, która znalazła go na ulicy i przyniosła na policję.
Do świdnickiej komendy
zgłosiła się mieszkanka Świdnika, która podczas spaceru na
jednej z ulic miasta znalazła portfel z gotówką. Poza pieniędzmi
w portfelu znajdowała się tyl-

ko karta lojalnościowa jednego
z marketów i to dzięki niej udało
się ustalić, kto może być właścicielem portfela. Okazało się, że
jest nią inna mieszkanka Świdnika, która wczoraj, 30 maja przyszła po odbiór zguby. Kobieta
była bardzo wzruszona, że udało się odzyskać zgubioną rzecz
i oświadczyła, że w portfelu miała
pieniądze przeznaczone na leki.
Telefonicznie podziękowała pani, która znalazła jej własność.
(nor)

Są jeszcze uczciwi ludzie

rowały połączenia pomiędzy
Lublinem i trzema miastami
na Ukrainie. Samoloty przewoźnika po trzy razy w tygodniu mają latać do Kijowa
Żulan i Chersonia, a dwa razy
tygodniowo do Charkowa.
Od sierpnia ubiegłego
roku do Kijowa Żulan z Lublina latają linie Wizz Air. Ale
władze lubelskiego portu jeszcze wcześniej podejmowały
starania w celu uruchomienia
połączeń na Ukrainę. – Zabiegaliśmy o to od początku
naszej działalności, poza oczywistymi kierunkami, jak Wyspy
Brytyjskie czy Skandynawia.
Już w 2013 roku odbyliśmy
wiele podróży w tym kierunku i odbyliśmy wiele rozmów
w celu uruchomienia połączeń
z ukraińskimi miastami. Mam
nadzieję, że to jest pierwszy
krok do otwarcia kolejnych
połączeń między Lublinem
i Ukrainą – mówi Krzysztof
Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.
Do stolicy Ukrainy Bravo Airways lata trzy razy

fot. Port Lotniczy Lublin

man, Watra Travel, Best Reisen Group, Oasis Tours lub
samodzielnie zarezerwować
lot na stronie internetowej:
www.smallplanet.aero.
Co ciekawe Lublin będzie miał wreszcie lotnicze
połączenie z Warszawą. Do
stolicy pięć razy w tygodniu
będą latać Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik chce
skorzystać na trwających remontach infrastruktury drogowej i kolejowej między
oboma miastami.
Rejsy będą wykonywane
od 3 września w poniedziałki, środy, czwartki, piątki
i niedziele. Mogący zabrać na
pokład 78 osób Bombardier
Q400 z Warszawy będzie startował o godz. 13.40, a w Lublinie wyląduje o 14.25. Odloty powrotne planowane są
na godz. 15.10 z lądowaniem
na lotnisku Chopina o 16.00.
Ceny za bilet w obie strony
zaczynają się od 169 zł.
nor
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Piłkarze Górnika Łęczna mają trenera Powiatowy turniej piłki nożnej
Rafał Wójcik będzie
trenerem Górnika Łęczna
w sezonie 2018/2019. Były
piłkarz KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski, Staru Starachowice, Pogoni Staszów,
Korony Kielce, został nowym trenerem spadkowicza z pierwszej ligi.
Rafał Wójcik 40-letni
trener (urodzony w Dąbrowie
Tarnowskiej) po raz ostatni
pełnił funkcję pierwszego
trenera w Stali Stalowa Wola,
gdzie pracował od lipca 2016
roku do kwietnia 2017. W 27
meczach pod jego wodzą zespół z Podkarpacia zanoto-

wał 11 porażek, 10 remisów
i tylko 6 zwycięstw.
Po zwolnieniu ze „Stali”,
został asystentem w pierwszoligowej Bytovii Bytów, gdzie
spędził cały poprzedni sezon.
Nowego trenera piłkarze
poznali w czwartek 21 czerwca
na pierwszym pourlopowym
treningu. Po dwóch spadkach
z rzędu z Ekstraklasy do II ligi
w zespole panuje duża niepewność. Być może na ustabilizowanie sytuacji wpłynie właśnie
nowy szkoleniowiec.
Zespół Górnika czeka
jeszcze inne kadrowe trzęsienie ziemi. Kto w zespole

Turniej oldbojów
W trzecią sobotę czerwca w Milejowie na boisku
Tura Milejów odbył się turniej w piłkę nożną.
W zawodach wzięły
udział cztery drużyny z powiatu łęczyńskiego i jedna z świdnickiego. Piłkar-

ska rywalizacja toczyła się
z udziałem Starościc, Łęcznej, Milejowa, Straży Pożarnej Świdnik i Białki.
Wyniki meczów : Łęczna - Milejów 0:2, Starościce Milejów 1:3, Łęczna - Starościce 3:1, Starościce - Białka

pozostanie, a kto nie znajdzie
miejsca w klubie? Jeszcze nie
wiadomo, ale wszystko wskazuje na kolejną rewolucję.
Zatrudnienie
nowego
szkoleniowca oznacza, że
z łęczyńskim klubem na dobre żegna się Bogusław Baniak, który pracował w Górniku Łęczna od 15 marca .
Górnik Łęczna pierwszy
ligowy mecz rozegra 21 lipca
w Wejherowie. 27 czerwca Górnik rozegra pierwszy mecz kontrolny. Zmierzy się z ligowym
rywalem i jednym z głównych
kandydatów do awansu – Radomiakiem.
rkn
8:2, Starościce - Straż 3:0,
Straż - Milejów 2:0, Białka
- Milejów 1:2, Łęczna - Białka 8:2, Łęczna - Straż 2:2,
Białka - Straż 4:4. Końcowa klasyfikacja: Milejów 12
pkt, Łęczna 7 pkt, Starościce
6 pkt, Straż Pożarna 2 pkt,
Białka 1 pkt.
Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Sawicki
(Łęczna), królem strzelców
Kamil Ślicznik (Starościce)
strzelec 8 bramek, a najlepszym bramkarzem Tomasz
Kalinowski (Milejów), najstarszy zawodnik Tadeusz
Gmurkowski (Łęczna).
Organizatorem zawodów
był UKS „Banita” Milejów.
Na zakończenie turnieju,
wyróżnionym zawodnikom
i drużynom wręczono puchary i nagrody.
redil

W Łęcznej na boisku
treningowym GKS Górnik
Łęczna odbył się powiatowy turniej w piłce nożnej
o Puchar Starosty Łęczyńskiego.
Zawody były rozgrywane w dwóch kategoriach
wiekowych 30+ (4 drużyny) i 50+ (3 drużyny). Wyniki meczów w kat.50+:
Łęczna-Ludwin 0:5, Ludwin-Milejów 1:0, ŁęcznaMilejów 1:2. Królem strzelców został Piotr Sawicki
(Ludwin), najlepszym zawodnikiem Marek Chołast
(Milejów) a najlepszym
bramkarzem Zbigniew Kocowski (Łęczna).
Wyniki
meczów
w kat.30+: Milejów-Górnicy 5:0, Łęczna-Ludwin

0:3, Milejów-Ludwin 2:2,
Łęczna-Górnicy 4:2, Milejów-Łęczna 3:0, LudwinGórnicy 2:0. Królem strzelców został Maksim Kowalski (Milejów), najlepszym
zawodnikiem Paweł Golczuk (Ludwin), najlepszym
bramkarzem Marcin Wójcik
(Milejów).

W przedostatnią niedzielę czerwca na Orliku w
Puchaczowie odbył się niepodległościowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy Puchaczów. Uświetnił on Dni Puchaczowa.

aż czterokrotnie bramkarzy
przeciwników Naszą redakcję reprezentował na boisku
dziennikarz działu sportowego Mariusz Łagodziński
na co dzień pracownik starostwa.

Niepodległościowy turniej piłki nożnej w Puchaczowie

Łęczna najlepszym boiskiem stoi
Polski Związek Piłkarzy po raz trzeci z rzędu
sprawdził co o murawach
w Ekstralidze kobiet sądzą
piłkarki. Jak się okazało,
do serca wzięto sobie maksymę „do trzech razy sztuka” - znów za najlepszą
uznano murawę w Łęcznej,
natomiast zdecydowanie
najgorzej wypadło boisko
w Żywcu. Identycznie jak
rok i dwa lata wcześniej.
Badanie zostało przeprowadzone wśród zawodniczek
grających w Ekstralidze kobiet. Swoje głosy oddały po
trzy przedstawicielki każdego z klubów. Zdecydowanie
najlepsze okazało się boisko
w Łęcznej, które w skali 1 - 5
dostało prawie same „piątki”.
Średnia 4,78 to najlepszy z
dotychczasowych wyników

podczas trzyletniej edycji
rankingu.
Na drugim miejscu znalazły się ex aequo boiska
Medyka Konin i Sportowej
Czwórki Radom - oba ze
średnią 3,84. Dla Medyka to
znacznie gorszy rezultat niż
przed rokiem (wtedy 4,23),
natomiast radomianki po raz
pierwszy znalazły się w zestawieniu.
Zdecydowanie najgorzej, podobnie jak w dwóch
wcześniejszych
edycjach,
wypadło boisko, na którym
swoje mecze rozgrywa Mitech Żywiec. Średnia 1,50
dobitnie pokazuje ile jak bardzo płyta boiska w Żywcu
nie nadaje się do gry.
Kilka klubów rozgrywa część swoich spotkań na
sztucznej nawierzchni (AZS

Wrocław podejmuje rywalki
cały rok na takim podłożu),
a wyniki naszego rankingu z
roku na rok pokazują, że zawodniczki dużo bardziej cenią grę na naturalnej trawie.
Zdrowie przede wszystkim.
Wartym
odnotowania
jest kolejne zwycięstwo
w ekstraligowym rankingu boiska Górnika Łęczna.
Nawierzchnia ze stadionu
przy al. Jana Pawła II 13 w
Łęcznej zdeklasowało resztę
stawki. Co ciekawe, ta sama
murawa, na której mecze
rozgrywają seniorzy Górnika w Nice 1 Lidze zajęła w
swoim zestawieniu dopiero
7. lokatę. Dobitnie pokazuje
to różnicę w standardach, w
jakich na co dzień grają mężczyźni i kobiety.
GK
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Organizatorem
zawodów był UKS Banita Milejów
i Oldboje z Łęcznej. Na zakończenie turnieju, wyróżnionym zawodnikom i drużynom
wręczono puchary i nagrody.
Zadanie było współfinansowane ze środków finansowych powiatu łęczyńskiego.
redil

też A klasy) odniosła dwa
przekonywujące zwycięstwa pokonując w wysokich rozmiarach zarówno
Straż Miejską z Lublina
(8:3) jak i łęczyńskich
bokserów (9:0) co dało jej
bezdyskusyjne zwycięstwo
w turnieju. W pierwszym
meczu straży z bokserami,
który jak się później okazało zadecydował o drugim
miejscu w turnieju, padł
wynik 3:1 na korzyść tych
pierwszych.
Wszystkie
drużyny
otrzymały dyplomy i pamiątkowe puchary ufundowane
przez Urząd Gminy w Puchaczowie. Mecze sędziowali Jerzy Wiącek i Stanisław
Bosak zaś stroną organizaMocna drużyna powia- cyjną turnieju zajął się Da-

Pierwotnie miały w nim
wziąć udział cztery drużyny. Niestety trzy dni przed
rozgrywkami wycofała się z
nich drużyna lubelskiej telewizji. Ostatecznie zaproszenie pomysłodawcy Mariusza
Łagodzińskiego i organizatorów Urzędu Gminy w Puchaczowie przyjęły teamy
Straży Miejskiej z Lublina,
bokserów MGKS „Gwarek”
Łęczna oraz powiatu łęczyńskiego VIP.
Niestety ta ostatnia dru- tu (w składzie znaleźli się niel Włodarczyk.
redil, fot. R. Nowosadzki
żyna z nazwy była tylko VIP, gracze z czwartej ligi czy
gdyż większość zawodników, którzy zgłosili akces
do gry z różnych powodów
nie wystąpiła. Przedstawicielem vipów byli zastępca
burmistrza Łęcznej Leszek
Włodarski i właściciel biura
nieruchomości Marek Kloc,
obaj z powodzeniem rywalizowali z piłkarzami, którzy na co dzień grają w piłkę nożną amatorsko czy też
zawodowo. Ten drugi okazał
się nawet super strzelcem,
pokonując w dwóch meczach

Redaguje zespół:
Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), Tomasz Pastuszak
(sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Mariusz Łagodziński
(dział sportowy), Grzegorz Kuczyński.

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach, wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej,
al. Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Rowerem i kajakiem po Lubelszczyźnie Nowy hit zespołu DEFIS
W piękny słoneczny poranek, odbył się kolejny rajd
organizowany przez Lubelską
Regionalną Organizację Turystyczną (LROT), przy wsparciu
i zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego. Grupa cyklistów
licząca ponad sto osób, ruszyła
wschodnim, nadbużańskim odcinkiem trasy Szlaku Rowerowego Green Velo z włodawskiego rynku do Kodnia – mając do
pokonania 60 km.

Szlak Green Velo ma długość 2096 km, jest najdłuższym
oznakowanym szlakiem w Polsce.
Przebiega przez 5 województw,
prowadzi przez różnorodne i wyjątkowo malownicze regiony kraju. Pokazuje atrakcje turystyczne,
znajdujące się przy samej trasie,
jak i w najbliższym otoczeniu.
Prowadzi przez 5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej
ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
Szlak w województwie lubelskim
ma 414 km długości.

Między Włodawą a Terespolem szlak biegnie nadbużanką DW 816. Rowerzyści jechali pięknym szlakiem kresów wschodnich, zwiedzając po drodze kościoły, cerkwie i inne zabytki.
Słuchali opowieści historycznych
i legend związanych z odwiedzanymi miejscowościami.
Na dłuższy odpoczynek i posiłek przyszedł czas na przystani,
w Sławatyczach. Później rowerzyści wyjechali w kierunku przejścia
granicznego, do
Jabłecznej, gdzie
mogli zwiedzić
m. in.prawosławne sanktuarium
- Monaster św.
Onufrego Pustelnika, jedno z
najważniejszych
i
najstarszych
miejsc prawosławia w Polsce.
Można też było
zobaczyć Kaplicę Świętego Ducha, która znajduje się nieopodal.
Po tych atrakcjach grupa ruszyła dalej w stronę Kodnia, zatrzymując się jeszcze przy jednej z
cerkwi i w innych miejscach na odpoczynek.
Trasa na tym etapie
jest dosyć zróżnicowana, wiedzie też spory
kawałek piaszczystą
drogą i lasem. Piękne tereny dostarczają
wielu miłych wrażeń.
W Kodniu przywitał
wszystkich wójt gmi-

ny, było wspólne zdjęcie, konkurs,
zaplanowane wcześniej ognisko,
po czym można było udać się do
miejsc zakwaterowania.
Jedną z największych niespodzianek dla uczestników rajdu rowerowego, przygotowaną
przez LROT, była możliwość
wzięcia udziału następnego dnia
w spływie kajakowym Bugiem,
ze Sławatycz do Jabłecznej.
Można było o świcie zobaczyć
słynne nadbużańskie mgły. Bug,
to rzeka o wartkim nurcie, niekiedy kapryśna, mająca liczne
zakola i meandry. Trzeba uważać
na mielizny i wysepki. Na szlaku kajakowym panuje niczym
niezakłócona, błoga cisza. Nie
słychać ludzi, zwierząt hodowlanych ani maszyn. Można za to
usłyszeć trele ptaków, szczebiotanie dzierzby gąsiorka, skrzek
czapli, ujrzeć zimorodka.
Rajd i spływ w czasie pięknej, słonecznej pogody to niezapomniane chwile, rozkosz dla
amatorów wspaniałych widoków. Rajd miał na celu promocję
i rozwój turystyki w województwie lubelskim.
AP

Zespół Defis zaprezentował najnowszy przebój
pt. „Róże”. Ta piosenka
może odmienić polską scenę disco polo i okazać się
najlepszym utworem tego
roku.
W teledysku dzieje się
dużo, w jego powstanie zaangażowano ponad 20 osób.
Kręcony był w pobliskim
Kazimierzu Dolnym. Zespół
zdecydował się na produkcję
z przytupem i rozmachem i...
się udało!

Sam utwór jest orygi- ma już prawie 4 miliony wyGK
nalny, bo rymem śpiewany. świetleń!
Gratulujemy kolejnej fajnej
piosenki,
który bez
wątpienia
będzie hitem muzyki tanecznej.
W
serwisie
youtube
piosenka

Wybory miss powiatu
dok. ze str. 1
W wyborach Miss Powiatu Łęczyńskiego mogą wziąć
udział wszystkie piękne i odważne mieszkanki powiatu łęczyńskiego, powyżej 15 roku życia.
Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczki konkursu
zaprezentują się na dożynkowej
scenie w stroju ludowym oraz
wieczorowym. Udział w konkursie to okazja do realizacji swoich
marzeń i sprawdzenia się przed
konkursowym jury oraz zgromadzoną publicznością.
Na laureatki czeka wiele
atrakcyjnych nagród – m.in.
nagrody finansowe, upominki,
vouchery na usługi szkoleniowe, kosmetyczne, fryzjerskie,
restauracyjne, a także możliwość zaistnienia w świecie
modelingu. Nabór kandydatek prowadzony będzie do 10
sierpnia przez starostwo w
Łęcznej. Szczegóły i regulamin konkursu na www.powia-

ogłoszenia drobne
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M6 na M3. Ul. Staszica
13/37. Tel. 691 158 101
Sprzedam działkę rolną o powierzchni 1 ha, w tym 0,25 ara
łąki. We wsi Grądy, gmina Ludwin. Tel. 690 366 582
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlano-rolną we
wsi Brzeziny o pow. 65ar
z możliwością podziału na pół,
wszystkie media, domek wypoczynkowy, dwa garaże. Tel.
887-674-262
Sprzedam działkę 22ar wraz
z budynkiem mieszkalno-gospodarczym, Łuszczów Kolonia, 7km od Łęcznej, 500m od
trasy Łęczna-Lublin. Cena do
uzgodnienia. Tel. 693 374 582
Wynajmę gabinet w przychodni stomatologicznej na
działalność medyczną lub pokrewną, ul. Jawoszka. Kontakt w godz. 20-21 pod nr tel.
507 131 931
Pomogę Ci szybko sprzedać
twoją nieruchomość. Biuro
Nieruchomości WGN.
Tel. 513 686 864
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 23a w Albertowie. Tel.
660 532 184

tleczynski.pl.
- Udział w konkursie Miss
Dożynek wspominam bardzo
dobrze – mówi Natalia Ławnik,
miss z 2017 roku. Dzięki temu,
że zdobyłam tytuł Miss mogłam
wziąć udział w pokazie mody.
Konkurs przyniósł mi wiele doświadczenia, takiego jak obycie
ze sceną i współpraca z ludźmi.
Dodał również pewności siebie,
co pomogło mi wziąć udział w
konkursie wojewódzkim. Uważam, że zawsze warto próbować
swoich sił, dlatego jeśli intere-

sujesz się modelingiem to zachęcam do udziału w wyborach.
Dożynki powiatowe to
jedna z największych imprez
plenerowych w powiecie łęczyńskim. Okazja do podsumowania zbiorów, przypomnienia zwyczajów, prezentacji twórczości lokalnych
zespołów, a także dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie młoda polska wokalistka
„Lanberry ”, znana z takich radiowych przebojów jak „Podpalimy świat”, „Ostatni most”,
„Piątek”, „Zagadka”.
(r)

