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Nowi policjanci  
w Łęcznej
Czytaj na str. 4

Na Starym Mieście  
w Łęcznej praca wre
Czytaj na str. 3

Pierwszym krokiem ku 
świadomemu proekologiczne-
mu działaniu będzie wymiana 
klasycznego oświetlenia na le-
dowe. Kolejnym ma być własna 
elektrownia słoneczna umiesz-
czona na dachu szpitala.

Wymiana oświetlenia na 
ledowe potrwa do końca roku. 
Według założeń projektu „Po-
prawa efektywności energe-
tycznej SP ZOZ w Łęcznej po-
przez wymianę oświetlenia  
na energooszczędne”  spowo-
duje to zmniejszenie zużycia 

energii i emisji gazów cieplar-
nianych aż o 43 proc. Projekt 
będzie współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, 
a jego całkowity koszt wynie-
sie 1,457 mln zł, w tym wkład 
Unii Europejskiej to 965,5 tys. 
zł. Zgodnie z projektem do wy-
miany pójdzie aż 2700 opraw 

Ekologicznie w 
łęczyńskim szpitalu

oświetlenia podstawowego  
i oświetlenia awaryjnego. Jed-
nocześnie zostanie wprowa-
dzony inteligentny system ste-
rowania i zarządzania oświetle-
niem, pozwalający m.in. na po-
miar zużycia energii i tworzenie 
rocznego sprawozdania.

Szpital w Łęcznej planu-
je też jeszcze inną inwestycję 
proekologiczną. Władze szpi-
tala chcą na budynku placówki 
zamontować panele fotowol-
taiczne. Sprawdzone zostały 
już warunki techniczne dachu 

i rozważano układ paneli pod 
względem najwyższej efek-
tywności. Jak mówi dyrektor 
Krzysztof Bojarski, to jednak 
sprawa przyszłości, bo pozy-
skanie funduszy będzie praw-
dopodobnie możliwe dopie-
ro w przyszłej perspektywie 
unijnej.
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Proekologiczne działania kojarzymy zwykle z produkcją 
energii, z wykorzystaniem do tego celu odnawialnych źródeł 
energii – wiatru, słońca, podziemnych źródeł ciepła... Jednak 
równie ważne jest ograniczanie zużycia energii; elektrycznej 
czy na przykład cieplnej. W szpitalu powiatowym w Łęcznej 
chcą zastosować oba sposoby. 

Szykuje się drogowy 
koszmar koło Piaseczna

Nie będzie referendum w sprawie odwo-
łania burmistrza bo zabrakło poparcia wśród 
mieszkańców. To sukces urzędującego burmi-
strza czy klęska organizatorów referendum?

Zdecydowanie to totalna porażka organiza-
torów wraz z radnym PIS-u M. Fijałkowskim, który 
włączył się w akcję. Wiele osób nadal nie może 
pogodzić się z przegraną w wyborach samorzą-
dowych i próbuje różnymi sposobami, bardziej 
lub mniej uczciwymi mnie zdyskredytować. Łęcz-
nianie jasno pokazali, że nie chcą politycznych 
awantur organizowanych przez niezadowolonych 
z wyników wyborów pieniaczy. Na marginesie 
mieszkańców również bardzo zdziwiła współ-
praca łęczyńskich radnych PIS-u z działaczem 
lewicowym.

5-kilometrowy odcinek 
drogi od Dąbrowy do Kaniwoli 
ma być wyremontowany. Jest 
to najczęściej wybierana droga 
dojazdu do jeziora Piaseczno od 
strony Ludwina, a więc z Łęcz-
nej, Lublina a nawet Świdnika 
– miast z których najczęściej 
przyjeżdżają turyści i właścicie-
le działek rekreacyjnych.

Starostwo Powiatowe  
w Łęcznej otrzymało dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na remont 5 km 
drogi powiatowej od Dąbrowy 
do Kaniwoli. Remont tego od-
cinka będzie kosztować prawie 
5 milionów złotych. Połowę, 
czyli 2,5 miliona złotych doło-
ży Rządowy Funduszu Rozwoju 
Dróg. Remont potrwa od 2 do 
3 miesięcy. Ten fragment jest 
w złym stanie i rzeczywiście od 
dawna domaga się remontu. 
Po modernizacji będzie można 
jeździć po równej nawierzchni, 
ponadto rowerzyści otrzymają 
bardzo potrzebną ścieżkę ro-

Działać 
dla 

mieszkańców 
Łęcznej

Samorządy w całej Polsce podnoszą ceny 
wody, a Łęczna zapowiada obniżkę. Jak to 
możliwe?

Od początku swojej kadencji zapowiada-
łem, że zrobię wszystko żeby minimalizować ob-
ciążenia mieszkańców opłatami komunalnymi. 
Z ogromną satysfakcją mogę potwierdzić, że to 
się udaje. Jesteśmy pozytywnym wyjątkiem na 
tle innych samorządów w Polsce, który w nowej 
taryfie nie podnosi opłaty za wodę i ścieki, a na-
wet proponuje obniżkę. Szeroko komentowały 
to media ogólnopolskie. To efekt właściwie za-
rządzanej spółki przez pana Radosława Tkaczyka. 
Elektronizacja rozliczeń, zdalne odczytywanie wo-
domierzy, minimalizowanie kosztów osobowych 
i odnawialne źródła energii to wszystko przynosi 

pozytywne efekty, odczuwalne 
przez mieszkańców. 

A co z ceną śmieci?
Opłata  śmiec iowa  od 

2019 roku pozostaje w Łęcz-
nej na tym samym niskim po-
ziomie (17 zł). Patrząc się na 
wzrost cen w sąsiednich sa-
morządach (Świdnik- 30 zł, 
Lublin – 28 zł) nie mówiąc już  
o opłatach ogólnopolskich, gdzie 
cena już dawno przekroczyła 30 
zł, nasi mieszkańcy powinni być 
zadowoleni. Dodatkowo pro-
ponujemy obniżenie należności 
o 30% dla osób z Kartą Dużej 
Rodziny.   

Teraz wróćmy do polity-
ki i cofnijmy się na moment 
do zimy. Sypało najmocniej  
od wielu lat, a pieniądze na od-
śnieżanie szybko się skończyły. 
Dlaczego? Kto zawinił? Czy to 
nie wtedy właśnie zaczęła się 
erozja koalicji w Radzie Miej-
skiej?

Z perspektywy czasu uwa-
żam, że był to błąd części rad-
nych, którzy zlekceważyli moje 
ostrzeżenia i tuż przed atakiem 
zimy drastycznie obcięli środ-
ki na odśnieżanie. Następnie  
ci sami radni próbowali przerzu-
cić na mnie winę za problemy  
z odśnieżaniem. 

Na tej samej sesji radni za-
brali również środki na oświe-
tlenie, co spowodowało, że  
na koniec maja wykorzystaliśmy 
już 90% pieniędzy przeznaczo-
nych na to zadanie. 

Czy to zerwanie sojuszy jest 
ostateczne, czy nie ma szans na 
powrót do poprzedniej koalicji 
dla dobra mieszkańców?

To koalicjanci PIS-u oka-
zali się osobami niesłownymi  
i z nieszczerymi intencjami. 
Swoimi działaniami doprowa-
dzili do utraty swojego zastęp-
cy burmistrza. Mam nadzieję, 
że moi przeciwnicy zrozumieją, 
że działanie według zasady „im 
gorzej tym lepiej” nie jest dzia-
łaniem przeciwko mojej osobie, 
ale przeciwko mieszkańcom 
Łęcznej. Analizując wydarzenia 
z ostatnich miesięcy mam pod-
stawy sądzić, że klubowi PIS nie 
zależało na trwałej współpracy. 
Mieszkańcy oczekują, aby dzia-
łacze PIS-u skupili się na pozyski-
waniu środków dla Łęcznej a nie 
walce o stanowiska.  

Dla dobra Łęcznej jestem 
otwarty na współpracę z każdym 
środowiskiem, ale w sposób 
uczciwy i oparty na poszanowa-
niu każdej ze stron.
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werową. Jest tylko jeden, ale 
bardzo poważny problem. Ter-
min prowadzenia remontu.

Niestety ktoś wymyślił,  
że remont ma ruszyć na po-
czątku wakacji, w samym szczy-

cie sezonu. Obecnie trwa już 
procedura przetargowa na 
wykonawcę prac. Podczas ich 
prowadzenia można natomiast 
spodziewać się zmian w orga-
nizacji ruchu, a co za tym idzie 
olbrzymich korków i utrudnień. 
A już teraz w szczególnie ładne 
dni są godziny w których samo-

chody poruszają się z prędko-
ścią 10 km/godz.

Mamy więc jednak na-
dzieję, że w Starostwie w Łęcz-
nej sięgną po jakieś pokłady 
rozsądku i remont nie zacznie 
się w czerwcu czy lipcu, czyli 
w okresie największego ruchu 
na drogach naszego Pojezierza. 
Skoro nie rozpoczęto go na wio-
snę, to teraz jedyny w miarę 

racjonalny termin rozpoczęcia 
prac to koniec września. 

Tylko czy można oczeki-
wać racjonalności działania? 
Pojezierze łęczyńskie od kil-
ku już lat, poza weekendami,  
nie cieszy się największą po-
pularnością, głównie z uwagi  
na słabą bazę turystyczną, re-
kreacyjną i gastronomiczną. 
Ludzie przyjeżdżają na jeden 
dzień i często wracają do do-
mów. Jeśli dołożymy jeszcze 
zwiększone problemy z dojaz-
dem, to mało kto będzie chciał 
tutaj wypoczywać. A podobno 
w strategiach rozwoju powiatu 
i gmin wpisany jest rozwój tury-
styki. Zadbamy o turystów?

(kr)
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KRONIKA ZDARZEŃ
Kradł paliwo na stacjach benzynowych

Łęczyńscy policjanci zatrzymali 19-latka z gminy Puchaczów. 
Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna zakładał do swojego 
auta skradzione wcześniej tablice rejestracyjne i jechał na stacje 
benzynowe, skąd kradł paliwo. 

Łęczyńscy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących kra-
dzieży paliwa na stacjach benzynowych zlokalizowanych w powie-
cie łęczyńskim. Policjanci na bieżąco analizowali zebrane w pro-
wadzonej sprawie informacje. Na podstawie ustaleń operacyjnych 
wytypowali sprawcę. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec gminy 
Puchaczów. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę 22 maja.

Jak ustalili funkcjonariusze 19-latek do swojego auta przykrę-
cał skradzione wcześniej tablice rejestracyjne oraz zaklejał naklej-
kę z hologramem na szybie. Tak przygotowanym pojazdem jechał 
tankować paliwo, po czym odjeżdżał nie płacąc za nie. Na terenie 
powiatu łęczyńskiego dokonał kradzieży blisko 140 litrów paliwa  
z trzech stacji benzynowych. Straty, które spowodował, oszacowa-
no na blisko 760 złotych. Według policjantów mężczyzna dokony-
wał kradzieży paliwa również na terenie innych powiatów. 

19-latek usłyszał już zarzuty kradzieży paliwa. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. 
Wysoka cena skradzionego paliwa.

Nie dała się oszukać
Czujnością wykazała się 20-latka, do której zadzwonił rzeko-

my przedstawiciel firmy zajmującej się wirtualną walutą. Polecił 
aby zainstalowała aplikację zdalnego pulpitu. Następnie poprosił 
o skopiowanie numeru konta. Kobieta o całej sprawie poinformo-
wała łęczyńskich policjantów. 

20-letnia mieszkanka gminy Głusk poinformowała funkcjo-
nariuszy, że jest posiadaczką konta Bitcoin. Z relacji zgłaszającej 
wynikało, że na jej numer telefonu zadzwonił mężczyzna, który 
podawał się za przedstawiciela firmy zajmującej się wirtualną wa-
lutą. W trakcie prowadzonej rozmowy kobieta oznajmiła, że jest 
zainteresowana zamknięciem swojego konta. Wówczas mężczyzna 
polecił jej aby zainstalowała aplikację ,,AnyDesk”. Jest to program 
umożliwiający zdalną obsługę pulpitu. Kobieta pobrała i zainstalo-
wała aplikację na swoim komputerze. Następnie oświadczył, aby 
zalogowała się na swoje konto bankowe, po czym polecił skopio-
wanie numeru konta. Kobieta zdecydowanie odmówiła wykonania 
takiego polecenia, wówczas rozmówca się rozłączył. 

20-latka natychmiast pojechała do banku i zablokowała 
swoje konto bankowe. Na szczęście jak się okazało nie straciła 
pieniędzy.

Oszust podawał się za pracownika banku
Łęczyńscy policjanci zostali poinformowani o kolejnym  

oszustwie. Tym razem oszust podawał się za pracownika banku  
i polecił mieszkańcowi gminy Milejów zainstalowanie oprogramo-
wania umożliwiającego zdalną obsługę pulpitu. 

W sobotę 1 maja do łęczyńskiej komendy zgłosił się 45–letni 
mieszkaniec gminy Milejów, który powiadomił o oszustwie. Z relacji 
mężczyzny wynikało, że zadzwonił do niego mężczyzna podający 
się za pracownika banku. Poinformował go, że ktoś usiłował wziąć 
kredyt na jego dane. Następnie polecił zainstalowanie aplikacji 
AnyDesk. Jest to program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu. 
Po czym podał numer telefonu do działu technicznego banku ce-
lem zablokowania tych kredytów.

45 – latek zadzwonił pod wskazany numer telefonu. Rozmów-
czynią okazała się kobieta mówiąca charakterystycznym wschod-
nim akcentem. Krok po kroku instruowała go co ma robić. Mężczy-
zna zainstalował aplikację mobilną do banku po czym się zalogował. 
Okazało się, że na jego koncie jest o kilkadziesiąt tysięcy więcej  
niż powinno być. Te pieniądze kobieta kazała przelać na inne kon-
to. Kiedy pojawiły się problemy z przelewem poleciła mężczyźnie 
zadzwonić na infolinię banku sprawdzić czy transakcja powiodła 
się. Zastrzegła jednak, aby w nic nie wtajemniczał pracowników 
infolinii ponieważ podejrzewają, że jeden z nich jest oszustem. Na 
szczęście, kiedy mężczyzna nawiązał telefoniczny kontakt z pracow-
nikiem infolinii, opowiedział o całej sytuacji, wówczas dostęp do 
jego konta został zablokowany.

Potrącona rowerzystka w szpitalu
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do 

którego doszło w miejscowości Stara Wieś w gminie Puchaczów.  
Kierujący pojazdem marki Toyota potrącił rowerzystkę. 

11 maja przed godziną 21.00 dyżurny łęczyńskich policjantów 
otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Stara 
Wieś. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący po-
jazdem marki Toyota, 39 – letni mieszkaniec Łęcznej wyjeżdżając  
z drogi podporządkowanej potrącił 72–letnią rowerzystkę. Mieszkan-
ka gminy Puchaczów została przewieziona do szpitala w Łęcznej. 

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Uważajmy na fałszywe sms
Łęczyńscy policjanci przestrzegają przed oszustami, którzy 

podszywają się pod PGE Polską Grupę Energetyczną. Nadawca 

wysyła fałszywe wiadomości sms z informacją o planowanym 
wyłączeniu prądu w związku z rzekomo nieuregulowanymi płat-
nościami. Taką wiadomość otrzymała mieszkanka gminy Cyców. 
Kobieta kliknęła w załączony do wiadomości link i we wskazane 
miejsce wpisała kod BLIK. Jak się potem okazało z konta kobiety 
zniknęło 1000 złotych.

11 maja do policjantów z łęczyńskiej komendy zgłosiła się  
34 – letnia mieszkanka gminy Cyców. Kobieta poinformowała, że 
została oszukana przez osobę, która  podawała się pod PGE Polską 
Grupę Energetyczną.

Jak się okazało kobieta dostała na swój numer telefonu wia-
domość sms o treści: ,,Na dzień 11.05 zaplanowano odłączenie 
energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności 3,46 zł. Za-
płać teraz na: https://cli.co/platnosc-pge-hkj45or.”  Kobieta weszła  
w załączony link i we wskazane miejsce wpisała wygenerowany kod 
BLIK. Następnie poprzez aplikację bankową potwierdziła transakcję. 
Jak się potem okazało z konta 34 – latki zniknęło 1000 złotych.

Pijany i bez uprawnień
Prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca  

Daewoo zatrzymany przez łęczyńską drogówkę w Jaszczowie.
W sobotę, 8 maja policjanci z łęczyńskiej drogówki w miej-

scowości Jaszczów (gmina Milejów) prowadzili pomiary prędkości 
pojazdów na drodze. Przed godziną 14.00 zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę daewoo. 41-letni mieszkaniec gminy Milejów 
w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h, jechał z prędkością 72 km/h. 

Jak się okazało, przekroczenie dopuszczalnej prędkości,  
nie było jedynym przewinieniem kierowcy. Mężczyzna miał bli-
sko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu  
w policyjnych bazach funkcjonariusze ustalili, że nie posiada upraw-
nień do kierowania.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości 
stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Potrącił autem policjanta
Za czynną napaść na policjanta oraz usiłowanie spowodowania 

ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu odpowie 22-letni mieszkaniec 
Lublina. Mężczyzna podczas próby zatrzymania go przez policjan-
tów na stacji paliw w Elizówce potrącił bmw jednego z funkcjona-
riuszy. Policjant trafił do szpitala. 20 maja sąd aresztował 22-latka 
na okres 3 miesięcy. 

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w rejonie 
stacji paliw w Elizówce. Policjanci z komisariatu w Niemcach uzyska-
li informację, że samochodem marki bmw mogą być przewożone 
narkotyki. Zgodnie z ustaleniami, kierowca miał zatrzymać się na 
stacji paliw. Tam też operacyjni zaplanowali zatrzymanie. Gdy tylko 
funkcjonariusze zobaczyli wytypowany pojazd, podeszli do niego  
i wylegitymowali się. Wówczas kierowca z impetem ruszył w kierunku 
jednego z policjantów i potrącił go samochodem. Następnie napast-
nik ruszył do ucieczki. Policjanci w kierunku opon uciekającego samo-
chodu oddali strzały z broni służbowej. To jednak nie powstrzymało 
kierowcy, który kontynuował ucieczkę. Mundurowi rozpoczęli pościg 
za bmw uciekającym w kierunku Lublina. W pewnym momencie  
kierowca porzucił auto na jednej z ulic i dalej uciekał pieszo.

Potrącony podczas zdarzenia policjant został zabrany do szpi-
tala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny. Zabez-
pieczyli również pojazd, którym poruszał się sprawca. Prowadzone 
przez kryminalnych z KMP w Lublinie czynności pozwoliły na ustalenie 
jego personaliów, a także dwójki podróżujących z nim pasażerów.

Mężczyzną, który kierował bmw i próbował rozjechać funk-
cjonariusza na służbie był 22-letni mieszkaniec Lublina, notowany 
wcześniej za przestępstwa narkotykowe. Policjanci doprowadzili 
go do prokuratury. Za czynną napaść na policjanta oraz usiłowa-
nie spowodowania ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu grozi mu 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Znaleźli marihuanę i plantację konopi
Policjanci zatrzymali 28-latka, który w kotłowni uprawniał ko-

nopie, a wytworzone narkotyki przechowywał w słoikach. Łącznie 
funkcjonariusze zabezpieczyli blisko pół kilograma marihuany. 

Realizacja sprawy była efektem ustaleń operacyjnych funkcjo-
nariuszy z wydziału zajmującego się przestępczością narkotykową 
KMP w Lublinie. Z informacji kryminalnych wynikało, że 28-letni 
mężczyzna może zajmować się wytwarzaniem narkotyków.  

Policjanci podczas przeszukania zajmowanego przez mężczy-
znę domu natrafili na podejrzaną ściankę w kotłowni. Podczas do-
kładnego sprawdzania okazało się, że za płytą pilśniową znajduje 
się specjalnie odgrodzony fragment pomieszczenia. Tam mężczy-
zna stworzył odpowiednie warunki do uprawy konopi. Dodatkowo  
w szafce funkcjonariusze natrafili na słoiki z marihuaną. Łącznie 
zabezpieczono blisko pół kilograma suszu.

Mieszkaniec powiatu lubelskiego został zatrzymany. Usłyszał 
zarzuty uprawy i wytworzenia znacznych ilości narkotyków. Grozi 
mu od 3 do 15 lat więzienia.

Sprawca wykryty po ponad 2 latach
Nie pomogła kominiarka i rękawiczki. Sprawca brutalnego 

napadu nie uniknie odpowiedzialności. Po 2.5 roku od rozboju 
policjanci dzięki śladom biologicznym ustalili sprawcę, który przed 
domem zaatakował mieszkańca Lublina. Wszedł za nim na posesję 
i do garażu, tam pobił go i skrępował taśmą samozaciskową. 

Do napadu doszło w październiku 2018 roku. Sprawca czekał 
na wcześniej wytypowanego mieszkańca dzielnicy Ponikwoda. Gdy 
mężczyzna wrócił do domu, wszedł za nim na posesję i do garażu, 
po czym zaatakował. Mężczyzna był bity po całym ciele oraz skrę-
powany taśmą samozaciskową. Sprawca z domu skradł zegarki, 
pieniądze, złoty łańcuszek oraz telefon komórkowy. Łączne straty 
oszacowano na ponad 7 tysięcy złotych. Pokrzywdzony po zdarze-
niu nie potrafił opisać napastnika. Mężczyzna był zamaskowany.

Policjanci na miejscu przeprowadzili skrupulatne oględziny  
i dokładnie zabezpieczyli wszystkie ślady. Utrwalone dowody oka-
zały się być kluczowe. Jeden ze śladów biologicznych pozwolił po-
wiązać sprawę z 22-letnim mieszkańcem Lublina. Jak się okazało 
sprawca przebywa w areszcie śledczym w związku z innym rozbo-
jem. Teraz 22-latek usłyszał kolejny zarzut związany z napadem.  
Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.

Do szpitala po zderzeniu rowerzystów
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w którym doszło 

do kolizji rowerzystów na ścieżce rowerowej. Kobieta biorąca udział 
w zajściu z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

13 maja po godzinie 16:40 dyżurny świdnickiej komendy policji 
otrzymał informację o zderzeniu się rowerzystów na Alei Lotników 
Polskich w Świdniku. Jak ustalili policjanci, do zdarzenia doszło  
na ścieżce rowerowej. 13-letni rowerzysta wyprzedzał 74-letnią 
rowerzystkę. Podczas wyprzedzania kobieta wykonała manewr 
skrętu nie sygnalizując go. Doszło do kolizji rowerów, w wyniku któ-
rej kobieta wywróciła się i doznała urazu nogi. Karetką pogotowia 
została przewieziona do szpitala. 74-latka była trzeźwa.

Wyglądało groźnie
W godzinach porannych na drodze ekspresowej doszło  

do groźnie wyglądającej kolizji. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe 
jadące w kierunku Lublina. 

10 maja po godzinie 7:30 na drodze ekspresowej S-17 przed 
Węzłem Felin doszło do wypadku drogowego. Jak ustalili policjan-
ci kierowca pojazdu marki Hyundai, 33-letni obywatel Ukrainy, 
podczas nieprawidłowego manewru zmiany pasa ruchu uderzył 
w tył pojazdu marki Renault kierowanego przez 37-letnią kobietę. 
Wytrącony z toru jazdy renault wjechał w bariery energochłonne, 
natomiast hyundai przewrócił się na bok.

Na miejscu interweniowała straż pożarna oraz pogotowie.  
Na szczęście nikomu z uczestników zdarzenia nic poważnego się 
nie stało. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został 
ukarany mandatem karnym.

opr. nor
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W obchodach uczestniczyli przedstawicie-
le środowiska Piłsudczyków: Tomasz Dyzma -  
prezes Lubelskiego Oddziału Związku Piłsudczy-

ków, Lech Marczak - członek Zarządu Główne-
go Związku Piłsudczyków w Warszawie, prezes 
Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy 
RP oraz Ryszard Gołąb, członek oddziału lubel-
skiego ZOR RP. 

Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Zbigniew 

Rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego

Wojciechowski - wicemarszałek wojewódz-
twa lubelskiego, gminę Cyców reprezentowała  
delegacja: przewodnicząca Rady Gminy Cyców 
Violetta Tobiasz, wójt gminy Cyców Wiesław 
Pikuła oraz zastępca wójta Marta Dyszewska.  
W imieniu Zespołu Szkół w Cycowie: dyrektor ze-
społu szkół Zbigniew Rutkowski oraz wicedyrekto-
rzy, Małgorzata Cybulska i Violetta Marciniak.

 TC, fot. UG Cyców 

Uroczystości upamiętniające 86. rocznicę śmierci marszałka Józefa  
Piłsudskiego odbyły 12 maja, przy pomniku poświęconym bohaterom wojny  
polsko-bolszewickiej. 

Po kilku latach przerwy roboty budowlane 
powróciły na Stare Miasto w Łęcznej. Tym ra-
zem zajęto się Rynkiem II oraz wieloma uliczka-
mi w jego otoczeniu, nieobjętymi rewitalizacją 
sprzed lat. 

Na Stare Miasto od strony osiedla Samsono-
wicza dostaniemy się już nową kładką nad ulicą 

Lubelską. Jej budowa wskazywana była w trakcie 
konsultacji społecznej przez mieszkańców i zyska-
ła wsparcie projektantów. 

Ulice Starego Miasta otrzymają nową kanali-
zację deszczową, chodniki, oświetlenie drogowe  
i oczywiście nawierzchnię. Zupełnie zmieni się Ry-
nek II. Już wyburzony został stojący na jego środku 
barak. Teraz dobrze widać wielkość tego placu,  
a jest on porównywalny do Rynku w Zamościu!! 
Prawda, że ciężko to sobie zobrazować? 

Mieliśmy taki właśnie plac, ale był zaniedba-
ny i popadał w ruinę. Teraz nabierze charakteru 
reprezentacyjnego. To tam będą mogły odbywać 

Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierw-
szych jego dniach obchodzone są trzy ważne święta: 1 maja 
- Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,  
3 maja – uchwalenie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie uczciła te dni wspólnie 
ze wszystkimi grupami przedszkolnymi z terenu gminy Cyców. 

Przedszkolaki trzymając w dłoniach białe i czerwone balony 
utworzyły „żywe” flagi Polski. Dzięki zaangażowaniu i pomocy wy-
chowawców, dzieci patriotyczne zadanie wykonały perfekcyjnie. 
Powiało aż 18 flag.  Jakże byłoby pięknie, gdyby powiała jedna, 
wspólna flaga…

Inicjatywa miała na celu krzewienie wartości i postaw patrio-
tycznych wśród młodego pokolenia. Balony zakupione zostały przez 
GBP w Cycowie.

5 maja 2021r. odbyły się eliminacje gmin-
ne 40. Małego Konkursu Recytatorskiego,  
którego organizatorem była Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Cycowie.  

W konkursie recytatorskim udział wzięło  
14  uczestników, którzy reprezentowali wszyst-
kie szkoły podstawowe z terenu gminy Cyców.  
Komisja konkursowa po wysłuchaniu interpretacji 
tekstów wszystkich uczestników wyłoniła zwycięz-
ców. Przy ocenie kierowała się następującymi kry-
teriami: dobór repertuaru, dykcja, interpretacja 
utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Nominacje 
do turnieju powiatowego otrzymały:

Julia Kwiecień – Szkoła Podstawowa  
w Świerszczowie (kl. II) ; Hanna Niewiadomska 
„Szklanka Przechwalanka” ;

Hanna Skórska - Zespół Szkół im. 7 PUL 
w Cycowie (kl. IV) ; Joanna Kulmowa „Pies  
i ogon, czyli rzecz o psychoanalizie” ;

Etap gminny 40. Małego Konkursu Recytatorskiego 
Klaudia Pikuła - Zespół Szkół im. 7 PUL 

w Cycowie (kl. VIII) ; Andrzej Waligórski  
„Recepta”.

Gratulacje dla laureatów i podziękowania 
dla wszystkich recytatorów oraz ich opieku-
nów. Wielkie brawa  należą się Hannie Skór-
skiej, która w turnieju powiatowym otrzymała 
wyróżnienie.

Powiały „żywe” flagi…

Na Starym Mieście w Łęcznej praca wre
się duże wydarzenia oraz koncerty. Przy samym pla-
cu budowana jest od podstaw gminna kamienica. 
Znajdą się w niej mieszkania komunalne, ale także 
miejsce na świetlicę oraz siedzibę klubu seniora. 
Z czasem i sąsiednie zabudowania będą musiały 

zmienić wygląd, aby nie odstawać od odnowione-
go rynku. Zmiany na Starym Mieście to także nowe 
skwerki służące odpoczynkowi i zabawie. Jeden  
z nich umiejscowiony zostanie pod nową kładką.

Na całość realizacji projektu Urząd Miejski 
w Łęcznej pozyskał dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej.

GK

dok. ze str. 1
Sytuacja samorządów  

w Polsce staje się coraz trud-
niejsza. Ubywa dochodów. Ile 
budżet Łęcznej stracił na ob-
niżce PIT do 17 procent, a także 
zwolnieniu z podatku osób do 
26 lat. Ile straci teraz miasto po 
Polskim Ładzie. Czy te zmiany 
nie zahamują niestety rozwoju 
Polski lokalnej?

W 2020 roku dochody po-
datkowe miasta zmniejszyły 
się o ponad 1,5 mln zł. Trud-
no dokładnie oszacować kon-
sekwencje kolejnych zmian.  
Z pewnością będą kilkumiliono-
we. Z jednej strony cieszymy się 
z proponowanych rozwiązań sys-
temowych a z drugiej martwimy, 
czy straty samorządowe zostaną 
wyrównane w uczciwy sposób 
przez stronę rządową. 

Dlaczego wniosek przebu-
dowy drogi w centrum Łęcznej 
najpierw znalazł się na liście 
rządowego  dofinansowania,  
a później z tej listy znikł? To re-
wanż byłego koalicjanta?

Nam również trudno w to 
uwierzyć. Po ocenie zespołu 
ekspertów powołanego przez 
Wojewodę Lubelskiego nasz 
wniosek został umieszczony 
na pierwszym miejscu w wo-
jewództwie na liście inwe-
stycji jednorocznych do dofi-
nansowania. Następnie lista 
ocenionych wniosków został 
skierowany do Prezesa Rady 
Ministrów i projekt Łęcznej 
spadł o ponad 200 pozycji w dół  
na listę rezerwową. Uważam,  
że mieszkańcy Łęcznej nie zasłu-

Działać dla mieszkańców Łęcznej
gują na takie potraktowanie. Co 
ciekawe żadna z dróg złożonych 
przez powiat łęczyński nie była 
na liście podstawowej na dofi-
nansowanie. Zespół Wojewody 
Lubelskiego bardzo nisko ocenił 
wnioski starostwa i umieścił je 
na liście rezerwowej. Z kolei  
w Warszawie przesunięto wnio-
ski powiatu na listę podstawo-
wą. W sprawie naszego projek-
tu zwróciliśmy się do premiera 
Mateusza Morawickiego oraz 
prezesa Jarosława Kaczyńskie-
go z prośbą o merytoryczne 
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
Czekamy na odpowiedź. 

Gmina Łęczna wsparła Gór-
nika Łęczna 100 tys. zł, zwalnia 
także stadion z podatku od nie-
ruchomości. Czy obserwując 
obecną grę zespołu uważa pan, 
że było warto?

Rozwój sportu i populary-
zacja kultury fizycznej jest zada-
niem własnym jednostek samo-
rządu terytorialnego. Dlatego 
przy podejmowaniu uchwał rada 
miejska nie miała wątpliwości co 
do zasadności przyznania środ-
ków i zastosowania zwolnień 
podatkowych. Zgodnie z infor-
macją uzyskaną od prezesów 
Górnika fundusze zostały prze-
kazane na zadania statutowe, 
czyli rozwój fizyczny dzieci i mło-
dzieży gminy Łęczna. Udzielona 
przez miasto pomoc to inwe-
stycja w zdrowie najmłodszych. 
Uważam, że spełniliśmy również 
oczekiwania bardzo dużej grupy 
społecznej, która od lat domaga-
ła się współfinansowania klubu 
przez miasto.  

Życie bardzo powoli wraca 
do jakiej takiej normalności. 
Polacy, ba wszyscy Europejczy-
cy szukają relaksu, rozrywki. 
Tymczasem moim zdaniem,  
z wszystkich obietnic wybor-
czych jednej właściwie wcale 
Pan nie zrealizował. Chodzi mi 
o ofertę kulturalną, o dostar-
czenie mieszkańcom szerokiej  
i atrakcyjnej możliwości spę-
dzania wolnego czasu. Przed 
pandemią jej nie było, czy przy-
najmniej teraz są już jakieś pla-
ny wykraczające poza kolejną 
wystawę malarstwa czy foto-
grafii w czym specjalizuje się 
nasze „Centrum Kultury”?

Pandemia pokrzyżowa-
ła plany wielu samorządom 
w zakresie oferty kulturalno 
– rozrywkowej. Jest nadzieja,  
że powoli wrócimy w tym zakre-
sie do normalności. Na szczęście 
nie zmarnowaliśmy tego czasu. 
Udało się nam zakupić kom-
pletny zestaw do realizacji kina 
plenerowego wraz z trybunami. 
W tym roku zakończymy przygo-
towanie 5 ha terenu, którego 
brakowało w Łęcznej pod orga-
nizację wielkich koncertów. Już 
teraz zapraszam na koncert Ka-
pel Ulicznych i Podwórkowych, 
który przeniesie się do Parku 
Podzamcze.  Cały czas ubole-
wam, że kilku radnych nie po-
parło mojego wniosku na utwo-
rzenie kina w Łęcznej, tak bardzo 
wyczekiwanego przez naszych 
mieszkańców. Gdyby nie ich de-
cyzja, kino już teraz zagościłoby 
w naszym mieście.  

Rozmawiał R. Nowosadzki
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Narodowy Instytut Wolno-
ści na początku 2021 roku rozpi-
sał konkurs grantowy w ramach 
Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich. Fundacje startu-
jące w konkursie mogły się starać  
o naprawdę duże pieniądze, nawet 
ponad 500 tys. zł, w czterech pro-
gramach. Wsparcie obywatelskich 
inicjatyw godne pochwały, tyle że 
już pierwsze decyzje o podziale 
pieniędzy ogłoszone pod koniec 
kwietnia wzbudziły kontrowersje 
i wątpliwości. Fundacja Rozwoju 
Powiatu Łęczyńskiego otrzyma 
przez dwa lata 235,5 tysięcy zł w 
ramach programu PROO 4 (roz-
wój instytucjonalny think tanków 
obywatelskich). Ma też możliwość 
otrzymania kolejnych 481 tysięcy 
zł z trwającego programu PROO 
1A (wsparcie działań misyjnych 
i rozwoju instytucjonalnego), bo 
zakwalifikowała się do drugiego 
etapu konkursu.

Kto słyszał o tej fundacji? Za-
pewne niewiele osób i nic dziwne-
go, bo Fundacja Rozwoju Powiatu 
Łęczyńskiego została zarejestrowa-
na całkiem niedawno – 21 stycznia, 
czyli zaledwie około miesiąca przed 
złożeniem wniosku o dofinansowa-
nie. Mimo to jej projekt został oce-
niony na maksymalne 100 punktów 
(dostała maksymalną ilość punktów 

W ostatnim czasie dużo 
działo się w lokalnej polityce. 
Najpierw rozłam w koalicji 
rządzącej w Radzie Miejskiej 
w Łęcznej. Nieudana próba 
wprowadzenia Mariusza Fijał-
kowskiego na fotel zastępcy 
przewodniczącego w radzie,  
a ostatecznie wybór Zbigniewa 
Łagodzińskiego, który do rady 
dostał się z tego samego komi-
tetu wyborczego. 

Dalej było odwołanie za-
stępczyni burmistrza Łęcznej 
Anny Cieślińskiej, tuż po wol-
cie w radzie koalicjanta z PiS. 
Na koniec tego politycznego 
spektaklu pojawił się wniosek 

Sprzdam działkę 29 ar z mediami 
w Witaniowie. T: 696 692 896

Sprzedam felgi aluminiowe Re-
nault 16 h i 17 h, 5 x 114,3. Do 

Megane III, Scenic III, Laguna III.
T: 605 231 439

Sprzedam blachę płaską kolor 
żółty RAL 1021, format 200cm x 

45cm x 0,5mm – 15 arkuszy. Cena 
16 zł za arkusz. T: 517 984 470

Sprzedam działkę budowla-
ną 43ar w Albertowie. Cena do 

uzgodnienia. T: 881 056 080
Sprzedam nowy dwustronny  

potykacz reklamowy z zaokrąglo-
nymi rogami formatu A2 z ramami 
zatrzaskowymi OWZ, folia zabez-
pieczająca przed promienieniami 
UV. Cena 170 zł. T: 500 295 677

WGN Biuro Nieruchomości 
w Łęcznej. 

Skutecznie sprzedajemy. 
Zadzwoń! tel. 513 686 864

Sprzedam działkę budowlaną,  
19 ar, woda, prąd, gaz. Zezulin, 

przy drodze asfaltowej. 
Tel. 513 686 864

Sprzedam gospodarstwo/siedlisko. 
Dom, budynki gospodarcze,  

5ha + nieużytki. Białka-Kolonia. 
Tel. 513 686 864

ogłoszenia drobne

Poseł i wiceminister aktywów pań-
stwowych Artur Soboń wybrany do sejmu 
głosami mieszkańców powiatu łęczyńskie-
go zapewniał, że węgiel z Bogdanki będzie 
wykorzystywany w nowej polskiej elek-
trowni w Starej Wsi tuż przy kopalni. Tym-
czasem wygląda na to, że rząd PIS wbija 
gwóźdź do trumny polskiego górnictwa  

i zapowiada jego zamknięcie najpóźniej  
za niecałe 28 lat (a może i dużo wcześniej).  
- Nie odpuszczę, żeby w Starej Wsi nie po-
wstała elektrownia zasilana przez Lubelski 
Węgiel. To jest moje najważniejsze zobowią-
zanie – podkreślał Artur Soboń na wybor-
czym spotkaniu w Łęcznej i mówił to niecałe 
2 lata temu.

Z tej obietnicy niewiele pozostało. Już 
pod koniec 2020 roku Bogdanka ogłosiła 
nową strategię działania i elektrowni w niej 
nie ma! Sam Artur Soboń przyznał, iż tech-
nologia zgazowanego węgla, która miała być 
wykorzystywana w elektrowni pod Łęczną, 
dostała negatywną rekomendację zespołu 
oceniającego, ponieważ nie spina się finan-
sowo. Przed wyborami się spinała?

Dziwi też zachowanie związkowców  
z kopalnianej, a szczególnie tych ze związkowej 
Solidarności. Jeszcze niedawno każda zmiana 

Kto zgasi światło w kopalni?

w górnictwie wywoływała masowe protesty, 
palenie opon w Warszawie itp., tymczasem 
gdy PIS oznajmia, że do 2049 roku zamknie 
wszystkie kopalnie w tym naszą Bogdan-
kę, związkowcy wykazują się daleko idącym 
optymizmem, żeby nie powiedzieć radością. 
Zero protestów, zero walki o to, aby kopal-
nia mogła pracować, tak długo jak będzie to 

możliwe i potrzebne gospodarce. Czy tego 
oczekują górnicy i mieszkańcy Lubelszczyzny? 
Dogadywania się po cichu i zawieszenia kłódki  
na bramie kopalni? Gdzie walka o naszą perłę 
w koronie. Gdzie walka o kopalnię?

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Łęcznej pan Antonii Pasieczny radny, ale 
i przewodniczący kopalnianej „S” wydawał 
się zadowolony z wypracowanego z rzą-
dem porozumienia w sprawie uśmiercenia 
górnictwa. Być może dlatego, że on już nie 
będzie musiał zastanawiać się nad zmia-
ną pracy, przekwalifikowaniem czy spłatą 
kredytu. Spadnie to na młodych ludzi, pra-
cowników kopalni, którzy teraz wchodzą 
na rynek pracy. Gdzie w tym wszystkim jest 
walka o los gminy Łęczna w której mieszka 
70% górników? Miasto jest ściśle związane 
z kopalnią i bez takiego zakładu pracy może 
chylić się ku upadkowi. Bogdanka, która 

Politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecywali rozwój górnictwa.  
Mówili, że węgla mamy w Polsce jeszcze na 200 lat wydobycia i nikt nam  

niczego nie będzie zabraniał, ani narzucał. Teraz wycofują się z tego rakiem.

Bonusy bycia w PiS?
235 tysięcy złotych otrzyma z Narodowego Instytutu  

Wolności niedawno powołana Fundacja Rozwoju Powiatu 
Łęczyńskiego. Anna Wójcik, prezeska łęczyńskiej fundacji jest 
członkinią lokalnych struktur PiS i pochodzi z gminy Milejów.

przynosi zyski i nie trzeba do niej dokładać 
jak do śląskich kopalń, będzie musiała i tak 
podzielić ich los.

To nie wszystkie złe wiadomości. Rzą-
dzący, którzy innym śląskim gminom ofe-
rują worek pieniędzy wraz z momentem 
rezygnacji z górnictwa, nie zaproponowali 
podobnego rozwiązanie Łęcznej (sic!) Tak,  
o Łęcznej w dokumentach nie ma mowy! 
Na osłodę bierni związkowcy proponują 
przeniesienie siedziby kopalni do Łęcznej, 
co ma bardziej wizerunkowy niż ekonomicz-

ny wymiar. Tylko, co to pomoże miastu, kie-
dy losy górnictwa zostały przesądzone.

Tak jak A. Soboń reprezentując PiS „wy-
budował” 100 tysięcy mieszkań plus, odpo-
wiadając w rządzie poprzedniej kadencji 
właśnie za ten nieudany program, tak teraz 
„pomaga” Bogdance i budowie elektrowni.

A co z innymi przedwyborczymi obiet-
nicami? Nadal nie mamy drogi nad jeziora, 
bo pieniądze przesunięte zostały w kierun-
ku Kraśnika, gdzie…przypadkiem mieszka 
marszałek z PIS. Nie mamy elektrowni, nie 
mamy kolei do Łęcznej i nie mamy obwod-
nicy miasta z nową drogą do Lublina. Cóż, 
papier wszystko przyjmie, warto w  przy-
szłości kandydatów na posłów, którzy wal-
czą o głosy z powiatu łęczyńskiego, rozliczać 
ze zrealizowanych zadań, a nie obietnic.  
A ostatni gasi światło...

Kamil Nowak

Burmistrz obroniony, 
starosta do wymiany?

lewicowego działacza Huber-
ta Znajomskiego o odwołanie 
burmistrza. Dodajmy wniosek 
nieudany, bo ponad 95 procent 
mieszkańców gminy Łęczna 
swoim brakiem poparcia dla re-
ferendum uznało, że to właśnie 
Włodarski powinien w fotelu 
burmistrza Łęcznej pozostać.

C iekawą sytuac ję  ob -
serwujemy też w starostwie.  
Z obozu PiS odeszło dwóch 
ważnych radnych. Arkadiusz 
Onyszko i Mirosław Tarkowski 
wraz z opozycyjnymi radnymi 
Szymonem Czechem oraz Pio-
trem Jastrzębskim utworzyli 
klub o nazwie „Porozumie-

nie”. I tak jak w rządzie partia 
„Porozumienie” wybija się na 
niepodległość, tak klub „Poro-
zumienie” w radzie powiatu za-
czyna iść własną drogą. Zgod-
nie z matematyką i w sytuacji 
gdyby opozycja, podobnie jak 
w Senacie RP, zechciałaby mó-
wić jednym głosem, to czas sta-
rosty Krzysztofa Niewiadom-
skiego mógłby się skończyć  
już za kilka tygodni, po głoso-
waniu w sprawie absolutorium 
dla zarządu powiatu. 

Tak czy inaczej stołek sta-
rosty Niewiadomskiego stał 
się bardzo chwiejny, a ptaszki 
ćwierkają, że radni mają już 
dość starosty i dają mu ostat-
nią szansę na poprawę. Ina-
czej może już pakować walizki,  
bo w powiecie władzę przeję-
ła opozycja, czemu dała wyraz 
w ostatnim głosowaniu. Rad-
ni wyrzucili do kosza uchwałę 
przygotowaną przez Arkadiu-
sza Biegaja, prawą rękę staro-
sty i przewodniczącego Rady 
Powiatu. 

Czy to tylko straszak, czy rze-
czywista próba sił tuż przez naj-
ważniejszym głosowaniem? Nie-
bawem się o tym przekonamy.

BB

Puchar Polski nie 
zostanie w Łęcznej

Piłkarki z Łęcznej przegrały  
z Czarnymi Sosnowiec i odpa-
dły w półfinale z walki o obronę 
Pucharu Polski. Wynik meczu  
w Łęcznej został ustalony w pierw-
szej połowie i piłkarki GKS uległy 
dziewczynom z Sosnowca 1:3.

Mocno wierzyłyśmy, że ten 
poranek będzie wyglądał inaczej. 
Sport jednak właśnie taki jest: raz 
wygrywasz, a raz przegrywasz. 
Wczorajsza porażka bardzo nas 
boli, ale podniesiemy głowy i bę-
dziemy walczyć o to, co nam zo-
stało, czyli jak najlepsze miejsce 
w lidze. Dziękujemy, że jesteście  
z nami nie tylko w tych dobrych, ale 
i gorszych chwilach. Obiecujemy, 
że wrócimy silniejsze – napisały za-
wodniczki GKS na facebooku.

Dziewczyny zakończyły tak-
że sezon ligowy. Niestety nie 
obroniły tytułu mistrzyń, a zma-
gania zakończyły na III miejscu.

Pomysł Leszka Włodarskie-
go, burmistrza Łęcznej był dość 
prosty. Zamiast dzisiejszego jed-
nego i zakorkowanego wyjazdu  
w kierunku ronda na al. Jana 
Pawła II, wyjazd umożliwiony zo-
stałby aż w trzech kierunkach.

Ma to sens, bo dzisiejsze 
centrum to galeria handlowa, 
urząd pracy, urząd skarbowy, Sta-
rostwo Powiatowe, a także dwie 
stacje paliw, urząd pocztowy  
i dziesiątki mniejszych firm, biur 
i sklepów. Na kosztowne prace 
gmina Łęczna chciała pozyskać 
pieniądze z rządowego funduszu 
na drogi. Wniosek został przez fa-
chowców wojewody lubelskiego 
Lecha Sprawki oceniony bardzo 
wysoko i znalazł się na 1 miejscu 
listy rankingowej, dotyczącej in-
westycji jednorocznych!

Następnie lista trafiła do kan-
celarii premiera RP. Gmina spo-
kojnie czekała na dofinansowanie  
i rozpoczęcie prac. Nieoczekiwa-
nie jednak po powrocie z War-
szawy wniosek Łęcznej na liście 
wniosków biorących dofinanso-
wanie został „spuszczony” o 200 
pozycji!!! Bez szansy na dofinan-

Łęczna bez wsparcia inwestycji

sowanie. W kuluarach dość gło-
śno mówi się, że to zemsta jedne-
go polityka, za brak aktywisty PiS 
w fotelu burmistrza miasta. Tym 
sposobem Łęcznej zabrano po-
nad 6 milionów złotych, a jeszcze 
ciekawszym przypadkiem jest to,  
że po powrocie z kancelarii premie-
ra zmienionej już listy rankingowej 
akurat 6 milionów złotych (dodat-
kowych) trafiło na drogi powiato-
we… Tak jakby ktoś je po prostu 
przesunął z przebudowy centrum 
Łęcznej na drogi wiejskie.

Tym sposobem zaszkodzono 
nam wszystkim. Zwykłym miesz-
kańcom Łęcznej i powiatu, któ-
rzy chcieli wygodniej wyjeżdżać  
ze ścisłego centrum. To pokazuje, 
jak współcześnie dzieli się pienią-
dze. Nie pod względem meryto-
rycznym, a politycznym.

Co zrobią teraz władze 
miasta? Zapowiadają, że mimo 
wszystko przeprowadzą prace 
budowlane. Już w zmienionym 
zakresie i w dłuższej perspek-
tywie czasowej, ale zrealizują 
pomysł tak ważnej przebudowy 
komunikacyjnej.

BB

Z centrum Łęcznej w okolicach Wamexu mieliśmy wyjeżdżać 
dwiema nowymi drogami. Jedną wybudowaną przy samym sta-
rostwie w kierunku sklepu Lidl, a drugą w kierunku kościoła pw. 
Św. Barbary i dalej, aż do ulicy Wierzbowej.

Mieliśmy… Gmina Łęczną napisała najlepszy wniosek,  
a „ktoś” sprawił, że spadł on na liście rankingowej o 200 miejsc,  
bez szans na dofinansowanie! 

m.in. za doświadczenie! Przypo-
mnijmy, że została zarejestrowana 
zaledwie troszkę ponad trzy miesią-
ce temu, a wniosek złożono miesiąc 
po rejestracji!). Prezesem i jedynym 
pracownikiem fundacji jest Anna 
Wójcik z lokalnych struktur PiS.

Dotacja budzi wątpliwości 
Krzysztofa Jakubowskiego, pre-
zesa Fundacji Wolności z Lubli-
na – napisał Dziennik Wschodni. 
– Zdumiewające, że fundacja za-
łożona miesiąc przed złożeniem 
wniosku otrzymała maksymalną 
liczbę punktów, w tym za swoje 
doświadczenie i dotychczasowy 
wpływ na sferę publiczną. Nie 
znam tej organizacji, ani żadnych 
jej badań i analiz dotyczących 
spraw publicznych – powiedział 
gazecie Krzysztof Jakubowski.

Na pytanie, czy nowo po-
wstała Fundacja Rozwoju Powiatu 
Łęczyńskiego przygotowała tak 
genialny projekt i po miesiącu 
istnienia zdobyła wielkie doświad-
czenie, czy też otrzymane duże 
pieniądze to bonus za należenie 
do PiS przez szefową fundacji (tym 
bardziej, że wśród fundatorów 
fundacji widnieje Karol Niewia-
domski, prywatnie syn starosty 
Niewiadomskiego z PiS), odpo-
wiedzcie czytelnicy już sami. 

(rk)


