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Rondo z nową nazwą

Z Łęcznej do kopalni Bogdanka górnicy mają jeździć poOd końca maja w Łęczciągiem. Tak zakłada podpisany kilka dni temu list intencyjny.
Radni Powiatu Łęczyńskiego przegłosowali uchwałę,
nej funkcjonuje rondo poZ nowego sposobu transportu ma korzystać nawet 2 tysiące
którą poniekąd zobowiązuje dyrektora szpitala Krzysztofa
święcone Zdzisławowi Brońosób dziennie. Rzeczywistość czy tylko kiełbasa wyborcza?
skiemu ps „Uskok” Był to
Bojarskiego do rozpoczęcia prac nad uruchomieniem od- Niezmiernie cieszę się, portem samochodowym - dodał gest w kierunku najbardziej
działu położniczego, neonatologicznego i ginekologicznego
że mogę być obecny na wyda- Artur Wasil, Prezes Zarządu znanego „żołnierza niezłomw łęczyńskiej lecznicy.
nego” związanego z Łęczną,
Wniosek motywowany jest potrzebami społecznymi, pracą rzeniu tak ważnym dla rozwoju LW Bogdanka S.A.
Bez wątpienia pomysł w jego 70 rocznicę śmierci.
dla mieszkańców powiatu, zwiększeniem dochodów z podatku regionu. Uruchomienie nowego
połączenia
kolejowego
przybudowy
linii kolejowej jest
PIT, a także ilością urodzeń, która ma wynosić około 700 rocznie.
czyni
się
do
rewitalizacji
siatki
odważny
i…. mało realistyczPorodówka ma poprawić demografię powiatu, wpływać na decyzję o posiadaniu dzieci – twierdzi radny Mirosław Tarkowski. kolejowej w województwie i ny. Dziennikarze w trakcie
Zupełnie innego zdania jest dyrektor szpitala. Twierdzi stanowić będzie przyczynek spotkania z pomysłodawcaon, że w Polsce oddziały położnicze są zamykane i nastę- do dalszych inwestycji, m.in. mi nie usłyszeli ani jednego
puje centralizacja i specjalizacja szpitali. Dyrektor jest przyszłościowego połączenia z konkretu. Pytanie kiedy linia
przekonany, że ilość urodzeń w powiecie łęczyńskim nie Lublinem i Centralnym Portem miałaby powstać, kto będzie
daje szans na zbilansowanie działania oddziału. Pacjentki Komunikacyjnym - powiedział inwestorem i kto wyłoży piebędą wybierały do porodów wybierały te szpitale, gdzie Artur Soboń, Sekretarz Stanu niądze, kiedy zmienione zomają lekarzy prowadzących. Dodatkowo w szpitalu w w Ministerstwie Inwestycji i staną plany zagospodarowania
przestrzennego w Gminie
Łęcznej każda położna przyjmowałaby w miesiącu tylko Rozwoju.
- Inwestycja zapewni bez- Łęczna i Puchaczów, a nawet
kilka porodów. To zaś nie wpłynęłoby za dobrze na renoTego dnia uroczystości
mę oddziału, bo kobiety wolą rodzić w szpitalach gdzie pieczne kolejowe połączenie o to gdzie miałby powstać
rozpoczęły się od spotkania
dworzec,
przerastał
polityków.
pomiędzy
Łęczną
i
okolicznymi
porodów odbywa się znacznie więcej. – Tak jak pacjenci
w gospodarstwie państwa Liwolą być operowani u chirurga, który przy stole operacyj- miejscowościami, a LW Bog- Natychmiast nabierali wody w sowskich gdzie w schronie pod
nym stoi codzienne, a nie 4 razy w miesiącu, tak kobiety danka i planowaną elektrownią usta i zasłaniali się wczesnym stodołą 1949 zginął Uskok.
wolą być pod opieką lekarzy i położnych, które mają do- w rejonie Łęcznej. Stanowić to etapem prac.
Dalsza część odbyła się w
Nowa linia kolejowa mia- Centrum Kultury w Łęcznej.
świadczenie przy porodach – twierdzi Krzysztof Bojarski. będzie duże udogodnienie koObecnie szpital w Łęcznej nie posiada wolnych pomieszczeń munikacyjne dla mieszkańców. łaby mieć na początek 10 kilo- Krzysztof Matczuk przewodi nie byłoby nawet gdzie umieścić porodówki. Musiałoby się Nowe połączenie to też krok w metrów. Połączyłaby kopalnię niczący Rady Miejskiej odto odbyć kosztem innego, istniejącego już oddziału, tylko walce z wykluczeniem trans- Bogdankę ze Starą Wsią, gdzie czytał tam podjętą wcześniej
portowym w regionie i nowe być może wybudowana zosta- uchwałę o nadaniu nazwy
którego?? Tego radni nie wskazują.
Co będzie dalej z pomysłem powiatowych radnych jeszcze miejsca pracy - powiedział nie elektrownia i z Łęczną skąd dla ronda imieniem Zdzisłanie wiadomo. Być może uchwała zostanie unieważniona przez Leszek Włodarski, Burmistrz mieliby jeździć górnicy, bo jak
mówił Artur Wasil prezes LW
wojewodę, ponieważ pojawiły się wątpliwości czy mogą oni inge- Gminy Łęczna.
- W Grupie LW Bogdanka Bogdanka, już dzisiaj parkingi
rować w prace dyrektora szpitala. Jeśli jednak zostanie utrzymają
w mocy, a starosta z uchwały intencyjnej będzie chciał poczynić zatrudnionych jest blisko 5,5 ty- przy kopalni pękają w szwach.
konkrety, wtedy dyrektor po kontakcie z Narodowym Funduszem sięcy osób. Szacunki wskazują, Jak władze kopalni zmusiłyby
że po uruchomieniu połączenia górników do korzystania z koZdrowia będzie musiał podjąć decyzję co dalej.
Skądinąd pojawia się wcale nieodosobniony pogląd, że kolejowego, korzystać z niego lei? Proste, zamykając wjazd
w szpitalu w Łęcznej bardziej od porodówki potrzebny jest może aż 2 tysiące osób, z czego na kopalnię szlabanem, ale
oddział pediatryczny i być może nad tym należy się bardziej sporą część stanowić będą wła- uspokajamy, do tego jeszcze
śnie nasi pracownicy, obecnie daleka droga.
zastanowić.
dok. na str. 3
BB posiłkujący się własnym trans-

wa Brońskiego ps. „Uskok”.
Następnie
zaprezentowano
film o lokalnym bohaterze w
którym przybliżono jego sylwetę i wskazano jak dużą wartość historyczną miały pisane
przez niego pamiętniki. Na
koniec Sławomir Poleszak z

Instytutu Pamięci Narodowej
w Lublinie wygłosił wykład o
„Uskoku”.
Kilka godzin po uroczystościach na nowo nazwanym
rondzie doszło do koalicji drogowej. Tuż przed godziną 20
samochód dostawczy uderzył
w lampę uliczną mocno ją
uszkadzając. Rondo „Uskoka”
przeszło szybki chrzest.
GK
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KRONIKA ZDARZEŃ

gowego zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Mercedes,
który przewoził dwóch pasażerów. 43-letni kierowca samochodu miał
prawie 2,5 promila alkoholu. W trakcie czynności służbowych wykonywanych przez łęczyńskich mundurowych kierujący zaczął zachowywać
się arogancko, agresywnie i próbował się oddalić. Policjanci użyli wobec
wobec nietrzeźwego kierowcy kajdanek.
Teraz mężczyzna będzie musiał się pożegnać na dłuższy czas
Szukają przyczyn pożaru
z prawem jazdy kategorii A, B, C, i D. Poza tym grozi mu kara do
Policjanci wyjaśnią okoliczności pożaru, do którego doszło 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz dotkliwe
w nocy 16 czerwca. Kilka godzin po godz. 3:00 do WCPR wpły- konsekwencje finansowe.
nęło zgłoszenie o pożarze budynku w centrum Lublina. Ogień pojawił się na najwyższej kondygnacji będącego w budowie apar- W Nadrybiu utonął 37-latek
tamentowca przy Al. Racławickich. Na miejsce skierowano stra- Od 13 czerwca trwały poszukiwania ciała 37-letniego mieszkańżackie zastępy oraz policyjne patrole. Strażakom udało się bardzo ca gm. Puchaczów, który na oczach szwagra wszedł do wody w
szybko ugasić pożar stąd nie było potrzeby ewakuacji osób z miejscowości Nadrybie. Niestety mężczyzna zanurzył się pod
pobliskiego hotelu. Miejsce zdarzenia zabezpieczali policjanci z wodą i już nie wypłynął. Do zdarzenia doszło w czwartek około
Oddziału Prewencji Policji oraz funkcjonariusze Wydziału Ru- godz. 18:00 nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Nadrybie.
chu Drogowego KMP. Jak wstępnie ustalono do pożaru doszło Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-latek był pod wpływem alkona ostatniej kondygnacji budynku, spaleniu uległ styropian. Na holu i mimo odwodzenia go od pomysłu wejścia do wody, wszedł
obecną chwilę nie ustalono strat jakie powstały w wyniku działa- do niej by popływać. Kiedy znajdował się około o 10 metrów
nia ognia. Policjanci wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa pro- od brzegu zaczął tonąć. Kuzyn podjął próby uratowania tonącego
jednak bezskutecznie. Na miejsce zostały wezwane służby ratunwadzili oględziny miejsca zdarzania.
kowe, jednak ciało nie zostało odnalezione. W piątek 14 czerwca
Odpowie za rozbój
od rana czynności poszukiwawcze zostały wznowione. Ciało zo8 czerwca przy jednym z przystanków nieznany sprawca dokonał stało odnalezione i zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji.
rozboju Jego łupem padł telefon komórkowy. Do zdarzenia
doszło w nocy przy jednym z przystanków na ul. Gospodarczej w Zlikwidowali plantacje konopi
Lublinie. Nieznany wtedy sprawca dokonał rozboju na mieszkańcu Łęczyńscy policjanci zlikwidowali dwie plantacje konopi. Na trop
Lublina. Jego łupem padł telefon komórkowy. Sprawą zajęli się pierwszej plantacji konopi wpadli łęczyńscy operacyjni. Hodowkryminalni z VI Komisariatu Policji w Lublinie. 13 czerwca la znajdowała się w kanale Wieprz-Krzna. Mundurowi zatrzymapolicjanci z „szóstki” zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 23-letni li 23-letniego mężczyznę. Młody plantator tłumaczył, że zdobył
mieszkaniec Lublina. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie ziarenka konopi i chciał sprawdzić czy coś z nich wyrośnie. Poliusłyszał zarzuty. Został też doprowadzony do sądu z wnioskiem cjanci zabezpieczyli ponad 200 krzewów w różnej fazie wzrostu.
policji i prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w W mieszkaniu 23-letniego mieszkańca gm. Puchaczów mundurowi
postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. zabezpieczyli także niewielkie ilości amfetaminy. Młodemu plantaZgodnie z kodeksem karnym za rozbój grozi mu kara nawet do 12 torowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
lat pozbawienia wolności. Młody mężczyzna był już w przeszłości Przy tym samym kanale łęczyńscy kryminalni zlikwidowali kolejną plantację marihuany. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 120
karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
krzewów konopi z plantacji nad Wieprzem i z uprawy domowej.
Udawał oficera amerykańskiej armii
Zatrzymali też 26 i 27-latka podejrzanych o założenie plantacji. Tuż
Policjanci zatrzymali 30-letniego Nigeryjczyka i jego 23-letnią przy kanale Wieprz, na terenach trudno dostępnych, mundurowi
wspólniczkę. Para jest podejrzana o oszustwa matrymonialne. 30- ujawnili plantację konopi indyjskich, gdzie znajdowało się łącznie
latek przez internet podawał się za oficera armii amerykańskiej 114 krzewów w różnej fazie wzrostu. Dwóch młodych mężczyzn
i wyłudzał pieniądze od zakochanych w nim kobiet. Sprawcy podejrzanych o założenie nielegalnej uprawy zostało zatrzymanych
wyłudzili w ten sposób co najmniej 70 tysięcy złotych. Sprawa ma w trakcie dojazdu do plantacji, kiedy jechali pielęgnować „rośliny”.
charakter rozwojowy. W zatrzymanie sprawców zaangażowani byli Funkcjonariusze sprawdzili dokładnie pomieszczenia zajmowane
policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości KWP przez „plantatorów”. W jednym z obiektów ujawnili 8 roślin konopi
w Lublinie, przestępczości gospodarczej komendy miejskiej policji znajdujących się w plastikowych doniczkach, susz roślinny marihuw Lublinie oraz kryminalni z I komisariatu. Z ustaleń śledczych any oraz metalowy młynek z zawartością suszu. Podejrzani usłyszeli
wynika, że zatrzymany przez internet założył fikcyjny profil zarzuty zorganizowania nielegalnej plantacji, która to uprawa mogła
osoby, która miała być oficerem amerykańskiej armii. Poznane dostarczyć znacznej ilości ziela konopi. Jeden z nich trafił na dwa
w ten sposób kobiety były oszukiwane. Przed upragnionym miesiące do tymczasowego aresztu.
spotkaniem lub przesłaniem paczki zawsze pojawiał się jakiś
problem. Sposobem na jego rozwiązanie miały być pieniądze. Pijany zjechał do rowu i dachował
Kobiety w dobrej wierze przelewały podane kwoty po czym 22-letni kierowca daewoo stracił na terenie gm. Łęczna panowanie
internetowy kontakt się urywał. Sprawa ma charakter rozwojowy. nad swoim pojazdem i dachował. Młody kierowca zbiegł z miejsca
zdarzenia ale został zatrzymany przez łęczyńskich policjantów. PoŚledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ.
wodem ucieczki był między innymi alkohol.
Wracali z ryb. Tragiczny wypadek w Łuszczowie Do dachowania pojazdu doszło po godz. 20. Policjanci wstępnie
W niedzielę 16 czerwca doszło do wypadku w miejscowości ustalili, że kierujący daewoo stracił panowanie nad swoim pojazŁuszczów Pierwszy w powiecie lubelskim. Na drodze powiato- dem, po czym zjechał do rowu i dachował. Z relacji naocznych
wej łączącej Łuszczów z Kijanami samochód osobowy uderzył w świadków wynikało, że kierujący daewoo mógł być nietrzeźdrzewo. Na miejscu interweniowała straż pożarna z Turki, Świd- wy. Przed przybyciem funkcjonariuszy kierowca i pasażer zbiegli
nika Dużego oraz Lublina, zespoły ratownictwa medycznego jak z miejsca zdarzenia. Po niedługim czasie policjanci ustalili osoby
też policja. Zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego biorące udział w zdarzeniu. Kierowca okazał się mocno pijany, miał
Pogotowia Ratunkowego.
ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto nie
Kierujący renaultem mężczyzna jechał w kierunku Łuszczowa. Z posiadał uprawnień oraz miał orzeczony zakaz kierowania pojazdaniewyjaśnionych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas jezd- mi mechanicznymi. 22-latek resztę dnia spędził w policyjnej celi. Po
ni, następnie pojazd wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości
Pomimo starań ratowników, nie udało się uratować życia pasażera pomimo orzeczonego zakazu oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu
pojazdu. Ofiarą jest mężczyzna w wieku około 40 lat. Kierowca z drogowym.
obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Kłusownik ze Spiczyna

Mieszkaniec gm. Spiczyn został przyłapany na nielegalnym połowie ryb na tzw. podrywkę. Z obawy o zatrzymanie zaczął uciekać i
ukrył się w zbożu. Mężczyzna został przyłapany nad rzeką Wieprz
w okolicach miejscowości Zawieprzyce, kiedy poławiał ryby za
pomocą nieregulaminowej podrywki. Ten nielegalny proceder zauważył komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej wraz
ze strażnikiem leśnym podczas spływu rzeką. Mężczyzna widząc
ich, zaczął uciekać i ukrył się w zbożu. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mieszkańca gm. Spiczyn oraz zabezpieczyli
podrywkę służącą do nielegalnego połowu ryb. Znajdująca się w
reklamówce ryba trafiła do rzeki. Ponadto w wyniku przeszukania
pomieszczeń gospodarczych mundurowi ujawnili więcierz i siatki
do połowu ryb, które również zostały zabezpieczone. Mężczyzna
usłyszał zarzuty i przyznał się do winy.

Arogancki właściciel mercedesa

17 czerwca popołudniu na terenie gminy Spiczyn policjanci ruchu dro-

Straciła panowanie nad autem i dachowała

13 czerwca doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Przed
godziną 12 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Brzezice. Na miejscu policjanci ustalili, że kierująca pojazdem marki Opel 45-letnia mieszkanka
gminy Głusk straciła panowanie nad pojazdem a następnie
zjechała z drogi, gdzie pojazd dachował. Na szczęście kierującej pojazdem nic poważnego się nie stało, a doznała jedynie
ogólnych potłuczeń. Poza kierującą w pojeździe nie było pasażerów. Kobieta została przewieziona do szpitala. Badanie
alkomatem wykazało, że była trzeźwa.

Z 4 promilami za kierownicą

10 czerwca o godz. 13 dyżurny świdnickiej komendy został
powiadomiony, że w miejscowości Kawęczyn pojazd osobowy
wjechał do rowu. Na miejscu policjanci ustalili, że kierowcą
pojazdu marki Mitsubishi jest 30-latek z gminy Rybczewice.
Od mężczyzny czuć było wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma ponad 4 promile alkoholu
w organizmie. Ponadto nie posiada uprawnień do kierowania
pojazdami, bo wcześniej był sprawcą kolizji drogowej.
Kilkaset metrów od miejsca wjechania do rowu, na łuku drogi, najechał na kierującą pojazdem Peugeot, która poruszała
się z naprzeciwka. 30-latek został przewieziony do szpitala,
gdzie stwierdzono u niego ogólne potłuczenia ciała. Teraz
mężczyzna odpowie za jazdę bez uprawnień oraz kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Siedem ofiar, jedna poniosła śmierć

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło
3 czerwca. Około godziny 19 dyżurny otrzymał informację
o wypadku drogowym na obwodnicy Piask w rejonie Węzła
Wschód. Jak ustalili policjanci kierująca pojazdem marki Hyundai 67-letnia mieszkanka Lublina jadąc od strony Piask wjechała na obwodnicę pod prąd, gdzie zderzyła się z prawidłowo
jadącym pojazdem marki Kia kierowanym przez 33-letniego
mężczyznę. W wyniku zderzenia pojazdów kia dachowała.
Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały przewiezione do szpitali, łącznie hospitalizowano siedmioro poszkodowanych. Najciężej ranna
pasażerka hyundaia przetransportowana została do szpitala
śmigłowcem. Niestety jej
życia nie udało się uratować
i zmarła w szpitalu. Kierowcy
pojazdów byli trzeźwi.
Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
oprac. Ryszard Nowosadzki
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Terytorialsi w Łęcznej

Nielegalne automaty do gry

W ramach akcji walki z nielegalnym hazardem w kilku
miejscach województwa lubelskiego, w tym również w Łęcznej,
zabezpieczono 25 automatów do gier hazardowych oraz 8 tysięcy
złotych przeznaczonych na wypłatę wygranych.
Przestępcy są doskonale zorganizowani - przy wejściach do
lokali instalują kamery do weryfikacji osób próbujących wejść do
środka. Funkcjonariusze muszą przechytrzyć taki monitoring.
W Chełmie zastosowano jeszcze inny system. W lokalu nie było
nikogo z obsługi, a o wygranej informowano dzwoniąc na wskazany
numer telefonu.
Hazard, podobnie jak inne uzależnienia behawioralne, nie
jest niestety powszechnie postrzegany jako poważny problem dla
zdrowia publicznego, chociaż jego koszty zdrowotne i społeczne
są duże zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa.
Milion złotych odszkodowania dla
Patrząc na zjawisko hazardu w podobny sposób, jak na uzależnienia
Magdaleny Zarzyckiej-Redwan
od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki), można poSąd Okręgowy w Lublinie zdecydował o przyznaniu miliona wiedzieć, że „substancją uzależniającą” jest w tym przypadku pieniądz
złotych tytułem odszkodowania za doznaną krzywdę dla córki i dlatego można zaryzykować twierdzenie, że wprawdzie hazardziści
nie nadużywają substancji, jednak nadużywają pieniędzy i dlatego jest
żołnierza wyklętego.
BB
Kobieta urodziła się w 1949 więzieniu na Zamku Lubelskim. to prawdopodobnie jedno z najdroższych uzależnień.
Matka kobiety zmarła zaraz po porodzie, a dziecko trafiło do
Ponad 80 tysięcy na 4 projekty w 4 gminach
domu dziecka.
„WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicja- Bezmiar tego cierpienia jest oczywisty. Myślę, że nikt nie
chciałby się znaleźć w sytuacji, w jakiej znalazła się wnioskodaw- tywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały
ślad. Ich organizatorem są Polskie Sieci Energetyczne, organizujące
czyni - powiedział sędzia.
M. Zarzycka-Redwan domagała się 15 mln zł zadośćuczynie- grant w związku z prowadzonymi na terenie gmin działaniami
nia - nie tylko za pobyt w więzieniu, ale też za czas spędzony w inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji
domach dziecka. Sąd jej wniosek w tym zakresie oddalił. Rodzice Chełm-Lublin Systemowa.
W Łęcznej pieniądze otrzyma Centrum Kultury na projekt
kobiety - Stefania i Władysław Zarzyccy - współpracowali z od„Czas
na teatr i film w Łęcznej” Pozwoli to na zakup nowego sprzętu
działem kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.
BB
multimedialnego, który będzie wykorzystywany podczas otwartych
spektakli teatralnych i pokazów filmowych dla mieszkańców.
Z Łęcznej do Bogdanki pociągiem?
Cyców Projekt „Razem, zdrowo, rozwojowo” zgłoszony przez
dok. ze str. 1
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem w ramach
Wspomniane 10 kilometrów nowej linii kolejowej to koszt,
którego utworzona zostanie siłownia plenerowa.
uwaga, bo żaden polityk nie chciał powiedzieć tego głośno,
Puchaczów Projekt „Wzmacniamy swoje otoczenie - zdrowo,
szacunkowo około 250 milionów złotych! Tak ogromnych
aktywnie i bezpiecznie w gminie Puchaczów” zgłoszony przez
pieniędzy nie wyłoży ani LW, ani Enea, ani tym bardziej żadna Urząd Gminy w ramach którego zmodernizowana zostanie infraz okolicznych gmin. Jedynym wyjściem są środki z UE oraz te struktura sportowa przy miejscowym boisku, która będzie dostępna
ministerialne i być może tam pieniędzy poszukają pomysłodawcy dla wszystkich mieszkańców.
całego projektu. Póki co, bez konkretów, sam pomysł przypomina
Spiczyn Projekt „Plac Zabaw: Bezpieczny, Aktywizujący,
raczej kiełbasę wyborczą nastawioną na pozyskanie głosów m.in. Wesoły” zgłoszony przez Szkołę Podstawową w Jawidzu w ramach
dla posła ze Świdnika. Obietnica z helikopterami mu nie wyszła, którego powstanie pierwszy w tej miejscowości plac zabaw.
to może teraz ludzie uwierzą w kolej?
BB
BB
Blisko 300 żołnierzy Obrony Terytorialnej z batalionu chełmskiego, w dniach 6-7 lipca br. odbyło szkolenie rotacyjne. Żołnierze
ćwiczyli, m.in. w rejonie Świdnika i Łęcznej.
Terytorialsi z 24 Batalionu Lekkiej Piechoty z Chełma odbyli
intensywne szkolenie w swoim stałym rejonie odpowiedzialności
(SRO). Ćwiczenia rotacyjne na poziomie specjalisty oraz szkolenia
indywidulane prowadzone były w kilku lokalizacjach. Tym razem
Terytorialsi pojawili się w okolicy Świdnika, Łęcznej m.in. w lasku
na osiedlu Bobrowniki oraz w dolinie rzeki Świnka i przy rzece
Wieprz. Celem szkolenia było opanowanie przez żołnierzy OT
praktycznych umiejętności potrzebnych do działań taktycznych w
różnym środowisku walki.
BB

Wolontariusze poszukiwani
Po raz dziewiętnasty w
Polsce, a po raz dziesiąty w
Łęcznej Szlachetna Paczka
poszukuje wolontariuszy. To
dzięki nim najbardziej potrzebujący otrzymają mądrą,
inspirującą do zmiany pomoc
i sygnał, że nie są sami.
Zawirowania we władzach
stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną paczkę, nagłe
odejście księdza Jacka Stryczka,
a także kolejnych prezesów stowarzyszenia bardzo poważnie
nadszarpnęło wizerunek organizacji. Jednak nie popsuło zapału
osób pracujących na samym dole,
wolontariuszy spotykających się z
potrzebującymi, dostarczających
paczki do osób dotkniętych samotnością i ubóstwem. Dlatego
akcja Szlachetna Paczka działa
nadal i pomaga. Obecnie trwa
nabór wolontariuszy.
Pomoc, która inspiruje
do zmiany
Dla wielu potrzebujących
już sama wizyta wolontariusza
jest pomocą, dodaje wiary w
ludzi, pokazuje, że nie są sami.
Wolontariuszem mogą zostać
osoby pełnoletnie, które kochają
ludzi, nie boją się wyzwań i
są gotowe szukać rozwiązań,
by przygotowana pomoc była
mądra i skuteczna. 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.
Paczka łączy ludzi

- Obcy sobie ludzie rozmawiają jak przyjaciele i piją razem
herbatę, a ci, którzy stracili już
nadzieję na wygraną z biedą
czują się ważni i wyjątkowi,
a co najważniejsze zaczynają
odkrywać w sobie siłę do walki
z niełatwą codziennością - opowiada Edyta, wolontariuszka
od trzech lat angażująca się w
Szlachetną Paczkę.
Projekt Szlachetna Paczka
odbywa się po raz osiemnasty. Co
roku w przemyślany sposób łączy
potrzebujących, wolontariuszy,
darczyńców przygotowujących
pomoc materialną i dobroczyńców finansujących organizację
projektu. Tylko w 2017 roku Szlachetna Paczka trafiła do 20073
rodzin i przekazała pomoc wartą
blisko 54 milionów złotych.

Jak się zgłosić?
Wejdź na stronę: www.superw.pl wybierz województwo
Lubelskie, a później rejon Łęczna, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Czekaj na zaproszenie do
udziału w rekrutacji.
Zostań cichym bohaterem
- dołącz i pomagaj.
BB
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Wall Street Journal krytykuje Niemców Tydzień bez energii elektrycznej z węgla

Amerykańska gazeta giełdowa Wall Street
Journal ostro skomentowała i uznała wyniki raportu niemieckiej
Komisji Federalnej ds.
Węgla, za „absurd w
skali światowej w zakresie polityki energetycznej”. Otóż niniejsza komisja ustaliła i zaleciła,
że rezygnacja Niemiec
z wykorzystywania węgla
w energetyce powinna
nastąpić do 2038 roku.
Jeśli rząd niemiecki zaakceptuje owe zalecenia, to
będzie szkodliwe dla kraju,
a szczególnie regionów
(i krajów związkowych)
związanych z eksploatacją
i wykorzystywaniem węgla.
Uważa się, że przedsięwzięcie to jest również wątpliwe
w zakresie ochrony klimatu
– uważa Wall Street Journal.
Ujęta ww. publikacji
opinia wskazuje, że polityka energetyczna rządu
niemieckiego zmierza w
ślepą uliczkę. Już za bardzo
rozdmuchano rozwój energetyki odnawialnej, wydatkowano bezpowrotnie
miliardy euro, a niemieckie gospodarstwa domowe
muszą płacić coraz wyższe
rachunki za energię elektryczną, a obecnie Niem-

cy jeszcze chcą się pozbyć
ostatniego krajowego źródła energii, czyli węgla.
Warto nadmienić, że
Niemcy mają największy
w Europie Zachodniej udział
węgla w produkcji energii
elektrycznej, zaś powstałe
zaburzenia w środowisku
naturalnym nie są przyczyną wykorzystywania węgla,
lecz złej polityki i decyzji
w zakresie ochrony środowiska.

Gazeta Wall Street Journal piętnuje olbrzymie
wspieranie w Niemczech
energetyki
odnawialnej,
a przy tym również konsekwentne odchodzenie od
energetyki jądrowej. Wskazuje się także, że nierentowne są dotychczasowe
nakłady inwestycyjne na
energetykę gazową, w porównaniu do taniego węgla.
W ostatnim czasie niemieccy dostawcy energii elektrycznej z coraz większym
nasileniem sięgają po energię elektryczną wytworzoną
w elektrowniach węglo-

SESJA ABSOLUTORYJNA
RADY GMINY CYCÓW
W dniu 19 czerwca odbyło się VI posiedzenie Sesji Rady
Gminy Cyców, na którym członkowie Rady Gminy Cyców podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Cyców z wykonania budżetu za 2018 rok.
Podczas trwania obrad miała miejsce debata nad raportem
o stanie Gminy Cyców za 2018 rok, której zwieńczeniem było
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Pana
Wójta Wiesława Pikuły.
Raport oraz wotum zaufania dla wójta to nowe instytucje
prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy. Po analizie raportu radni podjęli uchwałę o
udzieleniu wotum zaufania.
Następnie rozpoczęto procedurę absolutoryjną. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Chudzik odczytał wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium. Po przeanalizowaniu materiałów
sprawozdawczych komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu
gminy i wnioskowała o udzielenia absolutorium. Wniosek Komisji
otrzymał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie, który również odczytano na sesji.
Radni przyjęli uchwałą sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie w wykonania budżetu za 2018 r.
Za podjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 12 radnych,
1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciw nie było.
DANE Z RAPORTU O STANIE GMINY CYCÓW ZA 2018 R.
Zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ludwinów (działka o nr ewid. 111) – kwota zewnętrznego finansowania: 30 000,00 zł (FOGR), wkład własny wynosił 23 582,43 zł;
2. Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy
Cyców” w ramach PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – kwota zewnętrznego
finansowania: 17 213,99 zł (środki z UE i budżetu państwa);
3. Doposażenie jednostek OSP Cyców i OSP Świerszczów (zestaw
do przecinania pedałów dla OSP Cyców, aparaty powietrzne dla OSP

wych, aby zabezpieczyć
powstałe niedobory w produkcji energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych.
Uważa się, że rezygnacja z węgla przez Niemcy
niewiele zmieni – tylko tyle,
że w przyszłości energia
elektryczna nie będzie produkowana w niemieckich
elektrowniach węglowych,
lecz w tego typu elektrowniach za granicą i sprowadzana do Niemiec. To będzie miało jednak
odpowiednią cenę.
Wskazuje się,
że
zaproponowane przez komisję
wsparcie
kwotą
około 40 mld euro,
regionów poszkodowanych rezygnacją z węgla,
to także ogromny wydatek,
który mógłby być skierowany na inne cele, w tym innowacyjne rozwiązania w energetyce węglowej.
Gazeta Wall Street
Journal należy do przedsiębiorstwa
medialnego
Ruperta Murdocha i znana
jest również z kontrowersyjnych opinii i wywodów
w zakresie zmian i ochrony
klimatu.

jądrowa (23%), energetyka
wiatrowa (12%), energetyka słoneczna (11%), biomasa (4%) i hydroelektrownie
(1%). Ponadto 7% energii
elektrycznej pochodziło z
importu.

dukcji energii elektrycznej
Wielkiej Brytanii wynosi poniżej 10%.
Jak widać jest pewna
szansa zabezpieczenia zapotrzebowania na energię
elektryczną, z innych źródeł

Warto nadmienić, że od
czasu, kiedy to w Wielkiej
Brytanii uruchomiono w
1882 roku pierwszą na świecie elektrownię węglową, nie
zdarzyło się, aby przez tak
długi (ciągły) okres nie korzystano, z energii elektrycznej wytworzonej w wyniku
spalania węgla. Do 1970 roku
węgiel był najważniejszym
źródłem energii, w produkcji
energii elektrycznej. Od tego
okresu węgiel wypierany
jest sukcesywnie przez inne
źródła energii, szczególnie
przez gaz ziemny (uważany
za bardziej ekologiczny),
rozwijaną energetykę jądrową i odnawialną. Obecnie
udział węgla w miksie pro-

energii. Rząd brytyjski forując politykę dekarbonizacji,
zamierza od 2025 roku całkowicie zrezygnować z energetyki węglowej.
Natomiast
eksperci
zwracają uwagę, że węgiel
znacząco zastępowany jest
gazem ziemnym w brytyjskiej energetyce, który –
mimo, że jego spalanie jest
mniej szkodliwe dla środowiska niż spalanie węgla –
to również jest traktowany,
jako paliwo kopalne, którego
spalanie należy redukować
w ramach walki ze zmianami
klimatu.
Źródło: FinanzNachrichten;
maj 2019r.
Bronisław Jaworski

Świerszczów) - kwota zewnętrznego finansowania: 11 481,00 zł
(Fundusz Sprawiedliwości), zaś wkład własny wynosił 7 073,00 zł;
4. Projekt „Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy
Cyców” w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna - RPO WL
na lata 2014-2020- kwota zewnętrznego finansowania: 1 255 710,47
zł (środki z UE), wkład własny wynosił 221 595,97 zł;
5. Projekt „Nasze szkoły – Nowe możliwości – wsparcie szkół
podstawowych w Gminie Cyców” w ramach RPO WL na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie Ogólne – kwota zewnętrznego
finansowania: 297 561,42 zł (środki z UE i budżetu państwa);
6. Projekt „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola
Samorządowego w Cycowie” w ramach RPO WL 2014-2020)
Oś 13. Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura
przedszkolna – kwota zewnętrznego finansowania: 731 747,57
zł, wkład własny wynosił 4 104 944,45 zł;
7. Program edukacji ekologicznej „Przyjaciel środowiska” –
kwota zewnętrznego finansowania: 8 900,00 zł (WFOŚ i GW w
Lublinie), wkład własny wynosił 8 900,00 zł;
8. Projekt „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców” w ramach RPO
WL 2014-2020, Priorytet 4 – Energia przyjazna środowisku,
Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE– kwota zewnętrznego finansowania: 28 475,00 zł, wkład własny wynosił
78 277,00 zł;
9. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”– kwota zewnętrznego finansowania: 10 723,66 zł (Fundusz Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów), wkład własny wynosił
26 933,55 zł.
Inwestycje oświatowe:
1. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie
Gmina Cyców w pierwszej połowie roku 2018 zakończyła realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
Przedszkola Samorządowego.
Budynek przedszkola został rozbudowany o pomieszczenie stołówki i wejście główne do budynku z windą w parterze, nadbudowany
o jedną kondygnację stanowiącą drugie piętro oraz nastąpiła przebudowa kuchni, sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Cały budynek
został z zewnątrz ocieplony, wymienione zostały okna na PCV i
drzwi wykonane z ciepłego aluminium. Budynek wyposażony jest
w ogrzewanie z kotłowni olejowej. W części rozbudowywanej,
w kuchni oraz na drugim piętrze przedszkola centrale ogrzewanie
będzie zasilane z pomp ciepła woda-powietrze.
2. Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie.

Gmina Cyców podpisała umowę na wykonanie ww. inwestycji w
dniu 11 czerwca 2018 r. z firmą „PERFEKT” Sp. z o.o., z siedzibą
w Chełmie przy ul. Lwowskiej 105, 22-100 Chełm wyłonioną w
drodze przetargu nieograniczonego. Będzie to budynek jednokondygnacyjny. Powstanie 6 sal dydaktycznych, 2 sale na potrzeby
przedszkola, świetlica szkolna, sanitariaty i szatnie, jadalnia i
pomieszczenie do wydawania posiłków, pomieszczenia dla pracowników o powierzchni zabudowy 1380,66 m2, powierzchni
użytkowej 1213,75 m2, kubaturze 5940,00 m3.
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w
Garbatówce
W ramach remontu wykonano: wymianę całej stolarki okiennej
na nową z PCV, wymianę parapetów zewnętrznych, uzupełnienie
ubytków tynków spowodowanych pracami przy demontażu starych
okien i parapetów oraz przy montażu nowych, malowanie wnęk
okiennych od zewnątrz i wewnątrz. Koszt remontu: 51413,46 zł.
4. Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na
budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce
W ramach remontu wykonano następujące prace: wymianę pokrycia dachu wykonanego z eternitu na blachodachówkę, wykonanie
nowych obróbek blacharskich, wykonanie wyłazu dachowego,
wymianę rynien i rur spustowych, likwidację zadaszenia przy wejściu bocznym do budynku, remont kominów, wymiana instalacji
odgromowej. Koszt remontu: 116921,44 zł.
5. Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachówkę na
budynku Szkoły Podstawowej w Stawku
W ramach remontu wykonano: wymianę pokrycia dachu wykonanego z blachy stalowej na blachodachówkę, wyłaz dachowy, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, remont kominów,
wymiana instalacji odgromowej. Koszt remontu: 85482,72 zł.
6. Remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębokiem

Według
informacji
podanej przez The Independent, po raz pierwszy
w XXI wieku Wielka Brytania prawie przez tydzień
(dokładnie przez 122 godziny) nie korzystała z energii
elektrycznej, wytworzonej
w wyniku spalania węgla.
Wykorzystywana energia elektryczna pochodziła z innych źródeł, m.in. z
farm wiatrowych, energetyki
jądrowej, itp. Tym samym
– według danych spółki
dystrybucji energii w Wielkiej Brytanii, National Grid
– poprawiono nawet wynik
osiągnięty w czasie tegorocznego weekendu Świąt
Wielkanocnych, jeśli chodzi
o okres, przez który w Wielkiej Brytanii nie korzystano z
energii elektrycznej, powstałej w wyniku spalania węgla.
Według danych National
Grid, wytworzona energia
elektryczna w Wielkiej Brytanii, tj. od 1 do 7 maja br.
wyniosła 777,56 GWh, (w
tym „zero GWh) „ze spalania węgla”.
Tego typu test przeprowadzono już w kwietniu br.
i trwał on 90 godzin i 45 minut. W tym okresie udział
poszczególnych nośników
Źródło: Wall Street Journal; w produkcji energii elekRT Deutsch; 2019r. trycznej był następujący: gaz
Bronisław Jaworski ziemny (42%), energetyka

KWK Lubelski Węgiel „Bogdanka” w ramach prac zabezpieczających szkołę przed skutkami związanymi z działalnością
kopalni wykonała w 2018 r. następujące prace: dylatacje w obrębie
budynków szkoły, zabezpieczenie stalowymi prętami stropów
budynków, wykonanie zabezpieczeń schodów wewnątrz szkoły,
częściowe pomalowanie ścian wewnątrz budynku.
W latach poprzednich 2016-2017 Kopalnia wykonała prace:
wzmocniono fundamenty szkoły wykonując ściągi opaską stalową
wokół budynków szkoły, wykonano zabezpieczenia mediów przed
skutkami wynikającymi z ruchu obiektów, wykonano stalowe
opaski prętowe oraz łączenia stalowe zabezpieczające stropy sali
gimnastycznej, części mieszkalnej i łącznika (przedszkole), zbudowano od podstaw żelbetonowe kosze podokienne (studzienki)
w obrębie budynku szkoły.
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Odzysk ciepła z wód kopalnianych XV-lecie grodu słowiańskiego
Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance to firma, której podstawą działalności jest produkcja energii
cieplnej oraz przesył, dystrybucja i sprzedaż ciepła systemowego. Spółka zajmuje się również produkcją wody
pitnej i przemysłowej oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych z obiektów kopalnianych. Od
początku istnienia Spółki głównymi odbiorcami ciepła
systemowego były i są aktualnie spółdzielnie mieszkaniowe w Łęcznej, kopalnia LW Bogdanka oraz obiekty
użyteczności publicznej w Łęcznej.
Pomimo, iż ciepłownia ni w Bogdance, jak również
powstała na początku lat 80- dla mieszkańców Łęcznej,
tych XX wieku jest na bie- którzy są odbiorcami naszeżąco modernizowana i – co go ciepła.
warte podkreślenia – w zaWoda jest niezbędnym
kresie obowiązujących norm elementem procesu wydozanieczyszczenia powietrza, bywczego (woda do chłodzespełnia wszelkie standardy nia urządzeń, woda do instaemisyjne. Co więcej, Spółka lacji przeciwpożarowych).
skupia się na ochronie śro- Jednak woda z odwodnienia
dowiska, a działania zarządu kopalni, która obecnie jest
nakierowane są na częściowe surowcem do produkcji wód
odchodzenie od tradycyjnego technologicznych
posiada
spalania paliw kopalnianych zbyt wysoką temperaturę
na rzecz odzyskiwania ciepła (około 24°C). W okresie letodpadowego.
nim, w związku z faktem, iż
- Wspólnie z Lubelskim przetrzymywana jest w poWęglem „Bogdanka” S.A. wierzchniowych zbiornikach
kończymy prace analityczne retencyjnych jest podgrzedotyczące budowy instalacji wana przez słońce do około
zestudzania wody technolo- 30°C. Nowa instalacja zegicznej dla potrzeb kopalni studzania wody będzie speł– mówi Dariusz Stawowy, niała dwa istotne zadania. Po
prezes zarządu Łęczyńskiej pierwsze woda technologiczEnergetyki Sp. z o.o. w Bog- na będzie schładzana do min.
dance. Wyniki tych analiz 19°C. Po drugie, a zarazem
będą podstawą do podjęcia najważniejsze patrząc ze
decyzji w sprawie realizacji strony Łęczyńskiej Energew/w. zadania. Według mnie tyki Sp. z o.o. w Bogdance,
będzie to inwestycja przyno- pozyskane ciepło nie zostasząca korzyści tak dla kopal- nie wydalone w powietrze,

a stanie się wartością dodaną całego procesu, zostanie
wykorzystane w systemie
ciepłowniczym dostarczającym ciepło do odbiorców w
Łęcznej i kopalni.
- Dla nas podstawową
zaletą instalacji zestudzania
jest działanie na rzecz ochrony środowiska, utrzymanie
norm niskiej emisyjności.
Szacujemy, że w okresie wiosenno-letnim, od kwietnia do
października, ciepło odzyskane zastąpi ciepło z kotłowni,
co niewątpliwie wpisze się w
realizowaną przez nas politykę proekologiczną – dodaje
prezes Stawowy.
Nowa instalacja zestudzania wody będzie wartością dodaną dla całej grupy LW Bogdanka S.A. Po
pierwsze zostaną zrealizowane cele dotyczące oczekiwanych parametrów fizycznych wody technologicznej
(obniżenie temperatury). Po
drugie, budowa instalacji jest
jak najbardziej uzasadniona, gdyż niewykorzystanie
energii zawartej w wodach z
odwodnienia kopalni wydaje
się oczywistą stratą zarówno
w aspekcie finansowym jak
i ekologicznym. Co więcej
wszelkie działania sprzyjające ochronie środowiska są w
obecnej dobie jak najbardziej
pożądane.
t.sp.

Ludwin:
Tutaj seniorzy mają się dobrze

tych w trakcie przeprowadzonych zajęć.
- Oferta od początku
ogłoszenia zapisów cieszyła
się dużym zainteresowaniem.
Wszystkie miejsca zostały zajęte i trzeba było utworzyć listę
rezerwową. Udział w projekcie
był ciekawym doświadczeniem
zarówno dla seniorów, jak i
juniorów. Młodzież zyskała
dodatkową dawkę wiedzy,
którą będzie mogła wykorzystać w szkole - mówi Elżbieta
Kuczyńska, dyrektor GBP w
Ludwinie.
Podsumowaniem projektu
było wydarzenie kulturalnonaukowe, w ramach którego
uczestnicy wzięli udział w
zajęciach warsztatowo-kulinarnych z wypiekania kogutów,
zajęciach w parku rozrywki
„z fizyką za pan brat” oraz
zwiedzili Kazimierz Dolny. W
wyjeździe wzięło udział ponad
60 mieszkańców Gminy Ludwin. W spotkaniu wziął udział
również wójt Andrzej Chabros,
który w trakcie trwania całego
projektu „Seniorzy i Juniorzy”
wspierał działania uczestników
i organizatorów.
Projekt realizowany przy
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
oraz Szkołą Podstawową im.
Zgrupowania Partyzanckiego
„Jeszcze Polska nie zginęła” w
Ludwinie.
BB

Od pół roku w Ludwinie
seniorzy i juniorzy realizowali wspólny projekt. Dzięki,
podszytej ciekawą nauką i
równie ciekawymi zajęciami,
współpracy zaktywizowano
kilkadziesiąt osób.
Pomysłodawcą i realizatorem projektu „Seniorzy i
Juniorzy”, było Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo
Edukacyjno-Naukowe. A dzia-

łanie w całości sfinansowane
zostało ze środków Unii Europejskiej.
W projekcie uczestniczyło
28 par Senior (osoba w wieku
powyżej 50 lat) i Junior (młodzież w wieku 6-18 lat). W
każdą drugą sobotę miesiąca
uczestnicy brali udział w niezwykłych spotkaniach. Zajęcia
komputerowe poświęcone były
poszukiwaniu informacji w

sieci Internet, obsłudze poczty
elektronicznej, tworzeniu i
edycji tekstów, mediom społecznościowym.
Na warsztatach uczestnicy
wykonywali doświadczenia z
optyki, fizyki cieczy, dźwięków
i ciśnienia. Na zakończenie
każdego ze spotkań odbywa się
pokaz, na którym profesjonalni
animatorzy prezentowali ciekawe doświadczenia fizyczne

w interakcji z uczestnikami.
Tematami pokazów były m.in.
światło i zmysł wzroku, zwykłe
i niezwykłe ciecze, fale oraz
zmysł słuchu i otaczające nas
powietrze.
Na cykl zajęć składały się
cztery 3-godzinne spotkania
stacjonarne w panelach dzieci
seniorom, seniorzy dzieciom.
Wszyscy byli pod wrażeniem
różnorodności i technik uży-

W
Wólce Bieleckiej
znajduje się rekonstrukcja
słowiańskiego grodziska, z pobliskiego Klarowa. Słowiański Gród to ośrodek spotkań
z „żywą historią” okresu średniowiecza.
Jest to jedyna na Lubelszczyźnie rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska, z obiektami obronnymi,
kultowymi i podgrodziem.
8 czerwca odbyły się tam obchody XV-lecia funkcjonowania ośrodka.
Ośrodek organizuje widowiska plenerowe prezentujące
zwyczaje Słowian, warsztaty

rzemiosła i kuchni słowiańskiej.
Wkraczając na teren obiektu
przenosimy się w odległe czasy
naszych przodków. Dzielni wojowie, piękne białogłowy, ciekawe
pokazy oraz gry i zabawy historyczne to atrakcje, którym wielu
się nie oprze. Realizowane w grodzie przedsięwzięcia mają spory

poziom edukacyjny i poznawczy
zarówno dla młodzieży szkolnej,
jak i pasjonatów historii.
Rodzi się gród
Wczesnośredniowieczny
kompleks osadniczy w Klarowie
położony jest (...) na piaszczystym wyniesieniu w dolinie rzeki
Wieprz. Grodzisko kształtu owalnego z dobrze czytelnymi wałami o pow. 0,5 ha, datowane jest
wstępnie na X—XI w. (...) Grodzisko wraz z podgrodziem jest
ważnym elementem na drodze do
poznania wczesnośredniowiecznych założeń obronnych – napisały służby ochrony zabytków
z województwa lubelskiego.
Od zabytkowego kom-

pleksu osadniczego w Klarowie
do Wólki Bieleckiej jest w linii
prostej gdzieś ze cztery kilometry, drogą wojewódzką nr 829
kilometrów 14. W tej ostatniej

powstało gospodarstwo agroturystyczne państwa
Wolińskich, którzy szukali specjalnych atrakcji
dla swoich gości,
pomysłu dzięki
któremu turyści
chcieliby przyjechać
właśnie
do nich. Dzięki
temu, że właściciele gospodarstwa byli pasjonatami
historii
plik sztuki wczesnośredniowieczSłowian, a zwłaszcza jej śre- nej, zabudowania pod grodem o
dniowiecznego okresu, do tego konstrukcji plecionkowej, piec
chlebowy i do wypału ceramiki.
W roku 2013/2014 po uzyskaniu
stosownych pozwoleń dobudowany został gród pierścieniowy
na wodzie, gród stożkowy (typu
motte), przeprawa przez rzekę i
rekonstrukcja cmentarzyska kurhanowego.
- Wiele pracy włożyliśmy
w budowę obiektu kultowego,
który odgrywa główną rolę
podczas odbywających się cyklicznie “Spotkań z Żywą Historią” - można przeczytać na

czterokrotnie gościli na Festiwalu Wikingów w Wolinie, postanowili w Wólce Bieleckiej
wybudować replikę, no może
raczej wizualizację typowego
wczesnośredniowiecznego grodu i osady. Realizacja pomysłu
rozpoczęła się na wiosnę 2004
roku. W rok później Wolińscy
zaczęli współpracować z grupa-

stronie słowiańskiego grodu.
- W obiekcie kultowym znajdują
się m.in. kurhan — grobowiec
dostojnika (wpływy wschodnie),
magiczna wiekowa wierzba (rozłupana przez piorun na cztery
części i dalej żywa), święte kręgi
kamienne i ze słupów drewnianych, szałas zielarki, miejsce,
w którym odbywa się ciałopale-

mi rekonstrukcji historycznych,
pojawili się też pierwsi turyści.
Lekcja historii
Tak powstał zrekonstruowany zespół osadniczy (gród
wieloczłonowy, gród pierścieniowy na
wodzie,
gród stożkowy typu
motte)
w
którym jednak
cały
czas trwają
prace uzupełniające.
W grodzie wieloczłonowym
wykonano
wały i fosy, „płot polski”, bramę
wieżową i dwie tunelowe, częściowo ostrokół, trzy półziemianki, studnię o konstrukcji zrębowej,
budynek muzeum z kolekcją re-

nie oraz największa Marzanna
na świecie. Całość założenia daje
możliwość bardzo widowiskowej
i bliskiej prawdzie historycznej
prezentacji życia grodowego,
walki i uzbrojenia, obrzędów
i kultu dawnych Słowian.
W ten sposób w Wólce Bieleckiej powstało „żywe
muzeum”, które w sezonie od
wiosny do jesieni przyciąga turystów z Polski, a także nawet
z zagranicy. W jego ramach
odbywają się widowiska plenerowe, pokazy, warsztaty, ceremonie, obrzędy, wróżby, które
dają odwiedzającym możliwość
włączenia się w życie grodowe,
uzyskania kompetentnych odpowiedzi z zakresu wczesnego
średniowiecza, m.in. prezentowanych rzemiosł, sztuki walki,
wierzeń.
zdjęcia (z lat 2006-2019) i tekst
Ryszard Nowosadzki
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Gospodarka głupcze
Bill Clinton, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych
(w latach 1993–2001), swoją
kampanię prezydencką prowadził pod hasłem „It’s the
economy, stupid”, co w luźnym tłumaczeniu znaczy „Liczy się gospodarka, głupcze”.
Był to bardzo mądry ruch,
bowiem społeczeństwo amerykańskie, po zakończeniu zimnej
wojny, chciało prezydenta, który
poświęciłby więcej uwagi problemom gospodarczym kraju,
a nie polityce zagranicznej. A
problemy gospodarcze wynikały z dokuczliwej recesji, która
dotknęła gospodarkę USA właśnie przed wyborami. Dzisiaj w
Polsce mamy podobną sytuację,
bowiem stagnacja a może nawet
recesja zbliża się do Europy nieubłaganym krokiem. Tymczasem
nasi politycy, zarówno z rządu jak
i opozycji o gospodarce mówią
najmniej. A bez silnej gospodarki nie będzie nie tylko 500+ ale

i innych zapowiadanych plusów.
Bo przecież ktoś na te „+” musi
jednak zarobić. Jak na Malkontenta przystało zrobię to za nich.
Rząd PO i PSL przez osiem
lat, może z powodu szalejącego kryzysu, uprawiał politykę
„ciepłej wody w kranie” która
nie sprzyjała wielkim pomysłom, wizjom gospodarczym.
Przyjął tylko jeden projekt
gospodarczy – budowę nowoczesnych dróg komunikacyjnych i – to trzeba przyznać –
w dużej mierze zrealizował go
z sukcesem. Ogółem za rządów
PO-PSL w latach 2007-2015
podpisano umowy na budowę
dokładnie 2598,8 km autostrad
i dróg ekspresowych. Tuż przed
wyborami w 2007 roku w Polsce
dostępnych dla kierowców było
dokładnie 1013 km dróg szybkiego ruchu. Przed wyborami
w 2015 roku było ich już 3115
kilometrów, czyli trzy razy więcej. Do tego w latach 2009-2011

Nowa hala odlotów
Od 29 maja pasażerowie korzystający z lubelskiego lotniska, mają do dyspozycji nową
halę odlotów. Dzięki rozbudowie terminalu czeka na nich większa poczekalnia, bogatsza część
komercyjna oraz szybsza odprawa na lotnisku.
Inwestycja pozwala też aby Port Lotniczy Lublin
mógł bezkolizyjnie obsłużyć kilka samolotów
w tym samym czasie.
Rozbudowana została
wschodnia część terminalu,
gdzie znajduje się hala odlotów, która w ramach inwestycji została powiększona.
Prace objęły powierzchnię
ponad 2 tys. m2. W dobudowanej części terminalu, na
lot oczekiwać będą pasażerowie strefy Schengen. Jej

powierzchnia ma 1400 m2,
wcześniej podróżni mieli do
dyspozycji 600 m2.
Podróżni strefy Non
Schengen, będą korzystać z
dotychczasowej hali odlotów, zlokalizowanej w „sta-

rej części” terminalu. Dzięki
rozbudowie i przeniesieniu
ruchu strefy Schengen do
dobudowanej części, jej powierzchnia zwiększyła się
czterokrotnie - z 167 m2 do
780 m2.
- Rozbudowa była podyktowana
koniecznością
zwiększenia przepustowości

terminalu, a co za tym idzie
podniesieniem komfortu podróżnych, oczekujących na
samolot. Odpowiednio rozwinięta infrastruktura, to
także niezbędny element do
tego, abyśmy mogli się roz-

zmodernizowano lub stworzono
4,7 tys. km dróg powiatowych
oraz 3,5 tys. km dróg gminnych.
W latach 2011-2015 jeszcze około 6 tys. km. dróg lokalnych.
Wybory w 2015 roku wygrała koalicja PiS pod hasłem
gruntownej przebudowy społecznej i gospodarczej kraju. Wszyscy
pamiętamy hasło PiS „Polska w
ruinie”, które miało obrazować
dokonania poprzedniej ekipy.
Dzisiaj nieubłaganie zbliża się
koniec tej kadencji rządów PiS i
można podsumować dokonania
ekipy Jarosława Kaczyńskiego i
Mateusza Morawieckiego. Nie
będę tu pisał o transferach społecznych, bo chociaż pomagają
wielu Polakom w ich codziennym życiu to na dłuższą metę nie
zapewnią one dobrobytu Polakom. O tym zadecydują sukcesy
i przemiany gospodarcze, a tych
najpierw ustami wicepremiera
a następnie premiera Morawieckiego PiS zgłosił naprawdę imponującą liczbę. Dzisiaj zajmę się
jednym z nich – przekopem Mierzei Wiślanej i budową morskiej
drogi wodnej do Elbląga.
Pierwszy pomysł przekopania Mierzei Wiślanej powstał
w 1577 roku, kiedy to król Stefan Batory w związku z buntem
Gdańska, zaproponował rozwój

Elbląga. Po zawarciu porozumienia z Gdańskiem pomysł jednak zarzucono. Wrócił do niego
Jarosław Kaczyński w 2006
roku, tuż przed wyborami samorządowymi. Jednak dopiero
po 10 latach minister gospodarki
morskiej zapowiedział rozpoczęcie inwestycji pod koniec 2018,
a zakończenie jej w roku 2022.
Po co nam kanał żeglugowy
przez mierzeję? Według rządu
ma on poprawić dostęp do portu
w Elblągu oraz zagwarantować
Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez
Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu elbląski terminal będzie
mógł swobodnie przyjmować
mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu ma też sprzyjać powstawaniu
nowych miejsc pracy. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną
ma mieć około 1 km długości
i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do
4 m, długości 100 m, szerokości
- 20 m. Kanał miał być gotowy
w 2022 roku. Nie będzie.
Wstępnie, 1. etap miał
kosztować ponad 718 mln zł, nie
znalazł się jednak żaden chętny
by wykonać prace za mniej niż

prawie 1 miliard zł (do 1,45
mld), a Urząd Morski w Gdyni
mówi o wzroście kosztów do
1,3 mld. zł, a może i więcej.
Niestety las pod inwestycję
wyrąbano bez analizy efektywności ekonomicznej tej budowy.
Miała być gotowa pod koniec
2017 roku, a nie ma jej do dzisiaj. Są tylko urzędowo optymistyczne szacunki, że korzyści do
2045 wyniosą ok. 3,2 mld zł.
Eksperci są jednak zdecydowanie przeciw i jak twierdzi
np. kapitan ż.w. M. Błuś, znany publicysta morski i redaktor
merytoryczny magazynu „Baltic
Transport Journal”, gdyby obroty portu w Elblągu wzrosły nawet dziesięciokrotnie w stos. do
2017 roku, to inwestycja zwróci
się dopiero za 450 lat! Gwóźdź
do trumny projektu, w imieniu
armatorów, wyraził dyrektor
regionalny obszaru Bałtyk i Europa Wschodnia UNIFEEDER
Poland, który stwierdził, że na
Bałtyku nie ma obecnie statków
handlowych, nawet typu coaster
o zanurzeniu 4 m (planowane
w przekopie). Najmniejsze są
jednostki o zanurzeniu 6,5 m.
Projekt krytykują też przedstawiciele portów w Gdańsku
i Gdyni, którzy sceptycznie podchodzą do współpracy z portem

w Elblągu w przypadku połączenia go z Bałtykiem, podając
wiele logistycznych i ekonomicznych argumentów.
Zadowolenie z budowy
przekopu słyszałem jedynie od
żeglarzy podczas czerwcowego
pobytu w porcie jachtowym w
Świnoujściu. Jednak i oni mieli obiekcje czy warto wydawać
1,5 miliarda by kilkuset, no nawet parę tysięcy żeglarzy rocznie mogło popływać po Zalewie
i łatwo wydostać się na Bałtyk!
MALKONTENT

wijać i podejmować rozmowy bezpieczeństwa, pomiesz- punkty gastronomiczne. Warz przewoźnikami, dotyczące czenia Służby Ochrony to zauważyć, że sklepy zostały zaprojektowane
w oparciu o model
„walk through shop”.
Oznacza to, że mają
one otwartą formułę
i zlokalizowane są na
bezpośredniej drodze, jaką pokonują
pasażerowie pomiędzy kontrolą bezpieczeństwa, a poczekalnią. Ten model
organizacji odpraw
jest dobrze znany
polskim pasażerom
korzystającym z loturuchomienia nowych po- Lotniska, Krajowej Admi- nisk w Wielkiej Brytanii np.
łączeń. Dzięki tej inwestycji nistracji Skarbowej, Strabędziemy mogli jednocześnie ży Granicznej, toalety i
obsłużyć pięć, a nie jak do tej pomieszczenia techniczne.
pory dwa samoloty. Przepu- Pasażerowie strefy Schenstowość terminalu zwiększy gen będą mogli także skosię do około 2 milionów pa- rzystać z nowego saloniku
sażerów rocznie, co da nam „business lounge”, z wyjdużo większe możliwości - ściem na patio.
Rozbudowa
pozwoliła
powiedział Krzysztof Wójtowicz, prezes zarządu Portu znacznie rozwinąć przestrzeń
handlową w terminalu. WzroLotniczego Lublin.
W nowej hali zlokalizo- sła ona ponad czterokrotnie - z
wane są m.in.: poczekalnia około 200 m2 do ponad 850
z wyjściami - dedykowana m2.. W nowej części termipasażerom strefy Schen- nalu pojawiły się dwa duże z lotniska Londyn Luton. Pogen, nowa strefa kontroli sklepy wolnocłowe oraz dwa dobne rozwiązanie w Polsce
na lotniskach regionalnych zastosowano we Wrocławiu
i Gdańsku.
W ramach sklepu Aelia Duty Free
będzie funkcjonowało także stoisko
Lublin Touch, oferujące lokalne produkty – m.in. piwo
z lubelskiego browaru, miody pitne
z Lublina.
Rozbudowa
terminala pasażer-

skiego trwała od marca 2018
roku i kosztowała 10,5 mln
złotych. Szkoda, że lubelskie
lotnisko ciągle jeszcze cierpi
na spadek liczby pasażerów.
W maju 2019 roku przez Port
Lotniczy Lublin przewinęło
się 33416 pasażerów, natomiast w analogicznym miesiącu roku ubiegłego (który
był rekordowy dla Portu
Lotniczego Lublin) było
ich 44357. Nie wynika to
z mniejszego zainteresowania pasażerów lotami
z naszego lotniska, ale mniejszą liczbą operacji lotniczych
– w maju 2018 roku było ich
523 podczas gdy teraz 361.

Osobiście mam lepsze przeznaczenie dla tej kasy. Polskie
zasoby wodne są jednymi z najniższych w Europie. I będą się
kurczyć. W Polsce łączna objętość
wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych stanowi połowę
koniecznej objętości na wypadek
katastrofy. Dlatego należy pilnie
zbudować system magazynowania
wody słodkiej, głównie w oparciu o system małej retencji, czyli
gromadzenia wody w niewielkich
zbiornikach. Budowa przeciwpowodziowego zbiornika małej retencji o powierzchni 23,8 ha wraz
z jazem piętrzącym w Gołdapi
kosztowała 7,1 mln zł. Za 1,5 mld
zł można by wybudować około 200
takich zbiorników. Mieszkańcy
kilkuset wsi i miasteczek mogliby
spać spokojnie, nie bojąc się powodzi i mając chociaż skromne
lekarstwo na okresy suszy.

Budowa komunikacyjnego portu lotniczego w Świdniku przy wsparciu funduszy
UE rozpoczęła się jesienią
2010 roku, a została ukończona pod koniec roku 2012.
6 lutego 2018 roku Port Lotniczy Lublin odprawił 1,5
mln pasażera. Wyjątkowy podróżny skorzystał z połączenia realizowanego przez linie
lotnicze Wizz Air z Lublina
do Tel Awiwu. Niedawno,
24 kwietnia br. z pokładu samolotu przylatującego z Eindhoven wysiadł dwumilionowy pasażer naszego lotniska.
red
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Mistrz obroniony!
W drugą sobotę czerwca zakończyły
się rozgrywki Ekstraligi Kobiet w piłce
nożnej. Piłkarki Górnika Łęczna znów
spisały się na przysłowiowy medal, trzeba
dodać że jest on z najcenniejszego kruszcu.
Nasze zawodniczki bowiem obroniły tytuł
mistrzowski.
Runda wiosenna przyniosła kibicom
zielono-czarnych mnóstwo emocji. Siedemnastego kwietnia Górnik w ramach 20 serii
gier rozgromił na własnym boisku 6:0 Polonię
Poznań. Po tym meczu drużyna z grodu dzika
miała w tabeli osiem punktów przewagi nad
drugą drużyną. W tym momencie wydawało
się, że rozpędzonej drużyny nikt nie jest w
stanie zatrzymać zaś obrona krajowego czempionatu jest pewna.
Pod koniec kwietnia z prowadzenia drużyny zrezygnował „ojciec sukcesu” łęczyńskiej
piłki nożnej kobiet Piotr Mazurkiewicz. Do
boju Górnika w dalszych meczach prowadził
dotychczasowy asystent Szymon Gieroba.
Niestety zupełnie sobie nie poradził, bowiem
Górnik w trzech kolejnych meczach zdobył
tylko punkt. 12 maja górniczki przegrały 0:1
w Katowicach z miejscowym GKS. Wówczas
w tabeli zostały wyprzedzone przez Medyka

Konin. Na cztery kolejki przed końcem według
powiedzenia „wszystkie ręce na pokład” na
ławkę trenerską naszych złotek wrócił Piotr
Mazurkiewicz. Pod jego wodzą na powrót trenera Górnik u siebie wygrał 3:2 z AZS PWSZ
Wałbrzych. W kolejce 25 zremisował 2:2 w
Łodzi z UKS SMS Łódź. Na kolejkę przed
końcem sezonu pewnie pokonał, bo 4:1, na
własnym boisku Czarnych Sosnowiec (z tym
samym zespołem pod wodzą trenera Szymona
Gieroby Górnik przegrał 2:1 w Łęcznej 28
kwietnia w ramach 22 kolejki).
Przed ostatnią kolejką sezonu sytuacja w
tabeli była szalenie emocjonująca, Medyk miał
bowiem 2 punkty przewagi nad Górnikiem.
Dramaturgii jej dodał fakt, że właśnie w niej
doszło w Łęcznej do bezpośredniego meczu
Górnika z Medykiem. W 39 minucie trybuny
łęczyńskiego stadionu dość licznie wypełnionego oszalały ze szczęścia. Bowiem dla naszej
drużyn y bramkę strzeliła niezawodna Ewelina
Kamczyk. Na 13 minut przed końcem ta sama
piłkarka ponownie znalazła sposób na pokonanie bramkarki przyjezdnych. Do końca meczu
wynik nie uległ zmianie Górnik wygrał 2:0
i strzeliły korki od szampana bowiem dzięki
temu zwycięstwu Górnik na koniec sezonu o
jeden punkt wyprzedził Medyka i w ten sposób
obronił tytuł Mistrza Polski.
Mariusz Łagodziński

43 medale łęczyńskich zawodników

W VII edycji turnieju kickboxingu „Piaseczno Open” zawodnicy Łęczyńskiej Akademii Sztuk Walki Go Fight w 31-osobowym składzie rywalizowali
na bardzo wysokim poziomie sportowym w konkurencjach: soft stick, pointfighting, light contact oraz w konkurencjach drużynowych. Zdobyli 13 złotych,
11 srebrnych oraz 19 brązowych medali w indywidualnych konkurencjach.

W drużynowej rywalizacji najmłodszych dzieci
7-9 lat zawodnicy Akademii
zajęli 1 i 2 miejsce. Starszym
dzieciom 8-10 lat także udało się zająć dwa najwyższe
miejsca podium. O ogromnym sukcesie mogą mówić
Hania Czubacka oraz Paweł
Bielecki, którzy zostali wybranymi najlepszymi pointfi-

ghterami w kategorii dzieci.
Warto wspomnieć, że wyżej
wymieniona dwójka dostała
takie wyróżnienie również
podczas ostatniego Pucharu Polski w Kickboxingu w
Węgrowie.
Wśród kadetów świetne
starty zaliczył Kacper Szymczuk który w konkurencji
walk przerywanych nie miał

sobie równych i sięgnął po
najwyższe podium. Drugi
złoty medal zdobył w konkurencji walk ciągłych, wygrywając wszystkie trzy swoje
pojedynki jednogłośnie 3:0.
Pełne wyniki rywalizacji:
Kacper Szymczuk - złoto point, złoto light, Paweł Bielecki - złoto point, złoto point,
brąz soft, Hanna Czubacka
- złoto point, Lena Głowienka - złoto point, złoto soft,
Karol Śmigielski - złoto soft,
brąz point, Kacper Głowienka - złoto soft, srebro point,
brąz light, Antoni Bojarczyk
- złoto soft, Magdalena Śmigielska - złoto point ,brąz soft
Brajan Sarachin - złoto point,
srebro point+, Gabriela Mazurkiewicz - brąz soft, Izabela
Chochół - brąz soft, brąz point
Aleksander Warszawski - srebro soft, Igor Głowienka - brąz
soft, brąz point, srebro point+,
Sara Steć - srebro point, Olaf
Steć - srebro soft, brąz point,
Jakub Parczewski - srebro
point, brąz light, Amelia Parczewska - srebro soft, brąz
point, brąz light, Martyna Lachowska - brąz point, Nikodem Dejko - srebro point, Miłosz Dejko - złoto point, brąz
soft, Szymczuk Kuba - brąz
soft ,brąz point, Antoni Gil
-brąz soft, brąz point, Oliwier
Harasim - brąz soft, Stefan Jaroszek - brąz point.
Zawodników do turnieju przygotowywali Dawid
Szewczyk oraz Tadeusz Wesołowski.

ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna
tel. dział reklamy: 602 811 876, 602 406 545, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

Najlepsi drużynowo i indywidualnie
8 czerwca odbył się
VIII Puchar Pabianic w taekwondo. W największej do
tej pory edycji tradycyjnego już dziecięcego turnieju
uczestniczyło 200 zawodników w wieku 5-15 lat z dziewięciu klubów.

Szczególne powody do
radości mogli mieć Maja
Frączyk i Jan Hawrysz,
którzy wywalczyli tytuły
najlepszych zawodników
w kategorii dzieci, zdobywając piękne puchary
i upominki rzeczowe. Maja

drużyn w układach - Maja
wśród dzieci, zaś Janek w
starszej kategorii - młodzików. Imprezę zorganizował PKSW Azja Pabianice
kierowany przez trenera
Grzegorza Sokołowskiego IV dan, zapewniając

Ekipa LKSW Dan złożona z zawodników sekcji ze Świdnika, Łęcznej,
Milejowa i Piask wywalczyła łącznie 34 złote, 24
srebrne i 11 brązowych
medali w konkurencjach
indywidualnych oraz dwa
srebra w układach drużynowych, co dało danowcom pierwsze miejsce
w klasyfikacji drużynowej.

wywalczyła cztery złota
indywidualne - w układach, walkach soft, kopnięciach szybkościowych
i torze przeszkód, zaś Janek trzy złota (w walkach
semi-contact, układach i
torze przeszkód) i jedno
srebro indywidualnie (w
kopnięciach szybkościowych). Oboje byli także
w składzie “srebrnych”

uczestnikom nie tylko
okazję do rywalizacji, ale
także pamiątkowe koszulki
i upominki.
Wyniki
medalowe
LKSW Dan (w nawiasie
liczba złotych, srebrnych
i brązowych medali):
Konrad Berbeć (1-1-0),
Maja Besztak (3-1-0), Bartosz Bodzak (1-0-0), Wojciech Dejer (0-3-0), Maja
Frączyk (4-0-0), Marcin
Gołębiowski (1-0-1), Antoni Hawrysz (2-2-0), Jan
Hawrysz (3-1-0), Natalia Kubiś (0-2-0), Maja
Matysiak (2-1-0), Jakub
Ostrowski (2-1-0), Krystian Paprocki (2-2-0),
Aron Ruśniak (1-0-1),
Lena Sawa (0-1-1), Jakub
Sawa (0-1-0), Milena Zasybska (0-0-2), Kacper
Zawadzki (0-0-2), Szymon
Łuczkiewicz (1-1-0), Mikołaj Frączyk (0-2-1), Szymon Hawrysz (0-1-0), Olga
Krawczyk (0-0-1), Kacper
Kuraś (2-0-0), Kinga Matysiak (3-0-0), Maria Skiba
(0-1-0), Weronika Widzińska (0-1-0), Oliwia Frączyk (1-1-0), Tomasz Gumienniak (1-0-0), Michał
Markowski (2-1-0), Kacper Ozimek (0-0-1), Jakub
Trześniak (2-0-1). Srebrne
medale drużyn w składzie:
Maja Frączyk, Kacper Zawadzki, Krystian Paprocki
oraz Kinga Matysiak, Maja
Besztak, Jan Hawrysz, Maria Skiba.
P. Bernat

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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Ścieżką w kierunku
ruin zamku

ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 23a w Albertowie. 110
tys. Tel. 660 532 184
Sprzedam mieszkanie M4, 63 m2, Łęczna, ul. Górnicza 7.
Tel. 691 275 119
Sprzedam działkę rolno-budowlaną (65a) we wsi Brzeziny przy
drodze Łęczna-Cyców. Wszystkie media, domek letniskowy,
dwa garaże. Bardzo dobry dojazd z dwóch stron drogą asfaltową. Możliwość podziału działki na pół. Cena do uzgodnienia.
Tel. 887 674 262
Sprzedam działki budowlane o pow. 20a w Zofiówce przy trasie
Lublin-Łęczna. Cena: 5tys. za ar. Tel. 512 331 130
Sprzedam mieszkanie M5, 71m2, ul. Górnicza 19, III p.
Tel. 695 200 391
Sprzedam mieszkanie M4 o pow. użytkowej 69,80 m2, składające się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. położone na
VII p. ul. Armii Krajowej 13/30 w Łęcznej. Tel: 662 517 590
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną(40ar) ul. Cegielniana Cena do uzgodnienia. Tel. 883 727 913

W rewitalizowanej części Parku Podzamcze widać
bardzo duże postępy prac. Do
niedawna całkowicie zarośnięte
i zachwaszczone rojony rzeki
Świnka stały się przejrzyste i
dostępne.
Postępy prac w najbardziej naturalnej części parku
najlepiej obserwować podczas
spaceru po już odnowionych
kwaterach parkowych albo z
mostu na Śwince. Stąd rozciąga się najlepszy widok na
odsłoniętą rzekę i jej dolinę.
Dokładnie widać także wykorytowane miejsce, które już niedługo zamienią się w szutrowe
ścieżki. Dojdziemy nimi m.in.
w rejony, w których Świnka
wpada do Wieprza, a także w
miejsce, w którym stał zamek.
Prace w parku trwają od początku roku. W ich ramach
wycięto 317 drzew chorych
i kolidujących z III etapem
rewitalizacji Parku. Zostanie
to jednak zrekompensowane
w setkach nowych nasadzeń
drzew i krzewów. Ten etap
prac powinien zakończyć się do
połowy września. W kolejnym
kroku ustawiane będą elementy
małej architektury jak ławki,
kosze na śmieci i tablice informacyjne. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.
Natomiast do końca roku zostanie udostępniony trzeci
(największy) fragment rewitalizowanego parku Podzamcze.
To obszar najbardziej zbliżony
swoim charakterem do naturalnego terenu. Będzie umożliwiał
obserwację ptaków i zwierząt w
ich naturalnym środowisku.
BB

Zmiany w kościele
Nowi proboszczowie i wikariusze w parafiach archidiecezji lubelskiej
15 parafii archidiecezji lubelskiej ma nowych proboszczów.
Lubelska kuria opublikowała
pełną listę zmian personalnych w
parafiach archidiecezji. Ponadto
niemal 40 kapłanów obejmą
zmiany wikariuszowskie.
- ks. mgr Marcin Modrzejewski – przeniesiony z urzędu
wikariusza parafii pw. św. Anny
w Lubartowie – na urząd wika-

Naprawa rowerów, skuterów, motocykli, quadów i kosiarek
spalinowych. Ciechanki Krzesimowskie. Tel. 609 633 857

WGN Biuro Nieruchomości w Łęcznej.
Skutecznie sprzedajemy.
Zadzwoń! tel. 513 686 864
Nasze oferty:

riusza parafii pw. św. Barbary
w Łęcznej
- ks. mgr Marcin Pyda –
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w
Łęcznej – na urząd wikariusza
parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
- ks. mgr Mirosław Rybka –
przeniesiony z urzędu wikariusza
parafii pw. Znalezienia Krzyża
Świętego i św. Andrzeja Apostoła
w Końskowoli – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Puchaczowie.
BB

Radni odwołali wicestarostę Dawida Kosteckiego
Stało się to o czym mówiono
od kilku tygodni. Wicestarosta
Dawid Kostecki stracił zaufanie
przełożonego Krzysztofa Niewiadomskiego i pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim
został odwołany z funkcji.
Na dzisiejszej Sesji Rady
Powiatu Łęczyńskiego pojawił się
punkt dotyczący zmiany na stanowisku wicestarosty. Odwołany
został Dawid Kostecki, którego w
przeszłości opisywaliśmy na łamach serwisu m.in. dzięki aferze
z zaproszeniem na imieniny.
Wakat nie trwał długo, na wicestarostę powołany został Michał
Pelczarski. Mężczyzna od kilku
miesięcy był sekretarzem w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
O co poszło?
Obaj panowie mieli własną

wizję „rządzenia” w której nie
do końca się rozumieli i dogadywali. Dodatkowo to wojna
frakcji PIS. Obecnemu staroście
i wicestaroście bliżej do posła
Artura Sobonia i Krzysztofa
Michałkiewicza. Kostecki uznawany był zaś za człowieka wojewody Przemysława Czarnka.
BB

OKAZJA!
Dom, 96 m2, rok budowy 2013, działka 30 ar, z możliwością
podzielenia na 2 działki, gotowy plan i wyprowadzone
przłącza pod budowę drugiego domu. Garbatówka.
Cena 340 tys. zł.
Atrakcyjny dom letniskowy całoroczny nad j. Zagłębocze,
pow. 103m2, działka 7 ar. Cena 239 tys.zł.
Dom w Łęcznej, Rynek II, pow. 70 m2, garaż, działka 1,62 ar.
Cena 240 tys. zł.
Atrakcyjna działka budowlana, 18 ar, pod Łęczną, Podzamcze-Kolonia, przy drodze asfaltowej, przygotowana pod
budowę. PILNE! Cena 105 tys. zł.
Działka rolna, 2,37 ha, Ciechanki Łęczyńskie, przy drodze
asfaltowej. Cena 190 tys. zł.
Działka rolno-budowlana, Rossosz, 1,18 ha, przy drodze
asfaltowej. Na działce prąd, pozostałe media na sąsiednich
działkach – do podciągnięcia. Cena 155 tys. zł.
Działka rolna, 75 ar, Ciechanki Łęczyńskie, Cena 40 tys. zł.
Działka rolno-budowlana, 0,46 ha, Wolka Łańcuchowska.
Cena 89 tys. zł.
Działka budowlana z domem do remontu, 14,5 ara, Dratów,
obok jeziora. Cena 110 tys. zł.
Dom, 150 m2, nowy (2017 r.), parterowy, działka 28 ar, Wola
Skromowska k. Kocka. Cena 490 tys. zł.
Działka budowlano-rolna, 3,33 ha, z możliwością podzielenia na mniejsze działki. Łęczna, os. Kolonia Trębaczów.

