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Pojezierze: 2012 rok dobiega już 

końca, czas więc na podsumowania. 

Jak Pan ocenia ten rok, czy udało 

się zrealizować wszystkie zamiary, 

głównie te inwestycyjne?

Jan Baczyński: W tym roku skoń-

czyliśmy lub jesteśmy w trakcie re-

alizacji kilku kluczowych dla gminy 
inwestycji. Naszym głównym zadaniem 
było zakończenie budowy kanaliza-

cji miejscowości Świerszczów, kol. 
Świerszczów i Kopiny, wraz z budową 

Rozmowa z Janem Baczyńskim vel Mróz, wójtem gminy Cyców

Kryzys już widać
oczyszczalni ścieków. Kosztująca około 
ośmiu milionów zł inwestycja (dofinan-

sowana z PROW kwotą 4 mln zł) została 
zrealizowana w całości, a powstanie tak 
dużej oczyszczalni pozwoliło nam też 
na rozwiązanie problemów lokalnych 
szamb, zakupiliśmy bowiem beczkę 
asenizacyjną i ścieki z domowych 
szamb dostarczamy do oczyszczalni 
w Kopinie. Wcześniej ścieki z szamb 
musiały jeździć do Milejowa czy 
Łęcznej. 

Wyższe
podatki

W przyszłym roku zapłacimy więk-
sze lokalne podatki. Radni na wniosek 
burmistrza podnieśli stawki większości 
ustalanych przez gminę podatków.

Stawki podatku za nieruchomości 
od gruntów pod działalność gospodarczą 
wynoszą teraz 0,84 zł od mkw. powierzchni 
(pod zbiornikami wodnymi 4,51 zł od ha 
powierzchni). Organizacje pożytku publicz-

nego za mkw. lokalu w którym prowadzona 
jest odpłatna działalność statutowa zapłacą 
7,56 zł. Za mkw. budynków lub ich części 
mieszkalnych trzeba będzie płacić 0,52 zł, a 
ten sam mkw. powierzchni używanej w dzia-

łalności gospodarczej to opłata aż 21 zł.
Wzrosły też stawki podatku od środ-

ków transportowych, i na przykład od 
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 
tony do 5,5 tony włącznie wynoszą rocz-

nie - 630,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie - 1.030,00 zł, powyżej 9 ton i 
poniżej 12 ton - 1.210,00 zł.

Wzrost podatków od nieruchomości 
jest niewielki, od środków transportu 
za podane wyżej pojazdy trzeba będzie 
zapłacić odpowiednio o 40, 50 i 60 zł wię-

cej. Niestety nawet ten skromny wzrost 
podatków utrzymuje ich strukturę. 

Władze miasta i radni znów najgorzej 
potraktowali prowadzących działalność 
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W trosce o bezpieczeństwo mło-

dych kierowców łęczyńscy policjanci 

wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia 

Kierowców Pionier w Łęcznej prze-

prowadzili 7 listopada prelekcje dla 

blisko 100 uczniów z Zespołu Szkół 

Górniczych w Łęcznej. 

Ich celem było uwrażliwienie 

młodych ludzi na skutki nieodpowie-

dzialnych zachowań na drodze. Poli-

cjanci omówili najczęstsze przyczyny 

zdarzeń drogowych. Wskazywali na 

konsekwencje i skutki prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu 

czy środków odurzających, jazdę z 

nadmierną prędkością, nie zapinanie 

pasów bezpieczeństwa oraz używanie 

telefonów komórkowych podczas 

kierowania. Ponadto funkcjonariusze 

przedstawili krótką statystykę dotyczą-

cą zdarzeń drogowych z terenu powiatu 

łęczyńskiego. 

W trakcie spotkania zaprezento-

wane zostały filmy dotyczące przyczyn 

i skutków wypadków drogowych. 

Uczniowie ZSG mogli też przekonać 

się jak wygląda świat i prowadzenie 

samochodu pod wpływem alkoholu 

za pomocą specjalnych okularów – 

alkogogli. 

(nor) 

Lepiej 

zapobiegać

Wypadek na przejściu dla pieszych

Łęczyńscy policjanci wyjaśniają 

okoliczności wypadku drogowego do 

którego doszło 22 listopada w Łęcznej. 

Po godz. 16.00 dyżurny łęczyńskich 

policjantów otrzymał zgłoszenie o 

wypadku drogowym w Łęcznej na ul. 

11–ego Listopada. Ze wstępnych ustaleń 

policjantów wynika, że kierujący pojaz-

dem marki Renault Kangoo jadąc od ul. 

Jana Pawła II w kierunku miejscowości 

Ludwin potrącił przechodzącego przez 

przejście dla pieszych mężczyznę. 88 

– letni pieszy, mieszkaniec Łęcznej ,w 

stanie ciężkim został przewieziony do 

szpitala. 39 – letni, kierujący, mieszka-

niec Lublina był trzeźwy.

Pożar w Dratowie

Trzy zastępy straży pożarnej: z 

KP PSP w Łęcznej oraz  OSP Ludwin i 

OSP Dratów gasiły 11 listopada pożar 

drewnianej stodoły  w opuszczonym 

gospodarstwie  w miejscowości Dratów 

gm. Ludwin. Pożar został zlokalizowa-

ny i ugaszony. Później przystąpiono do 

prac rozbiórkowych oraz przerzucania 

i przelewania wodą słomy znajdującej 

się w stodole.  Akcja ratownicza  trwała 

blisko 2 godziny, wzięło w niej udział 

13 strażaków oraz  policja.

Włamywacz zatrzymany 

9 listopada łęczyńscy policjan-

ci przedstawili zarzuty kradzieży z 

włamaniem, zatrzymanemu dwa dni 

wcześniej 26 – letniemu mężczyźnie bez 

stałego miejsca zamieszkania, ostatnio 

przebywającemu na terenie gminy 

Ludwin. Mężczyzna w październiku i 

listopadzie dokonał włamań do domów 

i mieszkań znajdujących się na terenie 

gm. Ludwin i Łęcznej. Kradł odzież, 

sprzęt RTV, środki czystości a nawet 

dowód osobisty. 

Na początku października włamał się 

domku letniskowego oraz do niezamiesz-

kałego domu w gminie Ludwin. Wówczas 

łupem sprawcy padł radioodtwarzacz, 

latarka halogenowa oraz aluminiowe 

przewody elektryczne. Jak się okazało 

mężczyzna  w październiku i na początku 

listopada dokonał również dwóch włamań 

do mieszkań  w Łęcznej, gdzie ukradł 

radio, kurtkę oraz środki czystości. Za 

popełnione przestępstwa grozi kara do 

10 lat pozbawienia wolności. Jednakże 

mężczyzna działając w warunkach recy-

dywy naraził się tym samym nawet na 

surowszą karę.

Zatrzymani za rozboje

6 listopada do jednego z mieszkań 

w Łęcznej wdarli się trzej mężczyźni i 

zażądali od przebywającej w mieszka-

niu 67-letniej kobiety pieniędzy i alko-

holu. Kiedy kobieta odmówiła, uderzyli 

ją w twarz i popchnęli, po czym ukradli 

torebkę z zawartością 500 zł oraz 

dowód osobisty.  Po niespełna dwóch 

godzinach od zgłoszenia rozboju poli-

cjanci zatrzymali do tej sprawy dwóch 

mieszkańców Łęcznej w wieku 21 i 30 

lat. W chwili zatrzymania byli pijani. 

Mieli ponad 2 promile alkoholu we 

krwi. Następnego dnia w ręce policjan-

tów wpadł ich 18-letni wspólnik. Jak się 

okazało 21-latek z 30-latkiem kilka dni 

wcześniej również wdarli się do tego 

mieszkania. Wówczas zaatakowali 46-

letniego syna kobiety. Po czym ukradli 

wódkę i pieniądze w kwocie 50 zł.

7 listopada cała trójka usłyszała 

zarzuty rozboju. Dzień później męż-

czyźni zostali doprowadzeni do Proku-

ratury Rejonowej w Lublinie. Zgodnie 

z obowiązującym prawem, przestępstwa 

których się dopuścili zagrożone są karą 

do 12 lat pozbawienia wolności.

Uwaga! Zwierzęta na drodze

Nagłe wtargnięcie zwierzęcia 

na jezdnię może zakończyć się tra-

gicznie. Na początku listopada, jed-

nego tylko dnia, na drogach naszego 

powiatu doszło do dwóch kolizji z 

udziałem zwierząt. W miejscowości 

Barki gm. Cyców przed godz. 17.00 

kierujący VW golfem potrącił sarnę. 

Zwierzę wtargnęło na jezdnię. Z ko-

lei w Jawidzu gm. Spiczyn o godz. 

20.30 kierujący pojazdem marki Audi 

potrącił łosia. Na szczęście w tych 

przypadkach kierujący nie odnieśli 

żadnych obrażeń.

Od początku roku na drogach po-

wiatu łęczyńskiego doszło do 28 kolizji 

z udziałem dzikich zwierząt. Najwięcej 

takich zdarzeń drogowych było w gmi-

nie Puchaczów i gminie Łęczna. Poli-

cjanci odnotowali 21 kolizji z udziałem 

sarn, 5 kolizji z udziałem łosi oraz po 

jednej z dzikiem i zającem.

Policjanci, za naszym pośrednic-

twem, apelują o zachowanie ostrożności 

podczas jazdy szczególnie w okolicach 

zalesionych oraz w miejscach gdzie po-

bocza drogi porośnięte są wysoką trawą. 

Zwracajmy uwagę na znaki, które infor-

mują o zagrożeniach. Zbyt duża prędkość 

nawet w zderzeniu z małym zwierzęciem 

może być tragiczna w skutkach.

Znaleźli narkotyki

Zarzuty posiadania i udzielania 

środków odurzających usłyszał 24-letni 

mieszkaniec Łęcznej. Funkcjonariusze 

podczas kontroli drogowej w bagażniku 

jego samochodu znaleźli blisko 130 

gram marihuany. Ponadto mężczyzna 

nie posiadał aktualnych badań technicz-

nych pojazdu. 

Do zdarzenia doszło we wtorek 30 

października. Łęczyńscy policjanci w 

miejscowości Puchaczów zatrzymali 

do kontroli drogowej kierującego po-

jazdem marki Audi A6. Okazało się, że 

za kierownicą siedział 24-letni mieszka-

niec Łęcznej. Mężczyzna nie posiadał 

aktualnych badań technicznych pojaz-

du. W trakcie kontroli funkcjonariusze 

w bagażniku ujawnili dwie reklamówki 

z zawartością blisko 130 gram suszu 

roślinnego.

Badanie narkotesterem wykazało, 

że była to marihuana. Policjanci zatrzy-

mali kierującego oraz dwóch pasażerów 

w wieku 27 i 30 lat. Po sprawdzeniu sta-

nu trzeźwości okazało się, że wszyscy 

byli trzeźwi. Ponadto od kierującego po-

brano krew do badań celem sprawdzenie 

czy prowadził pojazd pod wpływem 

środków odurzających.

Policjanci ustalili, że ujawnione w 

pojeździe narkotyki należą do 24-latka. 

Ponadto udowodniono mu kilkakrot-

ne udzielanie marihuany znajomym. 

Następnego dnia mężczyzna usłyszał 

zarzuty udzielania i posiadania znacznej 

ilości środków odurzających. Zastosowa-

no wobec niego środek zapobiegawczy 

w postaci dozoru policji i poręczenia 

majątkowego. Zgodnie z Ustawą o prze-

ciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara 

nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

opr. nor

Wybory samorządowe do rady 

gminy Łęczna, które odbędą się za dwa 

lata będą inne niż dotychczasowe. Prze-

stajemy głosować na listę, a zaczynamy 

na konkretnego człowieka.

Jeszcze podczas ostatnich wyborów 

nasz głos w pierwszej kolejności pomagał li-

ście na której było zazwyczaj wiele nazwisk, 

a dopiero później osobie, której chcieliśmy 

powierzyć los naszej małej ojczyzny. Jeśli 

jakiś komitet otrzymywał proporcjonalnie 

w okręgu np. jeden lub dwa mandaty to 

przypadały one osobom z listy, które miały 

najwięcej głosów, nie koniecznie tym, przy 

których my postawiliśmy krzyżyk. 

Teraz Łęczna zostanie podzielona na 

21 samodzielnych, jednomandatowych 

okręgów wyborczych. Nie będzie miało 

znaczenia ile procent zdobył dany komitet 

wyborczy. W tych 21 okręgach będziemy 

głosować na jednego z kilku kandydatów 

wystawianych przez różne komitety. Sys-

tem  jest prosty ponieważ wygrywa ten kto 

otrzyma najwięcej głosów.

Każdy mieszkaniec gminy Łęczna 

zostanie przypisany do jednego konkret-

nego okręgu wyborczego liczącego od 

około 900 do blisko 1400 mieszkańców 

i będzie mógł zagłosować na kandydata 

startującego w swoim okręgu wyborczym. 

Z jednej strony głosujemy na konkretnego 

kandydata z drugiej zaś zapewniamy 

sobie radnego ze swojego terenu. Jak do-

kładnie będzie wyglądał podział na te 21 

jednomandatowych okręgów wyborczych 

jeszcze nie wiadomo. 

Radni już raz podzieli gminę Łęcz-

na. Uchwała została jednak zaskarżona 

przez część mieszkańców i komisarz 

wyborczy nakazał powtórzenie po-

działu. Należy to zrobić do 20 grudnia. 

Nowy podział również będzie pod-

Spór o wyborcze okręgi

Mieszkańcy ulicy Patriotów Pol-

skich doczekali się remontu, a w listo-

padzie także zakończenia prac na swojej 

ulicy. Połamany, popękany asfalt pełen 

ubytków zamieniony został na nowy 

asfaltowy dywanik. Powstały także nowe 

miejsca parkingowe dla samochodów. W 

tym momencie budowany jest  jeszcze je-

den parking tworzony przez spółdzielnię 

mieszkaniową Wspólnota.              

                                                BD

Jest nowy asfalt

legał ocenie komisarza wyborczego. 

Jednomandatowe okręgi wyborcze 

obowiązywały już np. podczas ostatnich 

wyborów do senatu.                      GK

Od redakcji: Wątpliwości dotyczyły 

granic okręgu 2. oraz 6. W skład okręgu 

nr 2 miały wejść wsie Karolin, Łuszczów-

Kolonia, Nowogród, Witaniów oraz Zo-

fiówka. Z takim podziałem nie chciała się 

zgodzić część mieszkańców Witaniowa, 

którzy radnych wybierali z mieszkańcami 

Podzamcza i Starej Wsi, teraz okręg 1. 

Podkreślali, że Karolin i Witaniów od-

dziela od kol. Łuszczów, Zofiówki i No-

wogrodu rzeka Wieprz, a najbliższy most 

jest w Łęcznej lub Kijanach. Ich zdaniem 

wsie Witaniów i Karolin powinny być w 

okręgu np. 1 czy 3. Protest złożyli także 

mieszkańcy bloków przy ul. Górniczej 3 i 

Górniczej 5. Przypisano ich do okręgu nr 

6, który obejmuje ulice należące do osiedli 

Stare Miasto oraz Słoneczne. Teraz Urząd 

ma dokonać ponownego podziału Łęcznej 

na JOW i zaproponować je radnym.

Ciemności które nawiedzały 

trzy ulice w Łęcznej mają się już 

nie powtarzać - poinformował łę-

czyński ratusz na swojej stronie 

internetowej.

Przypomnijmy,  że  od ki lku 

tygodni na alei Jana Pawła II oraz 

ulicach Targowej i Piłsudskiego 

oświetlenie samoczynnie potrafiło 

się wyłączyć i nie działać przez 

całą noc. Problem odczuwalny był 

szczególnie na drodze krajowej 

gdz ie  było  naprawdę c iemno i 

trudno było dostrzec przechodnia 

na przejściu drogowym.

Oświetlenie uliczne przy dro-

gach objęte jest jeszcze gwarancją 

wiec napraw dokonywały firmy 

stawiające latarnie, a robiły to bar-

dzo niezaradnie. Sytuację zmieniło 

dopiero stanowisko urzędu, który 

zagroził wypowiedzeniem umów 

gwarancyjnych,  naprawy przez 

inną firmę i obciążeniem kosztami 

gwarantów wykonawców, którzy nie 

potrafili samodzielnie uporać się z 

awariami.

Badania, specjalistyczny sprzęt 

oraz zwykła łopata pomogły osta-

tecznie ustalić przyczyny awarii na 

ul. Targowej i Piłsudskiego. Tam 

uliczne oświetlenie powinno działać 

bez kłopotów. W tym tygodniu takie 

badania mają zostać wreszcie prze-

prowadzone na alei Jana Pawła II. 

Doraźnie wyłączono tam kilkanaście 

lamp po jednej stronie ulicy na od-

cinku pomiędzy dwoma łęczyńskimi 

rondami.

BeDe

Już nie będzie ciemno?
JYSK to jedna z najszybciej 

rozwijających się sieci handlowych 

na świecie sprzedających artykuły 

wyposażenia sypialni i mieszkania. 

Misją JYSK, według przedstawi-

cieli firmy,  jest sprzedawanie arty-

kułów dobrej jakości w niskiej cenie. 

Od 14 grudnia 2012 sklep tej firmy 

będziemy też mieli w Łęcznej. Z tej 

okazji JYSK przygotował ciekawe 

oferty i specjalne rabaty. Np. wszystkie 

kołdry, poduszki i materace do sypialni 

taniej nawet o 70 proc. 

Twórcą marki JYSK jest Duńczyk 

Lars Larsen, który w 1979 roku otwo-

rzył pierwszy sklep sprzedający między 

innymi pościel, kołdry, poduszki i 

łóżka. Z małej, lokalnej firmy, kierując 

się zasadami dobrego kupiectwa, Lars 

Larsen stworzył potężny ogólnoświato-

wy koncern. Sam zyskał uznanie jako 

biznesmen zostając przy tym jednym z 

najbogatszych ludzi w Skandynawii.

Obecnie JYSK ma ponad 2000 

sklepów w 35 krajach, zatrudnia ponad 

18000 pracowników na całym świecie. 

W Polsce JYSK posiada aktualnie 

ponad 140 sklepów we wszystkich 

większych miastach. 

(nor)

JYSK w Łęcznej
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Najskuteczniejszą reklamę gwarantuje

Nasze atuty to:

doświadczenie (gazeta ukazuje się od 1998r),

nakład do 12 tys. egzemplarzy,

dostępność i sposób kolportażu. 

Nasz jednorazowy rozdawany bezpłatnie nakład 

jest większy niż łączny jednorazowy nakład wszystkich 

gazet regionalnych i lokalnych 

sprzedawanych na terenie powiatu łęczyńskiego.

Przeciętnie rozdajemy ok.:
7000 egzemplarzy w gminie Łęczna 

(w tym 6 tys. roznoszone jest bezpośrednio do mieszkań w Łęcznej)
3000 egzemplarzy rozdawane w ok. 50 punktach w gminach: 

Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn.
2000 egzemplarzy na terenie LW „Bogdanka” i w Lublinie 

Z „Pojezierzem” cyklicznie kolportowane są  gazety reklamowe 
m.in.: RCH „Wamex” (nakład 7 tys. egz.), 

gazeta reklamowa  FH „Gutek” (nakład 10 tys. egz.)
 

Dzięki tak dużemu nakładowi reklama w naszej gazecie jest 

skuteczna i tania* 
(*najniższy jednostkowy koszt dotarcia do czytelnika)!

Drugim tegorocznym ważnym zada-
niem była kanalizacja Wólki Cycowskiej, 
Podgłębokiego i ul. Nowej w Cycowie. 
Ta inwestycja kosztuje sześć milionów 
zł, jest w trakcie realizacji. Niestety ta 
budowa nie może już uzyskać dofi nanso-
wania z Unii i w całości wykonywana jest 
z naszych budżetowych pieniędzy. 

Obie inwestycje są ważne nie tylko 
z powodu unijnych wymagań ale przede 
wszystkim umożliwiają rozwój gminy, 
zwiększają bowiem atrakcyjność terenów 
budowlanych w tych miejscowościach, 
pozwalają liczyć na wzrost budownictwa 
w gminie. Dlatego będziemy również 
modernizować stare oczyszczalnie.

Realizowaliśmy również mniejsze 
inwestycje. Dzięki 65 procentowemu 
wsparciu Agencji Nieruchomości Rol-
nych Skarbu Państwa została wykonana 
nawierzchnia asfaltowa i chodnik na 
osiedlu po byłym Państwowym Gospo-
darstwie Rolnym w Wólce Cycowskiej. 
Wykonany został  kapitalny remont 150 
metrów odcinka drogi na ul. Parkowej, 
która została zniszczona przez ciężki 
sprzęt budowlany. Zmodernizowane 
zostały też cztery świetlice wiejskie. 
W Świerszczowie wykonano centralne 
ogrzewanie i plac zabaw koło świetlicy, 
w Głębokiem wyremontowano wnętrze 
i wzbogacono wyposażenie, w Barkach i 
Małkowie przeprowadzono remonty bu-
dynków. W całej gminie wyremontowano 
też około 5 kilometrów dróg. 

Pojezierze: Zamierzenia na rok 

przyszły są równie ambitne?

J. Baczyński: Analizując propozy-
cje jakie przedstawiamy radnym należy 
podkreślić, że w przypadku nowych 
inwestycji nie bardzo można liczyć na 
ich wsparcie z funduszy unijnych. Tak 
więc będziemy kończyli kanalizację 
Wólki Cycowskiej, Podgłębokiego i ul. 
Nowej w Cycowie. Zmodernizujemy też 
istniejące oczyszczalnie w Wólce Cy-
cowskiej i Podgłębokiem. W planach jest 
też wykonanie odcinków wodociągów 
w miejscowościach Wólka Cycowska, 
Świerszczów, Barki. Będą one budowane 
na terenach powstających nowych osiedli 
mieszkaniowych. W Barkach będzie to 
dodatkowo połączenie z wsią Głębokie, 
przy czym obok nowych terenów do 
sieci podłączone zostaną gospodarstwa, 
których wcześniej nie zaopatrzono w 
bieżącą wodę. Wartość tych inwestycji, 
realizowanych z środków własnych gmi-
ny, wyniesie 300 tys. zł.

Kryzys już widać
W ramach współpracy ze Staro-

stwem i Urzędem Marszałkowskim 
uczestniczymy w projekcie „Wrota Lu-
belszczyzny” obejmującego informaty-
zację administracji oraz drugim mającym 
przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu 
w województwie lubelskim. W jego 
ramach będziemy wyposażać w kompu-
tery uboższych jak i niepełnosprawnych 
mieszkańców gminy. Oczywiście bie-
rzemy też udział w projekcie „Wirtualny 
powiat” etap III, poprawiającego dostęp-
ność do internetu. 

Zaplanowaliśmy również środki dla 
przyśpieszenia inwestycji realizowanych 
przez powiat czy województwo. Droga nr 
841 idąca przez Cyców na odcinku ponad 
2,5 kilometra jest drogą wojewódzką i 
sprawia kłopoty, głównie ze spływem 
wód opadowych. Dlatego w ubiegłych 
latach jej modernizację na odcinku 
Ludwinów – Cyców dofi nansowaliśmy 
kwotą 400 tys. zł. W ubiegłym roku sfi -
nansowaliśmy za 90 tys. zł dokumentację 
na odbudowę tej drogi, wraz z instalacją 
kanalizacji burzowej, w miejscowości 
Cyców. Na rok 2013 zaplanowaliśmy na-
tomiast dofi nansowanie w wysokości 150 
tys. zł, modernizacji tej drogi fi nansowa-
nej przez Urząd Marszałkowski (koszt 
11 mln zł), dzięki czemu w ciągu dwóch 
lat droga ta nabierze nowego wyglądu i 
uzyska lepsze parametry techniczne. 

Wspólnie ze Starostwem będziemy 
starali się dofi nansować dokumentację 
przebudowy drogi na odcinku Cyców – 
Janowica – Nadrybie. Zamierzamy też 
dołożyć komendzie PSP 35 tys. zł na 
samochód ratownictwa chemicznego   

We własnym zakresie chcemy nato-
miast przeprowadzić modernizacje trzech 
dróg gminnych. W Nowym Stręczynie 
pół kilometra dobrej drogi umożliwi 
dojazd szkolnego autobusu, w Cycowie 
nową nawierzchnię uzyska ważna dla 
lokalnego ruchu ul. Kościelna, w Ma-
linówce natomiast powstać ma chodnik 
pryz istniejcej drodze. Złożyliśmy też 
wniosek w ramach programu odnowy 
wsi o modernizację świetlicy wiejskiej 
w Ludwinowie. 

Pojezierze: Jak z tego wynika 

większe inwestycje będą realizowane z 

budżetu gminy, tylko mniejsze projek-

ty mogą liczyć na dofi nansowanie.

J. Baczyński: Kończy się powoli 
siedmioletnia unijna perspektywa, a no-
wej na razie nie ma. Jednak i te mniejsze 
projekty są ważne dla lokalnych społecz-
ności. Należy tu jeszcze wspomnieć, że 

planujemy zlecenie wykonania doku-
mentacji na termomodernizację sześciu 
szkół i dwóch budynków użyteczności 
publicznej, tak by być gotowym do skła-
dania wniosków jak tylko rozpoczną się 
nowe nabory. Planujemy też dopłaty dla 
instalujących solary i budujących przy-
domowe oczyszczalnie ścieków. 

Realizujemy też dwa bezinwesty-
cyjne projekty unijne. Pierwszy dotyczy 
wyrównywania szans edukacyjnych 
poprzez indywidualizację procesów 
kształcenia dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Z tego projektu, w 
całości finansowanego przez Unię w 
kwocie 280 tys. zł, skorzysta ok. 150 
uczniów we wszystkich szkołach gminy. 
Drugi już rok realizujemy też unijny 
projekt wart 2,8 mln zł, dzięki któremu 
w osmiu miejscowościach prowadzimy 
punkty przedszkolne do których chodzi 
115 dzieci z terenu gminy. To bardzo 
cenne dla lokalnej społeczności działania, 
fi nansowane do tego w 100 proc. przez 
Unię Europejską.

Pojezierze: Chociaż dużych pro-

jektów jest mniej, to ciągle coś się 

dzieje, coś się buduje. Jak to więc jest 

– do gminy dotarł europejski kryzys, 

odczuwacie jego skutki czy tylko mó-

wią o nim media i politycy?

J. Baczyński: Niestety odczuwa-
my jego skutki. Rośnie bezrobocie, bo 
trudniej o pracę zagranicą. Rejestrują się 
jako bezrobotne głównie kobiety, które 
jeszcze dwa lata temu pracowały tam 
jako opiekunki itp. W naszej gminie nie 
ma dla nich pracy. 

Drugi aspekt kryzysu to wzrost 
liczby zadań dla gminy, nakładany na 
nas przez rząd, za czym nie idą niestety 
pieniądze. Najbardziej fi nansowo bolesne 
są tutaj wydatki na oświatę. Gmina jest 
rozległa, mamy więc aż osiem placówek 
szkolnych, w tym dwie fi lie. Subwencja z 
ministerstwa wynosi ok. 6 mln a wydatki 
przekraczają 10 mln zł. W tym roku na 
pewno dopłacimy do oświaty 4 mln zł, 
pieniądze z subwencji skończyły się 21 
lipca. Teraz zadanie państwa fi nansuje 
gmina. Z projektu budżetu gminy wyni-
ka, że w przyszłym roku będzie podobnie. 
Dla porównania powiem, że cały budżet 
po stronie wydatków wynosi ok. 27 mln 
zł, z defi cytem ok. 1,8 mln zł. Przyłącze-
nie ok. 300 gospodarstw do kanalizacji 
to 6 mln zł.

Oświata jest najbardziej spektaku-
larnym przykładem, ale ilość zadań, które 
gmina musi opłacać z własnego budżetu 
ostatnio rośnie. I to jest nasz udział w 
kryzysie.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki
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Mają czysto w domu, więc nie 

ma przemocy. Do takich wniosków 

doszli pracownicy opieki społecznej 

po wywiadzie środowiskowym w 

rodzinie pani G. Jej sąsiedzi donoszą 

o bójkach w domu i zaniedbanych 

dzieciach. 

Rzecz dzieje się w jednej ze wsi 
w powiecie łęczyńskim. - Ta kobieta 

sprowadza do domu kochanka, mąż 

bije się z nim na oczach dzieci, ze złości 

wybijał szyby w swoim samochodzie i 

traktorze – opowiadają sąsiedzi pani 
G. – W nocy budzą nas krzyki biednych 

maluchów.   

Sąsiedzi pani G. mówią, że prak-
tycznie wychowywali jej dzieci. – Ona 

znikała na całe dnie, więc karmiliśmy je 

jak były małe. Pytały: „Co to jest, takie 

pyszne?”, kiedy pierwszy raz spróbowa-

ły u nas kotletów. 

Sprawą pani G. zainteresowa-
liśmy się po liście, który przyszedł 
do redakcji „Pojezierza”. Czytamy 
w nim o zaniedbanych dzieciach w 
wieku 8 i 10 lat, które są świadkami 

przemocy domowej i to odbija się na 
ich zachowaniu – są agresywne i nie-
przystosowane. 

– Chłopczyka widziano jak walił 
głową w mur – opowiada mieszkaniec 
wsi, który napisał list do naszej redak-
cji. – W tym domu panuje zgnilizna 

moralna, trzeba objąć rodzinę pełną 

kontrolą – apeluje nasz czytelnik, który 
skierował sprawę do sądu rodzinnego 
we Włodawie. 

Jednak, mimo że wielu mieszkań-
ców mówi o interwencjach policji w 
domu pani G., pracownicy komendy 
powiatowej w Łęcznej nie odnotowali 
ani jednej. 

– Gdyby tam rzeczywiście działo 

się coś złego na pewno byśmy o tym 

wiedzieli, rodzina zostałaby objęta 

niebieską kartą [policja zakłada ją w 
przypadku przemocy domowej – przyp. 
kk] – zapewnia Magdalena Krasna, 
rzeczniczka komendy powiatowej po-
licji w Łęcznej.   

Po sygnałach mieszkańców sy-
tuację w rodzinie pani G. zbadali 

pracownicy socjalni, którzy zoba-
czyli, że w domu jest czysto, dzieci 
wyglądają na zadbane, a panią G. 
można nazwać osobą zamożną (spra-
wuje dwie odpowiedzialne funkcje, 
ma duże gospodarstwo). – Fałszywy 

alarm – stwierdzili w opiece społecz-
nej i więcej wywiadów środowisko-
wych nie planowali. 

Pracownicy szkoły, w której uczą 
się dzieci pani G. również nie widzą 
problemu. – Mama codziennie dowozi 

je do szkoły, więc o nie dba – wnioskują 
pedagodzy, chociaż przyznają: – Starszy 

chłopiec jest trudnym dzieckiem, często 

zachowuje się agresywnie, ale nie wie-

my, czy przyczynia się do tego sytuacja 

rodzinna.

Pani G. w rozmowach z „Pojezie-
rzem” zapewnia, że w jej domu nigdy 
nie dochodziło do awantur. 

Po naszej interwencji pracownicy 
policji, szkoły i opieki społecznej 
obiecali, że jeszcze bliżej przyjrzą się 
sytuacji rodzinnej pani G. 

Kamil Kulig

Jest czysto, przemocy nie ma

29 października lubelski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 
pozwolenie na użytkowanie lotniska w Świd-
niku. 17 grudnia z 2,5 kilometrowej drogi 
startowej Portu Lotniczego Lublin wystartuje 
pierwszy samolot. Do Londynu (Stansted) 
oraz Dublina pierwszych pasażerów dostarczą 
irlandzkie linie Ryanair. Pierwsze samoloty 
węgierskiego przewoźnika WizzAir odlecą 
18 grudnia. WizzAir oferuje loty do Londynu 
(Luton) i do Oslo (Sandefjord Torp). 

W  g r u d n i u  w p r o s t  d o  t e r -
minalu  dojadą  szynobusy.  Dzię-
k i  t ak i emu  rozwiązan iu  podróż

z Lublina do Portu Lotniczego Lublin 
zajmie tylko 15 minut. Za to w liczącym 
11 tys. metrów kwadratowych terminalu 
wszystko jest już gotowe na przyjęcie 
podróżnych. W strefie komercyjnej 
będą działać kafejki i bistra: 1 Minute, 
Flying Bistro, Business Shark oraz dwa 
sklepy wolnocłowe: Aelia Duty Free 
i Discovery Lublin, zlokalizowane w 
hali odlotów.

Jeszcze z lotniska w Świdniku nie 
wyleciał ani jeden samolot, a już Port 
Lotniczy Lublin doczekał się uznania po-
tencjalnych podróżnych i fachowców od 
architektury. Terminal lotniska znalazł się 
w fi nałowej dwunastce konkursu ŻYCIE W 
ARCHITEKTURZE - organizowanym pod 
honorowym patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego - i walczy o tytuł Najlepszego 
Obiektu Architektury XXI wieku w Polsce 
(lata 2000-2012). Zwycięzcy zostaną ogło-
szeni na fi nałowej gali, która odbędzie się 
5 grudnia w zmodernizowanym gmachu 

dawnego hotelu Saskiego przy 
pl. Bankowym 1. 

Już teraz najciekawszym 
obiektem w Polsce uznali go na-
tomiast internauci. W plebiscycie 
na Ulubieńca Polski przyznali mu 
pierwsze miejsce. O tytuł walczyło 
łącznie 120 obiektów, jednak to 
terminal pasażerski Portu Lotni-
czego Lublin okazał się liderem i 
pokonał wszystkie inne realizacje. 
Internauci docenili jego funkcjo-
nalność i nowoczesność, oddając 

na niego najwięcej głosów. Autorami obiektu 
są Grzegorz Stiasny i Jakub Wacławek z war-
szawskiej pracowni ARÉ, a inwestorem Port 
Lotniczy Lublin. 5 grudnia podczas spotkania 
przy pl. Bankowym, architekci i inwestorzy 
zwycięskiego terminalu ze Świdnika otrzy-
mają pamiątkową tablicę Ulubieńca Polski. 
Miejmy nadzieję, że nie będzie to jedyna 
nagroda jaką wtedy odbiorą.

R. Nowosadzki

Pierwsze loty i nagrody

Wyższe podatki
gospodarczą. Podatek od nieruchomości 
w budynkach służących działalności go-
spodarczej wynosi więcej niż w ubiegłym 
roku należało płacić w Lublinie! Nie 
będzie to na pewno sprzyjać powstawaniu 
nowych miejsc pracy w Łęcznej.

Łęczyńscy radni nie pochylili się 
również nad ekologicznymi aspektami 
podatków. W przywoływanym już przy-
kładzie Lublina, wysokość opłat za środki 
transportu zależała m.in. od spełniania 
przez samochody norm ekologicznych. Na 
przykład w Łęcznej podatek od samocho-
dów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej 3,5-5 ton wynosi 630 zł. W 
Lublinie za taki pojazd spełniający normę 
EURO 2 płacono w ubiegłym roku 576 zł, 

a za ekologiczny autobus do 30 miejsc – 
960 zł. W Łęcznej jednolita stawka wynosi 
aż 1.420,00 zł; dla autobusów o 30 i więcej 
miejscach – 1.840,00 zł.

W Lublinie nowych podatków jesz-
cze nie uchwalono, ale jak zadeklarował 
prezydent Lublina Krzysztof Żuk, w wy-
powiedzi dla Kuriera lubelskiego - Osłona 
socjalna jest potrzebna lublinianom. 
Dlatego zamrażamy opłaty miejskie na 
obecnym poziomie.

Z Łęcznej dobrą wiadomość można 
tylko przekazać rolnikom, po ubiegłorocz-
nej bardzo wysokiej stawce podatku rolne-
go, w tym roku będą płacić mniej – średnia 
cena skupu żyta z kwoty 75,86 zł za 1 dt 
została obniżona do 60 zł za 1 dt. 

R. Nowosadzki 
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Z miesiąca na miesiąc spółka 

Lubelski Węgiel Bogdanka osiąga 

coraz lepsze wyniki gospodarcze. Z 

opublikowanych wyników ekono-

miczno-finansowych za trzy kwartały 

2012 roku wynika, że firma wypraco-

wała przychody w wysokości prawie 

1,4 mld zł, które są o ponad 60 proc. 

wyższe niż w tym samym okresie w 

roku poprzednim.

Zysk operacyjny wyniósł 338,5 

mln i był wyższy o blisko 233 proc. niż 

w ciągu trzech kwartałów 2011 roku, a 

zysk netto grupy sięgnął aż 276,9 mln 

zł, co oznacza wzrost o blisko 215 proc. 

Po trzech kwartałach 2012 roku LW 

Bogdanka przekroczyła już poziom wy-

ników finansowych wypracowanych w 
całym 2011 roku! 

Już wyniki za 
półrocze były bardzo 
dobre a spółka miała 
przychody o ponad 
50 proc. wyższe niż 
w analogicznym 
okresie 2011 roku i 
zysk netto wyższy 
o 178 proc. Tak oto 
procentują podjęte 
wiele lat temu de-

cyzje o rozbudowie 
kopalni.

Jak poinformo-

wał Tomasz Zięba, 
rzecznik prasowy 
spółki, wydobycie 
po trzech kwarta-

łach wyniosło 6,07 
mln ton i było wyższe o 58,3 proc. od 
osiągniętego w tym samym okresie rok 
wcześniej. Poziom wydobycia węgla 
handlowego po raz pierwszy nie tylko 
przekroczył 6 mln ton, ale ponadto w 
ciągu trzech kwartałów tego roku spółka 
poprawiła wszystkie wskaźniki rentow-

ności, tak że rentowność netto wzrosła 
blisko dwukrotnie i po trzech kwartałach 
2012 roku sięgnęła niespotykaną w tej 
branży wielkość 19,9 proc. Możliwe to 
było dzięki wyższej o 50,29 proc. ilości 
sprzedanego węgla, przy wyższej jednost-
kowej cenie sprzedaży.

Dobre są też perspektywy na przy-

szłość. Większość bo aż 75 proc. węgla, 
w ujęciu wartościowym, Lubelski Wę-

giel Bogdanka sprzedaje na podstawie 
długoterminowych 

Głównym źródłem przychodów ze 
sprzedaży była produkcja i sprzedaż 
węgla energetycznego. Działalność ta 
wygenerowała w pierwszym kwartale 
96,84 proc. osiąganych przez Grupę 
przychodów ze sprzedaży (w analo-

gicznym okresie poprzedniego roku 
było to 93,03 proc.). Wzrost przycho-

dów ze sprzedaży węgla jest pochodną 
umów handlowych zawartych między 
spółką, a jej głównymi odbiorcami: 
Elektrownią Kozienice, GDF Suez 
Energia, Elektrownią Ostrołęka i 
Grupą Ożarów. Dzięki temu również 
poziom zapasów węgla jest stosun-

kowo niski i odpowiada niespełna 
siedmiodniowemu wydobyciu węgla 
handlowego.

To ważna in-

formacja, bowiem 
na polskim rynku 
węgla robi się coraz 
ciaśniej. I nie chodzi 
tylko o konkurencję 
pomiędzy naszymi 
kopalniami. Z roku 
na rok zwiększa się 
import węgla nie 
tylko z Rosji, ale 
też z RPA, Chin i 
Czech. Jego spro-

wadzaniem do 
Polski zajmuje się 
już ponad 200 firm 
- wynika z raportu 
Centrum im. Ada-

ma Smitha. A dzieje 
się tak, bo z jednej 

strony nasze kopalnie ograniczają wydo-

bycie (wśród dziewięciu największych 
światowych producentów tylko dwa kraje 
zmniejszają produkcję tego surowca, w 
tym Polska), a z drugiej zagraniczny 
węgiel chociaż jest jakościowo gorszy to 
jednak tańszy. Według raportu Centrum 
jedynym ratunkiem dla naszych kopalń 
jest wzrost ilości wydobycia surowca 
przy tych samych kosztach. Bez tego 
spółki nie wytrzymają międzynarodowej 
konkurencji. Jak widać z powyższych 
danych Bogdance to nie grozi. Tym bar-
dziej, że jak uważają eksperci z Centrum 
im. Adama Smitha węgiel kamienny był, 
jest i długo jeszcze może być podstawą 
taniej elektryczności w Polsce i źródłem 
przychodów eksportowych.

R. Nowosadzki

Wyniki jak marzenie

Bo piwo spłukuje węglowy pył

29 października w Lubelskim 

Węglu Bogdanka S.A. rozpoczął się 

rozruch drugiego kompleksu stru-

gowego na ścianie 2/VI/385 w polu 

Nadrybie. Pierwszy, sprowadzony do 

Bogdanki w 2010 roku, pracuje aktu-

alnie w Stefanowie, chociaż pierwotnie 

23 marca 2010r zaczął wydobywać 

węgiel w ścianie 1/VI pokładu 385/2 

w oddziale G-1 w Nadrybiu. 

Poniedziałkowa szychta na ścianie 
2/VI/385 była wielkim sprawdzianem 
dla młodej kadry inżynierów z Bogdanki. 
Głównie trzydziestolatkom bowiem odda-

no kierowanie  najnowszym technicznym 
cackiem kopalni. –  Obkładając pierwszą 

ścianę strugową - zupełnie nie znając wte-

dy tej techniki - mieliśmy dylemat: według 

jakiego klucza dobrać do niej ludzi? Jest 

to technika wręcz nasycona elektroniką. 

Uznaliśmy więc, że jest to wyzwanie dla 

młodego pokolenia inżynierów i górników, 

które wręcz się z nią urodziło. Dlatego 

oddaliśmy te „zabawki” głównie w ręce 

młodych ludzi. Oni potraktowali je jako 

rodzaj gry komputerowej, ale takiej w 

poważnym wymiarze. Identyfikują się 

z tym, co robią, i bardzo emocjonalnie 

podchodzą do poznawania tej techniki 

oraz uzyskiwanych wyników – stwierdził 
w wywiadzie dla Trybuny Górniczej 
Zbigniew Stopa p.o. prezesa zarządu LW 
Bogdanka. Jak jednak zaraz dodał: Obok 

właściwej młodym świeżości spojrzenia nie 

można też było zapomnieć o zagrożeniach. 

W tym przypadku zaś liczy się głównie 

znajomość górniczego rzemiosła i płynąca 

z doświadczenia rozwaga. Myślę, że udało 

nam się dobrać właściwy miks młodości i 

doświadczenia.

Ci właśnie ludzie, głównie z oddziału 
górniczego G-4, sami zbroili nowy front 
robót. Dzisiaj na oddziale pracuje 102 
ludzi, ale wkrótce dojdzie jeszcze co naj-
mniej 50 dalszych. Jednak tak naprawdę 
całym procesem steruje kilka osób, które 
urzędują nad ziemią, przy komputerach. 
W chwili uruchomiania kompleksu stru-

gowego, operatorów struga było dwóch. 
Jeden w sterowni na powierzchni, drugi 
w wozie aparaturowym w chodniku przy-

ścianowym. Obaj obserwowali działanie 
maszyny na monitorach komputerów. Bo 
w tak nowoczesnej kopalni nie ma miej-
sca dla górników uzbrojonych w kilofy 
czy łopaty. Większość pracy załatwia ma-

szyna o nazwie strug, która  przemieszcza 
się na specjalnej konstrukcji i odpowied-

nimi nożami skrobie węgiel w ścianie z 
prędkością trzech metrów na sekundę. 
System jest zautomatyzowany. 

Nie oznacza to, że górnicy na dole nie 
są już potrzebni. Ciągle mają do wykonania 
wiele czynności obsługowych. Konieczni 
są na przykład do obserwowania czy ma-

szyna nie wyjeżdża z pokładu węgla.
Wszyscy dużo sobie obiecują po no-

wym urządzeniu. Według nadzoru ściana 
węglowa wybierana przez strug powinna 
pozwalać co najmniej na wydobycie 
około 20 tysięcy ton na dobę, przy 18 
metrach dobowego postępu. Ponieważ 
ściana ma wybieg 2300 metrów, sukces 
technologiczny przełoży się na bardzo 
dobre wyniki ekonomiczne.

I pewnie wszystko się uda, bo 
fachowcy z Bogdanki mogą się już po-

chwalić nie jednym triumfem. Chociaż 
na uzyskanie pełnej wydajności 10 tys. 
ton urobku węglowego na dobę produ-

cent przewiduje okres trzech miesięcy, 
inżynierom i górnikom w Bogdance 
już półtora miesiąca po uruchomieniu 
pierwszego struga udało się osiągnąć 
wydobycie rzędu 8 tys. ton. A potem 
przyszły kolejne rekordy. Najpierw był 
rekord 16,8 tys. ton węgla uzyskanego 
z jednej ściany w ciągu doby. Kolejny 
wynik – 23,1 tysięcy ton dobowego wy-

dobycia węgla był o ponad 6 tys. większy 
od poprzedniego. Ale i to nie był kres 
możliwości. Kompleks strugowy w polu 
Stefanów 16 lutego 2012 osiągnął 24.937 
ton dobowego wydobycia węgla przy 
dobowym postępie ściany 28 mb. 

- Zawsze deklarowaliśmy iż naszym 

celem jest stała poprawa efektywności wy-

dobycia osiągana dzięki organizacji pracy, 

innowacyjnym technologiom i najnowo-

cześniejszym urządzeniom. Obniżając, 

poprzez koncentrację wydobycia, jednost-

kowy koszt produkcji węgla, powiększamy 

naszą przewagę konkurencyjną nie tylko na 

krajowym, ale i europejskim rynku węgla 

energetycznego. Oczywiście, osiągnęliśmy 

ten światowy rekord testując maksymalne 

możliwości urobku kompleksu strugowego. 

Mam wrażenie, że nie jest to jeszcze nasze 

ostatnie słowo – mówił wtedy Zbigniew 
Stopa, podsumowując niejako osiągnięty 
wynik wydobycia.  

W tej sytuacji nie dziwi fakt, że w 
Bogdance bardzo szybko zamówiono 
kolejną maszynę w amerykańskiej firmie 
Bycyrus, u jednego z największych na 
świecie producentów maszyn górniczych. 

I chociaż strug kosztuje przeszło 40 mi-
lionów euro, to na pewno nowa maszyna 
zapracuje na siebie z nawiązką. 

Uruchamiany kompleks nie jest już 
jednak taki sam jak pierwszy, przejęty 
od Bucyrus-Caterpillar. W trakcie eks-

ploatacji nasi inżynierowie zwiększyli 
efektywny czas pracy urządzenia, nie-

obojętny dla wydajności. Te pomysły, 
wyniesione z pracy urządzenia w lu-

belskiej kopalni, zaowocowały nowymi 
rozwiązaniami, które zostały wniesione 
do uruchamianego kompleksu.

Współczesne górnictwo używa 
zasadniczo dwóch rodzajów maszyn do 
wydobycia węgla – kombajnów i strugów. 
Nie wdając się w szczegóły techniczne 
można powiedzieć, że kombajny wydo-

bywają węgiel z grubszych pokładów 
węgla, strugi z wąskich, takich pomiędzy 
1,2 – 1,7 metra grubości. Działają one 
jak hebel, który ścina ścianę węglową 
specjalnymi pazurami. Za jednym po-

dejściem zdziera od 5 do 15 cm pokładu. 
Co ważniejsze, sterowana komputerowo 
maszyna jest dokładniejsza niż kombajn 
i nie wydobywa tak dużo kamienia. Dla 
Bogdanki oznacza to oszczędności rzędu 
85 mln zł rocznie.

Wdrożenie już pierwszego kom-

pleksu strugowego zwiększyło zasoby 
przemysłowe kopalni o ok. 100 mln ton 
węgla oraz wydłużyło czas eksploatacji 
złóż nawet o 10 lat, bo pozwala wydobywać 
węgiel, który niedawno jeszcze pozostawał 
po prostu pod ziemią. Dla kopalni, która do 
2014 roku ma zwiększyć wydobycie do 11 
mln ton to bardzo istotne. 

W Bogdance myślą już jednak z 
większą perspektywą. – Musimy zmierzyć 

się z techniką wybierania niskich pokładów 

w polu Bogdanka – powiedział TG Zbig-

niew Stopa. Właściwość skał, otaczających 

zalegające w nim pokłady, wymaga 

sięgnięcia po technikę łączącą szybkie 

drążenie chodników o dużo mniejszych 

niż dla ścian strugowych przekrojach z 

dużymi postępami ścian. Przyglądamy 

się wszystkim światowym rozwiązaniom 

w tym zakresie. W niedługim czasie 

będzie musiała zapaść decyzja i zost-

anie rozpisany przetarg na niski kompleks 

kombajnowy. Do wybrania w tym polu 

jest 20 trzystumetrowych ścian. Pracu-

jemy już nad strategią rozwoju kopalni 

w dalszej, wybiegającej poza 2014 rok 

perspektywie.

op. Ryszard Nowosadzki

Młodość i nowoczesna technika

Życie górników było ciężkie i szare. Dlatego też jak pisał w 
1612 r Walenty Roździecki tylko w gorzałce otuchę czerpią, a zwą 
ją “wszelkich bied niepamiętną wodą”. Z czasem to zamiłowanie 
przeniosło się na piwo, bo jak twierdzą gwarkowie – piwo dobrze 
spłukuje węglowy pył. 

Jednym z najbardziej znanych obrzędów górniczych jest 
“Karczma piwna” czyli rubaszna biesiada w męskim gronie 
przy kuflu piwa. Jej odmianą są biesiady piwne (mogą w nich 
uczestniczyć kobiety). Szesnastą z kolei zorganizował 24 listo-

pada ZZG w Bogdance.
Zaczęła się uroczyście – gratulacjami i chóralnym sto lat dla 

Zbigniewa Stopy z okazji mianowania go prezesem spółki. Potem 
przyszedł czas na związkowe wyróżnienia, które m.in. wręczał 
obecny na biesiadzie przewodniczący OPZZ Jan Guz.

Tegoroczna biesiada przeniosła nas w świat naszych praprzod-

ków – którymi wg związkowych wesołków są Rzymianie. Jak dowo-

dzono podczas biesiady, burmistrz Łęcznej tak długo rewaloryzuje 
stare miasto, tak ryje i kopie, że aż dogrzebał się rzymskich korzeni 
miasta nad Wieprzem i Świnką. Biesiadę więc opanowali rzymscy 
legioniści i patrycjusze, a że do „życia przywołał” ich burmistrz, 
wiele też czasu poświęcono mu podczas biesiady, wytykając błędy 
przy rewaloryzacji czy przenoszeniu targu na Pasternik. 

Były oczywiście przyśpiewki, odniesienia do różnych kopal-
nianych zdarzeń oraz prześmiewcze konkursy. Jako że złożona 
przez wszystkich uczestników biesiady przysięga nakazuje „Na 
nic się nie obrażać, o sprawach biesiadnych nigdzie i nic nie 
gadać” nad szczegółami zaciągnijmy zasłonę milczenia.

R. Nowosadzki
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Święto Niepodległości to naj-
ważniejsze polskie święto narodowe. 
Jest wyrazem niezłomności Polaków 
w ich walce o wolność i suwerenność 
ojczyzny.

W Zespole Szkół im. 7. Pułku Uła-

nów Lubelskich w Cycowie krzewienie 

poczucia świadomości 
narodowej młodego po-

kolenia Polaków zajmuje 

szczególne miejsce, dlate-

go też coroczne obchody 
Święta Niepodległości 
nabierają wyjątkowego 
wymiaru.

Harcerze złożyli wią-
zankę kwiatów i pełnili 
honorowy posterunek 
przy pomniku upamięt-
niającym bohaterów woj-
ny polsko-bolszewickiej, 
który jest także miejscem 
patriotycznych spotkań 

Święto Niepodległości
społeczności Cycowa podczas świąt 
narodowych i ważnych uroczystości. 

Młodzież aktywnie włączyła się w 
przygotowanie uroczystej akademii, w 
której uczestniczyła cała społeczność 

szkolna oraz 
przedstawicie-
le władz sa-
morządowych 
i duchowień-
stwa. Udekoro-
wana barwami 
narodowymi 
hala sportowa 
rozbrzmiewała 
pieśniami pa-
triotycznymi 
w wykonaniu 
szkolnego chó-
ru, co sprawiło, 

że wszystkim zebranym udzieliła się 
podniosła atmosfera tego dnia.

Tegoroczne obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej w Zespole Szkół w 
Cycowie skupiły całe grono pedago-
giczne, pracowników niepedagogicz-
nych, jak również emerytów. 

Zaproszenie przyjęli także przed-
stawiciele władz samorządowych z 
wójtem gminy Cyców Janem Baczyń-
skim vel Mróz, przewodnicząca Rady 

Dzień Edukacji Narodowej
Rodziców Teresa Kister oraz księża 
parafi i w Cycowie.

Wyjątkowymi gośćmi byli w tym 
roku ofi cerowie związani z zaprzyjaźnio-
ną 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej z 

Tomaszowa Mazowieckiego 
– płk Szymon Koziatek, ppłk 
Adam Grela, ppłk Radosław 
Cyniak, ppłk Tomasz Króli-
kowski, kpt. Marcin Siudziński 
i st. chor. Andrzej Klepacz.

Część artystyczna, przy-
gotowana przez uczniów pod 
kierunkiem Anny Stefańczyk, 
Magdaleny Jakubczak oraz 
Anety Niespodziewańskiej, 
zawierała trochę refleksji i 

trochę humoru, a przede wszystkim 
wiele serdecznych życzeń pod adresem 
nauczycieli i wszystkich pracowników 
oświaty. Dopełnieniem życzeń było 

wręczenie wszystkim uczestnikom 
uroczystości pięknych róż.

Na zakończenie uroczystości dy-
rektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkow-
ski wręczył nagrody wyróżniającym się 
nauczycielom. Nagrody nauczycielom 
przyznał również wójt gminy Cyców 
Jan Baczyński vel Mróz za podej-
mowanie różnorodnych inicjatyw na 
rzecz rozwoju uczniów, konsekwentne 
i efektywne działania na rzecz szkoły i 
środowiska oraz harmonijną współpracę 
z organem prowadzącym i środowi-
skiem lokalnym.

W sobotę 10 listopada w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Cycowie 
organizowany był „Dzień Seniora”, 
czyli kolejne spotkanie członków 
Związku Emerytów i Rencistów. 

Honorowy patronat nad spotkaniem 
objął wójt gminy Cyców Jan Baczyński 
vel. Mróz. Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło m.in. starosty łęczyńskiego 
Adama Niwińskiego, sekretarza powia-
tu Kazimierza Radko, przewodniczącej 
Rady Gminy Cyców Marty Kociuba, 
zastępcy wójta gminy Cyców Wiesława 
Pikuły oraz dyrektora Zespołu Szkół w 
Cycowie Zbigniewa Rutkowskiego.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła 
Msza Św. w kościele parafi alnym. Na-
stępnie wszystkich uczestników zapro-
szono na poczęstunek i część artystyczną 

w wykonaniu dzieci i młodzieży ZS w 
Cycowie (montaż słowno-muzyczny z 
okazji Święta Niepodległości oraz wystę-
py szkolnych zespołów tanecznych).

Wyróżnionym członkom Związku 
Emerytów i Ren-
cistów wręczono 
listy gratulacyjne, 
okolicznościowe 
dyplomy oraz złote 
odznaki honorowe 
za szczególne zasłu-
gi dla związku.

S p o t k a n i a 
członków Związku 
Emerytów i Renci-
stów od kilku lat od-
bywają się dwa razy 
w roku w maju i li-

stopadzie, zawsze w gościnnych murach 
Zespołu Szkół w Cycowie. Za każdym 
razem frekwencja uczestników dopisuje. 
Impreza jest bowiem doskonałą okazją 
dla seniorów, by się spotkać, porozma-
wiać i wymienić doświadczeniami, a 
przede wszystkim miło spędzić czas.

Miło spędzili czas
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KONKURS

AKTUALNOŚCI

POWIATOWE OBCHODY 
ŚWIĘTA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 15 listopada 2012 r. w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu 
„Talerz zdrowia”.

W pierwszej części uroczystości część 
artystyczną zaprezentowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Nadrybiu pod opieką Pani 
Iwony Wróbel.

Następnie Pani Elżbieta Polak -Koordynator 
Powiatowy Szkół Promujących zdrowie odczy-
tała protokół z rozstrzygnięcia konkursu. 

Na konkurs wpłynęło 85 prac plastycznych 
z 16 placówek oświatowych oraz 53 wiersze i 
rymowanki z 13 placówek oświatowych.

Nagrodzono następujące osoby: 
Kategoria: przedszkolaki i klasa 0 – praca 

plastyczna
1. Maja Jakubowska, Przedszkole Publiczne Nr 4 
w Łęcznej, op. Alicja Górna, Anna Witkowska
2. Julia Chudziak, Szkoła Podstawowa w Janu-
szówce, op. Anna Lipońska
3. Zuzanna Bojarska, Przedszkole Publicz-
ne Nr 1 w Łęcznej, op. Urszula Pytka, 

11 listopada w 94 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości odbyły się Powiatowe 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
które rozpoczęły się w kościele pw. Świętej 
Barbary w Łęcznej częścią artystyczną w wyko-
naniu młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. Simona 
Bolivara  w Łęcznej. 

W uroczystościach wzięli m.in. udział Adam 
Niwiński Starosta Łęczyński, wicestarosta 

Kazimierz Budka oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej, Przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Grzesiuk wraz z radnymi 
powiatu. Mer miasta Goła Przystań Anatolij Pe-

trowicz Negra wraz z małżonka Lidyą. Burmistrz 
Łęcznej Teodor Kosiarski i przedstawiciele Rady 
Miasta. Obecni byli również wójtowie, przed-
stawiciele rad gmin, sołectw, przedstawi-
ciele kombatantów, służb mundurowych: 
Komendy Powiatowej Policji, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz  poczty 
sztandarowe z zakładów pracy, szkół, 
stowarzyszenia kombatantów, związków 
zawodowych i organizacji społecznych.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy w 
pochodzie przeszli na Plac Powstań Narodo-
wych. W uroczystościach wzięło udział wie-
lu mieszkańców miasta i Powiatu Łęczyń-
skiego, nie zabrakło również najmłodszych 
mieszkańców, którzy radośnie wymachiwali 
biało czerwonymi chorągiewkami.

Na Placu Powstań Narodowych  głos zabrał 
Starosta Łęczyński – Adam Niwiński, który w 
przemówieniu przywołał największe polskie 
wydarzenia z ponad tysiącletnich dziejów na-
rodu. „Dzisiaj w sposób szczególny świętując 

kolejną rocznice odzyskania niepodległości 

winniśmy demonstrować naszą dumę z tego, 

że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate 

dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy 

dzieło naszych wielkich rodaków. Nie możemy 

ich przecież zawieść. W tym szczególnym dniu 

rodzi się refleksja, czy potrafimy dobrze wyko-

rzystać wolność wywalczoną przez poprzednie 

pokolenia? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy 

pielęgnujemy ją należycie. Dziś żyjemy w wol-

nej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z 

nas może swobodnie wyrażać poglądy. Mamy 

możliwość  decydowania o sobie – o tym gdzie 

i jak chcemy żyć. Nasz powiat się rozwija mimo 

przejściowych trudności, których nie sposób 

przewidzieć. Nie możemy sobie wzajemnie 

niczego narzucać ale musimy dla dobra wspól-

nego się porozumieć.” – mówił Starosta. 
W dalszej części uroczystości przedstawicie-

le lokalnych władz samorządowych, zakładów 
pracy, instytucji, organizacji społecznych oddali 
hołd poległym za wolność Ojczyzny, składając 

przy Krzyżu na Placu Powstań Narodowych 
wiązanki kwiatów.

Delegacje ze szkół złożyły kwiaty przy 
pomnikach upamiętniających poległych w wal-
kach o wolność: „Pomniku Żołnierzy Września 
1939 r.” „Mogile Żołnierzy 1918 r.” „Pomniku 
Powstańców Styczniowych” przy „Pomniku 
Katyńsko-Smoleńskim”.

Brawa otrzymali najmłodsi mieszkańcy mia-
sta, którzy edukację patriotyczną zdobywają 
w przedszkolu „Aniołek”. Maluchy złożyły pod 
krzyżem biało czerwone goździki. Następnie 
zabrzmiał Apel Poległych, po którym ks. Andrzej 
Juźko poprowadził modlitwę za poległych. Na 
zakończenie zabrzmiały patriotyczne pieśni w 
wykonaniu Orkiestry Górniczej.

Małgorzata Wawryszuk
Kategoria klasy I-III – praca plastyczna

1. Dominika Sikora, Szkoła Podstawowa Nr 4 w 
Łęcznej, op. Elżbieta Polak
2. Julia Misztal, Szkoła Podstawowa Nr 4 w 
Łęcznej, op. Bożena Dudzicz
3. Zuzanna Wieczorek, Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Kijanach
Wyr. Martyna Jabłońska, Szkoła Podstawowa w 
Jaszczowie, op. Małgorzata Domaradzka
Wy. Julia Klukow, Szkoła Podstawowa Nr 4 w 
Łęcznej, op. Elżbieta Polak

Kategoria klasy IV-VI - rymowanka

1. Nikola Horzępa, Szkoła Podstawowa w Nad-
rybiu, op. Hanna Tołubińska
2. Katarzyna Polak, Szkoła Podstawowa Nr 4 w 
Łęcznej, op. Henryka Wrońska
3. Kinga Wieczorek, Placówka Opiekuńczo-Wy-

chowawcza w Kijanach, op. Teresa Wietrzyk
Wyr. Natalia Wójcik, Szkoła Podstawowa w 
Spiczynie

Kategoria klas gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych - wiersz

1. Karolina Tkaczyk, Zespół Szkół Rolniczych w 
Kijanach, op. Alicja Niedźwiadek
2. Monika Maj, Zespół Szkół Rolniczych w 
Kijanach, op. Alicja Niedźwiadek
3. Magdalena Korzeniowska, Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Puchaczowie, op. Celina 
Michalska

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Wi-
cestarosta Łęczyński Kazimierz Budka. Nagrody 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

UROCZYSTE 
WRĘCZENIE NAGRÓD 

LAUREATOM KONKURSU 

„TALERZ ZDROWIA”

Laureaci konkursu razem z Wicestarostą

Od lewej: Mer Miasta Goła Przystań Anatolij P. 

Negra wraz z małżonką Lidyą, Starosta Łęczyński 

Adam Niwiński, Wicestarosta Kazimierz Budka, 

Członek Zarządu Zbigniew Rutkowski.

Delegacja Powiatu Łęczyńskiego składa wieniec pod 

Krzyżem na placu Powstań Narodowych

Dzieci czynnie uczestniczyły w uroczystościach
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Życie i twórczość Janusza Korczaka 
– konkurs na prezentację multimedial-
ną, Portret Króla Maciusia I – konkurs 
plastyczny; zajęcia plastyczne z nauką 
sztuki zdobienia przedmiotów metodą 
decoupage, filcowania, malowania na 
szkle, wykonywania biżuterii – to głów-

ne, chociaż niejedyne efekty projektu 
„Dzieci! Dumne miejcie zamiary…” 
(cytat z Korczaka) finansowanego przez 
Fundację Przyjaciółka, który realizowała 
świetlica profilaktyczno–wychowawcza 
przy gimnazjum w Spiczynie, prowa-

dzona przez Stowarzyszenie „Nasza 
świetlica – pomocna dłoń”. 

Odbyły się też zajęcia informa-

tyczno - biblioteczne oraz warsztaty 
fotograficzne, z nauką fotografowania i 
obróbką wykonanych zdjęć w photosho-

pie. Ich efektem była wystawa fotografii. 
Dokonania młodych twórców prezento-

wane były też na lokalnych imprezach: 

Majówce w Zawieprzycach, Światowym 
Zjeździe Federacji Łąkarstwa w Łęcznej, 
Dożynkach powiatowych w Milejowie.

Uczestnictwo w projekcie dało 
ponadto dzieciom możliwość pojecha-

nia na wycieczkę do Lublina, podczas 
której obejrzały spektakl „Tymoteusz i 
psiuńcio” wystawiony przez  Teatr Lalki 
i Aktora im. J.Ch. Andersena. Młodzi 
fotoamatorzy wzbogacili się o dobrej 
klasy aparat fotograficzny.  

Świetlica ze Spiczyna została też 
zaproszona na zjazd świetlic do Hołowna 
do Krainy Rumianku. – Było to wspaniałe 

przeżycie – uważają uczestnicy zjazdu. 
Gry i zabawy terenowe, potem prezentacje 

artystyczne każdej ze świetlic. A na koniec 

niespodzianka, Kilka dni potem Fundacja 

Przyjaciółka przysłała dla naszej świetlicy 

dwie duże paczki  z olbrzymią ilością gier 

stolikowych – opowiadają dzieci. 
         M. Bicz i E. Chabroszewska 

Dumne miejcie zamiary 5 listopada odbyło się w Sali 

Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego 

wręczenie stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów najlepszym uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa 

lubelskiego. 

W  g r o n i e  w y r ó ż n i o n y c h 
uczniów znaleźli się dwaj ucznio-

wie Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 
Bol ivara  w Milejowie:  Tomasz 
Kraska z klasy II Liceum Ogólno-

kształcącego, który uzyskał w roku 
szkolny 2011/12 średnią ocen 5,34 
oraz  Łukasz Frankowski z klasy 
IV Technikum Informatycznego 
ze średnią ocen w minionym roku 
szkolnym 4,83. 

Obaj uczniowie wyróżniają się 
nie tylko w nauce, ale aktywnie 
uczestniczą w życiu szkoły. Dodat-
kowo Tomasz Kraska jest zwycięzcą 
Powiatowego Konkursu Krasomów-

czego, zaś Łukasz Frankowski Powia-

towego Konkursu Matematycznego 
„Pomyśl logicznie”.

Powyższe stypendia nie są je-

dyną formą nagradzania szczególnie 
uzdolnionej młodzieży w „Boliva-

rze”, gdyż dzięki staraniom dyrekcji, 
grona pedagogicznego oraz mło-

dzieży szkoła pozyskała dodatkową 
kwotę 7 000 zł na stypendia dla osób 
osiągających dobre wyniki w nauce 
i znajdujących się 
w trudnej sytu-

acji materialnej. 
Środki uzyskane 
na ten cel z kon-

kursów ogłoszo-

nych przez dwie 
fundacje pozwo-

liły na przyznanie 
siedmiu osobom 
stypendiów  wy-

sokości 1000 zł 
każde. Warunkiem 

uzyskania stypendium weryfikowa-

nego  we wniosku przez fundacje 
jest osiągnięcie średniej ocen powy-

żej 4,00 oraz złożenie wymaganej 
dokumentacji. Koordynatorem  tych 
działań jest  pedagog szkolny  p. 
Aneta Krawczyk. 

Warto również wspomnieć, że na 
zakończenie każdego roku szkolnego 
wszyscy uczniowie, którzy uzyskują 
średnią powyżej 4,00, otrzymują 
również jednorazowe stypendium 
ze środków Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej.

Stypendyści z „Bolivara”

8 listopada 2012 r. młodzież klas 

drugich i czwartych ZSG wzięła 

udział w warsztatach psychologicz-

nych prowadzonych przez absolwen-

tów warszawskiej Szkoły Wyższej 

Psychologii Społecznej: Małgorzatę 

Kowalewską i Marka Kozłowskiego.

Warsztaty prowadzone są w ramach 
projektu Strefa Młodzieży SWPS i 
skierowane do uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych i nauczycieli. Warsz-

taty zachęcają do samodoskonalenia, 
kształtowania kreatywności i przedsię-

biorczości. Uczniowie mają możliwość 
doskonalenia kompetencji osobistych: 
komunikatywności, autoprezentacji, 
asertywności.

Klasy drugie uczestniczyły w zaję-

ciach pt. „Efektywna nauka – naucz się, 
jak się uczyć”. Głównym ich celem było 
uświadomienie, że skuteczne uczenie 
się polega na trwałym zapamiętywaniu, 
a nie na przysłowiowym „zakuwaniu”. 
Pomocne są w tym techniki efektyw-

nego uczenia się, które nie tylko po-

zwalają zaoszczędzić czas i energię, ale 
także rozwijają potencjał intelektualny 
i kreatywność. Podczas warsztatów 
uczniowie dowiedzieli się: Jak treningi 
pamięci wpływają na zdolności po-

znawcze? Co to są mapy myśli? Czy 
szybka nauka jest efektywna? Na czym 
polegają strategie mnemoniczne? Jak 
sporządzać notatki? Prowadzący zajęcia 
przypomnieli, że najważniejszym czyn-

nikiem wpływającym na łatwość przy-

swajania informacji jest koncentracja. 
Bez umiejętności skupienia się żadna z 
powyższych czynności nie przyniesie 
wymaganych rezultatów.

W warsztatach „Matura nie taka 
straszna jak o niej mówią. Jak opanować 
stres przed maturą” wzięli udział ucznio-

wie klasach czwartych. Stres towarzy-

szy człowiekowi każdego dnia z różnym 
natężeniem. Wielokrotnie odczuwa 
jego mobilizują-

cy - dobroczynny 
wpływ, niekiedy 
jednak paraliżu-

je. Dla uczniów 
klas czwartych 
na pewno stre-

sujący jest okres 
przedmaturalny. 
Zaczynają odczu-

wać narastające 
zdenerwowanie, 
mają kłopoty z 
zasypianiem, to-

warzyszą im bóle brzucha, pojawiają 
się uporczywe myśli krążące wokół 
tych samych pytań: z jaką oceną zdam, 
co będzie jeśli nie zaliczę, jakie mogą 
być pytania, z czego się przygotowy-

wać? Prowadzący warsztaty pokazali, 
że stres przed egzaminem nie musi 
wcale paraliżować, ponieważ wzrost 
poziomu adrenaliny powoduje lepszą 
pracę mózgu. Dobry stres mobilizuje 
do działania, sprawia, że człowiek lepiej 
się organizuje i opracowuje strategię 
radzenia sobie z trudną sytuacją.

„O sztuce autoprezentacji – czyli 
jak skutecznie manipulować wywie-

ranym wrażeniem” to temat kolejnych 
warsztatów skierowanych do uczniów 
klas trzecich, które odbyły  się 19 
listopada.

Warsztaty psychologiczne

W centrum miasta na  deptaku, znaj-
duje się sklep Bardotka, gdzie podobno 
spełniają się marzenia kobiet. Brzmi jak 
bajka? Może trochę, ale właścicielka skle-

pu - brafitterka oferuje swoim klientkom 
profesjonalny dobór bielizny i szeroki 
wybór nie tylko modeli, ale i rozmiarów.

Sklep powstał z myślą o kobietach, 
które wiedzą już, jaki rozmiar stanika 
powinny nosić, oraz tych, które wciąż 
poszukują. 3 listopada 2012 roku na 
otwarcie sklepu zorganizowana została 

lekcja brafittingu czyli spotkania w czasie 
którego panie mogły się dowiedzieć jak 
prawidłowo dobierać biustonosz, jakie 
są skutki noszenia źle dobranej bielizny, 
mogły zobaczyć jakie typy biustonoszy 
dobierać do różnych kreacji. Panie, które 
nie miały okazji uczestniczyć w spotkaniu, 
nie muszą się martwić gdyż właścicielka 
sklepu doskonale zna tajniki odpowied-

niego doboru i zakładania biustonosza, 
niezależnie od rozmiaru i jest zawsze do 
dyspozycji klientek sklepu. (r)

Coś dla kobiet

Jeszcze pięć lat temu to specjaliści 
z Łęcznej podglądali działanie i pracę 
oddziału oparzeniowego w Gryficach. 
Dziś rolę się odwróciły i specjaliści z 
Gryfic goszczą w grodzie dzika.

W połowie listopada goście z 
Zachodniopomorskiego Centrum Le-

czenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii 
Plastycznej odwiedzili  SPZOZ w 
Łęcznej. Podpatrywali pracę, zastoso-

wane rozwiązania i oglądali doskonały 
sprzęt na oddziale zarządzanym przez 
prof. Jerzego Strużynę. Goście byli 
pod wrażeniem naszego WCLO. Teraz 
część rozwiązań chcą przenieść do 

Podglądają naszych
Gryfic gdzie rozbudowana zostanie opa-

rzeniówka, a także powstanie ośrodek 
leczenia hiperbarią.                       GK

Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-

czy w Podgłębokiem gościł niedawno 
uczestników programu „Bitwa na głosy”. 
Na spotkanie z dziewczynami przyjechały 
osoby, które razem z Beatą Kozidrak two-

rzyły drużynę w programie talent show w 
TVP2. Byli to : Natalia Nejman (24 lat, 
Łęczna), Ilona Rybak (26 lat, Lublin), 
Paulina Majewska (20 lat, Ostrów Lubel-
ski), Kacper Zubkowicz (19 lat, Horoszki 
Małe), Bartłomiej Wiater (19 lat, Lublin), 
Dawid Kowalski (21 lat, Łęczna).

Popołudniowe spotkanie rozpoczęło 
się od poznania kulis muzycznego progra-

mu. Uczestnicy dowiedzieli się jak zacho-

wują się i jakimi osobami są m.in. Beata 
Kozidrak, Liber, Piasek czy Ewa Farna. 
Zdaniem drużyny z Lubelszczyzny nikt 

nie „gwiazdorzył” wszyscy zachowywali 
się naturalnie bez wywyższania.

Później wychowanki Młodzie-

żowego  Ośrodka Wychowawczego 
w Podgłębokiem obejrzały zdjęcia z 
eliminacji i kolejnych odcinków pro-

gramu. Na podsumowanie spotkania 
wysłuchano śpiewu grupy, która zaśpie-

wała między innymi piosenkę Bajmu „O 
Tobie”. Nie zabrakło również występu 
utalentowanych wychowanek MOW w 
Podgłębokim. Dziewczęta zaśpiewały 
swoje ulubione utwory np. „Szukaj mnie” 
Edyty Geppert czy „Nieodporny rozum” 
Eweliny Lisowskiej. Powiedzenie, że 
muzyka łagodzi obyczaje potwierdziło 
się na tym spotkaniu.  

Grzegorz Kuczyński

Zespół „Bitwy” w Podgłębokim

Dobra pogoda pozwala bez prze-

szkód kontynuować prace przy rewi-

talizacji dwóch łęczyńskich rynków. 

Po kilkutygodniowej przerwie można 

już jeździć po nowej ulicy przed ra-

tuszem. Stary asfalt zamieniono na 

kostkę brukową, powstały także nowe 

miejsca parkingowe oraz chodnik.

Na Rynku I trwają prace przy ukła-

daniu nawierzchni z płyt granitowych 
oraz dekoracyjnej kostki brukowej. 
Przy fontannach zostały już wykonane 
podpory płyt i rozpoczęło się przykry-

wanie dużej fontanny. Do końca roku 
zaplanowano wybrukowanie większości 
placu. Równocześnie z pracami brukar-
skimi trwa budowa drugiego odcinka 
kanalizacji deszczowej.

Zakres prac na rynku przewiduje 
przebudowę nawierzchni, ulic i chod-

ników, ustawienie ozdobnych latarni 
i elementów małej architektury. Na 
płycie rynku powstaną dwie fontanny 
tzw. „place wodne’. Podczas prac przy 
rewitalizacji Rynku I wyremontowano 
już budynek Starego Ratusza. Uzu-

pełnieniem prac budowlanych będzie 
urządzenie zieleni i nasadzenie roślin 

ozdobnych. Prace prowadzone na ryn-

ku mają na celu przystosowanie go do 
pełnienia funkcji reprezentacyjnego 
placu miejskiego. Porządku na nowym 
rynku będą strzegły kamery monitorin-

gu miejskiego.
Ruszyły także prace przy budowie 

oświetlenia ulicznego na Rynku III. 
przewiduje kompleksowe zagospodaro-

wanie przestrzeni rynku. W przyszłym 
roku będzie przebudowany układ 
drogowy w rejonie ulic Rynek III, Plac 
Kanałowy i Łańcuchowska. Powstaną 
nowe drogi i 
chodniki oraz 
miejsca par-
kingowe.

Z myślą 
o najmłod-

szych zapla-

nowano bu-

dowę placu 
zabaw z wy-

posażeniem 
oraz plac z 
urządzeniami 
do ćwiczeń 
na świeżym 

Rynek i fontanna prawie gotowe
powietrzu. W ramach rewitalizacji 
odnowiono już 5 bloków, a teraz w ich 
otoczeniu rozmieszczone będą elemen-

ty małej architektury. Tereny zielone 
zostaną uporządkowane i uzupełnione 
o nowe nasadzenia. Dodatkowo zain-

stalowane zostaną kamery monitoringu 
miejskiego.

Rewitalizacja Rynku I i Rynku III 
jest realizowana w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków euro-

pejskich.
BD



7Wiadomości sportowe

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

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

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej. 
Na terenie powiatu łęczyńskiego i we Włodawie można ją otrzymać w urzę-

dach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. 
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach 
paliw.

Wydawca: REGIONALNE FORUM GOSPODARCZE

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

7

Zakończyła się runda jesienna roz-

grywek o mistrzostwo I ligi. Piłkarze 
GKS Bogdanki  z dorobkiem 25 punktów 
uplasowali na ósmym miejscu w tabeli. 
Zielono-czarni siedem razy cieszyli się z 
wygranej, cztery razy zremisowali i sześć 
razy musieli pogodzić się z porażką. 
Poprosiliśmy trenera drużyny – Piotra 
Rzepkę o podsumowanie jesieni.

Pojezierze: Bogdanka zajęła bez-

pieczne miejsce w tabeli, daleko od 

strefy spadkowej, jednak czy taki 

wynik pana satysfakcjonuje?

Piotr Rzepka: Na pewno liczyliśmy 
na więcej. To są młodzi, ambitni ludzie, 
którzy chcieliby dużo osiągnąć. Jednak ta 
pierwsza liga dzisiaj jest dobra. Są kluby 
takie jak Miedź Legnica czy GKS Tychy, 
gdzie występuje wielu zawodników, 
którzy do niedawna grali w Ekstraklasie. 
Ja jestem zadowolony, że robimy stałe 
postępy. Kiedy zaczynaliśmy w lecie 
traciliśmy punkty, brakowało nam do-

świadczenia. A teraz już było widać, że 
jesteśmy w stanie wygrać z Termaliką, 
GKS-em Tychy czy Wartą Poznań.

Pojezierze: Można powiedzieć, że 

zespół stale się rozwija.

P. Rzepka: Tak i to bardzo dobrze 
rokuje na wiosnę. Ja wierzę w tych chło-

paków. Wiosną będziemy mieć dużo lep-

szy kalendarz, wszyscy, poza Termaliką, 
przyjadą do nas. W poprzednim roku, wy-

grywaliśmy większość meczów u siebie. 
Teraz musimy jeszcze dorzucić punkty na 
wyjeździe. Trochę nam brakowało tych 
zwycięskich serii, ale tu jest motywacja 
do bycia coraz lepszym i w pewnym mo-

mencie to się przełoży na wyniki. 
Pojezierze: Wyniki spotkań Bog-

danki potwierdzają regułę, że gospo-

darzom pomagają ściany. 

P. Rzepka: Jak gramy na własnym 
boisku, to jest więcej pewności siebie. 
Jednak szkoda, bo wiele meczów wy-

jazdowych, które przegraliśmy albo 

zremisowaliśmy, mogło się skończyć 
innym wynikiem. 

Pojezierze: Jaki jest największy 

atut tej drużyny?

P. Rzepka: Możemy się ciągle 
rozwijać. Wiele drużyn, które są przed 
nami, nie będą grały wiosną dużo lepiej. 
Nasi zawodnicy są młodzi, pochodzą z 
tego regionu, a to duży plus. Nawet na 
ogólnopolskich antenach mówi się, że 
nie ma drugiego takiego klubu, gdzie 
siedmiu na boisku jest stąd, a jeszcze iluś 
trenuje czy jest kontuzjowanych. 

Pojezierze: Stawia więc pan na 

wychowanków i innych młodych za-

wodników z Lubelszczyzny.

P. Rzepka: Do tego trochę nas 
zmusiła sytuacja, ale oni pokazują, że na 
wiele ich stać. Na pewno nie damy rady 
grać tylko miejscowymi chłopakami. 
Myślę jednak, że dwa, trzy silne ogniwa 
w zespole i się okaże, że ta młodzież 
na Lubelszczyźnie też jest zdolna i nie 
powinna mieć kompleksów. 

Pojezierze: Jakie formacje nale-

żałoby wzmocnić w czasie tej zimowej 

przerwy?

P. Rzepka: Na pewno lepiej musi 
funkcjonować środek ofensywny pomocy 
i boki obrony, które długo się szukały, ale 
teraz widzę, że jest duży postęp na tych 
pozycjach. Ja ciągle powtarzam zawod-

nikom – wczoraj muszę być słabszy niż 
dzisiaj, a jutro muszę być jeszcze lepszy. 
Moim obowiązkiem jest to, żeby oni byli 
coraz lepsi. Ja bym chciał, żeby każdy 
zawodnik się rozwijał. 

Pojezierze: Jak będą przebiegały 

przygotowania do rundy wiosennej?

P. Rzepka: Do 10 grudnia mamy 
okres roztrenowania. Będziemy ćwiczyć 
co drugi dzień, obciążenia będą dużo 
mniejsze. Mamy sporo kontuzji, dlatego 
trzeba spoglądać bardzo uważnie, bo to 
są poważne sprawy. Ci wszyscy, którzy 
jesienią byli z nami, muszą pokazać na 

wiosnę, że zrobili krok do przodu. Po 
przerwie wrócimy do treningów siódme-

go stycznia. Na pewno przeprowadzimy 
badania wydolnościowe. A potem będzie-

my mieli dziewięć tygodni, które trzeba 
będzie dobrze przepracować.

Pojezierze: Dobrze, czyli jak?

P. Rzepka: Już dzisiaj wiadomo, że 
zagramy z ekstraklasowymi drużynami 
– Koroną Kielce, Polonią Warszawa 
i Legią Warszawa. Mamy też bardzo 
dobre stosunki z klubami ukraińskimi – 
Wołyń Łuck, Karpaty Lwów, może tam 
też zagramy. Nawet jeśli to będą srogie 
lekcje. My ciężko pracujemy i chcemy 
robić postępy. W grach towarzyskich 
najważniejsza będzie nauka a nie wynik, 
zwyciężać wolimy w grach ligowych.

Pojezierze: A czy w planach na 

dalszą przyszłość jest myśl o powrocie 

do Ekstraklasy?

P. Rzepka: Ten region zasługuje, 
żeby mieć drużynę w Ekstraklasie, 
chcielibyśmy, żeby tutaj przyjeżdżała 
Legia, Wisła i Lech, bo ludzie to lubią, 
a piłka nożna jest grą dla kibiców. Jeżeli 
będziemy wygrywać dużo meczów, to 
kto wie, może coś się urodzi. My zro-

bimy wszystko, żeby wygrać większość 
meczów, ale czy będziemy robić na tyle 
szybkie postępy? W pierwszej lidze jest 
dużo silnych zespołów.

Pojezierze: Jak obecnie układają 

się relacje klubu z kibicami?

P. Rzepka: Jest ciężka sytuacja. 
Tyle lat był Górnik Łęczna, wszyscy się 
przywiązali do tej nazwy. Ja zawsze by-

łem zwolennikiem tego, żeby szanować 
barwy, nazwę. Nie było mnie jeszcze w 
klubie, kiedy nastąpiła zmiana nazwy. My 
chcemy kibiców. Wiem, że piłkarze lepiej 
grają, jak jest gorący doping. Chciałbym, 
żeby w Łęcznej zawsze był komplet, żeby 
było głośno, dużo ludzi.

Rozmawiała: 

Katarzyna Gileta-Klępka

Lubelszczyzna zasługuje na Ekstraklasę
Rozmowa z Piotrem Rzepką, trenerem GKS Bogdanki

Dziesiątego listopada w Ludwinie 

odbył się IV Barbórkowy Turniej Old-

boyów w halowej piłce nożnej. 

W turnieju wzięło udział 6 drużyn: 
ZZ Górników w Polsce Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A., NSZZ „Solidarność” 
LW „Bogdanka” S.A., Ludwiniak Lu-

dwin, TKKF „Chemik” Puławy, TKKF 
„Skarbek”, Reprezentacja Śląskiej Ligi 
Górniczej. W turnieju brali udział zawod-

nicy w wieku powyżej 30 lat. 

Turniej rozgrywany był w dwoch 
grupach. Grupa I: ZZ Górników LW „Bog-

danka” S.A., TKKF „Skarbek”, Ludwiniak 
Ludwin. Grupa II: NSZZ „Solidarność LW 

„Bogdanka” S.A., TKKF „Chemik” Puła-

wy, Reprezentacja Śląskiej Ligi Górniczej. 
Widowiskowo piłkarską rywalizację rozpo-

częli piłkarze reprezentujący ZZ Górników 
w Polsce LW „Bogdanka” S.A., którzy 
pokonali TKKF „Skarbek” 15:1. Wysokim 
zwycięstwem, jeżeli chodzi o fazę grupową 
turnieju, zakończył się również ich mecz z 
Ludwiniakiem Ludwin, którego pokonali 
7:0. Pozostałe mecze tej części turnieju były 
wyrównane, zacięte i każdy z zespołów 

mógł przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść. Szczególnie NSZZ 
„Solidarność LW „Bogdanka” S.A z 
Reprezentacją Śląskiej Ligi Górniczej 
(4:4), TKKF „Skarbek” z Ludwinia-

kiem Ludwin (3:3) i TKKF „Chemik” 
Puławy z Reprezentacją Śląskiej Ligi 
Górniczej (1:1). 

W półfinałach turnieju Reprezen-

tacja Śląskiej Ligi Górniczej została 
rozgromiona przez drużynę ZZ Gór-
ników w Polsce LW „Bogdanka” S.A 

7:0, zaś w drugim NSZZ „Solidarność LW 
„Bogdanka” S.A. zwyciężyła Ludwiniaka Lu-

dwin 3:1. W finale IV Barbórkowego Turnieju 
Oldboyów zawodnicy ZZ Górników w Polsce 
LW „Bogdanka” S.A urządzili sobie po raz 
czwarty tego dnia ostre strzelanie, wygrywając 
z NSZZ „Solidarność LW „Bogdanka” S.A 
aż! 10:0. Trzecie miejsce przypadło w udziale 
Reprezentacji Śląskiej Ligi Górniczej, która 
w meczu o to miejsce pokonała Ludwiniak 
Ludwin 4:2. W meczu o piąte miejsce TKKF 
„Chemik” Puławy okazał się lepszy od TKKF 
„Skarbek”, goście z Puław zwyciężyli bo-

wiem 5:1. Organizatorem turnieju był TKKF 
„Skarbek” działający przy Lubelskim Węglu 
„Bogdanka” S.A. Jak powiedział nam jeden 
z organizatorów turnieju Stanisław Bosak, 
piłkarskie boje toczyły się w miłej atmosferze 
i na dość wysokim poziomie. Sędziowali 
Zbigniew Osemek i Tomasz Cichy. 

Królem strzelców został Piotr Wójcik 
- ZZ Górników w Polsce „Bogdanka” S.A. 
Tytuł najlepszego zawodnika przypadł Ma-

teuszowi Piątkowi - Reprezentacja Śląskiej 
Ligi Górniczej. Najlepszym bramkarzem 
został Jarosław Mazurek - TKKF „Chemik” 
Puławy. Drużyna Fair Play - NSZZ „Soli-
darność” LW „Bogdanka” S.A.

Mariusz Łagodziński 

ZZ Górników znów zwycięski

Zakończyła się runda jesienna 

rozgrywek o mistrzostwo Polski w piłce 

nożnej kobiet. Mimo osłabień trener 

Mirosław Staniec wraz z piłkarkami 

stanął na wysokości zadania, osiągając 

dobre wyniki. 

Początek rozgrywek nie wskazywał, 
że będzie aż tak dobrze. Co prawda w 
pierwszej kolejce Górnik pokonał w Łęcz-

nej byłego medalistę ligi AZS Wrocław je-

den do zera ale można powiedzieć, że było 
to szczęśliwe zwycięstwo. Na dodatek w 
dwóch kolejnych meczach zielono-czarne 
nie zaznały smaku zwycięstwa. Najpierw 
zremisowały na wyjeździe z beniamin-

kiem ekstraklasy GOSiR Piaseczno 1:1, 
następnie zaś uległy na własnym boisku 
Mistrzowi Polski Unii Racibórz. 

Na szczęście pierwsza porażka przed 
własną publicznością nie załamała naszych 
piłkarek. Jak przystało na zdobywcę brązo-

wego medalu ostatniej edycji Mistrzostw 
Polski piłkarki z Łęcznej w kolejnych trzech 
meczach odniosły trzy zwycięstwa. Zaczęło 
się od zdecydowanej bo 4:0 wygranej z 
Pogonią szczecin Women. Następnie Górnik 
pokazał wyższość w meczu derbowym, po-

konując w Białej Podlasce miejscowy AZS 
PSW 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów 
na cztery minuty przed końcem regulamino-

wego czasu gry strzeliła Marta Krakowska, 
która  do Górnika przyszła właśnie z AZS 
PSW Biała Podlaska. Trzecią kolejną wy-

graną, było pokonanie na własnym boisku 
AZS UJ Kraków w stosunku 2:0. 

W ostatnich trzech meczach pierwszej 
części rozgrywek nasz zespół raz wygrał i 

dwa razy przegrał. Uznał wyższość na wy-

jazdach wicemistrza Polski Medyka Konin 
i Mitechu Żywiec. Na własnym boisku był 
bezlitosny wobec drugiego beniaminka 
ekstraligi KKP Bydgoszcz. Piłkarki z Byd-

goszczy nie będą miło wspominały pobytu 
na Lubelszczyźnie bowiem nasze piłkarki 
rozgromiły przeciwnika w stosunku 5:1. 

Niezwykle udane wyniki jesienią, pięć 
zwycięstw, jeden remis i trzy porażki, sto-

sunek bramek 15 strzelonych przy siedmiu 
straconych, sprawiły że GKS Górnik Łęczna 
zajmuje po rundzie jesiennej w tabeli trzecie 
miejsce. Do lidera tabeli Unii Racibórz co 
prawda traci osiem punktów zaś do wiceli-
dera Medyka Konin pięć, jednak biorąc pod 
uwagę przebudowę drużyny, zajmowane 
miejsce jest na pewno satysfakcjonujące. 
Jest też dobrą sytuacją wyjściową przed 
rundą wiosenną, aby powtórzyć osiągnię-

cie z poprzedniego sezonu i znów zdobyć 
brązowy medal Mistrzostw Polski. 

Na wiosnę będzie niezwykle cieka-

wie. Łęczyniankom po piętach depczą 
bowiem Mitech Żywiec i Pogoń Szczecin 
Women. Obie drużyny podobnie jak gór-
niczki po pierwszej części rozgrywek mają 
16 punktów. Dobrą pracę sztabu szkole-

niowego z piłkarkami z Łęcznej docenia 
trener kadry narodowej. Na konsultacji 
szkoleniowej reprezentacji Polski były 
Katarzyna Żak, Katarzyna Kiedrzynek, 
Katarzyna Daleszczyk i Agata Guściora. 
Z powodu kontuzji w zgrupowaniu nie 
wzięła udziału piąta z górniczek Marta 
Krakowska.

Mariusz Łagodziński

Udana runda piłkarek

20 listopada bieżącego roku, już 
po raz kolejny, w Gimnazjum nr 1 im. 
Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej 
przy ul. Piłsudskiego 12 został zorgani-
zowany koncert charytatywny na rzecz 
edukacji dziewczynki z Afryki. Catheri-
ne Mwanza ma 14 lat. Jest uczennicą kl. 
VIII Szkoły  Podstawowej w Chilumba 
w Zambii.

Inicjatorem akcji jest Szkolny 
Klub Wolontariatu „Samarytanie”, po-

wadzony przez Halinę Sulimę-Zielik, 
wspierany przez Samorząd Uczniowski 

z opiekunami  Danutą Szychtą –Za-

gwodzką i Moniką Guziak.
Popołudniowy koncert zgromadził 

liczną publiczność. Niewątpliwą atrak-

cją koncertu był występ  uczestników 
programu „ Bitwa na głosy”, przed-

stawicieli zespołu Beaty Kozidrak: 
Natalii Nejman i Dawida Kowalskiego 
wraz z przyjaciółmi. Warto zaznaczyć, 
że Natalia i Dawid są absolwentami 
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej i swoją 
obecnością chętnie  wspomogli szczyt-
ny cel koncertu. 

Idea wsparcia dla afrykańskich 
uczennic została zapoczątkowana gdy 
szkolni wolontariusze nawiązali kontakt 
z pracującym od 25 lat w Zambii księ-

dzem Janem Krzysztoniem. Ubiegło-

roczny koncert charytatywny pozwolił 
sfinansować naukę w szkole misyjnej 
zambijskiej uczennicy Precious Kan-

tondi. Tegoroczny dochód z koncertu i 
kiermaszu ciast w kwocie ok. 1000 zł 
zostanie przeznaczony na edukację dla 
Catherine Mwanza z Chilumba w Zambii 
oraz dla dzieci z Ośrodka Rewalidacyj-
no-Wychowawczego w Łęcznej.     

R. Brzozowski

“Jedynka” dla Catherine 
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Ogłoszenia drobne

Sprzedam gospodarstwo 66ar w tym: budynek 
mieszkalny 70m2, dwa budynki gospodarcze, 
sad, maliny itp., pole uprawne, drzewka ozdob-
ne,działka częściowo ogrodzona. Janowica 
gm. Cyców okolice Bogdanki. Cena 190tys do 
negocjacji. Tel. 885-800-201,797-055-259.
Sprzedam działkę budowlaną 15ar w Sta-
rej Wsi koło Łęcznej, narożną przy drodze 
asfaltowej, uzbrojona światło, woda, w 
sąsiedztwie nowopowstałych domów jedno-
rodzinnych. Cena 80tys zł możliwość kupna 
na raty. tel. 602-598-557.
Sprzedam mieszkanie M3 w Łęcznej ul. 
Obrońców Pokoju, 49,3m2, Ipietro w budyn-
ku trzy piętrowym, budynek ocieplony. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 604-784-238.
Sprzedam M6, III piętro, 87m2, ul. Gór-
nicza 10, stan b.dobry po remoncie. Cena 
320tyszł Tel.606-789-695.
Sprzedam dom 115m2 w Łęcznej, 67m2 
wykończone(parter), 50m2 (poddasze) do 
wykończenia, podpiwniczony, wolnostojący, 
pojedyńczy murowany garaż,woda, kana-
lizacja, przyłącza telefoniczne. Atrakcyjna 
Cena! tel. 606-761-752.
Sprzedam działkę budowlaną 96ar w Łęcz-
nej między Szpitalem a halą sportową. Tel. 
507-086-044.
Sprzedam M5,77m2 ul Staszica5,umeblo-
wane,zadbane,słoneczne Cena 290tys do 
negocjacji. Tel. 695-374-515.
Sprzedam AUDI A4 2002r 1,9 TDI, ABS, 
EPS, klima,130KM, 6biegów. Cena 21,500zł 
,tel 512-331-130.
Sprzedam PASSAT 1,8 benzyna+gaz 1993 r, 

kolor czerwień meksykańska, przegląd i OC 
ważny do czerwca. Cena 2tys do negocjacji 
tel. 513-853-448.
Kupię działkę pod garaże. Tel. 609-617-415.
Działkę rolno-budowlaną o pow. 1h 55ar 
przy trasie na poj. łęczyńsko-włodawskie w 
Kol. Ludwin, 4km od Łęcznej, uzbrojona, 
woda, prąd, gaz, kanalizacja przy ul. oświe-
tlonej, możliwość wykopania stawu. Cena 
2000tys/ar tel 609-617-415.
Wynajmę plac pod garaże przy ulicy Pił-
sudskiego 29 ( naprzeciwko DZIKA) tel 
508-581-214.
Sprzedam las dębowy 0,70ha w Kolonii 
Łuszczów.Tel. 502-949-350.
Sprzedam pralkę marki Daewoo, model 
DW500M w bardzo dobrym stanie. Mało 
używana. 100% sprawna. Cena 260zł tel. 
514-407-702.
Kupię działkę budowlaną w Łęcznej.tel.723-
811-055.
Zatrudnię ksiegową z bardzo dobra znajomo-
ścią pełnej ksiegowości i obsługą programów 
Rachmistrz, Rewizor. tel. 502-132-555
Korepetycje z języka rosyjskiego tel. 
797055259,536905618
FIRMOWE

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, 
żyrandole i lampki, oświetlenie 
LED, gniazda i włączniki oraz 
osprzęt elektryczny. Konkurencyjne 
ceny. Zapraszamy też do KOMISU 
DZIECIĘCEGO, który znajduje się 
w tym samym lokalu. Jana Pawła 
II 101A (budynek za Wamexem, 
wejście z boku).

Przy ładnej pogodzie mieszkańcy 
Łęcznej uczcili 94 rocznicę odzyskania 
niepodległości. Uroczystości rozpo-
częły się od mszy narodowej, następ-
nie zebrani przeszli na Plac Powstań 
Narodowych. Tam przy udziale wielu 
pocztów sztandarowych, przedstawi-
cieli instytucji i urzędów, a także licznie 
zebranych mieszkańców odbyły się 
przemowy starosty i burmistrza oraz 
Apel Poległych. Orkiestra górnicza 
odegrała wiązankę pieśni patriotycznych.
Tak uczczono rocznicę powrotu Polski, 
po 123 latach, na mapy świata.       BD

11 listopada 
w Łęcznej

Dzień Wszystkich Świętych już po raz 
trzeci był okazją do przeprowadzenia zbiór-
ki publicznej na rzecz ratowania nagrobków 
na cmentarzu parafi alnym w Łęcznej. 

Wolontariusze Komitetu Zbiórki 
Publicznej „Łęczna24.pl dla zniszczonych 
nagrobków h zebrali ponad dwa tysiące 
złotych które przeznaczone zostaną na 
prace konserwatorskie przy nagrobkach 
na łęczyńskiej nekropolii.

Trzecia już zbiórka komitetu działa-
jącego przy współpracy Lubelskiej Fun-
dacji Odnowy Zabytków została dobrze 
przyjęta przez odwiedzających cmentarz. 
Kwestę wspomagało siedmiu wolontariu-
szy. Rezultat to 2010,81 zł. Organizatorzy 
dziękują za życzliwość i przyłączenie się 
do zbiórki.                                       BD

Kwestowali

Pojezierze: Co planujesz? Skąd pomysł?
Kamil Bakiera: Niedawno w Łęcznej 

w klubie Retro Rocket obył się koncert 
Raggafaya, który zainspirował mnie do 
stworzenia cyklu imprez hiphopowych. Po-
prawiły się także warunki do występów. Już 
nie szczeniacka zabawa na miernym sprzę-
cie tylko dobre nagłośnienie i odpowiednio 
przygotowana do występów sala. Inspiracją 
do działania była także niedawna impreza 
na łęczyńskim skate parku. Tam pojawiła 
się masa pozytywnie nastawionych ludzi! 
To pokazuje, że w naszym mieście kultura 
hiphopowa ma się dobrze tylko brakuje 
inicjatyw. Dlatego powołaliśmy do życia 
„ToJestTo” organizację mającą promować 
hiphop w Łęcznej.
P: Kiedy pierwsze koncerty?

KB: Już 15 grudnia w Retro Rocket 
pojawi się Robak/Diset, Probelm/Brudny 
Wosk oraz moja skromna osoba. Najpierw 
nastawiamy się na undergroundowe grupy. 
Jeśli hiphop się przyjmie, a pierwsze 2-3 
imprezy okażą się niszą na łęczyńkim 
rynku to zaprosimy kogoś z wyższej 
półki. Wszystko tak naprawdę zależy od 
frekwencji na koncertach.
P: Czy ludzie chcą hiphopu w Łęcznej?

KB: Skoro teraz ludzie z 25-tys.
miasta jeżdżą na koncerty do Lubli-
na, Świdnika, Ryk, a nawet mniej-
szego Parczewa, żeby posłuchać hi-
phopu na żywo to czemu nie u nas?
Dajemy ludziom szansę posłuchania na 
żywo grup, które znają z płyt czy youtube. 
Jeśli Łęczna zaistniałaby na hiphopowej 
mapie Polski dużo prościej byłoby nam 
zaprosić tu kogoś bardziej znanego. 
Wszystko więc w rękach osób, które mogą 
przyjść na koncert.
P: To chyba zależy jeszcze od ceny biletu.

KB: Tak, ale my nie mamy zamiaru 
drenować kieszeni. Chcemy, żeby do 
Retro Rocket gdzie będą odbywały się 

koncerty mogła przyjść grupa znajomych, 
napić się piwa i przy okazji posłuchać 
dobrego koncertu. Dlatego pierwsza wej-
ściówka będzie kosztowała tylko 10 zło-
tych. Zależy nam na wysokiej frekwencji, 
bo to pozwoli nam fi nansować kolejnych 
artystów hiphopowych. Bardzo istotne jest 
w tym to, że oprócz gości spoza Łęcznej 
chcemy, aby na każdym koncercie zagrał 
ktoś z tego miasta. Mamy Arsenał , BZK 
czy Hesusa, a jest ich zapewne i więcej, 
bo młodzi ludzie nagrywają często w do-
mowym zaciszu. Będzie to dla nich szansa 
pokazania się szerszej publiczności. Dlate-
go  zapraszam takie osoby do kontaktu ze 
mną poprzez maila to-jest-to01@o2.pl lub 
konto faceboook ToJestTo.LLE

P: Gdzie można kupić bilet?
KB: W dzień koncertu czyli 15 

grudnia po godzinie 20 w Retro Rocket 
lub wcześniej w tym samym lokalu, 
albo sklepie sportowym w Stokrotce 
na ulicy Polnej. (Najprawdopodobniej 
przedsprzedaż ruszy 1 grudnia). Naprawdę 
serdecznie zapraszam. Jeśli inicjatywa 
się przyjmie kolejnym krokiem będzie 
łęczyński pojedynek hiphopowy, a może 
i większy otwarty koncert, ale nie wybie-
gajmy za daleko w przyszłość i skupmy 
się na najbliższej imprezie! 

„Bakiera” wystąpił m.in. na lubar-
towskim pojedynku hip-hopowym zajmując 
tam wysokie trzecie miejsce. W 2010 roku 
otrzymał nagrodę Burmistrza Łęcznej za 
promowanie miasta i działalność kultu-
ralną. W 2011 roku wydał płytę Na Bakier 
Ep promowaną przez trzy teledyski, które 
możecie zobaczyć na jego ofi cjalnym ka-
nale YT www.youtube.com/BakierWBK lub 
profi lu FB www.facebook.com/BakierWBK  
. Tam też znajdziecie wszystkie utwory, 
fi lmiki z koncertów i sporo innych rzeczy 
związanych z twórczością Kamila.

Grzegorz Kuczyński

Wyjść z podziemi
Od źle wspominanego występu Jamalu w trakcie Dni Łęcznej, podczas którego fani wielokrot-

nie wchodzili na scenę doprowadzając do przerwania koncertu minęło już 5 lat. Od tamtej pory hiphop 
w Łęcznej na dużej scenie nie zaistniał.  Teraz powstała inicjatywa, która może to odmienić. Kamil 
Bakiera, raper z Łęcznej, szykuje akcję, która ma przekonać mieszkańców Łęcznej do rapu.

Straż Miejska w Łęcznej ma nowego 
komendanta. Teraz służbą będzie kierowała 
kobieta. Pełniącą obowiązki komendanta 
została Joanna Wojciechowska, pracująca w 
Straży Miejskiej od początku jej powstania.

15 listopada z pracą w Łęcznej 
pożegnał się Paweł Bakiera, który SM 
kierował od sześciu lat czyli od początku 
jej powstania. Teraz przeszedł do pracy w 
Straży Miejskiej w Lublinie gdzie będzie 
pełnił funkcję zastępcy komendanta do 

spraw administracyjnych. Zastąpił tam 
Ewę Wróblewską-Smolarz podobno 
kojarzoną z ustawianym przetargiem na 
samochody służbowe. Paweł Bakiera 
powiedział, że w nowej pracy wykorzysta 
doświadczenie zdobyte w Łęcznej.

Straż Miejska w Łęcznej wykonuje za-
dania m.in. związane z ochroną porządku w 
miejscach publicznych, współdziałaniem z 
innymi służbami jak policja czy straż pożar-
na, czy monitoringiem Łęcznej.           GK

Głównym strażnikiem kobieta


