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Śledczy w łęczyńskim ratuszu
Kolejny Kameralny Rajd Łęczna pomaga pani Magdzie!
Zbiórka dla chorej nauczycielki
Czterech radnych złożyło doniesienie do prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa przez burmistrza Łęcznej. Śledczy
przed nami
Pani Magda to 32-letnia nauczycielka matematyki z zebadają czy burmistrz Teodor Kosiarski nie przekroczył uprawnień.

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Polesia Czar” 12 czerwca
zaprasza mieszkańców powiatu łęczyńskiego i turystów na V edycję
Kameralnego Rajdu Rowerowego.
Jak co roku, rajd zacznie się nych przewodników będą mogli
i zakończy w Łęcznej. Zbiórka wspólnie zwiedzić przygotowaną
wszystkich chętnych odbędzie się przez kopalnię ścieżkę wokół Zao godz. 10.00 na parkingu przy lewu Nadrybskiego.
cmentarzu komunalnym w Starej
Dzięki finansowemu wsparciu
Wsi. Trasa rajdu liczy ok. 30 km, ale Powiatu Łęczyńskiego i LW „Boggłówną atrakcją imprezy będzie pie- danka” S.A. w drodze powrotnej, w
sze zwiedzanie ok. 2 kilometrowej „Majątku Rutka” w Puchaczowie
ścieżki przyrodniczej „Nadrybie”. na uczestników rajdu będzie czekał
Uczestnicy rajdu zostaną podzieleni ciepły posiłek.
na grupy i pod opieką profesjonalBeata Cieślińska

Wielka gra o elektrownię
pod Łęczną. Nowy inwestor?

Poważny inwestor chce
odkupić dokumentację i ziemię pozyskaną przez Engie
(dawniej GDF Suez) na budowę
elektrowni w Starej Wsi pod
Łęczną. To daje nadzieję na
potężny zakład pracy, podatki
dla gminy i utrzymanie miejsc

pracy dla górników.
Przez ostatnie kilka lat Engie
zabiegało o budowę elektrowni.
Miała mieć ona moc 500 MW i
kosztować blisko 3,5 miliarda
złotych. Rozruch zaplanowano
na 2020 rok.
dok. na str. 2

społu szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Od trzech
lat zmaga się z glejakiem, nowotworem mózgu.
3 lata temu pani Magda trafiła
do szpitala z powodu silnego ból
głowy, po wnikliwych badaniach
wykryto u niej glejaka. Po leczeniu
operacyjnym większość objawów
ustąpiła. Niestety rok temu okazało
się, że nastąpiła reemisja choroby.
Od tego czasu pani Magda
szukała innych, alternatywnych
metod leczenia. Zaczęła przyjmować witaminy, które miały
spowodować zmniejszanie się
guza. Kolejne badanie pozwoliło
stwierdzić, że guz przestał się
rozwijać, stanął w miejscu. Nowotwór jednak wkrótce na nowo
zaczął rosnąć.
Obecnie pani Magda znajduje
się w ośrodku, który zajmuje się
leczeniem raka witaminami oraz
dietą. Niestety jest to bardzo kosztowne. Prosimy o pomoc – liczy się
każdy dzień.
Możemy pomóc kobiecie
wygrać z rakiem i w powrocie do

domu gdzie czeka na nią jej roczny
synek, kochający mąż i rodzina.
Pomóc można wpłacając pieniądze na konto 98 1140 2004
0000 3402 7621 9192 z tytułem
„Darowizna dla Magdy”. Liczy
się każdy grosz.
GK

Spółka Bogdanka zaraportowała 54,1 mln. zł zysku netto
za pierwszy kwartał 2016 roku.
Wynik dobrze przyjęto.
W minionym kwartale w porównaniu do tego samego okresu
2015, spółka zwiększyła wydobycie węgla energetycznego do 2,3
mln ton węgla, co było spowodowane dostosowaniem produkcji do
jej możliwości sprzedażowych.
Sprzedaż węgla przez spółkę
wzrosła w tym czasie o 12,2 proc.
w stosunku do I kwartału 2015 r. i
wyniosła 2,18 mln ton.

Zarząd ocenia, że możliwości
sprzedażowe, wpływające na poziom
produkcji mogą wynieść w perspektywie kilku lat ok. 8,5-9 mln ton i będą
znacząco niższe od obecnych zdolności produkcyjnych zakładu górniczego,
które wynoszą ponad 10,5 mln ton”wynika ze sprawozdania.
„W związku z ograniczeniem
sprzedaży oraz brakiem stabilności cen węgla, jako podstawowy
cel przyjęto kontynuację polityki
długoterminowego zabezpieczenie
płynności finansowej” - dodano.
BB

Zysk za I kwartał zgodny z oczekiwaniami

Chodzi o rozbudowę targowiska miejskiego, likwidację toru motocrossowego oraz zamówienie dokumentacji technicznej rewitalizacji
Parku Podzamcze.
Zdaniem Mariusza FijałkowO komentarz w tej sprawie
skiego, Jakuba Jasielskiego, Zbi- zwróciliśmy się również do burmigniewa Łagodzińskiego i Adama strza Teodora Kosiarskiego. - Pan
Susza doszło do przekroczenia Mariusz Fijałkowski nie może
uprawnień przy organizacji i roz- pogodzić się z wyborczą przegrastrzygnięciu konkursu na wykona- ną i decyzją wyborców, którzy to
nie dokumentacji technicznej rewi- nie jemu powierzyli sprawowanie
talizacji Parku Podzamcze, wartego funkcji burmistrza Łęcznej. Donosy
150 tys. zł. Mają też obiekcje co do do prokuratury i CBA przesyłarozbudowy targowiska miejskiego ne przez jego i jego kolegów są
i likwidacji toru motocrossowego. jedynie próbą zaistnienia. Nie
Zdaniem radnych burmistrz zlecił mogąc pochwalić się działaniami i
wykonanie tych dwóch zadań w zaangażowaniem na rzecz Łęcznej
trybie bezprzetargowym, czym miał zastosowali metodę podkładania
naruszyć Ustawę o zamówieniach kłód pod nogi i próby paraliżu
publicznych. Koszt ich realizacji urzędu. Ratusz w ciągu roku konwyniósł ponad 278 tys. zł.
trolowany jest wielokrotnie przez
Prokurator Agnieszka Kempka, różne instytucje. Nie mamy nic
w wypowiedzi dla prasy stwierdziła, do ukrycia i wszelkie materiały
że na razie są zbierane dokumenty i zostaną udostępnione instytucjom,
trwają przygotowania się do przesłu- które o to poprosiły. Mam nadzieje,
chania świadków. - Zawiadomienie że postępowania jednoznacznie
w tych sprawach wpłynęło w marcu, potwierdzą kto ma rację, a kto
a w kwietniu ruszyło prokuratorskie chciał zbić kapitał polityczny na
śledztwo. Śledztwo w sprawie, a nie donoszeniu na swoje miasto.
przeciwko burmistrzowi – powieDo sprawy jeszcze wrócimy.
działa Dziennikowi Wschodniemu.
red

Cena wody i ścieków bez zmian
Łęczyńscy radni zatwierdzili
nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, która na
kolejny rok utrzymuje wszystkie
ceny na dotychczasowym poziomie.
Za utrzymaniem cen opowiedziało
się 13 radnych, 6 było przeciwnych,
a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Łącznie za wodę i ścieki
zapłacimy 10,61 zł brutto za 1

m3. Cena samej wody dla mieszkańców, którzy nie odprowadzają
ścieków do sieci wynosi 3,27 zł.
Poziom cen nie odbiega znacząco od średnich cen w kraju - łączna
cena za wodę i ścieki plasuje nas na
405 miejscu spośród 927 miejscowości publikujących swoje dane i
jest niższa od średniej ceny o 0,70 zł
(średnia cena brutto 11,31 zł).
red
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LUBLIN
Żądał rabatu
Policjanci z Komisariatu VII
Policji w Lublinie, 13 maja zatrzymali mężczyznę, który groził sprzedawcy podczas dokonywania zakupów. Mężczyzna groźbą zażądał od
sprzedawcy obniżenia ceny towaru.
Chciał kupić cement w uszkodzonych workach, ale za niższą cenę.
Gdy sprzedawca odmówił sprzedaży, mężczyzna wyszedł ze sklepu.
Po kilku minutach wrócił trzymając
w dłoni przedmiot przypominający
broń. Na miejsce zdarzenia został
wezwany patrol policji. Gdy sprawca dowiedział się że na miejsce
zostali wezwani policjanci, natychmiast zbiegł. Policjanci po kilkunastu minutach zatrzymali samochód
którym uciekał. Okazał się nim 49
letni mieszkaniec Lublina. Podczas
przeszukania samochodu policjanci
znaleźli miotacz gazu pieprzowego.
Mężczyzna przyznał się i usłyszał
zarzut kierowania gróźb karalnych.
Dobrowolnie poddał się karze.
Mężczyźnie grozi kara pozbawienia
wolności do lat 2.
Szpicbródka to nie był
Policjanci otrzymali zgłoszenie
o usiłowaniu włamania do jednego
z lombardów w Lublinie. Włamywacz nie zdążył jednak nic ukraść,
gdyż spłoszył go alarm. Pozostawił
nawet swoje narzędzia. Po łupy zamierzał sięgnąć nie przez okno, ani
drzwi, lecz przez dziurę wykutą w
podłodze znajdującego się piętro wyżej pustostanu. Pomysł nie wypalił,
zaś sprawca kilka dni później został
zatrzymany. Okazał się nim 16-letni
mieszkaniec miasta, który w dodatku przebywał na ucieczce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Nastolatek przyznał się do winy. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje
sąd ds. rodziny i nieletnich.
Łączy ich marihuana

ZDARZEŃ

Lubelscy policjanci przeszukali dwa mieszkania na terenie
Lublina należące do 30-latka i 36latka i znaleźli blisko 270 gram
marihuany. Zatrzymany został
również 34-letni diler narkotykowy, który jest podejrzany o udział
w obrocie suszem marihuany o
łącznej masie nie mniejszej niż 1
kilogram. Mężczyzna miał handlować narkotykami co najmniej od
grudnia 2015 roku do 09 maja br.
Wszyscy trzej mieli wcześniej już
konflikt z prawem, m.in. za narkotyki, kradzieże i włamania. 12 maja
mężczyźni zostali doprowadzeni
do prokuratury gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w
postaci 3 miesięcznego aresztu. Za
posiadanie znacznej ilości środków
odurzających grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności, natomiast
wprowadzanie do obrotu tejże ilości narkotyków zagrożone jest karą
do 12 lat pozbawienia wolności.
Oszukała oszusta
81-letnia mieszkanka Lublina przyczyniła się do zatrzymania
na gorącym uczynku fałszywego
“wnuczka”. Oszust podając się za
jej krewnego chciał wyłudzić od
niej 25 tys. zł. Dzielna starsza pani
nie dała się jednak oszukać. Kiedy
45-latek przyszedł pod jej blok i
czekał na wyrzucenie z okna paczki z gotówką, został zatrzymany
przez patrol wywiadowców. Do
zatrzymania oszusta przyczyniła
się prawdziwa wnuczka staruszki, która najpierw znalazła prosty
sposób na weryfikację kanciarza a
potem zadzwoniła na policję. Teraz za usiłowanie oszustwa mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia
wolności. Sąd przychylił się do
wniosku prokuratora i podejrzany
został tymczasowo aresztowany

na okres 3 miesięcy.
ŁĘCZNA
Staranowali auto i parkan
Dwóch mieszkańców gm.
Spiczyn trafiło do policyjnego
aresztu po tym jak pojazdem marki Mazda na terenie gm. Spiczyn
wjechali w zaparkowany przed
domem samochód marki Opel po
czym uderzyli w ogrodzenie. 33–
letni właściciel mazdy miał blisko
1,50 promila alkoholu w organizmie, a jego o rok młodszy kolega
ponad 3,60 promila. Jak się okazało autem kierował „mniej pijany” 33–latek. Do zdarzenia doszło
14 maja ok. godz. 20.00. Żaden ze
sprawców nie chciał przyznać się
do kierowania pojazdem. Z ustaleń
funkcjonariuszy wynika, że autem
kierował 33–latek. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz
dowód rejestracyjny. Mężczyzna
nie posiadał przy sobie obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Alkohol i narkotyki
Ponad 1,60 promila alkoholu w organizmie, bez uprawnień i
aktualnych badań technicznych na
pojazd, tak podróżował pojazdem
marki Toyota 29–letni mieszkaniec gm. Milejów wraz ze swoim
39–letnim pasażerem. Kierowca nie
posiadał uprawnień, a pojazd obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Funkcjonariusze w aucie znaleźli
woreczki foliowe z zawartością białej substancji, a w miejscu zamieszkania pasażera marihuanę. Obaj
mężczyźni usłyszeli już zarzuty.
Uprawiali „ziółka”
Łęczyńscy policjanci zabezpieczyli na terenie jednej z posesji w gm. Cyców 35 sadzonek
konopi indyjskich, w różnym
stadium rozwoju. Z zabezpieczonych roślin można było uzyskać
ponad 700 gramów suszu. 4 maja
38-latek i jego 37-letni kompan –
mieszkańcy powiatu włodawskiego usłyszeli zarzuty. Dodatkowo

38-latkowi przedstawiono zarzuty
wytwarzania narkotyków z prowadzonej uprawy oraz posiadania
i udzielania marihuany.
ŚWIDNIK
Rotacyjnie za kierownicą,
wspólnie nad flaszką?
Po 3 promile alkoholu w organizmie miał 29-latek i jego znajoma
– oboje z Lublina, którzy na zmianę
po Świdniku jeździli pożyczonym
suzuki. Do ujęcia amatorów jazdy
na podwójnym gazie przyczynił się
telefon od świadka, który widział,
jak siedzący za kierownicą mężczyzna uderzył w latarnię. W trakcie
zatrzymania przez funkcjonariuszy,
mężczyzna siedział już na miejscu
pasażera, zaś na miejscu kierowcy
jego znajoma. Obydwoje nie posiadali uprawnień do kierowania.
Wkrótce obydwoje odpowiadać
będą przed Sądem. Za kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości
grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności.

dok. ze str. 1
Francuski koncern przez wiele
miesięcy przygotowywał bardzo
szczegółową i kosztowną dokumentację. Uzyskał też decyzję środowiskową od burmistrza Łęcznej.
Ta została jednak oprotestowana
przez ekologów i osoby prywatne.
Samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło decyzję burmistrza bez
której inwestor nie mógł starać się o
pozwolenie na budowę elektrowni.
Gmina przystąpiła do ponownego wydawania decyzji środowiskowej, ale w międzyczasie spółka
przeprowadziła gruntowną zmianę
własnej polityki energetycznej. Postanowiono odejść od węgla jako
głównego źródła paliwa i inwestować w energetykę odnawialną.
W ten sposób wstrzymane zostały
prace nad elektroniką pod Łęczną,

a także inwestycje w Afryce.
Decyzja ta najbardziej ucieszyła
ekologów, którzy od miesięcy protestowali przeciwko planom budowy
elektrowni w okolicach Łęcznej. To
nie ekolodzy tylko „ekoterroryści”
opłacani przez zagranicę podkładają
nam kłody pod nogi – usłyszeliśmy od
jednego z zainteresowanych budową
siłowni mieszkańca Podzamcza.
Gmina Łęczna nie odpuściła
jednak od planów pozyskania inwestora do budowy elektrowni. W
przygotowywanym studium oraz
planie zagospodarowania przestrzennego teren w Starej Wsi nadal przeznaczony będzie pod elektrownię.
Prowadzone są także rozmowy z
poważnymi światowymi partnerami
w celu zachęcenia inwestorów do
zainwestowania miliardów złotych
właśnie w gminie Łęczna.

Łukasz P. miał ciężką nogę i
za znaczne przekraczanie prędkości był karany w przeszłości. W
grudniu zabił siebie oraz innego
niewinnego uczestnika ruchu,
który znalazł się na jego drodze.
Kolejny kierowca z wypadku wyszedł ciężko ranny.
Nie zaistniały żadne okoliczności niezależne od kierowcy, jak
np. zawał czy dziura w jezdni, które
mogłyby doprowadzić do wypadku
– mówi Dziennikowi Wschodniemu Marcin Kozak, zastępca szefa
Prokuratury Rejonowej w Lublinie.
– Badania wykazały, że kierowca był
w pełni sprawny. Nie opanował samochodu i doprowadził do wypadku.
Prokuratura wobec śmierci sprawcy
umorzyła dalsze postępowanie.
Zawiniła głupota i brawura
młodego kierowcy, który znacznie
przekroczył dopuszczalną na tym
odcinku prędkość.
GK
Działania takie przynoszą
pierwsze efekty. Chociaż gmina
odcina się od komentowania sprawy i ujawniania szczegółów, aby
nie spalić na panewce całej sprawy,
wiadomo że pojawił się inwestor
który chce odkupić dokumentację i
dziesiątki hektarów ziemi na której
miałaby powstać elektrownia.
Teraz jest na etapie rozmów
z Engie, burmistrzem Łęcznej i
kopalnią. Od decyzji tej ostatniej
w dużej mierze mogą zależeć losy
strategicznej dla całej Lubelszczyzny inwestycji. Budowa elektrowni
to około 1000 miejsc pracy na etapie jej budowy, nowe drogi i linie
energetyczne, olbrzymie podatki
dla Łęcznej pozwalające na 3-4
krotne zwiększenie wydatków na
inwestycje, zbyt węgla dla kopalni
i tańsze rachunki za prąd z uwagi
na mniejszą opłatę przesyłową.
GK

XI Sesja Rady Gminy Cyców

XVI edycja Powiatowego Konkursu
Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”
19 maja w Zespole Szkół w Cycowie odbyły się powiatowe eliminacje
XVI edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”. W konkursowej rywalizacji uczestniczyło sześć
drużyn reprezentujących poszczególne
gminy Powiatu Łęczyńskiego.
Konkurs składał się z dwóch konkurencji – prezentacji szkoły i hasła
promującego bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu oraz testu wiedzy
na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pytania, na które odpowiadali
uczestnicy, dotyczyły między innymi
takich zagadnień jak bezpieczeństwo

w ruchu drogowym, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo podczas prac
w gospodarstwie lub podczas wypoczynku nad wodą, sprawdzały również
wiedzę na temat służb działających na
rzecz bezpieczeństwa.
Największą liczbę punktów uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół w Cycowie
– Jakub Kloc, Gabriela Kaniewska i
Urszula Matuszak. Na podium znalazła
się także Szkoła Podstawowa w Puchaczowie (II miejsce) oraz Szkoła Podstawowa w Białce (III miejsce).
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Powiat Łęczyński podczas
wojewódzkiego etapu konkursu, który

Audi jechało ponad 200km
na godzinę. Za kierownicą siedział
27-letni Łukasz P. i to on, zdaniem
śledczych, był sprawcą groźnego
wypadku w Turowoli, w którym
zginęły dwie osoby.
Do wypadku doszło w grudniu
ubiegłego roku kilkanaście minut
po godz. 5.00.
Na prostym odcinku drogi
krajowej nr 82 w Turowoli kierujący audi rozpędzony niczym pocisk
zjechał na przeciwległy pas ruchu
wprost pod jadącego z naprzeciwka
nissana. Ten uderzył z kolei w przód
jadącej za nim toyoty. W zdarzeniu
brał udział także samochód marki
renault, w którego uderzyło oderwane od innego pojazdu koło.
Ta sprawa to kolejny przykład na
to, że szybki samochód w rękach nieodpowiedzialnej osoby skutkuje wysyłaniem niewinnych ludzi na cmentarz
– mówią bez ogródek śledczy.

Wielka gra o elektrownię pod Łęczną

Przegląd Cycowa

odbędzie się 10 czerwca w Lublinie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy za rok, kiedy

Zabił siebie i przypadkowego kierowcę

to Zespół Szkół w Cycowie, jako tegoroczny zwycięzca, będzie organizatorem
kolejnej, XVII-tej edycji konkursu.

W dniu 11 maja 2016 odbyła się XI sesja
Rady Gminy Cyców. Porządek obrad był bardzo bogaty. Znalazły się w nim m.in.:
• Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2015 rok
• Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
za 2015 rok
• Sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cycowie za
2015, jak również ocena zasobów
pomocy społecznej za 2015 rok, dla
Gminy Cyców. Są to coroczne sprawozdania, które są przedkładane
Radzie Gminy, z których wynika w jaki
sposób były realizowane zadania ich
dynamika, zakres działań na terenie
naszej gminy w 2015 roku
Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Cyców za 2015r.
Na dzień 31-12-2015r. plan dochodów budżetu gminy wyniósł 26 034020,52 zł z tego:
Plan dochodów własnych- 22
264225,28zł z tego:
• Plan dochodów bieżących - 21
932790,22zł
• Plan dochodów majątkowych- 331
435,06zł
Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych Gminie ustawami3769 795,24zł.
Dochody własne zostały zrealizowane w
wysokości 99,49% planu rocznego.
Plan wydatków na zadania własne Gminy został wykonany w 86,46% planu rocznego. Przewiduje się w kolejnych latach wzrost
wielkości dochodów bieżących i wydatków
bieżących na poziomie jednego procenta w
stosunku do poprzednich lat.
Kolejnym ważnym punktem było
również sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cycowie za rok 2015. GBP otrzymuje
dotacje podmiotową z budżetu Gminy dla

samorządowej instytucji kultury. Posiadane
środki wydatkowała w 84,85% planu rocznego. GBP posiada 2 filie: w Ludwinowie i
Malinówce. Biblioteka świadczy usługi polegające głównie na udostępnianiu zbiorów
bibliotecznych, które są usługami ogólnie
dostępnymi i nieodpłatnymi, organizuje
wszelkiego rodzaju konkursy, spotkania,
wystawy, kiermasze itp.
Do porządku obrad również należało
rozpatrzenie sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnego Domu Kultury
za 2015 rok. Jako kolejna samorządowa
instytucja kultury otrzymuje dotacje podmiotową z budżetu Gminy. Została ona
zrealizowana w 88,44% planu rocznego.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2015- według prowadzonej ewidencji gruntów wynika że obecnie
Gmina Cyców posiada 297,43 ha gruntów
własnych, w tym powierzchnie 208,93 ha
to nieruchomość oznaczona w ewidencji
gruntów symbolem „dr”, a powierzchnia
88,50ha to pozostałe nieruchomości w
tym powierzchnia 4,41ha oddana jest
w użytkowanie wieczyste. W 2015 roku
ogólna powierzchnia mienia gminnego
uległa zwiększeniu w związku z nabyciem
na rzecz gminy Cyców nieruchomości w
formie komunalizacji. Analizując sposób
zagospodarowania gruntów stanowiących
własność gminy, to na dzień 31-12-2015
obejmuje on nieruchomości, które zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego
gminy przeznaczone są pod budownictwo,
uprawy rolne oraz pod inną działalność
związaną z gminą.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi sprawozdaniami, opinią RIO, opiniami stałych
komisji Rady Gminy, informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego i
stanowiskiem komisji Rewizyjnej RG podjęto
uchwałę o udzieleniu absolutantu Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok
2015. Na stan 15 radnych za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy radni tj. 15.
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Wybrane przykłady postępowań
i zachowań etycznych i nieetycznych
W ostatnich latach etyka zdecydowanie nabrała strategicznego znaczenia. Zawsze je miała, ale
obecnie również menedżerowie najwyższego szczebla zaczynają dostrzegać, że etyka po prostu się opłaca.
Zarówno badania, jak i praktyka udowadniają, iż istnieje ścisły związek pomiędzy dobrymi wynikami
ekonomicznymi a etyką. Mówiąc krótko etyczny pracownik nie kradnie, nie oszukuje, natomiast angażuje się dla dobra i rozwoju firmy i w swoich relacjach z dostawcami, klientami oraz społeczeństwem
występuje jako jej najlepsza wizytówka, gwarantując wzajemną korzyść.
Etyka nie jest jednak czymś, co można automatycznie implementować. Żaden kodeks etyki ani polityka
czy zasady same w sobie nie spowodują „uetycznienia” firmy. Etyczna firma to etyczni pracownicy na każdym
szczeblu (aczkolwiek etyka firmy nie jest sumą etyk jej pracowników), dlatego też kwestie zaszczepienia zasad
etyki w działalność firmy są nierozerwalnie związane z systemem strategicznego zarządzania całą organizacją.
To także inwestycja w pracowników: dotrzymywanie obietnic, jasne ścieżki rozwoju, właściwe pensje, dobre
relacje pomiędzy pracownikami, itp.
Celem wzbogacenia świadomości i większego uwrażliwienia na standardy zasady etyczne, przedstawiono
wybiórczo praktyczne przykłady w tej kwestii, tj. przez postawienie pytania i udzielenie odpowiedzi, w zakresie
postępowań bądź zachowań etycznych i nieetycznych:
Pytanie 1
Po przeczytaniu opublikowanego w Internecie artykułu na
temat przedsiębiorstw działających
w sektorze ochrony środowiska,
pracownik odkrył z zaskoczeniem
komentarze ujawniające skandaliczne zachowanie wielkich firm z
tego sektora. Niektórzy spośród autorów tych komentarzy twierdzili
nawet, że jego firma nie przestrzega
obowiązujących przepisów, i że
bezkarnie zanieczyszcza środowisko naturalne.
Zdecydowany bronić swojej
firmy, postanowił odpowiedzieć
na te skandaliczne pogłoski. Czy
stwarza to problem natury etycznej?
Odpowiedź:
Nic nie stoi na przeszkodzie
temu, żeby wyrażać swoje wiarygodne opinie, ani też żeby wypowiadać się na tematy dotyczące
swojej firmy. Należy jednakże
pozostać bardzo ostrożnym. Wypowiadane opinie należą tylko do
nas i poza uprawnionymi osobami,
nie mamy prawa do wypowiadania

się w imieniu naszej firmy, ani do
wykorzystywania pozycji, jaką zajmujemy w firmie do uzasadniania
naszych spostrzeżeń. Poza tym,
podnoszone argumenty powinny
opierać się jedynie na ogólnie
dostępnych informacjach macierzystej firmy, to znaczy pochodzących z publikacji lub oficjalnych
komunikatów firmy. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, należy
zwrócić się z pytaniami do swojego
przełożonego.
Pytanie 2
Mój kuzyn, który pracuje
dla konkurencyjnej firmy, zaproponował mi pomoc w przyśpieszeniu mojej kariery zawodowej,
wyjawiając mi szczegóły oferty
przetargowej jego firmy dotyczącej
przetargu, nad którym moja firma
pracuje już od kilku tygodni.
Czy w tej sytuacji mogę zaakceptować taką propozycję?
Odpowiedź:
Zasadą jest poszanowanie
reguł konkurencji. Stąd też,
wszelka wymiana informacji,

która mogłaby być niezgodna z
tą zasadą, musi zostać odrzucona.
Będąc pracownikiem danej firmy,
należy przede wszystkim czuwać
nad poszanowaniem jej zasad
etycznych. Poza tym, nieetyczne
zachowanie może mieć bardzo
negatywne skutki dla kariery
zawodowej. Najprawdopodobniej
kuzyn nie zdaje sobie sprawy z
tego, iż jego namowy mają charakter zakazanych, antykonkurencyjnych praktyk. W interesie
każdego - zarówno kuzyna, leży
odmowa udzielenia tego rodzaju
informacji.
Pytanie 3
Ponieważ odwiedzam regularnie hotele tej samej sieci w czasie
podróży służbowych, jedna z osób
odpowiedzialnych za kontakty z
klientami zadzwoniła do mnie,
żeby zaproponować mi pobyt
rodzinny w okresie zbliżających
się wakacji.
Czy przyjęcie tego zaproszenia nie naruszy zasad etycznych w
mojej firmie?

Odpowiedź:
Tego typu zaproszenie zdecydowanie wykracza, z racji swojej
wartości, poza ramy określone
przez zasady etyczne. Należy,
więc odmówić. Nie można zapominać, że prezenty, niezależnie
od tego, czy są otrzymywane czy
też wręczane, nie powinny
wpływać na relacje z drugą
stroną. Wartość prezentów
powinna być niewielka.
Jeżeli tak nie jest, lub
jeżeli mamy jakiekolwiek
wątpliwości, należy poprosić o zgodę przełożonego,
zanim zdecydujemy się
przyjąć lub też zaoferować
taki prezent.
Pytanie 5
Jeden z moich kolegów
ma zwyczaj uprawiania agresywnej polityki w kwestii
zakupów. Nie waha się przed
przekazywaniem zawartości
ofert niektórych dostawców,
żeby w ten sposób zachęcić
innych do zweryfikowania
konkurencyjności ich cen
oraz rodzaju proponowanych usług. Należy przyznać, że takie postępowanie
okazuje się często skuteczne,
ale wydaje się być niesprawiedliwym.
Czy taka metoda negocjacji jest akceptowalna?
Odpowiedź:
Zachowanie współpracowników odpowiedzialnych za stosunki
handlowe z dostawcami, usługodawcami i podwykonawcami musi
być bez zarzutu. Należy szanować
poufny charakter ofert składanych
przez partnerów handlowych.
Wszyscy dostawcy powinni mieć
jednakowy dostęp do informacji.
Nie należy się, zatem wahać przed
przypomnieniem naszemu współ-

pracownikowi zasad etycznych
firmy, a nawet przed powiadomieniem o sytuacji przełożonego.
Pytanie 6
W ciągu kilku lat pracy w dziale zamówień pracownica nawiązała
współpracę z wieloma dostawcami

swojej firmy. Jeden z nich pyta, czy
byłaby zainteresowana pracą w
jego firmie w charakterze doradcy.
Praca miałaby miejsce w soboty i
niedziele, nie miałaby, zatem wpływu na jej zdolność wykonywania
obowiązków służbowych na rzecz
jej firmy. Czy pracownica może
przyjąć tę ofertę?
Odpowiedź:
Chociaż pracownica ma wykonywać prace na rzecz dostawcy

tylko wtedy, gdy nie wykonuje
pracy na rzecz własnej firmy, tego
typu zatrudnienie poza własną firmą można jednak uznać za konflikt
interesów. Pracownica powinna
skonsultować się z przełożonym w
celu potwierdzenia, ze praca u dostawcy nie będzie kolidować z jej
obowiązkami służbowymi.
Należy również zauważyć,
że nawet, jeśli pracownica
odrzuci ofertę zatrudnienia
ze strony dostawcy, powinna poinformować o niej
przełożonego, aby uzyskać
dodatkowe wskazówki. Pracownica i jej przełożony
mogą również skonsultować
się z rzecznikiem ds. etyki,
czy radcą prawnym.
Z zaprezentowanych
przykładów wyłania się
pewna konkluzja: jeśli
pracownicy postępowaliby
i zachowywali się etycznie,
a także kierowali się w
swym życiu i pracy wartościami uczciwości, dobra
powszechnego, to atmosfera w pracy byłaby znakomita. Nie byłoby jakichkolwiek waśni, samosądów,
zatargów, itp. Mówienie
nieprawdy, mataczenie,
oszukiwanie w pracy dotyczy wielu z nas, dlatego
chcąc żyć w lepszych i
godnych relacjach w kopalni, zacznijmy zmianę od samego siebie.
Mówmy naszym przełożonym,
współpracownikom, dostawcom,
kontrahentom prawdę, bądźmy
sumienni i życzliwi dla innych,
a dobro do nas wróci i sowicie
zaprocentuje.
Bronisław Jaworski
Rzecznik ds. Etyki
LW Bogdanka S.A.

Pozew
PZL-Świdnik
oddalony
Sąd Okręgowy w Warszawie
oddalił 18 maja pozew PZL-Świdnik w sprawie przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Świdnicka firma wnosiła o zamknięcie
postępowania przetargowego bez
wyboru oferty. Wyrok jest nieprawomocny. O tym czy PZL-Świdnik
będzie składał apelację zadecydują
władze firmy po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.
Pozew został złożony 18
czerwca ub. roku wobec Inspektoratu Uzbrojenia MON, po tym jak w
kwietniu 2015 r. podano, że do drugiego etapu przetargu na śmigłowce
wielozadaniowe dla polskiej armii
przeszedł francuski Airbus Helicopters. W pozwie PZL-Świdnik chciał
chciał unieważnienia przetargu i
rozpisania nowego.
– Stwierdziliśmy wielokrotne
naruszenie prawa przy postępowaniu w sprawie zamówienia
śmigłowców wielozadaniowych
– zarówno ustaw, jak i reguł, regulaminu postępowania, wytycznych
ministra obrony narodowej – mówił wtedy Krzysztof Krystowski,
prezes PZL-Świdnik.
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W Cycowie nie będzie kopalni.
Powstanie w gminie Siedliszcze

W związku z decyzją o lokalizacji nowej kopalni która powstanie w pobliżu miejscowości Kulik
(powiat chełmski), Prairie złożyła
wniosek o zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze.
- Kontynuujemy intensywne
prace nad przygotowaniem kolejnych dokumentów niezbędnych
do złożenia wniosku o koncesję
wydobywczą dla kopalni „Jan
Karski”. Ważnym elementem tych
przygotowań było określenie lokalizacji naszej kopalni. Zdecydowaliśmy, że infrastruktura naziemna
powstanie w pobliżu miejscowości
Kulik. Bazując na warunkach
geologiczno-górniczych i analizach ekonomicznych, uważamy, że
będzie to optymalna lokalizacja –
mówi Benjamin Stoikovich, Prezes
i CEO Prairie.
Projekt zagospodarowania
złoża, po zaopiniowaniu przez
Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, będzie podstawą wniosku
o koncesję wydobywczą. Projekt
został opracowany w taki sposób,
aby eksploatacja złoża Lublin
przez cały okres funkcjonowania
kopalni była bezpieczna, efektywna i ekonomicznie opłacalna.
Obok wyboru lokalizacji pod

infrastrukturę naziemną kopalni
i zakupu odpowiednich działek,
Prairie złożyło wnioski o zmianę
studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Siedliszcze. Proponowane
modyfikacje mają umożliwić powstanie instalacji przemysłowych
na terenach, które obecnie mają
przeznaczenie rolnicze.
Prairie kontynuuje także przygotowania dokumentacji z zakresu
ochrony środowiska.
- Złożyliśmy do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Lublinie wniosek o wydanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z kartą informacyjną
przedsięwzięcia. Na bazie tych
dokumentów otrzymamy od RDOŚ
zakres raportu o odziaływaniu
na środowisko. Ten z kolei będzie
podstawą do uzyskania decyzji
środowiskowej. Planujemy przygotować i złożyć raport w III kwartale
2016 roku. Liczymy na uzyskanie
decyzji środowiskowej w 2017 roku
– mówi Mirosław Taras, członek
kadry menadżerskiej Prairie.
Spółka prowadzi również
działania zmierzające do zapewnienia dostępu do infrastruktury
dla przyszłej kopalni. Prairie
rozpoczęła rozmowy na temat

Po horrorze ekstraklasa dla Górnika
Piłkarze Górnika Łęczna zakończyli sezon ligowy porażką ze
Śląskiem Wrocław. Pozostali jednak
w ekstraklasie dzieki porażce spadającego z ligi Górnika Zabrze.
Jak przebiegała runda wiosenna? Tegoroczne piłkarskie boje
o punkty górnicy zaczęli w lutym
podejmując lidera ekstraklasy Piast
Gliwice. Górnicy zagrali bardzo
dobry mecz i gdybym napisał że
lider był bliższy zwycięstwa, byłaby
to po prostu nieprawda. Zespół z
Łęcznej był zdecydowanie lepszy
i niewiele brakowało, a trzy punkty
dopisane zostałyby do dorobku
Górnika. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem,
co zdawało się być dobrym prognostykiem. Kolejne dwa mecze
to potwierdziły, a drużyna zdobyła
cztery punkty - jeden punkt z Wisłą
Kraków (1:1), trzy pod zwycięztwie
z kielecką Koroną (3:2). W tym
momencie stało się coś zupełnie
niezrozumiałego. Zespół jakby
zapomniał jak się wygrywa, notując
cztery porażki z rzędu (z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Termalicą
Bruk-Bet Nieciecza, Jagiellonią
Białystok i Zagłębiem Lubin). Sezon zasadniczy ekstraklasy kończyli
wyjazdowym meczem z Cracovią
i domowym z Lechem Poznań. Z
pierwszą drużyną na wyjeździe
zremisowali 0:0, zaś Mistrzowi
Polski ulegli 1:0. Gdyby nie reforma
rozgrywek polegająca na podziale
po sezonie zasadniczym na grupy
mistrzowską i spadkową Górnik
pożegnałby się z najwyższą klasą
rozgrywkową, zajmując w tabeli

15 - przedostanie - miejsce.
Jak się później okazało gra o
utrzymanie była prawdziwą drogą
prze mękę. Na dzień dobry lepsza
od Górnika ponownie okazała się
Jagiellonia Białystok, która zwyciężyła 2:0. Jeszcze gorzej wypadł
mecz w Łęcznej z krakowską
Wisłą. Łęcznianie przegrali na
własnym boisku 3:0 (w lutym w
Krakowie było 1:1!). Co prawda z
trudnego terenu w Kielcach Górnik
prowadzony przez drugiego trenera
Andrzeja Rybarskiego (po zawieszeniu przez Komisję Ligi Jurija
Szatałowa) przywiózł po remisie z
Koroną 1:1 jeden punkt, ale to było
zbyt mało, aby zmienić dramatyczną sytuacje w której się znalazł.
Wówczas z dorobkiem 33 punktów,
zajmował w tabeli przedostanie
miejsce i tracił do 14 miejsca dającego utrzymanie sześć punktów.
Kolejny mecz w Niecieczy, również
z trenerem Andrzejem Rybarskim
na ławce był więc meczem o przedłużeniem jakichkolwiek szans
na utrzymanie. Drużyna z grodu
dzika wyszła z niego obronną ręką
zwyciężając 2:0.
Na trzy kolejki przed końcem
sezonu z funkcji trenera zrezygnował Jurij Szatałow. W decydującym
boju o ekstraklasę łęcznian poprowadził trener Andrzej Rybarski.
Przysłowiową kropkę nad „i” mogli
postawić nasi piłkarze w meczu z
imiennikami z Zabrza. Wydawało
się, że tak będzie, gdy Bartosz
Śpiączka w 67 minucie meczu
wykonywał rzut karny. Niestety
z tego pojedynku zwycięską ręką

przyłącza energetycznego z dystrybutorem energii elektrycznej.
Linie wysokiego napięcia znajdują
się niedaleko miejsca, w którym
powstanie infrastruktura naziemna kopalni. Dalsza rozbudowa
sieci energetycznej w tej części
województwa lubelskiego jest w
planach inwestycyjnych operatora
sieci.
Działania władz lokalnych
sprzyjają powstaniu kopalni „Jan
Karski”. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, przyjęta
w 2015 r., podkreśla konieczność
rozwoju infrastruktury związanej
z górnictwem. Na początku 2016
r. za przedsięwzięcie priorytetowe
dla rozwoju województwa, została
uznana budowa linii kolejowej
prowadzącej do przyszłej kopalni
„Jan Karski”.
- Sporządzenie PFS i decyzja o lokalizacji są kamieniami
milowymi projektu. Inwestycja
Prairie weszła tym samym w fazę
projektowania i budowy zakładu
górniczego. Ponadto dzięki znaczącemu zaangażowaniu finansowemu brytyjskiego funduszu
CD Capital mamy teraz wszystkie
przesłanki, by podjąć bardziej
konkretne rozmowy z inwestorami
i instytucjami kredytowymi. – mówi
Artur Kluczny, wiceprezes PD Co,
spółki zależnej Prairie powołanej
do realizacji inwestycji.
BB
wyszedł bramkarz gości Grzegorz
Kasprzik i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Na szczęście
kolejny mecz o wszystko łęcznianie
rozgrywali na własnym boisku z
Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tym
razem Górnik zwyciężył aż 5:1. Do
utrzymania potrzebny był remis we
Wrocławiu z miejscowym Śląskiem
bez względu na wynik meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Górnik
Zabrze. Niestety nie udało się tego
punktu zdobyć, bowiem górnicy
przegrali 2:3. Górnika uratowała
Termalica Bruk-Bet Nieciecza,
która zremisowała na własnym
boisku z Górnikiem Zabrze (1:1)
i ten wynik zapewnił utrzymanie
łęcznianom w ekstraklasie.
Chyba już najwyższy czas wyciągnąć wnioski. Dwa sezony Górnik drży o utrzymanie do ostatnie
kolejki, za trzecim razem przy takiej
polityce transferowej może się po
prostu nie udać. Należy skończyć
z „wzmacnianiem” drużyny dużą
liczbą po prostu słabych piłkarzy,
takich jak choćby sprowadzony w
poprzednim sezonie Hiszpan Josu,
który przyszedł do Górnika z piątej
klasy rozgrywkowej we Włoszech.
Niektórzy z nich nawet w czwartoligowych górniczych rezerwach
sobie nie radzili. Jedyny słuszny
kierunek to mniej wzmocnień, ale
o odpowiednim poziomie umiejętności. Ponadto nakazem chwili jest
potrzeba sprowadzania młodych,
perspektywicznych piłkarzy z województwa lubelskiego, jak choćby
Jarosław Niezgoda były piłkarz
Wisły Puławy czy Mateusz Kompanicki z Lewartu Lubartów.
Mariusz Łagodziński
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Burmistrz Łęcznej
zarobił najwięcej

Teodor Kosiarski na funkcji
burmistrza zarobił w 2015 roku
173 tysiące złotych. To najwyższa
kwota wśród burmistrzów z woj.
lubelskiego. Wiemy dlaczego.
W najlepszej trójce znaleźli
się jeszcze Tadeusz Niedźwiecki z
Frampola 165 tys. zł oraz Wojciech
Żukowski z Tomaszowa Lub. 163
tysiące zł.
Najmniej spośród burmistrzów zarobiła Hanna Mazurkiewicz z Krasnegostawu. Z pracy w
urzędzie otrzymała 95,8 tys. zł.
- Moje zarobki mieszczą się w
widełkach i nie są maksymalne. Zarabiam miesięcznie porównywalnie
do starosty i mniej niż niektórzy
wójtowie naszego powiatu. Wyższa
kwota w oświadczeniu za 2015 rok
wynika z nagrody jubileuszowej
jaką otrzymałem na 35-lecie pracy
zawodowej – mówi nam Teodor
Kosiarski.
Burmistrz ma także dochody
z innych źródeł, 25 tysięcy z Łęczyńskiej Energetyki, 10 tysięcy
z gospodarstwa, które prowadzi
oraz 3,4 z tytułu posiadania akcji
giełdowych.
Ile w 2015 r. zarobili starosta,
wójtowie i radni? Dla kogo dieta
to wynagrodzenie za utracony czas
pracy, a dla kogo główne źródło
utrzymania?? Kto ma największe
zadłużenie? – Na te pytania postaramy się odpowiedziećw kolejnym
numerze Pojezierza.
BB

Julia Matyś z Łęcznej
ze złotym medalem

Jedyna reprezentantka łęczyńskiej sekcji LKSW Dan przywiozła
z zawodów Polish Open w kickboxingu złoty medal.
Zawody odbywały się w dniach
29 kwietnia - 1 maja. W szranki
stanęli reprezentanci 76 klubów z
Polski, Ukrainy, Słowacji, Austrii,
Norwegii i Litwy, co dało ponad 400
startów indywidualnych.

Nowy plac zabaw na Słoneczku
1-go czerwca osiedle Słoneczne otrzymało nowy plac
zabaw dla najmłodszych pociech.

Huśtawki, piaskownica, karuzele,
bujaki, a także zestaw zabawowy
ze zjeżdżalniami, pomostem i
wieżami powstał przy ulicy Mi-

lejowskiej.
Odbioru nowej inwestycji
szybko dokonała grupa dzieci ze z
oddziału przedszkolnego
szkoły podstawowej nr2
wraz z towarzyszącym
im zastępcą burmistrza
Leszkiem Włodarskim.
Dzieci miały okazję
pobawić się na nowych
urządzeniach. Test wypadł pomyślnie.
Plac zabaw kosztował blisko 55 tysięcy złotych z czego 15 tysięcy pochodziło
z budżetu obywatelskiego osiedla
Słoneczne.
Grzegorz Kuczyński

Syf w korycie rzeki Świnka
Składowisko śmieci, które
płynąc rzeką zatrzymały się na
przewróconych gałęziach ujawnili
strażnicy miejscy. Ilość odpadów
zastanawia i przeraża.
- Pomimo znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która zobowiązuje każdego mieszkańca do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal
w rzece znajdujemy pojemniki po

olejach, farbach , środkach ochrony roślin, środkach chwastobójczych, pojemników i opakowań
plastikowych, słoików i butelek
– czytamy na profilu łęczyńskiej
Straży Miejskiej.
Funkcjonariusze wystąpili do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
o usunięcie przeszkód naturalnych
oraz nieczystości z koryta rzeki.
GK

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowo-handlowy, 44m2 + piwnica (pomieszczenie magazynowe - 38m2),
Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena do
uzgodnienia. Tel. 606 14 67 95
Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena do
uzgodnienia, tel. 697 154 093.
Sprzedam mieszkanie własnościowe w Łęcznej, 35,4 m2, piętro 1/4,
dogodna lokalizacja, niski czynsz,
przystępna cena do uzgodnienia. Tel.
693046733 (po 16-tej).
Wynajmę lub sprzedam - mieszkanie
dwupokojowe umeblowane, 36m2, na
IV p. w Łęcznej, os. Samsonowicza,
ul. Gwarków. Cena do negocjacji, tel.
503992661
Sprzedam działkę rolno-rekreacyjną,
40ar, w Łęcznej – od szosy na Puchaczów w stronę rzeki Świnki. Cena do
negocjacji. Tel. 503992661

Sprzedam działki-Puchaczów ul.
Bogdanowicza, wszystkie media. Tel.
608 473 830.
Sprzedam działkę- 21a Kol.Brzeziny,
przy drodze do Ciechanek, wszystkie
media Tel. 608 473 830
Sprzedam mieszkanie M-5, 70m2, 4
pokoje, kuchnia, piętro IV/IV na os.
Samsonowicza ul. Kpt. Żabickiego 3.
Możliwość kupna z wyposażeniem.
Cena: 210 tys. Tel. 534 963 615
Sprzedam urządzenie do ćwiczeń: bieżnia, rowerek, wioślarz,
kółko do ćwiczeń talii- (w jednym
zestawie), ławeczka do ćwiczeń.
Tel. 660 251 527
Ogłoszenia firmowe:

Wynajem żurawia
samojezdnego 30t na
obszarze woj. lubelskiego.
tel: 695 243 203

Julia Matyś w kategorii -32 kg
pointfighting kadetek młodszych
pokonała rywalkę z Pionek i zdobyła złoty medal i puchar.
Trenerem sekcji jest Dawid
Szewczyk.
GK
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