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ZADZWOŃ

POŻYCZKA
 NA DOWOLNY CEL

Potwierdziły się informacje podawane przez lokalne portale 
dotyczące powrotu Górnika Łęczna do macierzy. 26 lipca klub 
wydał oficjalny komunikat w tej sprawie i po nieudanym romansie 
z Lublinem wraca do domu. 

Drodzy Kibice i Sympatycy Górnika Łęczna, chcielibyśmy 
przekazać wam ważną wiadomość. Górnik wraca do domu! 
Pierwszy zespół Górnika Łęczna będzie rozgrywał swoje mecze w roli 
gospodarza na stadionie GKS Górnik Łęczna przy al. Jana Pawła 
II 13 w Łęcznej.

Dla każdego człowieka dom jest niezwykłym miejscem. Piłka 
nożna cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców i wymaga dużego 
zaangażowania sponsorów. Wierzymy, że nasz dom będzie dobrym 
miejscem spotkania dla jednych i drugich.

Liczymy, że decyzja spotka się z dużym zrozumieniem wszystkich 
kibiców i sympatyków Górnika z całego województwa. Za parę dni 
ruszają rozgrywki Nice 1 ligi. Liczymy także na waszą obecność na 
trybunach. Zapraszamy mieszkańców Łęcznej i okolic oraz całego 
województwa lubelskiego na mecze Górnika do Łęcznej!

Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd Górnika Łęczna SA

Veljko Nikitović, Prezes Zarządu  
Sebastian Buczak, Członek Zarządu. 

Górnik Łęczna w pierwszym, wyjazdowym,  meczu rundy je-
siennej przegrał z Odrą Opole 3:0. Kolejne spotkanie zielono-czarni 
rozegrają z Zagłębiem Sosnowiec 5 sierpnia o godz. 17:00 na stadio-
nie w Łęcznej. Bilety w cenie od 5 do 25 złotych dostępne są już w 
sprzedaży i na stronie internetowej bilety.gornik.leczna.pl.      GK

Górnik powraca 
na stadion w Łęcznej

Puchaczów najbogatszy.  
A jak wypadły inne nasze gminy

Gdzie są najbogatsze, a gdzie najbiedniejsze gminy, powiaty 
i województwa? Pismo samorządowe „Wspólnota” publikuje 
wyniki XVI edycji rankingu zamożności.

Do finansowej arystokracji możemy zaliczyć 43 gminy, których 
dochody przekraczają 5000 zł na mieszkańca. W tym gronie znalazł 
się Puchaczów.

Na przeciwnym biegunie mamy 133 gminy z dochodami poniżej 
2300 zł na mieszkańca. Absolutnym rekordzistą jest woj. lubelskie, 
z którego pochodzi ponad jedna trzecia gmin zaliczanych do tej naj-
biedniejszej grupy (47, z tego 42 wiejskie). Na dalszych miejscach 
są inne województwa Polski Wschodniej – podkarpackie (16 gmin), 
świętokrzyskie (15 gmin) i podlaskie (12 gmin).

Jak na tle tysięcy Polskich samorządów wypadają dochody gmin z 
naszego powiatu oraz samego powiatu w przeliczeniu na mieszkańca?

Powiaty:
Powiat Łęczyński miejsce 212 na 314 w kategorii powiaty. Za-• 
możność na mieszkańca  - 653,93 zł
Miasta Powiatowe:

Łęczna odległe 237 miejsce na 267 w kategorii miast powiato-• 
wych. Zamożność na mieszkańca  - 2383,58 zł
Gminy wiejskie:

Puchaczów miejsce 14 na 1559 w kategorii gmin wiejskich. • 
Zamożność na mieszkańca  - 5849,54 zł
Cyców miejsce 146 na 1559 w kategorii gmin wiejskich. Zamoż-• 
ność na mieszkańca  - 3354,97 zł
Ludwin miejsce 406 na 1559 w kategorii gmin wiejskich. Zamoż-• 
ność na mieszkańca  - 2874,44 zł
Milejów miejsce 1393 na 1559 w kategorii gmin wiejskich. Za-• 
możność na mieszkańca  - 2379,16 zł
Spiczyn miejsce 1444 na 1559 w kategorii gmin wiejskich. Za-• 
możność na mieszkańca  - 2337,68 zł                            BB

XX Festiwal Kapel Ulicznych  
i Podwórkowych już za nami!
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K R O N I K A     Z D A R Z E Ń

LUBLIN

ŁĘCZNA
ŚWIDNIK

Światowe wydobycie wę-
gla kamiennego w 2016 roku 
wyniosło 6,7 mld t, i było  
o 0, 3 mld t niższe, w porów-
naniu do uzyskanego w 2015 
roku (7 mld t). 

Obniżenie wydobycia węgla 
odnotowano głównie w Chinach 
i USA. I tak Chiny wydobyły 
3,45 mld t węgla (mniej o 6 proc,  
w porównaniu do 2015r.), zaś 
USA około 670 mln t, czyli o 18 
proc. mniej, aniżeli w 2015r. 

Natomiast światowy han-
del węglem wyniósł w 2016r. 
1,1 mld t. Głównymi kreatora-
mi światowego handlu węglem 
były: Australia (eksport 391 mln 
t), Indonezja (eksport 310 mln t) 
oraz Rosja (eksport 153 mln t), 
USA (eksport 50 mln t), Kolum-
bia (eksport 89 mln t) i Republika 
Południowej Afryki (eksport 75 
mln t). Ceny węgla energetycz-
nego na rynku światowym, oscy-
lowały w granicach 90 USD/t. 

Energia słoneczna, wiatrowa 
i inne alternatywne, a zarazem in-
nowacyjne źródła energii znajdują 
się obecnie na dużej fali rozwoju 
w krajach UE. Jednakże węgiel 
– pomimo tej tendencji – posiada 
i będzie posiadał także w przy-
szłych dziesięcioleciach istotną 
pozycję w miksie energetycznym, 
gdyż jego światowe rezerwy zaso-
bowe są znacznie większe, aniżeli 
ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Szereg krajów na kuli ziemskiej 
nie mogłoby przetrwać bez wę-
gla, gdyż pozyskana na jego bazie 
energia zaopatruje gospodarstwa 
domowe i przemysł. Niezależnie 

od tego, czy jest to energia ciepl-
na, czy elektryczna, węgiel utrzy-
muje naszą egzystencję, napędza 
rozwój gospodarczy, zabezpiecza 
miejsca pracy i kreuje standard 
życia miliardom ludzi.

Obecnie w mediach pre-

zentuje się dużo negatywnych 
informacji o szkodliwości spa-
lanego węgla, danych o świa-
towym wydobyciu i handlu wę-
glem, cenach węgla – niniejszy 
natłok informacji posiada gros 
sprzeczności, niedomówień i za-
fałszowań w ujęciu globalnym. 
Są to informacje, które odbiega-
ją od rzeczywistości branży wę-
glowej, a przede wszystkim nie 
pokazują ważkości węgla dla 
rynku światowego, w tym azja-
tyckiego oraz europejskiego.

W związku z tym warto jest 
dokładniej przyjrzeć się rynko-
wi węgla w Unii Europejskiej. 
Przecież gospodarka europej-
ska w dużej mierze uzależniona 
była i jest od tego surowca ener-
getycznego. Unia Europejska to 
mieszanina krajów z własnymi 
prawami energetycznymi, po-
datkowymi i górniczymi, z róż-
norodnymi zapotrzebowaniami 

na energię, oraz zasobami na jej 
zabezpieczenie. 

Wydobycie węgla kamien-
nego w UE - 28 wyniosło w 
2016r. około 87, 2 mln (w 2015r.: 
98, 6 mln t), zaś jego import 166, 
8 mln t (w 2015r.: 190, 7 mln t).

Jeśli chodzi o kraje 
o największych zaso-
bach węgla, to Niem-
cy są liderem zasobów 
węgla brunatnego, zaś 
Polska w zakresie wę-
gla kamiennego. Na-
tomiast w kontekście 
wydobycia węgla ka-
miennego prym wie-
dzie Polska (ponad 70 

mln t), a daleko za nią plasują 
się: Republika Czech (6, 8 mln 
t), Wielka Brytania (4, 2 mln t), 
Niemcy (4, 1 mln t) oraz Hisz-
pania (1, 7 mln t).

Natomiast import węgla 
przez kraje członkowskie Unii 
Europejskiej wyniósł 166, 8 mln 
t i był niższy o 24 mln t w po-
równaniu do 2015 roku. W kra-
jach UE-28 obserwuje się róż-
norodną sytuację w kontekście 
zapotrzebowania na węgiel 
kamienny. Największy im-
port odnotowały: Niemcy 
(ponad 53 mln t), zaś w 
dalszej kolejności uplaso-
wały się: Włochy (około 18 
mln t), Hiszpania (14, 7 mln 
t), Holandia (14, 5 mln t), 
Francja (13, 5 mln t), Wiel-
ka Brytania i Polska po 8, 3 
mln t.

Spadek w 2016r. wydoby-
cia i importu węgla kamienne-

go w krajach UE-28 przypisać 
można, m.in. zwiększonemu 
wykorzystywaniu odnawial-
nych źródeł energii, poprawie 
sprawności elektrowni zawo-
dowych oraz naciskom organi-
zacji ekologicznych w kierunku 
eliminowania wykorzystywa-
nia węgla (głównie brunatnego)  
w energetyce.

Natomiast do przyczyn 
zmniejszonego zapotrzebowa-
nia na węgiel kamienny w UE 
zaliczyć można, m.in.:

- coraz słabszy rozwój go-
spodarczy w krajach UE, za 
wyjątkiem Niemiec i powoli 
poprawiającej się koniunktury 
gospodarczej Hiszpanii,

- spadek wykorzystania 
mocy zainstalowanej w elek-
trowniach węglowych, w wyni-
ku zwiększonego pozyskiwania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych,

- silnie wahające się ceny 
hurtowe energii elektrycznej, 
które prowadzą do nierentow-
ności niektórych elektrowni wę-
glowych.

Źródło: EURACOAL Market 
Report 1/2017r. – maj 2017r.
Opracował: Bronisław Jaworski

Znaczenie węgla kamiennego w Unii Europejskiej

fot. LW Bogdanka

fot. LW Bogdanka

Kopalnia Bogdanka złożyła 
w Ministerstwie Środowiska 
wniosek o koncesję na 
wydobycie węgla z pola Ostrów. 
Już wcześniej zapowiadał to 
prezes spółki Krzysztof Szlaga, 
uczestniczący 29 czerwca 
w International Mining 
Forum w kopalni Pniówek  
w Pawłowicach. 

- Czekamy na ostatnie decyzje, 
w najbliższym czasie będziemy 
składać wniosek (...), tak żeby 
do końca roku uzyskać koncesję 
na wydobycie w polu Ostrów - 
powiedział prezes LW Bogdanka. 
- Pozyskanie tej koncesji to 
najważniejszy krok w kierunku 
podwojenia dostępnych zasobów 
– chcemy wejść na poziom ok. 
450 mln ton dostępnych zasobów 
węgla, co daje żywotność kopalni 
- przy wydobyciu ok. 9 mln ton 
rocznie - około 50 lat - powiedział 
PAP prezes kopalni.

Mowa tu o pokładach, które 
znajdują się na północny wschód 
od obecnej kopalni. Rozpoznanie 
tego obszaru spółka przeprowadziła 

Wniosek o koncesję wydobywczą
jeszcze w ubiegłym roku. Dlatego, 
jak twierdził prezes Szlaga, 
w pierwszym etapie węgiel  
z pola Ostrów będzie udostępniony 
dzięki podziemnym połączeniom 
z obecnych wyrobisk kopalni 
Bogdanka. Według prezesa 
kopalnia za kilka lat będzie w stanie 
tam wejść i uruchomić pierwsze 
ściany z pola Ostrów. W latach 

2025-30 planowana jest budowa 
szybu obsługującego pole Ostrów. 
Około 2032 roku wydobycie ze 
złoża Ostrów ruszyłoby pełną 
parą.

LW Bogdanka spodziewa się 
pozyskania koncesji wydobywczej 
na złoże Ostrów jeszcze w 2017 
roku. Dzięki uzyskaniu dostępu 
do pola Ostrów, szacowanego na 
ok. 186 mln ton oraz rozszerzeniu 
zasobów pola Bogdanka - dalsze 
33 mln ton - zasoby Bogdanki 
wzrosłyby dwukrotnie, z 
dzisiejszych ok. 227 mln ton do 
ok. 446 mln ton, przedłużając 
żywotność kopalni z dzisiejszych 
25 do 50 lat czyli do ok. 2067 r.

rkn

fot. LW Bogdanka

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że kierujący samochodem 
osobowym marki VW, 67-letni 
mieszkaniec gm. Leśna Pod-

laska, zderzył się z jadącym z 
przeciwka samochodem cięża-
rowym marki Mercedes. Jak 
wstępnie ustalili funkcjona-
riusze, kierowca VW , skręca-
jąc na łuku drogi w lewo, nie 
udzielił pierwszeństwa jadącej 

Śmiertelne zderzenie 
z ciężarówką

z przeciwka ciężarówce. Drugim 
autem kierował 26-letni miesz-
kaniec powiatu łęczyńskiego. W 
chwili zdarzenia mężczyzna był 

trzeźwy, co potwierdziło prze-
prowadzone przez policjantów 
badanie. W wyniku wypadku 
kierowca samochodu osobowe-
go poniósł śmierć na miejscu 
zdarzenia.

BB

Bialscy policjanci ustalają okoliczności wypadku drogowego, 
do którego doszło 25 lipca w miejscowości Ossówka. W kierowaną 
przez mieszkańca powiatu łęczyńskiego ciężarówkę wjechało auto 
osobowe, którego kierowca zginął na miejscu zdarzenia.

Kolega koledze ukradł auto
42-latek podczas imprezy 

towarzyskiej zabrał kluczyki do 
samochodu swojego znajomego. 
Ukradł samochód i przez dwa dni 
korzystał z auta i go uszkodził. Po 
zatrzymaniu przez policjantów 
stwierdził, że nie był do końca 
świadomy tego co robi.

Pokrzywdzony zorientował 
się, że został okradziony i szybko 
zgłosił zdarzenie na policji. Funk-
cjonariusze poszukując auta, kilka 
ulic dalej odnaleźli pojazd, który 
zamknięty był na klucz. Samo-
chód posiadał jednak uszkodzenia 
jednej z opon i błotnika. Policjan-
tom nie udało się jednak odnaleźć 
i zatrzymać sprawcy kradzieży 
oraz odzyskać kluczyków.

Kolejnego dnia pojazd znów 
zmienił miejsce parkowania. 
Policjanci odnaleźli go kilkaset 
metrów od poprzedniego miejsca, 
w którym był pozostawiony. Tym 
razem złodziej został zatrzymany 
i dowieziony na komendę. Pod-
czas przesłuchania przyznał się 
do popełnienia zarzucanych mu 
czynów. Nie potrafił wyjaśnić 
swojego zachowania. Jak określił 
– nie był do końca świadomy tego, 
co zrobił. 

Mężczyzną zajmie się sąd. 
Grozi mi do 8 lat pozbawienia 
wolności.
Wybił szybę w windzie... z 
nerwów

36-letni łęcznianin rozbił szy-
bę w windzie bloku mieszkalnego. 
Policjanci nie mieli problemu ze 
znalezieniem sprawcy, ponieważ 
zdradziła go zakrwawiona ręka. 

Kara aresztu, ogranicze-

Grunt to dobra sąsiadka
O tym, jak pomocne może 

być sąsiedzkie zainteresowanie 
przekonał się 87-letni mieszka-
niec Kawęczyna. Mężczyźnie, po 
tym jak został napadnięty i okra-
dziony, na pomoc przyszła sąsiad-
ka. Niepokój kobiety wzbudziła 
wychodząca z jego mieszkania 
nieznana jej osoba. 

Czujnością i sąsiedzką troską 
wykazała się mieszkanka miej-
scowości Kawęczyn. Kobieta, 
widząc, że z mieszkania jej sąsia-
da w podeszłym wieku wychodzi 
nieznana jej kobieta i zamyka 
drzwi mieszkania, nie przeszła 
obok tego obojętnie. Zaalarmo-
wała policję. Jak się okazało, 
jej podejrzenia były całkowicie 
zasadne.

Do zdarzenia doszło 11 lipca 
około godz. 15:00 do mieszkania 
87-letniego mężczyzny przyszła 
jego kuzynka. Kobieta najpierw 
psiknęła mu w oczy gazem, na-
stępnie zabrała z mieszkania 1200 
złotych gotówki. Gdy mężczyzna 
zaczął krzyczeć, uciekła z miesz-
kania, zamykając drzwi mieszka-
nia od zewnątrz. Policjanci usta-
lili adres zamieszkania kobiety. 
56-latka została zatrzymana. W 
trakcie przeszukania jej miesz-
kania funkcjonariusze odnaleźli 
1130 zł oraz pojemnik z gazem 
pieprzowym. Kobieta trafiła do 
policyjnego aresztu. Jak potwier-
dził alkomat, w organizmie miała 
blisko 2 promile alkoholu.

Za dokonanie rozboju grozi 
jej nawet do 12 lat pozbawienia 
wolności.                   RN, BB

Rodzinny duet z ośmioma za-
rzutami

Siedem zarzutów kradzieży 
z włamaniem i jedno usiłowanie 
takiego przestępstwa usłyszeli od 
policjantów 29-letni mieszkaniec 
gminy Wólka oraz jego 38-letni 
kuzyn. Mężczyźni od listopada ubie-
głego roku włamywali się do garaży 
lub niezamieszkałych domów.

Nie tylko więzy krwi łączy-
ły 29-letniego mieszkańca gm. 

nia wolności lub grzywna grozi 
wandalowi, którego zatrzymali 
łęczyńscy stróże prawa. 11 lipca 
w nocy 36-letni mieszkaniec 
Łęcznej postanowił wyładować 
swą agresję i wybił szybę w 
windzie wieżowca przy ul. Ża-
bickiego w Łęcznej. Mężczyzna 
szybko wpadł w ręce policjantów, 
ponieważ zdradziła go zakrwa-
wiona ręka. Rozciął ją sobie kiedy 
rozbijał szybę. Swój występek 
tłumaczył zdenerwowaniem.
Śmierć w jeziorze Łukcze

25-latek spadł z pomostu do 
wody. Już nie wypłynął.

Do tragedii doszło w piątko-
wy wieczór 14 lipca. 25-latek na 
pomoście przebywał z bratem i 
koleżankami. W pewnym momen-
cie spadł do wody i mimo próby 
pomocy przez brata, nie mógł się 
wydostać na powierzchnię. Po-
stanowił więc, że przepłynie pod 
inny pomost z drabinką. Niestety 
na miejsce już nie dopłynął.

Początkowo poszukiwania 
mężczyzny prowadziła rodzina. 
W sobotę o zdarzeniu poinformo-
wani zostali policjanci. Poszuki-
wania zakończyły się wyłowie-
niem z wody ciała 25-latka.

Wólka i jego 38-letniego ciotecz-
nego brata. Obydwaj mężczyźni, 
których policyjna kartoteka na 
komisariacie w Niemcach liczy 
co najmniej po kilkanaście stron, 
postanowili razem dokonywać 
szeregu włamań. Terenem ich 
działania były małe miejscowości 
w gm. Wólka oraz Niemce. W 
większości przypadków sprawcy 
włamywali się do blaszanych 
garaży, skąd kradli kosiarki, 
kosy spalinowe, glebogryzarkę, 
wiertarkę, kuchenkę, piłę, a nawet 
telewizor i antenę. Nie pogardzili 
też dziesięcioma puszkami piwa.

Mężczyźni na koncie mają 
też włamanie do niezamieszkałego 
domu, altanki oraz warsztatu samo-
chodowego. Tam z kolei upatrzyli 
sobie 9 akumulatorów, 10 świec 
żarowych i 40 wtryskiwaczy.

Pokrzywdzeni właściciele 
wycenili straty na łączna kwotę 
ponad 8 tys. zł.

Kryminalni z komisariatu 
w Niemcach pracujący od jakie-
goś czasu nad tą sprawą na trop 
włamywaczy wpadli niedawno. 
Mieli podejrzenia, że za tymi 
przestępstwami może stać rodzin-
ny duet. Nie mylili się. Zaledwie 
dwa dni po ostatnim włamaniu, 
stróże prawa zatrzymali jednego 
z nich. Drugi wpadł w ich ręce 
następnego dna.

Na komisariacie w Niemcach 
obydwaj usłyszeli zarzuty 7 kra-
dzieży z włamaniem i jedno usiło-
wanie. Młodszy z zatrzymanych – 
29-latek, wszystkie zarzuty usłyszał 
jako recydywista. Policjanci od obu 
zatrzymanych na poczet przyszłych 
kar zabezpieczyli pieniądze w kwo-
cie po 1,5 tys. zł.

Za kradzież z włamaniem ko-
deks karny przewiduje karę do 10 
lat pozbawienia wolności. Jeśli zaś 

osoba popełnia takie przestępstwo 
w warunkach recydywy, może pójść 
do więzienia nawet na 15 lat.
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Okazało się, że w paczce było 
nieco ponad 2 kg ziemniaków. To 
nie powinno się zdarzyć – mówi 
Urszula Skałecka, kierownik 
Biura Zarządu Stokrotki. To nie był 
odosobniony przypadek. W innych 
próbkach waga wskazywała także 

znaczne równice pomiędzy dekla-
rowaną, a faktyczną wagą.

– Próbki warzyw i owoców 
są kontrolowane na etapie przy-
jęcia dostawy do magazynu. 
Również wszystkie wagi w na-
szych sklepach są systematycznie 
sprawdzane i posiadają stosowne 
znaki legalizacji. Dlatego taka 
sytuacja nie powinna mieć miej-
sca – przyznaje Urszula Skałecka, 
kierownik Biura Zarządu Stokrot-
ki. – Powodem różnicy masy mógł 

Jak czytamy w uzasadnieniu 
Rady Społecznej przy SPZOZ, 
przyznana została Krzysztofowi 
Bojarskiemu, ponieważ w latach 
2015 i 2016 szpital miał dodatni 
wynik finansowy.

Wpływ na przyznanie nagro-
dy miało również to, że od 1 lipca 
2015 wykonuje on samodzielnie 
znaczną część pracy, ponieważ 
od tego czasu istnieje wakat na 
stanowisku zastępcy dyrektora. 
(Oznacza to znaczne oszczęd-

Ile w Stokrotce waży  
2,5 kilograma ziemniaków

Jeden z klientów sklepu Stokrotka przy ulicy Polnej w 
Łęcznej położył, na znajdującą się w obiekcie wagę, siatkę z 
ziemniakami których miało być 2,5 kilograma.  Jego zaskoczenie 
wyświetlonym na ekranie wynikiem było tak duże, że nagrał film 
i wrzucił go na serwis wykop.pl Tam wideo zostało obejrzane 
kilkadziesiąt tysięcy razy.

być naturalny proces odparowa-
nia wody z produktu w wyniku 
wysokich temperatur, jednostkowy 
błąd opakowania lub rozerwane 
opakowanie na etapie transportu 
bądź sprzedaży w sklepie.

Odmiennego zdania są in-

ternauci sugerujący, że to raczej 
„niedokładne” ważenie umiesz-
czanych w paczce warzyw może 
być przyczyną rozbieżności. 
Zauważają, że w sklepach jest 
klimatyzacja i raczej nagle 20% 
wagi nie wyparowuje. Zdaniem 
komentujących umieszczony w 
internacie film, jego autor powi-
nien zapłacić za faktyczną wagę 
ziemniaków, a nie tę deklarowaną 
na opakowania.

GK

Krzysztof Bojarski ze sporą 
finansową nagrodą za pracę

Dyrektor szpitala w Łęcznej otrzyma 26 tysięcy złotych 
nagrody rocznej. To dwukrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia na pełnionym stanowisku. 

ności z tego tytułu dla SPZPZ w 
Łęcznej). Nagroda Krzysztofowi 
Bojarskiemu przyznana została po 
raz pierwszy. 

Zysk netto SPZOZ w Łęcznej 
za rok obrotowy 2016 wynosił 1 
154 125,69z zł. Na koniec 2016 
roku szpital nie posiadał zadłuże-
nia z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota nagrody wypłacona 
zostanie z budżetu SPZOZ w 
Łęcznej.
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Zastąpił go Tomasz Kafar-
ski.  - Dawniej trener nowej fali 
młodych ekstraklasowych szko-
leniowców, którzy mieli rzucić 
ligę na kolana. Teraz okrzepły 
w I lidze wyjadacz, po doświad-
czeniach we Flocie, Olimpii i 
Bytowie. Jego drużyny zawsze 
punktowały, a doświadczenia z 
Świnoujścia mogą okazać się 
bezcenne w kontekście Łęcznej 
– Kafarski umie pracować w 
trudnych warunkach – pisze o 
nowym szkoleniowcu branżowy 
portal weszło.com

W klubie nie ma znacznej 
części piłkarzy. Po spadku do I 
ligi i propozycji zmniejszenia 
wynagrodzeń odeszli do innych 
zespołów. W Górniku została 
część doświadczonych lub star-
szych graczy. Jest Bonin, Pru-
sak, Pitry, Sasin, Jarecki, ale na 
nich samych nie można opierać 
całej drużyny. Doszli Pruchnik 
i Kosznik, a po zmianie filozofii 
klub chce postawić na bardzo 
młodych zawodników i własnych 

Mural – Łęczna 550 lat - 
zdobi ścianę amfiteatru na osiedlu 
Samsonowicza. Jest to inicjatywa 
uczniów łęczyńskich szkół, którzy 
tak upamiętnili 550-lecia nadania 
praw miejskich miastu.

Pomysł zrodził się w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Tade-
usza Kościuszki w Łęcznej. Do 
współpracy zaproszono uczniów 
i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 

Na wstępie warto podkreślić, 
że dokumentację na zagospoda-
rowanie kilku hektarów terenu, 
po przeprowadzeniu przez Urząd 
Miejski w Łęcznej porównania 
ofert, przygotowała za 150 tysięcy 
złotych firma KANSKA. Jej wła-
ścicielka Beata Kańska to wysokiej 
klasy projektant z wieloma udany-
mi i zrealizowanymi przedsięwzię-
ciami w wielu miastach.

W wyniku prac firmy pro-
jektowej, a także zaangażowania 
i wysiłku specjalistów z ratusza, 
urząd dwukrotnie zajął pierwsze 
miejsca w rankingach na dofinanso-
wanie inwestycji. Pierwszy projekt 
(wart 2,6 miliona złotych) obejmuje 
remont terenów parkowych, drugi 
natomiast (rozstrzygnięty niedaw-
no) zagospodarowanie ruin oraz 
przygotowanie niezbędnej infra-
struktury. Jego koszt szacowany jest 
na około 2,4 miliona złotych.

To, co spodobało się miastu 
i unijnym fachowcom, zostało 

Duże zmiany w Górniku Łęczna. 
Odeszli zawodnicy, trener i prezes

Powrót na stadion w grodzie dzika to bardzo ważna, ale nie 
jedyna zmiana w klubie. Nie ma już trenera Franciszka Smudy, 
który w atmosferze niesmaku rozstał się z klubem. 

wychowanków. Zmian jest tak 
dużo, że wymienimy tylko kil-
ka nowych nazwisk młodych 
graczy. Tomasz Makowski,  
Patryk Rojek, Piotr Pacek, 
Przemysław Skałecki, Adrian 
Szczerba, Karol Turek, Jakub 
Jaroszyński.

Nie ma już prezesa Artura 
Kapelko.  Był szefem łęczyńskie-
go klubu od stycznia 2011 roku, 
ale pracował w nim już wcze-
śniej, od 2009 r. To za jego rzą-
dów Górnik wrócił do ekstrakla-
sy i dwa razy się w niej utrzymał. 
Niestety w minionych rozgryw-
kach ta sztuka już się nie udała 
i zespół został zdegradowany. 
W niełaskę miłośników futbolu 
popadł najpierw po zmianie 
nazwy z Górnika na Bogdan-
kę. Kibice odpuścili dopiero 
po powrocie do dawnej na-
zwy. Kolejny, najpoważniejszy 
zgrzyt nastąpił po podjęciu de-
cyzji o przeniesieniu rozgry-
wek z Łęcznej do Lublina. Fani 
protestowali, a frekwencja na 

Arenie Lublin nie zachwycała. 
Do tego Górnik ma milionowe 
długi. To wszystko przyczyni-
ło się do odwołania prezesa. 
- Miałem zaszczyt pracować z 
fantastycznymi ludźmi, piłka-
rzami i trenerami. Przez trzy 
lata reprezentowaliśmy region w 
piłkarskiej ekstraklasie. Niestety 
w ostatnim sezonie nie udało 
nam się utrzymać, ale przykład 
Górnika Zabrze pokazuje, że w 
sporcie można podnieść się po 
porażce. Cieszę się, że narasta-
jąca strata finansowa została 
radykalnie zmniejszona. Będę 
dalej trzymał kciuki za Górnika 
Łęczna - stwierdził na klubowej 
stronie internetowej były już 
prezes.

Ster w rękach kapitana Gór-
nika. 36-letni Veljko Nikitović 
jest ikoną klubu. Z pochodzenia 
Serb który na stałe zadomowił się 
w Łęcznej. Był  pomocnikiem i 
kapitanem Górnika. Do Łęcznej 
trafił już 2001 roku i z małymi 
przerwami jest w nim do dziś. W 
barwach klubu rozegrał w eks-
traklasie 107 spotkań, w których 
strzelił sześć bramek. Karierę pił-

karską zakończył przed rokiem, 
ale pozostał w Górniku najpierw 
jako skaut, a potem został człon-
kiem zarządu.

- Chcę podziękować Radzie 
Nadzorczej za zaufanie, którym 
mnie obdarzono. Po 15 latach 
gry w Górniku podejmuję się 
nowej roli, która niesie za sobą 
dużą odpowiedzialność. Chcę 
kontynuować dobre rzeczy, który 
były robione w klubie. Zrobimy 
wszystko razem z zarządem, żeby 
klub organizacyjnie i sportowo 
podniósł się na jeszcze wyższy po-
ziom. Chciałbym, żebyśmy wrócili 
do korzeni tak, żeby w najbliższej 
przyszłości można było zobaczyć 
w składzie pierwszej drużyny 
wychowanków akademii Górnika. 
Jako nowy prezes chcę podzięko-
wać panu Arturowi Kapelko za 
osiem lat spędzonych w klubie, 
podczas których Górnik Łęczna 
wygrywał mecze z najlepszymi w 
polskiej piłce: Legią, Wisłą, Le-
chią czy Jagiellonią. Z prezesem 
Arturem Kapelko nie żegnamy się, 
tylko mówimy do zobaczenia - po-
wiedział Veljko Nikitović, nowy 
prezes Górnika Łęczna.

Po zmianach w skład zarzą-
du wchodzą: Veljko Nikitović 
- prezes zarządu i Sebastian 
Buczak - członek zarządu.
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Klęska łęczyńskich liceówZmienia się park Podzamcze 
Wygląd parku Podzamcze ulega diametralnej poprawie. Będą 

w nim włoskie ogrody, nowe nasadzenia, zupełnie nowy układ 
komunikacyjny. A od kilku tygodni wiemy, że prace obejmą też 
zagospodarowanie ruin, a także stworzenie punktu widokowego. 
Wszystko to z wysokim unijnym dofinansowaniem.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała 
szczegółowe wyniki tegorocznych matur. W Lublinie wśród szkół 
publicznych najlepiej byli przygotowani uczniowie III i I LO oraz 
Technikum Elektronicznego. Wśród liceów, których uczniowie 
wypadli najgorzej w województwie lubelskim znalazło się Liceum 
Ogólnokształcące w Milejowie.

W Lublinie w liceach ogól-
nokształcących maturę zdali 
wszyscy uczniowie III LO, a także 
Prywatnego LO im. Królowej 
Jadwigi, Międzynarodowego LO 
„Paderewski”, Pallotyńskiego 
LO im. Stefana Batorego i LO 
im. Jana III Sobieskiego. W przy-
padku I LO komisja też podaje, 
iż zdało 100 procent przystępują-
cych do matury, ale wyniki OKE 
są zaokrąglane a jedna osoba w 
„Staszicu” jednak nie zdała.

Wśród lubelskich techników 
najlepiej poszło uczniom Tech-
nikum Elektronicznego przy ul. 
Wojciechowskiej w Lublinie. Ma-
turę zdało tam 99 proc. uczniów. 
Drugą pozycję wspólnie zajęły 
Technikum Mechaniczne i Tech-
nikum Budowlano-Geodezyjne 
w Lublinie – obydwa z wynikiem 
90 proc.

Wyniki szkół średnich w 
powiecie łęczyńskim niestety 
znacznie odbiegają od tych naj-
lepszych.

W Technikum w Milejowie 
przy ul. Partyzanckiej maturę zda-
ło tylko 45 proc. przystępujących 
do niej. Lepiej wypadli uczniowie 
technikum z ZS im. Króla Kazi-
mierza Jagiellończyka w Łęcznej, 
którzy w 61 proc. zanotowali 
sukces. Uczniowie Technikum 
Górniczego i Politechnicznego 
w Łęcznej (Zespół Szkół Górni-
czych) wykazali się ciut większą 
wiedzą, bo maturę zdało tam 62 
proc. abiturientów. Na tym tle 
wiedzą błysnęli abiturienci techni-
kum w Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach, gdzie maturę zdało 
75 proc. uczniów.

O ile wyniki matur w łęczyń-
skich technikach, poza milejow-

skim, plasują te szkoły jednak w 
górnej połowie – tych lepszych 
techników, to rezultaty uzyskane 
przez licealistów nie zachwycają. 
Wynik uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Zamoy-
skiego w Łęcznej na poziomie 64 
proc. plasuje to liceum niestety 
gdzieś w gronie ogólnokształcą-
cych szkół średnich z mniejszych 
miejscowości. Za to osiągnięcia 
liceum z Milejowa z wynikiem 23 
proc. zdanych matur, to już sam 
dół na wojewódzkiej tabeli wy-
ników. Co prawda można znaleźć 
gorsze wyniki, jak np. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kraśniku 
(Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go), III Liceum Ogólnokształ-
cącym w Kraśniku, Prywatnym 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Józefa Czapskiego w Lublinie, 
czy Liceum Ogólnokształcącym 
im. św. Teresy w Lublinie, gdzie 
zdało zaledwie po 17 proc. abi-
turientów, ale to mały powód do 
zadowolenia. Tak jak generalnie 
bardzo słabe wyniki liceów dla 
dorosłych, gdzie jak na przykład 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych w Zamościu nie 
zdał matury ani jeden do niej 
przystępujący uczeń.

Jak wypadamy na tle kraju – 
oceńcie czytelnicy sami. Wśród 
tegorocznych absolwentów z 
liceów maturę zdało 84,4 pro-
cent. Wśród tegorocznych absol-
wentów z techników zdało 67,9 
procent. W sumie maturę zdobyło 
ponad 202,5 tysiąca maturzystów. 
Do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło zaś 258 tys. tegorocznych 
absolwentów (165,9 tys. absol-
wentów liceów i 92,2 tys. absol-
wentów techników).      RN

skrytykowane przez opozycję w 
Radzie Miejskiej. Na stronach i 
w komentarzach pisali o wyrzu-
conych w błoto pieniądzach i 
wydanych 150 tysiącach złotych 
na nic nie warte obrazki.

Jednak na tym nie poprze-
stali i donieśli do prokuratury w 
sprawie dokumentacji technicznej 
przygotowywanej przez Beatę 
Kańską. Niestety dla opozycji 

(m.in. Mariusza Fijałkowskiego, 
szefa klubu radnych Lepsza Łęcz-
na), prokuratura stwierdziła brak 
danych potwierdzających zarzuty 
radnych wskazując jednocześnie, 
że zarzutom tym przeczą doku-
menty i złożone wyjaśnienia.

Dla mieszkańców najważ-
niejsze jest jednak to, że Pod-
zamcze i ruiny folwarku zosta-
ną odmienione i udostępnione 
zwiedzającym, a tuż pod Łęczną 
będzie park z prawdziwego zda-
rzenia.
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Nowy mural w Łęcznej
w Łęcznej i Zespołu Szkół nr 2 w 
Łęcznej. Wykonanie murala po-
traktowano jako doskonałą okazję 
do przeprowadzenia warsztatów 
malarstwa ściennego.

W przygotowaniu projektu 
uczniom pomogli profesjonalni 
graficiarze: Michał Sierpień z 
Międzyrzeca Podlaskiego oraz 
Adam Kopeć z Łukowa.
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www.facebook.com/gazetapojezierze



Poszukujemy pracowników do prac remontowo-wykończenio-
wych w Niemczech. 
Tel. +48 888 772 529, +49 15 772 824 924, +49 15 758 025 330
Sprzedam działki budowlane o powierzchni 13,6 ar w Kolonii  
Turowola. Tel. 605 611 595.
Sprzedam działkę budowlaną (mieszkalno-usługową) o pow. 16 ar 
położoną w Łęcznej za stadionem przy ul. Tęczowej. Na działce jest 
prąd, woda, kanalizacja, gaz. Działka jest ogrodzona. Dodatkowo 
dołączam projekt domu mieszkalnego oraz hali produkcyjnej. Tel. 
605 611 595.
Sprzedam działkę budowlaną 20 Ar, w Kolonii Trębaczów.  
Cena do uzgodnienia. Tel. 501 710 508
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o łącznej pow. 44 arów, w tym: 
23 ary - rolne, 21arów - budowlana w jednym kawałku w miejscowo-
ści Wólka Łańccuchowska, tel. kont. 515 155 322, 503 124 995
Sprzedam dom mieszkalny, całoroczny, ok. 100m2, Kaniwola (blisko 
jeziora Piaseczno). Tel. 511-316-955
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M3 na M2 w Łęcznej  
na os. Samsonowicza. Tel. 691 158 101
Sprzedam dom 220m2 w Turce, działka 4000m2, budynki go-
spodarcze, 100m2+90m2, garaż na samochód. Cena 590 000 zł.  
Tel. 605 882 425
Sprzedam dom w Turce, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, działka 
7500m2, garaż dwa stanowiska z kanałem, budynki gospodarcze. 
Cena 790 000 zł. Tel. 695 456 678
Sprzedam działkę 3200m2, 300m od trasy Lublin-Łęczna,  
dojazd asfaltowy. Cena 249 000 zł. Tel. 605 882 425
Sprzedam działkę budowlaną 28 ar, wszystkie media, Łuszczów 
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna cena! Tel. 693 374 582.
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną we wsi Brzeziny.  
Droga Łęczna-Cyców. Wszystkie media. Tel. 887 674 262
Sprzedam działkę 22 ar wraz z budynkiem mieszkalno-gospodar-
czym, Łuszczów Kolonia, 7 km od Łęcznej. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 693 374 582.
Sprzedam działkę budowlaną ze stawem lub bez, 25 ar, z możliwością 
podziału na dwie mniejsze. Milejów, ul. Szkolna. Tel. 607 972 009
Sprzedam działkę rekreacyjną, 10 ar, która znajduje się 300m od 
rzeki Wieprz w Łęcznej. Tel. 697 472 009
Sprzedam kawalerkę, 36 m2, I p., na os. Samsonowicza w Łęcznej. 
Tel. 605 182 617
Sprzedam działki budowlane: ul. Sportowa od 10 do 20 ar. Cena  
15 tys. zł za ar. Działka usługowa, ul. Cegielniana, 40 ar. Cena 13 tys. 
zł za ar, budowlana, 40 ar. Cena 12 tys. zł za ar. Tel. 883 727 913
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ogłoszenia drobne

Sprzedam lub wynajmę lo-
kal usługowo-handlowy, 44m2  
+ piwnica (pomieszczenie ma-
gazynowe - 38m2), Łęczna,  
ul. Wrzosowa 1. Cena do uzgodn. 
Tel. 606 14 67 95

Pod koniec roku 2015 na 
wieży Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łęcznej (od strony ul. 
Tysiąclecia) pojawiło się 55 sztuk 
budek lęgowych dla ptaków. 
Budki przeznaczono dla jerzy-
ków. Dlaczego?

Jerzyki to bardzo pożyteczne 
i interesujące ptaki. Jerzyk, o 
długości ciała 16-19 cm, jest naj-
lepszym lotnikiem wśród ptaków. 
Mimo podobieństwa do jaskółek 
nie jest z nimi spokrewniony. Jest 
wyraźnie większy i ma brunatno-
czarne ubarwienie, z rozjaśnie-
niem na gardle. Charakteryzują go 
bardzo długie, wąskie, sierpowate 
skrzydła i rozwidlony ogon.

Dla człowieka ma kilka 
ważnych cech. Jerzyki spędzają 
niemal całe życie w powietrzu. 
W locie zbierają pożywienie 
i nawet kopulują. Żywią się 
między innymi meszkami i ko-
marami, dlatego są czasem przez 

Jerzyki mają dobrze u strażaków
ludzi używane do ekologicznego 
odkomarzania. Lądują głównie 
podczas okresu lęgowego, bu-
dują wówczas gniazda i karmią 
pisklęta muchami i komarami. 
Jeden tylko ptak w okresie lęgo-
wym wyłapuje około 20 tysięcy 
komarów dziennie.

Jerzyki są towarzyskie i 
często gniazdują kolonijnie. Ich 
głównym wrogiem jest deszczo-
wa pogoda, która uniemożliwia 
żerowanie. W okresach głodu 
młode zapadają w odrętwienie 
umożliwiające oszczędzenie ener-
gii. Jerzyki mają tak małe nogi, 
że nie potrafią sprawnie chodzić i 
mają ogromne trudności z wystar-
towaniem do lotu z ziemi.

Z powodu powyższych cech 
w Łęcznej wybudowano kolonię 
budek lęgowych. W wyborze 
miejsca pomagali ornitolodzy z 
Lublina. Jerzyki zadomowiły się 
już w grodzie dzika.           RN

Dorośli obcy mężczyźni, 
którzy zaczepiają, podglądają 
lub częstują słodyczami dzieci 
budzą natychmiastowy niepo-
kój u rodziców. Nie wiadomo 
przecież jakimi intencjami się 
kierują, czy nie chcą skrzyw-
dzić pociechy. Dlatego w tym 
względzie lepiej być nieco prze-
wrażliwionym, niż obojętnym.

W połowie lipca nieznajomy 
facet godzinami obserwował 
dzieci bawiące się na nowym 
skwerze nieopodal ulicy Patrio-
tów Polskich. Rodzice zawia-
domili policję. Opiekunowie 
zauważyli, że od dłuższego czasu 
z bordowego Opla dzieci lustro-
wane są przez starszego pana. 
Czasami, aby lepiej dostrzec 
maluchy bawiące się na trampo-
linach, używał lornetki.

Zaniepokojeni rodzice we-
zwali policję, ale wcześniej 
chcieli porozmawiać z mężczy-
zną. Ten widząc matkę idącą w 
kierunku auta odjechał z parkin-
gu. Policja zna już tożsamość 
mężczyzny i będzie starała się 

Śmierć poparzonego pacjenta. 
Rodzina oskarża szpital w Łęcznej

Czy to był zboczeniec?
wyjaśnić wszelkie okoliczności.

To kolejny przypadek w 
ostatnich tygodniach, kiedy ro-
dzice interweniują po dziwnym 
zachowaniu obcych starszych 
mężczyzn. Do wcześniejszego 
zdarzenia doszło pod koniec 
czerwca w okolicach „małego” 
Tesco w Łęcznej. Tam star-
szy pan częstował cukierkami 
9-letnią dziewczynkę.

Do działania włączył się 
dzielnicowy. Dokonano prze-
glądu monitoringu, jednak nie 
udało się zidentyfikować męż-
czyzny. Późniejsze działania 
policji pozwoliły na ustalenie i 
potwierdzenie jego tożsamości. 
Mężczyzna ten został zatrzymany 
i przesłuchany. Przeprowadzono 
również przeszukanie należących 
do niego pomieszczeń.

Nie znaleziono materiałów 
zabronionych przez prawo. Męż-
czyzna tłumaczył, że nie miał 
złych zamiarów, po prostu bardzo 
lubi cukierki i czasem nimi czę-
stuje napotkane dzieci.

Grzegorz Kuczyński

Rodzina oskarża personel 
szpitala uważając, że 33-latkiem 
zajęto się dopiero po interwencji 
rodziny. Robiono to niedbale, a 
mężczyzna zmarł na sepsę, któ-
rą miał zarazić się w szpitalu. 
- Przyczyną śmierci były oparzenia 
dróg oddechowych. Sepsa jest kon-

sekwencją oparzeń i reakcją organi-
zmu na ogólnoustrojowe zapalenie 
organizmu odpowiada dyrektor 
szpitala dr Krzysztof Bojarski, 
dyrektor SPZOZ w Łęcznej.

Sprawę wyjaśni prokura-
tura.

GK

33-letni Robert Zych to bohater dla swojej rodziny. Z pożaru 
domu uratował dwie córki i swoją mamę. Sam został poparzony 
i trafił do szpitala w Łęcznej, gdzie zmarł. Rodzina uważa, że to 
przez brud i zaniedbania lekarzy.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w Gminnym Domu Kul-
tury w Cycowie odbyły się warsztaty wokalne z muzykami na codzień 
występującymi z Rafałem Brzozowskim. W trzydniowych zajęciach 
wzięło udział kilkanaście osób - zarówno, dzieci, młodzież jak i do-
rośli. Podsumowaniem warsztatów był koncert finałowy, w którym 
swoje umiejętności zaprezentowali wszyscy uczestnicy zajęć.

Uczestniczki warsztatów wokalnych w Gminnym Domu Kultuty 
w Cycowie:

Patrycja Gajosz. Zuzia Okoń, Paulina Matuszak, Karolina Or-• 
łowska - zaśpiewały ludową piosenkę pt. „Czerwone jabłuszko”
Paula Dorożyńska•  wystąpiła z utworem „Kocham mamę”
Luiza Gajosz•  zaśpiewała piosenkę „Orki”
Klaudia Łuczkiewicz•  wykonała utwór „Czas nie będzie na nas 
czekał”
Oliwia Tiuchtiej, Wiktoria Dumin, Martyna Kładziewicz • - 
dziewczęta zaśpiewały „Sen o Warszawie”
Ada Kowalczyk•  wykonała „Środa, czwartek”
Martyna Poleszak•  zaśpiewała piosenkę z rep. Whitney Houston 
pt. „I will always love you”
Anna Gumińska•  wykonała „Oczarowanie”
Agnieszka Choma•  zaśpiewała „Najpiękniejsza”

W Cycowie koncertują  
z zespołem Rafała Brzozowskiego

Wykonawcom akompaniowali muzycy z zespołu Rafała Brzo-
zowskiego w składzie: Krzysztof Płonka (wokal, gitara akustyczna), 
Piotr Winnicki (gitara elektryczna), Piotr Matusik (instrumenty 
klawiszowe), Filip Sojka (gitara basowa) i wiecznie uśmiechnięty 
Łukasz Marek (perkusja).

Po wykonach uczestników warsztatów nie mogło obejść się bez 
krótkiego koncertu w wykonaniu muzyków zakończonego gorącymi 
oklaskami i podziękowaniami.                                               TP

Fot. UM Łęczna


