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Rozmowa z dr n. med. Krzysztofem Bojarskim, Rozmowa z Janem Baczyńskim vel Mróz,
dyrektorem naczelnym szpitala w Łęcznej, radnym przewodniczącym Rady Powiatu Łęczyńskiego
sejmiku wojewódzkiego w Lublinie

Z żelazną konsekwencją Drogi to poważny problem

Pojezierze: Szpitale w
całej Polsce mają ogromne
problemy finansowe, zamykane są nawet szpitalne
oddziały. Proszę powiedzieć
naszym Czytelnikom – co
należy zrobić by szpital nie
tylko nie generował strat ale
jeszcze przynosił zyski i to
niemałe. A tak jest w przypadku kierowanego przez
Pana Szpitala Powiatowego
w Łęcznej.
Krzysztof
Bojarski:
Rzeczywiście nasz szpital
jest w dobrej kondycji finansowej, nie ma żadnych
długów i stale generuje
zyski, które inwestujemy
w nowoczesny sprzęt medyczny i wzrost płac pracowników. Sukces tkwi
w ludziach, w zaangażowa-

niu i ciężkiej pracy całego
personelu, zarówno medycznego jak i pomocniczego.
W szpitalu nie ma przerostów
kadrowych, wszyscy dbają
o majątek szpitala, racjonalnie gospodarują środkami,
które mają do dyspozycji,
a co najważniejsze – leczymy naszych pacjentów
na najwyższym poziomie,
z wielką troską i empatią.
To powoduje, że pacjenci
chętnie się u nas leczą, co
z kolei umożliwia realizację
zawartych z NFZ kontraktów – naszego głównego
źródła dochodów. Jak widać
recepta na sukces jest dosyć
prosta, konieczna przy niej
jest jednak żelazna konsekwencja.
dok. na str. 3

Pojezierze: Jakie priorytety miał w ubiegającej
kadencji samorząd powiatu łęczyńskiego? Co udało
się zrealizować, jakie są
sukcesy a jakie klęski?
Jan Baczyński: Wyznaczyliśmy kilka priorytetów.
Zaliczyć do nich należy ścisłą współpracę z gminami w
celu jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań mieszkańców czy doinwestowanie
szkół szczególnie w pomoce
naukowe i urządzenia sportowe. Szczególną wagę przyznano tu współpracy z kopalnią w celu jeszcze szerszego
włączenia jej w działalność

Zespołu Szkół Górniczych.
Odrębnym
celem
były
przedsięwzięcia zmierzające
do dalszej poprawy opieki
medycznej w powiecie. Niezmiernie istotną sprawą było
też pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych na inwestycje,
zwłaszcza drogowe – na remonty i modernizację szlaków komunikacyjnych.
Do sukcesów można tu
zaliczyć dobrą współpracę
z samorządami miasta i poszczególnych gmin, dzięki
czemu zrealizowano wiele
wspólnych
przedsięwzięć
inwestycyjnych i społeczdok. na str. 3

Nakład 16,5 tys. egz.

Szlachetna Paczka
wraca do Łęcznej
Po raz osiemnasty w
Polsce, a po raz siódmy w
Łęcznej wystartuje projekt
Szlachetna Paczka, łączący ze sobą potrzebującą
rodzinę,
wolontariusza
dzięki któremu w anonimowej formie odnajdziemy
w internecie opis sytuacji i
potrzeb rodziny oraz darczyńcę – czyli osobę lub
grupę osób, które zdecydują się pomóc materialnie
potrzebującym.
Schorowana pani Zofia
dostała radio, które jest dla
niej jedynym towarzyszem,
Kubuś – półkę na puchary
zdobyte w konkursie pływackim i łóżko piętrowe, dzięki
któremu nie musi już spać z
bratem, a wielodzietna rodzina mieszkająca w małym
domku 5 km od najbliższej
miejscowości - zapas opału i
8 par zimowych butów. O ich
potrzebach dowiedzieli się w

edycji przed rokiem wolontariusze Szlachetnej Paczki,
a konkretną pomoc przygotowali darczyńcy.
Dla wielu potrzebujących już sama wizyta wolontariusza jest pomocą, dodaje
wiary w ludzi, pokazuje, że
nie są sami. W weekend, dwa
tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał
projektu Szlachetna Paczka. To wtedy wolontariusze
zawożą do potrzebujących
paczki, a darczyńcy otrzymują piękny prezent - relację
z wręczenia paczki.
- Obcy sobie ludzie rozmawiają jak przyjaciele i piją
razem herbatę, a ci, którzy
stracili już nadzieję na wygraną z biedą czują się ważni
i wyjątkowi, a co najważniejsze zaczynają odkrywać w
sobie siłę do walki z niełatwą
codziennością - opowiada
dok. na str. 6

W niedzielę 9 września
można było posłuchać koncertu z okazji łęczyńskich
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Tego dnia
ulicami Łęcznej przejechała
także parada motocyklowa
stowarzyszenia Monte Cassino Intermarium.
Jeszcze kilka miesięcy temu,
kiedy grupa młodzieży pod szyldem Narodowa Łęczna wraz z
przedstawicielami łęczyńskiego
magistratu planowała koncert,
cel wydawał się odległy i trudny
do zrealizowania. Jednak determinacja, ogromne zaangażowanie oraz upór pozwoliły pokonać
wszystkie przeciwności losu, a
sam koncert okazał się bardzo
udanym wydarzeniem.
Przed godziną 17 po Łęcznej niósł się ryk silników jednośladów ze stowarzyszenia Monte Cassino Intermarium. Jego

przedstawiciele
przemierzają
całą Europę w celu upamiętnienia
walk polskich żołnierzy podczas
konfliktów zbrojnych, przede
wszystkich II Wojny Światowej. To właśnie motocykliści
tego stowarzyszenia przywieźli
ziemię z Monte Cassino do Doliny Krzyży w Krzesimowie.
O działalności grupy opowiedzieli
ze sceny - między innymi - prezes
Stowarzyszenia Artur Sobótka
oraz Kamil Taracha, mieszkaniec
Łęcznej aktywnie uczestniczący
w wyprawach motocyklistów.
Zainteresowaniem
cieszyło się stoisko Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1.
Pułku Legii Nadwiślańskiej
Ziemi Lubelskiej Narodowych
Sił Zbrojnych. Jej przedstawiciele uczestniczą w wielu
patriotycznych wydarzeniach
w
naszym
województwie,
dok. na str. 3

Świetny jubileuszowy koncert
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KRONIKA ZDARZEŃ
Śmiertelne zderzenie z tirem

Do wypadku drogowego z udziałem pojazdu marki Kia i
ciężarówki marki Daf doszło 28 września około godz. 14:45 na Al.
Kraśnickich w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-latek
kierujący samochodem osobowym marki Kia, jadący w kierunku
Kraśnika, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas
ruchu i zderzył się czołowo z tirem. W wyniku odniesionych obrażeń
58-letni mieszkaniec gm. Bełżyce, który kierował autem osobowym
zmarł na miejscu zdarzenia. Kierowcy tira nic się nie stało. Policyjne
badanie alkomatem wykazało, że 44-latek był trzeźwy.

Nigdy nie miał prawa jazdy a jeździł

19 września przed godz. 19.30 policjanci z lubelskiej drogówki
otrzymali od dyżurnego informację, że od Lubartowa w kierunku
Lublina volkswagenem passatem ucieka kierowca, który nie chciał
zatrzymać się do kontroli drogowej. W związku z tym policjanci
podjęli próbę zatrzymania kierowcy w rejonie Ciecierzyna. Ten
jednak nie zareagował i dalej kontynuował ucieczkę. W pościg za
uciekinierem ruszyli funkcjonariusze z Lublina i Lubartowa. Mężczyzna poruszał się z zawrotną prędkością, naruszając przepisy ruchu drogowego. Po wjechaniu do Lublina pirat drogowy skierował
się w stronę ul. Choiny. Na ul. Wojtasa mundurowi zablokowali
mu drogę dalszej ucieczki. Wtedy mężczyzna wysiadł z pojazdu
i rzucił się do ucieczki pieszo. Nie uciekł daleko, gdyż po chwili
został zatrzymany.
Jaki był powód takiej desperacji 31-letniego mieszkańca Chełma.
Policjanci poddali go badaniu na zawartość alkoholu i narkotyków
w organizmie. Okazało się, że 31-latek kierował pod działaniem
narkotyków. Dodatkowo mężczyzna nie posiada i nigdy wcześniej
nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
31-latek został umieszczony w policyjnym areszcie. Wkrótce
przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków i bez uprawnień oraz ucieczkę przed policyjną kontrolą.
Może mu grozić kara nawet do 5 lat więzienia.

W miejscu kradzieży zostawił swój dowód

15 września kryminalni z III Komisariatu Policji w Lublinie
zatrzymali 34-letniego mieszkańca miasta. Jak ustalili policjanci
mężczyzna późnym wieczorem na ul. Stadionowej w Lublinie
włamał się do auta, które zaparkowane było na parkingu przy
stadionie. Sprawca ze schowka ukradł dwa telefony komórkowe
oraz pieniądze w kwocie blisko 200 zł, które znajdowały się
w trzech portfelach. Jednak podczas kradzieży odkładając
sprawdzone portfele wraz z nimi do schowka odłożył również
swój, w którym był m.in. dowód osobisty oraz mandat karny.
Łączna suma strat została przez nich oszacowana na kwotę
blisko 800 zł. W trakcie czynności funkcjonariusze odzyskali w
całości skradzione mienie.
34-letni mieszkaniec Lublina usłyszał zarzuty kradzieży
z włamaniem. Teraz będzie odpowiadał w warunkach recydywy.
W kwietniu ub.r. wyszedł z więzienia gdzie odbywał karę 2 lat
pozbawienia wolności za to samo przestępstwo.

Śmiertelny wypadek na DK-12

13 września ok. godz. 8:50 na drodze krajowej nr 12
w miejscowości Garbów na ul. Warszawskiej doszło do wypadku
drogowego z udziałem trzech busów, w tym jednego pasażerskiego.
Do karambolu doszło na prostym odcinku drogi. Ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika, że kierujący dwoma samochodami
dostawczymi jechali w kierunku Warszawy. Pierwszy z nich
zwolnił, prawdopodobnie chcąc zjechać z drogi. Jadący za nim
kierowca w ostatniej chwili zauważył ten manewr i chcąc uniknąć
zderzenia zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doprowadził do
czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka busem pasażerskim
relacji Puławy – Lublin. Niestety w wyniku zdarzenia 53-letni
kierujący rejsowym busem poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala
z obrażeniami ciała trafiło 15 pasażerów busa oraz kierujący
samochodem dostawczym, który zjechał na przeciwny pas ruchu.

Pijana matka opiekowała się dzieckiem

Kobieta, która pijana opiekowała się 6-letnim synem, została zatrzymana przez łęczyńskich policjantów. Chłopczyk trafił pod opiekę ojca.
Do zdarzenia doszło 30 września po godzinie 18:00 na
ul. Wierzbowej w Łęcznej. Policjanci otrzymali sygnał, że
nietrzeźwa kobieta opiekuje się swoim 6-letnim synem. Już
pierwsze słowa zamienione z nią przez mundurowych, a także
jej wygląd i zachowanie wskazywały, że jest pijana. Badanie
trzeźwości kobiety wskazało, że ma ponad 2 promile alkoholu
w organizmie. 35-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Na miejsce interwencji przyszedł ojciec dziecka, który został poinformowany o zaistniałej sytuacji. Policjanci przebadali go na zawartość alkoholu i po potwierdzeniu, że
jest trzeźwy przekazali syna pod jego opiekę.
Po wytrzeźwieniu matka usłyszała zarzut narażenia syna
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za popełnione

przestępstwo kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wol- dzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi do
2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz przedłużeności.
nie zakazu prowadzenia pojazdów.
Jechał pijany, mając sądowy zakaz
29 września wieczorem w Ciechankach policjanci z łęczyńskiej
komendy zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Peugeot. Auto prowadził 28-letni mieszkaniec powiatu włodawskiego.
Z uwagi, że od kierowcy wyczuwalna była woń alkoholu został
poddany badaniu na trzeźwość, które wykazało blisko 2 promile Znaleźli marihuanę i dopalacze
27 września po południu policjanci z Wydziału Kryminalnego
alkoholu. Ponadto okazało się, że kierowca ma wyrok zakazujący
świdnickiej
komendy przeprowadzili przeszukanie jednego
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Popełnione przez mężczyz
mieszkań
w
Świdniku. Mieli podejrzenie, że mieszkający
znę przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
W pojeździe znajdował się 24-letni właściciel samochodu, który tam mężczyzna może być w posiadaniu środków odurzających.
odpowie za dopuszczenie kolegi znajdującego się pod wpływem al- W trakcie przeprowadzonych czynności policjanci odnaleźli
koholu do prowadzenia pojazdu. Grozi mu za to wysoka grzywna. susz roślinny oraz substancje psychoaktywne tzw. dopalacze.
Łącznie funkcjonariusze znaleźli prawie 300 porcji dilerskich
Śmierć pod kołami pociągu
26 września po godzinie 13:00 w m. Białka Kolonia, gm. Mi- marihuany oraz kilkanaście gramów dopalaczy. 31-latek został
lejów doszło do wypadku z udziałem motorowerzysty i pociągu zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 10 lat
towarowego. Z ustaleń wynika, że 65-latek z gm. Siedliszcze pozbawienia wolności.
kierujący skuterem marki Meiduo wjechał pod pociąg towaro- Nie pozwolili mu uciec
22 września wieczorem dyżurny świdnickiej policji zowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Mężczyzna zgistał
powiadomiony
o zdarzeniu drogowym na drodze K-12 w
nął na miejscu. Maszynista lokomotywy prowadzącej skład z
miejscowości
Struża-Kolonia.
Policjanci zastali sprawcę kolizji
węglem był trzeźwy.
przytrzymywanego przez dwóch mężczyzn, którzy zatrzymaMarihuana jako przynęta dla ryb
Blisko 50 sadzonek konopi indyjskich znaleźli i zabezpieczy- li się swoim autem widząc samochód w rowie. Kierujący audi
li 26 września kryminalni z Łęcznej. Rośliny rosły w jednym 35-letni mieszkaniec gminy Milejów, jadąc w stronę Lublina,
z pomieszczeń posesji użytkowanej przez 18-latka z gm. Pu- najechał na tył jadącego w tym samym kierunku samochodu
chaczów. Kryminalni z Łęcznej podejrzewali, że 18-latek może ford kierowanego przez obywatela Ukrainy. W wyniku zdarzeposiadać środki odurzające. Podczas przeszukania pomieszczeń nia audi wjechało do przydrożnego rowu, a kierowca próbował
mieszkalnych i gospodarczych policjanci znaleźli i zabezpie- oddalić się z miejsca zdarzenia. Dwaj mieszkańcy gminy Trawczyli sadzonki konopi indyjskich w początkowej fazie wzrostu. niki, którzy zatrzymali się na miejscu zdarzenia, uniemożliwi18-latek został zatrzymany. Policjantom tłumaczył, że jakiś li mu ucieczkę i oddali go w ręce funkcjonariuszy drogówki.
czas temu posiał w doniczkach ziarna, które kupił przez inter- Uczestnicy zdarzenia nie doznali poważniejszych obrażeń. Banet. Według mężczyzny rośliny miały stanowić składnik zanęty danie trzeźwości kierowcy audi wykazało blisko 2,5 promila
alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie w
wędkarskiej na karpie!
stanie nietrzeźwości, a także poniesie dodatkową odpowiedzialStaranował zaparkowane auto
Dwa uszkodzone pojazdy to efekt jazdy „na podwójnym ga- ność za spowodowanie wykroczenia zagrożenia bezpieczeństwa
zie” 59-latka. Do zdarzenia doszło 24 września po południu w ruchu drogowym.
oprac. R. Nowosadzki
w Milejowie. 59-letni mieszkaniec Lublina pomimo, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, zasiadł za kierownicą
samochodu dostawczego marki Iveco. Wyjeżdżając z parkingu
uderzył w zaparkowane na poboczu auto marki Nissan należące
do 40-letniej mieszkanki Łęcznej. Na miejsce zostali wezwani
policjanci. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie
mężczyzny blisko pół promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali
mężczyźnie prawo jazdy. Kierowanie samochodem w stanie po
użyciu alkoholu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu
bądź wysoka grzywna. 59-latek stanie przed sądem.

Pijana podróż dwóch panów w „dojrzałym” wieku

Kierujący skodą mieszkaniec gm. Cyców stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w zaparkowane
auto. Do zdarzenia doszło 24 września przed godz. 13:00 w miejscowości Cyców Kolonia Druga. Mieszkanka tej miejscowości
zgłosiła o kolizji. W zaparkowany przed jej posesją pojazd marki
Seat wjechał samochód osobowy marki Skoda. Na miejsce został
skierowany patrol ruchu drogowego. Jak ustalili funkcjonariusze
skodą podróżowali dwaj mężczyźni - 61 i 70-letni mieszkańcy gm. Cyców. Początkowo żaden z mężczyzn nie przyznał się
do kierowania. Obaj panowie za to byli w stanie nietrzeźwości,
badania na zawartość alkoholu wykazały prawie 2 promile alkoholu w organizmie każdego z mężczyzn. Obaj spędzili noc w
policyjnym areszcie.
Po wytrzeźwieniu 61-letni mieszkaniec gm. Cyców przyznał się do kierowania skodą i spowodowania kolizji drogowej.
Mężczyzna nie tylko był pijany, nie posiada również uprawnień
do kierowania. 61-latek odpowie przed sądem za popełnione
wykroczenie oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Ujął nietrzeźwego kierującego z Puchaczowa

Mężczyzna poinformował policję, że widzi w ruchu drogowym nietrzeźwego kierującego. Sam zatrzymał jego samochód i
wyjął kluczyki ze stacyjki. Zdarzenie miało miejsce 19 września
po godzinie 22:00 na popularnej drodze prowadzącej na Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, na odcinku Ludwin – Łęczna.
Jeden z kierowców poinformował policję, że jadący przed nim
Opel Meriva wykonuje niebezpieczne manewry, często zjeżdża na pobocze. Mężczyzna zatrzymał jego samochód i zabrał
mu kluczyki od pojazdu. Przybyli mundurowi sprawdzili stan
trzeźwości 62-latka. Alkomat pokazał ponad 2 promile. Mieszkaniec Puchaczowa nie miał dokumentów potwierdzających
własność pojazdu, a wylegitymował się ukraińskim prawem
jazdy. Okazało się, że jego polskie zostało mu zatrzymane kilka
lat wcześniej za popełnione przestępstwa drogowe. Za prowa-
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Z żelazną konsekwencją
dok. ze str. 1
Pojezierze: Szpital zbiera też wiele nagród i wyróżnień. Proszę wymienić najważniejsze. Do której z nich
Pan osobiście przywiązuje
największą wagę i dlaczego?
Krzysztof
Bojarski:
Najważniejsze to uzyskanie
Certyfikatu Akredytacynego Ministerstwa Zdrowia,
co potwierdza że w szpitalu
przestrzegane są wyśrubowane procedury w procesach
udzielania świadczeń. A trzeba wiedzieć, że ok 45 proc.
szpitali nie uzyskuje takiej
akredytacji. Uzyskanie tego
certyfikatu wymagało wielkiego zaangażowania i pracy
wszystkich pracowników naszego szpitala.
Inną ważną nagrodą jest
tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego dla Wschodniego Centrum Leczenia
Oparzeń. To bardzo ważne
wyróżnienie dla tego najlepszego oddziału w Polsce i
docenienie pracy jego personelu z prof Jerzym Strużyną
na czele.
Pojezierze: No to z innej beczki. Jest Pan również radnym wojewódzkim,

przewodniczącym Komisji
infrastruktury, inwestycji i
gospodarki. Co z tej działalności samorządowej mają
mieszkańcy powiatu łęczyńskiego czy świdnickiego?
Krzysztof
Bojarski:
Pracując w sejmiku ściśle
współpracuję z samorządami
miejskim, gminnym i powiatowym. Staram się reprezentować nasze łęczyńskie interesy na forum wojewódzkim.
Przykładów jest wiele, ale
najbardziej widoczny to nowo
przebudowana droga nr 829 z
Łęcznej do Biskupic. Na tym
nie koniec. Udało się też wpisać do planu inwestycji RPO
przebudowę drogi z Łęcznej
do Kijan i Sosnowicy. Te dwie
drogi będą realizowane już
wkrótce, w latach 2019-2020.
To był mój największy cel
jaki postawiłem sobie w 2010
roku kiedy po raz pierwszy
zostałem radnym wojewódzkim. Jak popatrzymy na mapę
inwestycji drogowych województwa to po zrealizowaniu
zadań o których wspomniałem
będziemy jedynym powiatem
na mapie województwa, przez
który przebiegać będą odremontowane wszystkie drogi
wojewódzkie.

Pojezierze: Ten Pana
wkład poddaje w wątpliwość portal LLE24. Pokazano tam nawet pismo od
marszałka, w którym ten
zaprzecza, aby w roku 2015
ktokolwiek
„lobbował”
w sprawie tej drogi. Jaka
jest prawda?
Krzysztof
Bojarski:
Tak widziałem to pismo
i marszałek napisał prawdę.
O te inwestycje walczyłem
w latach 2011-2013 kiedy
układano plan inwestycji ze
środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Lubelskiego).
Przedstawiałem radnym i zarządowi województwa argumenty jak ważne i potrzebne
są te drogi i się udało. Lobbowanie, jak Pan to nazwał,
w 2015 roku za inwestycją,
której rozpoczęcie realizacji zaplanowano na 2016
rok to nieporozumienie, to
nieznajomość zasad wydatkowania środków unijnych i
procesu realizacji tak dużych
inwestycji. Zastanawia, czy
te działania portalu LLE 24
to działanie świadome, czy
tylko wynikające z braku
podstawowej wiedzy w tym
zakresie.
Rozmawiał
Ryszard Nowosadzki

Leszek Włodarski

dobry wybór dla Łęcznej

W kampanii wyborczej
pada bardzo wiele, często
niemożliwych do wykonania,
obietnic. Dlaczego mieszkańcy Łęcznej mają uwierzyć
w pana program wyborczy?
L. Włodarski: Gwarantuje
to moje doświadczenie i znajomość realiów. Ja nie będę się dopiero tego uczył, czy szukał rozwiązań. Najbliższa kadencja to
nie czas na eksperymenty, bo na
tym stracimy wszyscy. To ostatnia kadencja, żeby pozyskać miliony z Unii Europejskiej. Znam
szanse, które otwierają się przed
Łęczną i wiem jakie są zagrożenia. Nasz program to nie puste
hasła wyborcze, w przeciwieństwie do moich oponentów, ale
konkretne projekty. Wiem jak je
zrealizować.
W skrócie - jaki jest więc
ten program?
L. Włodarski: Przede
wszystkim to dalsza modernizacja i rozwój infrastruktury lokalnej. W pierwszej kolejności myślę
tu o remontach ulic i dróg wiejskich. Wiem jakim problemem
jest sprawa parkingów w mieście.
Mam pomysły na stworzenie
co najmniej 500 nowych miejsc
parkingowych. Nasz program zawiera propozycje dla wszystkich
grup społecznych i zawodowych.
W programie stawiam na zwięk-

szenie jakości edukacji poprzez
modernizację i doposażenie placówek szkolnych i sportowych.
Dzieci będą mogły skorzystać
z dodatkowych bezpłatnych zajęć
wyrównujących i rozszerzających
wiedzę a kluby i stowarzyszenia trenujące uczniów uzyskają
wsparcie gminy. Zależy mi na poprawie warunków i jakość życia
seniorów poprzez działania zmierzające do zwiększenia dostępu
do bezpłatnych usług społecznych i zdrowotnych. Cały program można przeczytać m.in. na
mojej stronie internetowej www.
leszekwlodarski.pl
A dlaczego warto postawić właśnie na Leszka Włodarskiego?
L. Włodarski: Moja osoba
gwarantuje normalność i spokój.
Nigdy nie należałem do partii
politycznej i nie mam związanych z tym zobowiązań. Mam
własną wizję sprawowania urzędu oraz dokonania niezbędnych
zmian. Będę współpracować z
każdym, komu dobro Łęcznej
leży na sercu. Od trzech lat mój
gabinet, jako zastępcy burmistrza, jest otwarty dla każdego
mieszkańca, jestem w stanie z
każdym porozmawiać i dojść
do porozumienia. Nie dzielę
ludzi na lepszą i gorszą Łęczną. Każdego tak samo szanuję

i nie mam uprzedzeń do ludzi
z różnych środowisk i partii politycznych.
Nowy burmistrz powinien mieć poparcie także nowej Rady Miejskiej. Dlaczego
ludzie powinni oddać głos na
kandydatów komitetu Wspólna Sprawa?
L. Włodarski: Na naszych
listach znajdują się bardzo dobrzy
kandydaci. Są to obecni radni,
ale także zupełnie nowe, często
bardzo doświadczone zawodowo
osoby. W każdym okręgu wyborczym, a także na listach do powiatu mamy komplet kandydatów pomiędzy, którymi mogą wybierać
mieszkańcy gminy Łęczna. Lista
Wspólnej Sprawy do powiatu ma
numer 13, zaś do gminy Łęczna nr 16. Wiem, że radni z listy
Wspólna Sprawa, podobnie jak
ja gwarantują rzetelną pracę na
rzecz naszej gminy oraz posiadają
zdolności prowadzenia dialogu,
współpracy, aby zmieniać naszą
małą ojczyznę, nasz dom.
Wszystkich uprawnionych
zachęcam do udziału w wyborach w dniu 21 października. Od
naszego głosu będzie zależało
czy skierujemy Łęczną w kierunku dalszego dynamicznego
rozwoju, czy też stagnacji, obrażania i dzielenia mieszkańców.
Materiał opłacony przez KWW „Wspólna Sprawa”

Drogi to poważny problem
dok. ze str. 1

nych. Na przykład kooperacja
z Rejonem Lachowicze na
Białorusi zaowocowała pozyskaniem 10 mln zł z Euroregionu Bug, co umożliwi
remont pałacu w Ciechankach
i dworu Rejtana w Gruszówce koło Lachowicz. Wykonano też wiele inwestycji
w placówkach oświatowych,
co wpłynęło na poprawę ich
bazy dydaktycznej i sportowej.
W zespołach szkół, górniczych
i rolniczych wyremontowano
i zmodernizowano sale gimnastyczne za 592 tys. zł, z czego
środki zewnętrzne wyniosły
289 tys zł. Zmodernizowane
zostały boiska szkolne przy
ul Bogdanowicza za 1.4 mln
zł (dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 700 tys zł, gmina
Łęczna wyłożyła 300 tys zł,
starostwo około 400 tys zł).
W trakcie realizacji są projekty w szkołach, PCPR i ORW
łącznie na kwotę około 6,6
mln zł, przy wkładzie własnym 884 tys zł.
Chciałbym też wskazać na
kilka osiągnięć nieinwestycyjnych. Takich jak powstanie niepublicznej placówki „Mistrzostwa Sportowego” w Kijanach
czy utworzenie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, założonej przez PZAZ i samorząd
Łęcznej. Będzie ona zatrudniać
osoby niepełnosprawne i z tzw
„ekonomii społecznej”. Udział
w tym przedsięwzięciu mają
PUP, OPS z poszczególnych
gmin i PCPR. Na koniec warto tu wspomnieć, że przejęty
przez fundację pałac w Kijanach przechodzi dogłębną
metamorfozę i jest przygotowywany do sprawowania
funkcji „centrum edukacji
historycznej” z restauracją
i kawiarnią.
Pojezierze: Problemów
w ciągu tych czterech lat jednak nie brakowało. Nad sposobami ich rozwiązywania
wiele dyskutowano, dochodziło też do poważnych konfliktów w łonie samorządu
ale też na linii rada - zarząd.
Patrząc z zewnątrz najwięcej
kontrowersji wywołała sprawa łączenia szkół ponadpodstawowych.

Jan Baczyński: Z powodu niżu demograficznego nasze szkoły ponadpodstawowe
wymagają rocznie dofinansowania z budżetu powiatu około 3 mln zł, czyli około 12 mln
zł w całej obecnej kadencji. To
ogromne obciążenie dla finansów powiatu, znajdującego się
i tak w trudnej sytuacji ekonomicznej. Te wydawane na
oświatę pieniądze skutkują
mniejszymi inwestycjami np.
drogowymi czy też mniejszym wspieraniem PCPR.
Dlatego w celu wprowadzenie oszczędności w oświacie
przyjęto uchwałę o zamiarze
„likwidacji” szkół z jednoczesnym zamiarem połączenia ZSG z Jagiellończykiem
przy ul. Bogdanowicza oraz
zespołem w Ludwinie w jeden duży organizm. Ustawa
oświatowa nie przewiduje
innej procedury. Opór środowiska i sprzeciw kuratora
oświaty w Lublinie spowodowały, że do połączenia szkół
nie doszło. Pieniądze dalej
wyciekają z rozdętej struktury
naszej oświaty, bez korzyści
dla uczniów i całej społeczności powiatu.
Pojezierze: W ubiegającej kadencji można chyba
mówić o wyjątkowo zgodnej współpracy samorządu
powiatowego z gminnymi.
Jakie są efekty tej współpracy?
Jan Baczyński: Dzięki dobrej współpracy z samorządami
miasta i gmin naszego powiatu,
przy wykorzystaniu środków
UE i rządowych, udało się zrealizować wiele inwestycji na
drogach powiatowych. Przykładem tego może być droga
Nadrybie-Sumin realizowana
z funduszy RPO przy udziale finansowy gmin Cyców i Puchaczów. Realizowano tzw. ”schetynówki” w gminach Ludwin,
Puchaczów i Cyców. Ogółem
w obecnej kadencji odbudowano aż 36 km dróg. Najwięcej bo 18 km w gminie Cyców
(m.in. dzięki temu, że gmina
posiada maszyny do budowy
i remontu dróg asfaltowych).
Ogółem nakłady na drogi wyniosły około 17 mln zł. Z gmin
pochodziło 7,7 mln, 5,8 mln

zł stanowiły środki z powiatu,
a 3,5 mln zł pozyskano z rożnych projektów zewnętrznych.
Wykonano też 7,6 km chodników i ścieżek rowerowych.
Pojezierze: W jakim
stanie oddajecie powiat swoim następcom, którzy już
wkrótce zostaną wyłonieni w
wyborach?
Jan Baczyński: W następnej kadencji będzie odczuwany niedobór pieniędzy
na inwestycje drogowe, co
wynika ze złego stanu dróg
powiatowych. Projekty scaleniowe gruntów i „e-geodezja”
poprawią obsługę w tym wydziale. Do gmin Cyców i Ludwin wpłynie około 21 mln
zł na inwestycje na drogach
gminnych i melioracji. Rolnikom poprawi się tzw rozłóg
gospodarstw.
„Kumulacja” roczników
III kl gimnazjów i 8 kl. SzP
przyczyni się do zwiększenia
ilości pieniędzy z subwencji.
Placówki oświatowe powiatu
muszą szerzej wychodzić ze
swoją ofertą do szkół podstawowych. Pozytywem jest
też to, że baza dydaktyczna
naszych szkół dzięki inwestycjom i realizowanym projektom jest dobra. Szpital powiatowy jest jednym z nielicznych, który swoją działalność
od kilku lat zamyka zyskiem.
Obecnie realizuje projekt za
3.2 mln zł przy udziale środków własnych 0.5 mln będzie
to miało znaczący wpływ na
poprawę obsługi pacjentów.
Pomimo dużych nakładów na inwestycje i dofinansowywanie oświaty kredyt powiatu wzrósł „tylko”
o 2.8 mln zł. Kredyt w kwocie 14.5 mln zł został skonsolidowany i rozłożony na dogodne raty. Ostatnia kontrola
z RIO nie stwierdziła uchybień
i nieprawidłowości, jak też
złamania ustawy o finansach
publicznych. Nie ma potrzeby
powołania tak „oczekiwanego”
komisarza ,gdyż realizacja zadań przebiega prawidłowo, poprawne jest zarządzanie powiatem. W nową kadencję można
wchodzić z podniesioną głową.
Rozmawiał
Ryszard Nowosadzki

Świetny jubileuszowy koncert
dok. ze str. 1
a także po za nim. Brali udział
w niejednej rekonstrukcji. Mają
na koncie również występ w
filmach dokumentalnych „Bitwa pod Rząbcem” czy „Tarzan
- Ułan z Zawichostu”. Dzięki
naszym gościom karabiny, granaty, odrestaurowany motocykl
K750 i cała masa innego wyposażenia była na wyciągnięcie
ręki. O efektowne wystrzały
z moździerza zadbała natomiast
Sekcja Młodzieżowa Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Pluton Tarnów!
Następnie na scenie pojawiły się zespoły Pozytywka
oraz Forteca. Wyśpiewana historia naszych bohaterów przyprawiała o dreszcz na plecach.
Plac wypełniła rockowa muzyka
i świetna atmosfera, którą odczuwały nawet osoby, pierwszy raz słyszące oba zespoły.
Warto podkreślić, że łęczyńskie obchody 100-lecia
Niepodległości na plac Ko-

ściuszki przyciągnęły całe rodziny tworząc piknikową i festynową atmosferę. Dla wielu
osób okazało się, że grupa Narodowa Łęczna to nie łysole bez
mózgu pod kaszkietem, bandyci szukający rozróby, a osoby

bola z kijem bejsbolowym szukającego zaczepki, a pokazać
rzeczywisty obraz patrioty.
Z całą pewnością koncert, a właściwie kilkugodzinne
wydarzenie
należy uznać za bardzo udane

którym wartości historyczne i i doskonale wpisujące się
patriotyczne są po prostu bli- w 100-lecie odzyskania Nieskie. Dzięki koncertowi udało podległości.
się obalić mylny stereotyp kiGrzegorz Kuczyński
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I. półrocze 2018 niemieckiego górnictwa węgla kamiennego Bogdanka inwestuje w drony
Na podstawie opublikowanych z początkiem
września 2018r. danych
statystycznych
„Statistik
der Kohlenwirtschaft” za
I półrocze 2018r., niemieckie
górnictwo węgla kamiennego osiągnęło następujące
wyniki:
- wydobycie węgla kamiennego (handlowego) osiągnęło w I półroczu 2018r.,
z dwóch czynnych kopalń
(Prosper-Haniel i Ibbenburen) wielkość 2,056 mln t,
czyli było o ok. 41.000 t, tj.
1,9% niższe w porównaniu
do analogicznego okresu roku
ubiegłego. Kopalnia węgla
kamiennego Prosper – Haniel
w Bottropie (Zagłębie Ruhry) odnotowała 11,2% (około
162 tys. t) spadek wydobycia,
a kopalnia Ibbenbüren odnotowała w tym okresie wzrost
wydobycia aż o 18,6%, tj. 121
tys. t,
- zapasy węgla kamiennego na koniec czerwca
2018r. wyniosły 1,6 mln t
i zmniejszyły się o 13 tys. t,
w porównaniu do końca grudnia 2017r.,
- średnia dołowa wydajność zmianowa na jednego
zatrudnionego pod ziemią
wyniosła 12,98 t. W porównaniu do analogicznego okresu
2017r. była wyższa o 45,1%
(tj. o 4,036 t),
- zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego

sukcesywnie spada i wyniosło w I półroczu 2018 roku
około 4 943 pracowników
i było niższe o 768 pracowników w porównaniu do danych z końca roku ubiegłego.
W grupie pracowników zatrudnionych pod ziemią zatrudnienie zmniejszyło się

o 274 osoby, wśród pracowników na powierzchni o 242 osoby, zaś inżynieryjno
technicznych
i biurowych o 210 osób,
- całkowite dostawy macierzystego wydobytego węgla kamiennego (oraz z zapasów), dla krajowego rynku wyniosły 2,2 mln t (było
wyższe o 0,2% w porównaniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego), do energetyki zawodowej wyniosły
1, 9 mln t (były wyższe
o 2,5%, w porównaniu do
analogicznego okresu roku

ubiegłego), do przemysłu
stalowego dostawy były niższe o około 11,7%, Również
niższe, tj. o 67 tys. t były dostawy do krajowego rynku
ciepłowniczego,
- eksport węgla krajowego wyniósł 36 tys. t (był niższy o 3 tys. t, w porównaniu
do analogicznego
okresu
roku ubiegłego),
skierowany był
głównie
na rynek
UE,
- import węgla
energetycznego
i koksowego wyniósł 19, 5 mln t i był niższy
o około 11,6% (2,6 mln t)
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
I tak import węgla energetycznego wyniósł 18,2 mln
t (-12,7%, tj. 1,3 mln t)),
a koksowego i koksu był
wyższy o 6%. Sprowadzono
również z zagranicy około 70
tys. t brykietów.
Według programu rządowego w 2018r. kończy
się subwencjonowanie ze
środków publicznych niemieckich kopalń węgla kamiennego. W sierpniu 2018r.

Aktywne kobiety z KGW
Na przełomie lat charakter Kół Gospodyń Wiejskich
zmienił się. Przed laty ich
działalność skupiała się na
wzajemnej pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków. Obecnie przedstawicielki KGW są ambasadorkami

swoich regionów. Stawiają na
własny rozwój. Uczestniczą
w życiu kulturalnym wsi, łącząc doświadczenia pokoleń,
dbając jednocześnie o podtrzymanie tradycji.
Jednym z najstarszych w
gminie Cyców jest Koło Gospodyń Wiejskich w Janowi-

cy. Koło działa już od ponad
60 lat. Założycielką koła była
p. Ronisława Sidorowska.
Jak wspomina p. Krystyna
Wróbel, była przewodnicząca KGW, p. Ronisława była
bardzo zaradną osobą, udało
się jej zdobyć pierwszą pralkę, sprowadzić
beczkę na wodę,
z których mogli
korzystać mieszkańcy wsi. Panie
uczestniczyły
w różnego rodzaju
kursach.
W 2017 roku
wieniec
przygotowany przez
KGW w Janowicy na Dożynkach
Powiatowych
w
Milejowie,
zajął III miejsce
w kategorii wieniec tradycyjny.
Długą tradycją może poszczyć się
Koło Gospodyń Wiejskich w
Świerszczowie. Jego działalność sięga 50 lat wstecz. Ze
względu na uzdolnienia muzyczne założycielek, powstał
przy kole ludowy zespół
śpiewaczy. Zespół często
występował na przeglądach

i konkursach, otrzymując nagrody i wyróżnienia. Obecnie
muzyczne tradycje koła kontynuuje Zespół Świerszczowianki, który jest wspaniałą
wizytówką naszej gminy.
Początki
działalności
KGW w Cycowie związane są z powstaniem w 1975
r. Kółka Rolniczego. Grupa
aktywnych kobiet z p. Grażyną Staszczyk i p. Teresą
Bedynek na czele, zajęły się
organizowaniem
różnego
rodzaju kursów np. gastronomicznych, cukierniczych,
kroju i szycia. Członkinie
koła współpracowały z OSP
przy organizowaniu zabaw
tanecznych. Aktualnie pa-

zaprzestano
eksploatację
w kopalni węgla kamiennego
(antracytowego) Ibbenburen,
zaś z końcem grudnia 2018 r.
(prawdopodobnie 21 grudnia
2018 roku) nastąpi oficjalne zamkniecie już ostatniej
czynnej kopalni węgla kamiennego Prosper – Haniel.
W kopalni Ibbenbüren zatrudnionych jest 800 pracowników. Z końcem br. pozostanie ich tylko 600. W tym
roku wydobyto w tej kopalni
1 mln t węgla antracytowego.
Warto wspomnieć, że w latach 50-tych byłego stulecia
w tej kopalni zatrudnionych
było 12 000 pracowników.
Warto podkreślić, że
znaczącym w skali światowej, europejskiej, a głównie
krajowej jest górnictwo węgla brunatnego. W I półroczu 2018r. wydobyto 74,704
mln t węgla brunatnego, jednakże o 4,2% mniej (3,291
mln t), w porównaniu do
analogicznego okresu roku
ubiegłego.
Zatrudnienie
w tym sektorze, w I półroczu
2018 roku wyniosło 20.751
osób i było niższe o 0,7%,
w porównaniu do grudnia
2017 roku.
Źródło:
DPA-infocom
GmbH; Boerse – Online; Die
Zeit oraz Statistik der Kohlenwirtschaft e.V, Essen - September 2018
Bronisław Jaworski

nie z KGW
w Cycowie są
równie aktywne. Angażując
członków rodzin, przygotowały widowiska obrzędowe
„Oczepiny”
oraz „Idą swaty”, które były
prezentowane
na przeglądach
widowisk teatralnych oraz
wielokrotnie
na terenie naszej gminy.
KGW w
GarbatówceKolonii
powstało w 1981
r. z inicjatywy p. Bożeny Baczyńskiej. Przewodniczącą
koła została p. Helena Aftyka.
Przy kole aktywnie działał Zespół
Śpiewaczy „Kolonianki”. Zespół
zaprezentował
swoją twórczość
na eliminacjach
wojewódzkich
XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie otrzymał II nagrodę.
Przewodniczącą

LW Bogdanka, zakupiła
trzy drony, które usprawnią
prace związane z monitorowaniem zmian na powierzchni zakładu górniczego, a także
wyznaczanie objętości składowisk węgla, czy kontrolę
inwestycji rekultywacyjnych.
- LW Bogdanka zawsze była otwarta na
nowe technologie – jesteśmy „kopalnią inteligentnych rozwiązań”,
to ważny element naszej
strategii. Biorąc pod
uwagę praktyczne możliwości wykorzystania
dronów dla celów geodezyjnych, zdecydowaliśmy się na zakup trzech
urządzeń na własny użytek.
Liczymy, że dzięki temu system
kontroli obszarów znajdujących się na powierzchni kopalni
będzie jeszcze bardziej efektywny i skuteczny – poinformował
Artur Wasil, prezes zarządu LW
Bogdanka S.A.

będzie mogła prowadzić prace
w różnych warunkach pogodowych, także w mniej korzystnych. Umożliwiają one nie
tylko wykonywanie zwykłych
fotografii, ale również takich
zdjęć, które zostaną przetworzone np. na ortofotomapy,

Zakup dronów został poprzedzony testami urządzeń
różnych firm. Po analizie możliwości dostępnych platform latających, Spółka zakupiła dwa
statki wielowirnikowe (DJI
Mavic Pro oraz DJI Matrice
200) oraz jeden płatowiec (Birdie firmy Flytech UAV). Dzięki
różnym parametrom urządzeń,

czy modele 3D obiektów wraz
z teksturami.
Drony ułatwią m.in. kontrolę obszaru powstawania zalewisk, terenów podmokłych,
kontrolę areałów zasiewowych, monitoring rozwoju
niecek obniżeniowych czy
wyznaczania objętości składowisk węgla.
Do sterowania dronem
konieczna jest niezbędna wiedza z zakresu wielu dziedzin,
aby naloty były wykonywane
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ze względu na wymogi prawne, aby móc sterować bezzałogowymi statkami
powietrznymi (BSL), należy
uzyskać kwalifikację lotniczą
odpowiedniej kategorii wydaną przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego. Bogdanka posiada
obecnie czterech pracowników
posiadających kwalifikacje do
sterowania dronami.
red

koła jest p. Zofia Parasion.
Obecnie na terenie gminy Cyców
działają Koła Gospodyń Wiejskich
w miejscowościach:
B a r k i - A d a m ó w,
Bekiesza, Cyców,
Garbatówka-Kolonia, Głębokie, Janowica, Malinówka
i
Świerszczów.
KGW
aktywnie
uczestniczą w życiu
kulturalnym gminy.
Ich udział w dniach
gminy, dożynkach
gminnych i powiatowych jest bezcenny. Własnoręcznie wykonują wieńce
dożynkowe, przygotowują
przepyszny poczęstunek dla
uczestników uroczystości.
Panie z KGW są również

promotorkami
twórczości
ludowej oraz potraw regionalnych. Zawsze możemy
liczyć na uczestnictwo kół
w kiermaszach, festynach
oraz warsztatach.
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Za niespełna trzy tygodnie pójdziemy do urn, aby
wybrać nowe władze samorządowe. To bardzo ważne
wybory. Wybierając wójtów,
burmistrzów, prezydentów
dokonujemy wyboru gospodarza, który (która) będzie
przez najbliższe aż pięć lat
decydować o funkcjonowaniu naszych małych ojczyzn.
To głównie od ich umiejętności, wiedzy i zaangażowania
zależeć będzie, czy nasza
gmina, miasto, będzie się
rozwijać czy utknie na dzisiejszym poziomie. Dlatego
ten nasz wybór powinien być
naprawdę przemyślany.
Nie patrzmy na barwy
partyjne, na szalone obietnice,
na różnego rodzaju zaklęcia

rzeczywistości. Patrzmy na
ludzi. Sprawdźmy czego już
dokonali, jakie mają doświadczenie życiowe i zawodowe.
Popytajmy znajomych jakimi
są ludźmi – kłótliwi pieniacze,
niezdolni do kompromisów pogrążą tylko podległe im urzędy
i rady z którymi muszą współpracować w nieustające konflikty, które uniemożliwią
skuteczne działanie. Ludzie
bez doświadczenia będą się
uczyć w trakcie pierwszych
lat urzędowania, a na to nie
ma czasu, bo na początku kadencji trzeba zdecydować
o inwestycjach i pozyskać na
nie fundusze europejskie – pieniądze z UE, których już nigdy
nie będzie tak dużo. Wybierajmy więc naprawdę rozważnie.

Ważne są również wybory do sejmików wojewódzkich. Dlaczego?
Sejmiki stanowią akty
prawa miejscowego, ustalają
zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania
z wojewódzkich obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Sejmik uchwala strategię rozwoju województwa
oraz wieloletnie programy
wojewódzkie. W dużej mierze
od radnych i wybranego przez
nich zarządu zależy rozdział
wielu funduszy, w tym unijnych, dla gmin. Od sejmików
wojewódzkich dużo zależy co
będzie działo się w naszych
małych ojczyznach.
Ryszard Nowosadzki
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Brudna kampania w Łęcznej

Kamerdyner - wiceburmistrzem?

Szlachetna Paczka wraca do Łęcznej
dok. ze str. 1
Edyta, wolontariuszka od
trzech lat angażująca się w
Szlachetną Paczkę.
Projekt
Szlachetna
Paczka odbywa się po raz
osiemnasty. Tylko w 2017
roku Szlachetna Paczka trafiła do 20.073 rodzin i prze-

Zbliżające się wybory
samorządowe maksymalnie
zdopingowały
słoikowego
blogera do aktywniejszego
udziału w kampanii wyborczej wielkiego Szu łęczyńskiej
polityki „doktora od sklepu”.
Aktywność szczególnie dobrze widoczna w obrzucaniu
błotem konkurencji. Bloger
zarzuca jej wszelkie grzechy
od nepotyzmu zaczynając,
na przestępstwach kryminalnych kończąc.
Postanowiłem przyjrzeć
się listom wyborczym i całej kampanii. I co widać na
listach Lepszej Łęcznej? W
jednym okręgu, startuje tatuś
z córcią, w innym szwagierka, jest też małżeństwo pedagogów, dwaj braciszkowie
oraz żony obecnych radnych,
a w okręgu wiejskim spadochroniarze z Łęcznej. Czy to
nie jest nepotyzm?
Ponieważ nie mogą
nic mądrego zaproponować mieszkańcom Łęcznej,
kampanię zaczęli od afery z
burmistrzem. Chcąc dobitnie
udokumentować „przestępstwa” burmistrza Kosiarskiego, kandydat „doktor” wraz
ze swoim przybocznym fotografem kandydatem na radnego, Michałem Żurawskim
polowali w dniu 30 sierpnia
2018r. na moment wsiadania

do samochodu przez burmistrza. I udało się - koniec
pracy urzędu i można zza
słupka ogrodzeniowego filmować wsiadającego włodarza Łęcznej do samochodu.
Zleceniodawca w tym czasie siedzi w zaparkowanym
nieopodal samochodzie – co
uwiecznił swoim telefonem
przypadkowy przechodzień.
Mając tak dobitny dowód, że burmistrz jeździ
swoim samochodem następnego dnia zaczyna się akcja
telefoniczna. Około godziny
800 Bartol chce rozmawiać z
burmistrzem na okoliczność
„przestępstwa jazdy bez
uprawnień”. W następnych
godzinach słoikowy bloger wydzwania do Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Łęcznej z
zapytaniem o prawo jazdy
burmistrza. Przed południem
informuje lokalne dzienniki
(Kurier Lubelski, Dziennik
Wschodni, o „aferze” - „burmistrz Łęcznej jeździ samochodem mając zatrzymane
prawo jazdy”- nie może się
tylko zdecydować czy utrata dokumentów nastąpiła za
przekroczenie prędkości czy
za jazdę pod wpływem. „Afera” nagłośniona jest również
w środowisku PiSowskim o
czym w sobotę na meczu in-

formacje przekazuje burmistrzowi radny wojewódzki.
Niestety afery i „przestępstwa” burmistrza nie
udaje się potwierdzić ani w
strukturach powiatowych ani
wojewódzkich policji. A po
ukazaniu się artykułu i zdjęcia burmistrza z prawem jazdy w Dzienniku Wschodnim,
zaczyna się na portalu blogerowym, odwracanie kota
ogonem.
Totalna klapa „afery” jest
trudna do przełknięcia dla jej
autorów. Mętne tłumaczenia i dalsze próby dociekania
„prawdy” tym razem w Komendzie Głównej Policji są
nieudolną próbą wyjścia z bagna w „którym taplają się kandydat na burmistrza i jego kamerdyner”. Czy była to próba
„zapracowania na etat w Urzędzie Miejskim”? Czy Bartolowi już za ciasno w Warszawie
i chciałby przesiąść się na fotel
wiceburmistrza?
Obserwując
swojego
rodzaju „nepotyzm” kandydata zaserwowany na listach
wyborczych nie zdziwiłbym
się gdyby pan Fijałkowski
po wygranych wyborach (co
mam nadzieję, nie nastąpi)
na zastępcę zaordynował
Bartola.
Łęczno - bój się!!!
Teodor Kosiarski,t. spons.

Wolny czas można spędzać
na wiele sposobów. Na jeden
z nich zaprosiło Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Uwalniania Endorfin ”Wolność Endorfinom”.

30 września, wczesnym
rankiem, przy wszechogarniającym chłodzie grupa stowarzyszeniowa oraz przyjaciele
na placu zamkowym rozpoczęli
przygotowania do biegu. Zjeż-

„Bieg o Wschodzie Słońca”, to impreza zorganizowana
w Zawieprzycach, wśród ruin
zamku, w kompleksie pałacowo-parkowym. Biegi sztafetowe, rajd rowerowy, nordic walking. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie.

dżali się także pierwsi zawodnicy, na których czekała gorąca
kawa i herbata, a później także
posiłki. Samych zawodników
nie brakowało. Było łącznie
20 drużyn – 16
biegowych oraz
4 nordic walking,
razem to 100
zawodników!
No i jeszcze
zapaleńcy na
rowerach, dodatkowe
26
osób.
Kilkanaście minut
po godzinie szóstej rozpoczęła się rozgrzewka
przy rytmicznej muzyce. Po czym nastąpiło
ustawianie się zawodników na linii startowej.
O godz. 6.39 wystrzał z armaty rozpoczął zawody.
Rowerzyści rozpoczęli
o godzinie 8.30. Po śniada-

niu. Żeby nie zabrakło sił na
20 kilometrów. Grupa liczyła
23 osoby. Ale to był wyjątkowy rajd, bo nie było konkurowania między uczestnikami. Trasa była wyjątkowo
piękna. Okolice Zawieprzyc
jak i same Zawieprzyce mają
wiele walorów karajobrazowych, co jest powodem
aby je odwiedzać nie tylko
podczas różnego rodzaju imprez.
Wreszcie, kolejny wystrzał
z armaty, oznajmujący koniec
zawodów, za wyjątkiem rowerzystów, dla których ten rajd był
rekreacyjny.
Wyniki pierwszego „Biegu
o Wschodzie Słońca”, obejmujące grupę nordic walking: 1.
miejsce zajęła drużyna nr 16
„Lublin chodzi z kijkami II” , 2.
miejsce drużyna nr 11 „No jak
nie my to kto”, 3. miejsce druokolicznościowych
żyna nr 15. Te drużyny przeszły Podczas
przemówień starosta łęczyński
po 17 okrążeń.
Roman Cholewa i wójt gminy
Ludwin oraz pozostali mówcy
podkreślali problemy, z którymi
w tym roku przyszło zmierzyć
się rolnikom: suszą, bardzo niskimi cenami w skupach oraz
z wirusem ASF. Starosta Roman
Cholewa apelował o szybką pomoc państwa i innych instytucji,
które w zakresie swoich kompetencji mogą takiej pomocy
udzielić.
Ważnym punktem obchoJeśli chodzi o wyniki biegaczy, przedstawiają się one dów była dożynkowa msza
następująco: 1. miejsce zajęła święta w intencji rolników, któdrużyna „KS Tęcza Włoda- rą zakończył obrzęd dzielenia
wa”, z liczbą okrążeń 34, dru- się chlebem. Po mszy nastąpiła
gie miejsce z 33 okrążeniami ceremonia wręczenia odznazajęła drużyna LW Bogdanka, ki honorowej „Zasłużony dla
3. miejsce po dogrywce zaję- rolnictwa” pracownikowi Poła drużyna „Włodawa Biega”, wiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Łęcznej - Grzeliczba okrążeń 32.

Bieg o wschodzie słońca - Zawieprzyce

kazała pomoc wartą blisko
54 mln zł. Do Łęcznej Szlachetna Paczka powraca po
dwóch latach przerwy. Liderem sztabu w Łęcznej jest
p. Paulina, która w przeszłości sama miała okazję
zostać obdarowana przez
Szlachetną Paczkę, otrzy-

Wybory w liczbach
Wybory już 21 października. Jak zatem wygląda powiat łęczyński w liczbach? Za
Państwową Komisją Wyborczą stan na 30 września 2018.
Gmina Łęczna – 3 kandydatów na burmistrza: Leszek Włodarski (40 l) komitet
Wspólna Sprawa, Winiarski
Piotr (51 l) komitet Prawo i
Sprawiedliwość, Fijałkowski
Mariusz (33 l) komitet Lepsza Łęczna. 92 kandydatów na
radnych do 21 osobowej Rady
Miejskiej w Łęcznej.
Gmina Milejów - 4 kandydatów na wójta: Gajowiak
Magdalena (44 l) komitet Magdalena Gajowiak, Hartfil Andrzej (58 l) komitet Normalna
Gmina, Strycharczuk Marek
(47 l) komitet Wspólna Gmina,
Suryś Tomasz (46 l) komitet
Razem Gminie. 58 kandydatów na radnych do 15 osobowej
Rady Gminy Milejów.

Gmina Puchaczów 2 kandydatów na wójta: Bachenek Zofia (56 l) komitet Prawo
i Sprawiedliwość, Grzesiuk
Adam (62 l) komitet Polskie
Stronnictwo Ludowe. 31 kandydatów na radnych do 15 osobowej Rady Gminy Puchaczów.
Gmina Cyców - 4 kandydatów na wójta: Koc Magdalena (36 l) komitet Prawo i
Sprawiedliwość, Kociuba Marta (54 l) komitet Marty Kociuba, Kościuszko Andrzej (60 l)
komitet Andrzeja Kościuszko,
Pikuła Wiesław (65 l) komitet
Wspólna Sprawa. 61 kandydatów na radnych do 15 osobowej
Rady Gminy Cyców.
Gmina Ludwin - 2 kandydatów na wójta: Chabros
Andrzej (41 l) komitet Gmina
Ludwin Nasza Mała Ojczyzna,
Wroński Grzegorz (40 l) komitet Grzegorz Wroński. 36 kandydatów na radnych do 15 oso-

9 września w Ludwinie
odbyły się Dożynki PowiatowoGminne 2018. Była to okazja do
podziękowania rolnikom za całoroczny trud, by na nasze stoły
trafiła zdrowa, polska żywność.
Uroczystość
tradycyjnie
rozpoczął barwny korowód z orkiestrą górniczą i dożynkowymi
wieńcami. Na czele korowodu
szli starostowie dożynek - Karolina Kurlak z Kobyłek oraz
Grzegorz Szurek z Kociej Góry.

gorzowi Janocińskiemu, a także
wręczenia dyplomów „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego” wójtowi gminy Ludwin,
GS „Samopomoc Chłopska” w
Ludwinie oraz Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK”
w Ludwinie.
Program artystyczny rozpoczął występ kapeli „Alternatywy 5” z Łopiennika Górnego. Dużym zainteresowaniem
cieszył się też występ mołdaw-

mała bodziec do działania,
a teraz chce w ten sposób
spłacić dług wdzięczności
sprzed lat.
Opis
potrzebujących
rodzin już niedługo będzie
można przeczytać na stronie
www.szlachetnapaczka.pl
GK
bowej Rady Gminy Ludwin.
Gmina Spiczyn - 5 kandydatów na wójta: Dejko Joanna
(51 l) komitet Joanny Dejko
Gmina Spiczyn-Nasze Miejsce,
Iwanicki Tomasz Wiesław (40 l)
komitet Razem Możemy Więcej, Szczęsna Dorota Zofia (49 l)
komitet Dorota Szczęsna, Włodarczyk Gustaw (54 l) komitet
Wspólna Przyszłość, Żuraw
Tomasz (53 l) komitet Logiczna
Gmina Spiczn. 67 kandydatów
na radnych do 15 osobowej
Rady Gminy Spiczyn.
W powiecie łęczyńskim
do Rady Powiatu Łęczyńskiego wybierzemy 17 radnych
z łącznie 135 kandydatów zgłoszonych w 4 okręgach wyborczych na
terenie naszego powiatu.
Do Sejmiku Województwa
Lubelskiego z okręgu 4 do którego należą powiaty: chełmski,
łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski, miasto na prawach powiatu Chełm, wybierzemy 6 osób z pośród 64 ubiegających się o mandat.
BB

Dożynki powiatowe w Ludwinie

czesny 1. miejsce zdobył wieniec
wykonany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Ostrówku.
Wieczorny blok artystyczno-rozrywkowy rozpoczął lubelski zespół Standard Brass
Band, który przypomniał znane
i lubiane polskie złote przeboje.
Następnie licznie zgromadzona
publiczność kibicowała 6 pięknym i odważnym mieszkankom
naszego powiatu, które zgłosiły
się do udziału w konkursie Wybory Miss Powiatu Łęczyńskiego. Miss powiatu łęczyńskiego
2018 i Miss publiczności została - Martyna Buczek. Wyborom
miss towarzyszyły krótkie pokazy: tekwondo w wykonaniu
Akademii Sztuk Walki Go-Fight
oraz grupy tanecznej Grzegorza Demuchy działającej przy
Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Ludwinie.
Gwiazdą wieczoru była
Lanberry, której fani na żywo
mogli usłyszeć jej najbardziej
znane przeboje m.in. „Podpaskiego zespołu „Mostenitori”. limy świat”, „Piątek”, „Ostatni
W ramach prezentacji gmin most”. Imprezę zakończyła zapowiatu
łęczyńskiego zaprezentowały się
„Świerszczowianki”
z gminy Cyców, Klub
Seniora „Uśmiech jesieni” z Ludwina i Wiktoria Sawicka z gminy
Ludwin, „Zapłocianie”
z gminy Milejów, grupa
wokalna „WnieboGłosy” z gminy Puchaczów
oraz „4 Roses” z gminy
Spiczyn.
Dożynkom
jak
zawsze
towarzyszył
konkurs wieńców dożynkowych. W kategorii wieniec tradycyjny
1. miejsce zajął wieniec
wykonany przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Pucha- bawa z zespołem „Antre”.
czów, w kategorii wieniec współ(za powiatłęczyński)
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Lublin znów w żużlowej elicie

Dalsza postawa niewiadomą

Po dwudziestu trzech
latach do Lublina wraca
najwyższa klasa rozgrywkowa w żużlu.
Wszystko za sprawą
drużyny Speed Car Motor
Lublin. Awansowała ona sezon po sezonie. Najpierw z II
ligi, zaś dwudziestego trzeciego września po wygranym meczu 53:37
z ROW Rybnik do
ekstraligi.
Rewanżowe
spotkanie
oglądał na lubelskim
stadionie przy Al.
Zygmuntowskich
komplet kibiców.
Nie dla wszystkich
starczyło miejsc,
kolejka po bilety w
środę poprzedzającą mecz ustawiła
się o szóstej rano,
kasa została otwarta o szesnastej.
Lubelskie koziołki trenowane przez doskonale znanego, bardzo dobrego niegdyś żużlowca Motoru Dariusz Śledzia w pełni

zasłużyły na awans. Rundę
zasadniczą bowiem zakończyły na pierwszym miejscu,
następnie okazały się lepsze
w dwumeczach od zespołu
z Łotwy jak i rybnickiego
ROW-u. Dramaturgię miały
zwłaszcza mecze z Rybnikiem. Pierwszy na wyjeździe
Motor przegrał 14 punktami

Zawodnicy Lubelskiego Klubu Sportów Walki
Dan szlifowali formę przed
nowym sezonem w beskidzkiej Zawoi. Tam pod koniec
sierpnia odbyła się kolejna
edycja letniego obozu sportowego. W zgrupowaniu wzięło udział 60 taekwondoków
z trzech współpracujących
klubów – obok zawodników
Dana ze Świdnika, Łęcznej
i Milejowa były to ekipy
PKSW Azja Pabianice i KS
Knock-Out Team Bełchatów.
Zajęcia w czterech grupach szkoleniowych prowadzili Piotr Bernat (VI dan),
Grzegorz Sokołowski (IV
dan), Krystian Gortat (III
dan), Piotr Kowalski (II dan)
oraz Łukasz Staiński (I dan).
Gościnnie do Zawoi przyjechali także bułgarscy mistrzowie kickboxingu, Ivaylo
i Borislav Radulov, którzy
przez dwa dni prowadzili ciekawe zajęcia pointfighting.

Nie zabrakło także atrakcji pozasportowych – wycieczki pieszej, zwiedzania,
wyjścia do parku linowego,
wyjazdu do skansenu w Zubrzycy i obozowych gier w
klimacie „Gwiezdnych Wojen”. Na zakończenie odbył się egzamin na stopnie
uczniowskie w taekwondo.

Za nami jedenaście kolejek o mistrzostwo drugiej
ligi piłki nożnej. Do półmetka rozgrywek zostało
do rozegrania sześć spotkań. Łęcznianie, którzy
niestety zanotowali rok po
roku spadek z ekstraklasy
a następnie pierwszej ligi
przeszli kolejną rewolucją
kadrową. Trudno się doliczyć ilu piłkarzy odeszło
a ilu przyszło.
Ze „znanych” nazwisk
Górnika już nie reprezentują Grzegorz Bonin, Dariusz
Jarecki, Aleksander Komor,
Rafał Kosznik. Szczególną
stratą jest odejście tego pierwszego do lubelskiego Motoru.
Wymieniony piłkarz był jedną
z ikon ekstraklasowego Górnika i mimo, że grał jako pomocnik strzelił wiele pięknych
bramek, które do dziś można
oglądać w Internecie. Szkoda,
że władze klubu nie potrafiły przekonać zawodnika do
pozostania w Górniku. Tym
bardziej, że nasz zespół gra w
wyższej klasie rozgrywkowej
niż sąsiad zza miedzy.
Kolejnym ciosem dla
kibiców i kompletnie niezrozumiałą decyzją władz klubu
jest transfer do lubińskiego
Zagłębia Patryka Szysza. To
już miało miejsce w czasie
trwania rundy jesiennej. Wychowanek zielono-czarnych
po jedenastu kolejkach gier
z dorobkiem siedmiu bramek przewodzi klasyfikacji

ostatnim wyścigu pojedynku
w Lublinie, wówczas Robert
Lambert i Andreas Jonsson
pokonali parę gości 4:2.
Dzięki awansowi od
kwietnia kibice żużla na Lubelszczyźnie będą się pasjonowali rozgrywkami ekstraligi z udziałem najlepszych
żużlowców świata bowiem

by rewanż w Lublinie wy- w polskich klubach startują
grać przewagą 16 punktów. właśnie Ci najlepsi z zawoZwycięstwo w meczu dają- dów z cyklu Grand Prix.
redil.
ce awans miało miejsce w

Nabierali sportowej mocy w Zawoi

4 września LKSW Dan
wznowił treningi, które odbywają się w Świdniku,
Łęcznej, Milejowie i Piaskach. Klub zaprasza nowych
adeptów. Bliższe informacje
można znaleźć na stronie
internetowej www.lkswdan.
pl lub uzyskać telefonicznie
pod numerem 602 351 585.

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

strzelców drugiej ligi. Chcąc
budować drużynę, która powalczy o awans nie można
wykonywać takich ruchów.
Dodatkowo transfery piłkarzy
z takich klubów jak Podlasie
Biała Podlaska, Legia II Warszawa czy Pilica Białobrzegi
nie zapewnią piłkarskiej jakości drużynie i na pewno nie
gwarantują, że drużyna będzie osiągała wyniki na miarę
oczekiwań kibiców i stąd ich
malejąca liczba na trybunach
łęczyńskiego stadionu.
Tak naprawdę dalsza postawa łęcznian w lidze jest niewiadomą. Zespół z Łęcznej zaczął rozgrywki bardzo dobrze.
Na dzień dobry zremisował
dwa do dwóch na wyjeździe
z Gryfem Wejherowo. Drużyna pokazała charakter bowiem
ze stanu 0:2 doprowadziła do
remisu. Trzy kolejne kolejki
przyniosły drużynie z grodu
dzika pełną pulę czyli dziewięć
punktów. Szczególnie efektowne zwycięstwo zawodnicy trenowani przez Rafała Wójcika
odnieśli w Łęcznej z chorzowskim Ruchem. Niebiescy przegrali w Łęcznej z Górnikiem
1:5. Kolejny mecz to remis w
Rzeszowie z beniaminkiem ligi
Resovią. Tutaj wszyscy czują
niedosyt bowiem nasz zespół
prowadził 2:0. Po tym meczu
Górnik zajmował w tabeli
trzecie miejsce tracąc do lidera
Siarki Tarnobrzeg jeden punkt.
Niestety kolejne trzy mecze
to nieudana seria. Najpierw

nie udało się wygrać w Łęcznej z GKS Bełchatów (1:1)
a następnie w trzech meczach
zdobyć nawet jednego punktu.
Porażki w Toruniu i Łodzi nie
bolą tak jak przegrany mecz na
własnym boisku 1:3 z Olimpią
Grudziądz.
Na szczęście dla wszystkich kibiców górniczej jedenastki wszystko wróciło
na właściwe tory w dwóch
następnych kolejkach. Najpierw górnicy zwyciężyli
w meczu domowym Olimpię
Elbląg 2:1 zaś tydzień później na wyjeździe Błękitnych
Stargard 2:0. Po tym meczu łęcznianie przystąpili do
rozgrywek o Puchar Polski.
Niestety szybko zakończyli
w nim udział podobnie jak w
poprzednich latach. Co prawda nie zagrał ten skład co w lidze ale porażka 0:1 z trzecioligowym KP Starogard Gdański
to po prostu wstyd.
Górnik po 11 kolejkach plasował się w tabeli
z dorobkiem 18 punktów na
5 miejscu. Prowadził z 24
punktami łódzki Widzew.
Przed zespołem wyjazdowy mecz z Pogonią Siedlce
a następnie 13 października
o godzinie 18 w Łęcznej ze
Zniczem Pruszków.
Mariusz Łagodziński
ps. 30 września Górnik Łęczna tylko zremisował u siebie
z plasującym się w strefie
spadkowej Rozwojem Katowice 2:2.

Związkowcy zagrali jak co roku
Już od kilku lat związek zawodowy zaprasza we
wrześniu na spędzanie czasu na sportowo. Tym razem
w pierwszą niedzielą września na boisku treningowym
GKS Górnik Łęczna odbył
się piknik sportowy Związków Zawodowych „Kadra”
przy LW Bogdanka S.A.
W ramach pikniku rozegrano mecz w piłce nożnej
o Puchar Przewodniczącego
ZZ „Kadra”. W turnieju wzięły udział drużyny: Bogdanki
i Nadrybia (wzmocniona 3
zawodnikami Stefanowa).
Rozegrano dwa mecze, w
pierwszym padł wynik 3:1
dla Bogdanki, rewanż zakończył się remisem 2:2 zaś
w rzutach karnych wygrało

Nadrybie 4:3 .Puchar przewodniczący ZZ “Kadra” powędrował do Bogdanki. Najlepszym zawodnikiem został
wybrany Pawelec Jarosław
(Bogdanka).Na
pochwałę
zasługuje organizacja całej
imprezy ,której towarzyszyła

piękna pogoda. Organizator
imprezy, Stanisław Ćwirko
przewodniczący ZZ „Kadra”
wręczył drużynom pamiątkowe puchary.

Redaguje zespół:
Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), Tomasz Pastuszak
(sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Mariusz Łagodziński
(dział sportowy), Grzegorz Kuczyński.

Składy drużyn:
Bogdanka (stroje niebieskie): Pawelec Jarosław, Chołast Marek, Raban Michał, Ryć
Krzysztof, Wiącek Marcin,
Kwiecień Piotr, Wach Konrad,
Szpakowski Piotr, Zabłotny
Łukasz, Żabiński Arkadiusz.
Nadrybie
(stroje zielone):
Foltyn Maciej,
Gmurkowski
Tadeusz, Stasikowski Sławomir, Wróbel
Marcin, Pasierb
Ryszard, Leptuch Damian, Rożnawski Bartek, Madej Karol, Zabłotny
Marcin, Kozera Michał, Bosak
Stanisław, Szlendak Mirosław.
redil.

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach, wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej,
al. Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Pojechało 270 rowerzystów
Ciekawa spokojna trasa, ładna pogoda oraz wzorowa organizacja i świetne
miejsce na postój to przepis
na udany rajd rowerowy.
W zorganizowanym 16
września wzięło udział aż 270
rowerzystów, bijąc o 20 osób
dotychczasowy rekord frekwencji i nieco zaskakując organizatorów, którzy mimo takiej ilości
ludzi poradzili sobie z 9. rajdem
„Łęczna na rowery”
Łęczna z
której rajd ruszył wypełniła
się rowerzystami nie tylko z powiatu
łęczyńskiego,
ale
również
Lublina, Świdnika, Lubartowa i Chełma. Wszyscy
zgodnie przyznawali,
że
renoma rajdu

jest tak wysoka, że nie
można było przegapić tegorocznej edycji.
Rowerzyści podzieleni
na grupy pokonali łącznie
około 35 kilometrów zatrzymując się na dłuższy postój
w przystani w Jaszczowie
gdzie mogli się najeść, wybawić, posłuchać i porozmawiać z policjantami oraz pracownikami stowarzyszenia
Maksymilian.

Wszyscy
zadowoleni
i bezpieczni, wykorzystując
ścieżkę rowerową powrócili z Jaszczowa do Łęcznej.
A za rok jubileuszowy 10.
rajd. Czy i tym razem organizator, którym jest Urząd
Miejski w Łęcznej, ponownie tak bardzo i pozytywnie
zaskoczy cyklistów? Oby
tak, my już nie możemy się
doczekać.
BB

Sponsor LW Bogdanka
LW Bogdanka podpisała
umowę sponsoringową z Polskim Związkiem Alpinizmu, na
mocy której została Sponsorem
Generalnym wyprawy polskich
himalaistów na Manaslu (8156
m n.p.m.) – ósmy pod względem wysokości szczyt Ziemi.
LW Bogdanka została także
Partnerem Programu Polski
Himalaizm Zimowy 2016-2020
im. Artura Hajzera, którego
celem jest zimowe wejście na
K2 (8611 m n.p.m.) – drugiej co
do wysokości góry na świecie i
jedynego ośmiotysięcznika do
tej pory nie zdobytego zimą.
4 września br. rozpoczęła
się polska wyprawa na położony w Nepalu ośmiotysięcznik
Manaslu, której organizatorem
jest Polski Himalaizm Zimowy
2016-2020 im. Artura Hajzera,
a Sponsorem Generalnym kopalnia LW Bogdanka. Wyprawa
potrwa 43 dni i weźmie w niej
udział ośmiu himalaistów: Rafał
Fronia (kierownik wyprawy),
Paweł Michalski, Damian Bielecki, Marcin Lange, Paweł Kopeć, Grzegorz Bielejec, Krzysztof Stasiak i Piotr Głowacki.
Potencjalny atak szczytowy, w
zależności od szybkości akli-

matyzacji i warunków pogodowych podczas akcji górskiej,
planowany jest między 5 a 12
października.

- Celem ekspedycji, poza
zdobyciem wierzchołka głównego Manaslu, jest także wejście na
Manaslu East „Pinnacle” (7895
m n.p.m.) w stylu alpejskim. Będzie to powtórzenie trasy Kukuczka – Hajzer. Wyprawa ta otwiera
także plan długofalowych przygotowań do kolejnej zimowej
próby zdobycia wierzchołka K2
w sezonie zimowym 2019/2020 –
powiedział Rafał Fronia, kierownik polskiej wyprawy „Bogdanka
Manaslu Expedition 2018”.
Manaslu jest jednym z najpóźniej zbadanych ośmiotysięczników. Pierwsze wejście miało
miejsce 9 maja 1956 roku (ekspedycja japońska), a pierwszego wejścia zimowego dokonali
Polacy 14 stycznia 1984 roku
– Maciej Berbeka i Ryszard Gajewski. 10 listopada 1986 roku,

Historia przystępnie opowiedziana

Książka „Zapobiec klęsce...” jest analizą tworzenia Wojska Polskiego w niepodległej Polsce i przygotowań II Rzeczpospolitej
do wojny. Pokazuje co się naszym
przodkom udało w tym zakresie
i co niestety sknocili. Praca nie skupia się
tylko na samej armii, ale daje również obraz szerszych działań, w sferze gospodarki,finansówiorganizacjizaplecza.Czego
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano, kogo nie chciano słuchać,
by lepiej przygotować polską armię do nadciągającej wojny – na te
i inne pytania znajdą Czytelnicy odpowiedź właśnie w książce „Zapobiec
klęsce ...”.
Na portalu Historykon.pl można znaleźć artykuły oparte na tej książce.
Książka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostatnie 96
egzemplarzy tego wydania. Obecna na pewno w: aros.pl, bonito.pl,
czytam.pl, motyleksiazkowe.pl, taniaksiazka.pl. i innych.

Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka
wytyczyli nową drogę i weszli
na szczyt Manaslu stylem alpejskim, bez dodatkowego tlenu.
- Niezwykle miło mi ogłosić,
że Bogdanka została Sponsorem
Generalnym polskiej wyprawy na nepalski ośmiotysięcznik Manaslu oraz Partnerem
Programu Polski Himalaizm
Zimowy 2016-2020 im. Artura
Hajzera, którego celem jest zimowe wejście na K2 w sezonie
2019/2020 – powiedział Artur
Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A. - Historia i osiągnięcia polskiego himalaizmu są wybitne, a doświadczenie naszych
wspinaczy nie ma sobie równych.
Dlatego, jak wszyscy Polacy,
trzymam kciuki za powodzenie
polskiej ekspedycji na Manaslu
i wierzę w ostateczny sukces, jakim będzie zimowe wejście na
szczyt K2 – dodał Artur Wasil.
LW Bogdanka S.A. w ramach umów sponsoringowych
wspiera także innych sportówców m.in.: piłkarzy i piłkarki
(złote medalistki Mistrzostw
Polski) Górnika Łęczna, klub
bokserski Gwarek Łęczna, czy
jednego z najzdolniejszych
polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia – 15letniego Szymona Ładniaka.

ogłoszenia drobne

Sprzedam lub zamieni mieszkanie M-6 - 82 m2 na os. Samsonowicza w Łęcznej na M-2 lub M-3
w Łęcznej. Tel. 691 158 101
Sprzedam bez czynszowe mieszkanie (z wyposażeniem) 35m2 w
Puchaczowie, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, garaż, działka 5 ar. Cena
120 tys (do uzgodnienia)
Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość? Zadzwoń! Biuro Nieruchomości WGN tel. 513 686 864
Sprzedam dom w Dratowie,
nowy, parterowy, 91m2, z możliwością adaptacji poddasza, w
pełni wyposażony. Działka 15,25
ar. Cena 360 500 zł do negocjacji.
Tel. 513 686 864.
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej przy ul. Rynek II w
Łęcznej, o pow. ok 70 m2 (parter)
z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi i garażem oraz
działką o pow. 1,62 ar. Cena 250
tys. zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę rekreacyjnobudowlano-rolną w Brzezinach
k.Puchaczowa o pow. 65ar, częściowo ogrodzona, możliwość
podziału, dojazd z dwóch stron,
wszystkie media, domek wypoczynkowy, dwa garaże. Cena do
negocjacji. Tel. 513 686 864.
Sprzedam siedlisko w NadrybiuWieś, dom murowany, parterowy,
85 m2, murowany budynek gospodarczy o pow. 100m2. Działka 64
ar z możliwością dokupienia przylegającego pola o pow. 1 ha. Cena
210 000 zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę budowlaną
18 ar w Kol. Podzamcze, wszystkie media, kanalizacja, droga
asfaltowa. Cena 115 tys. zł. Do
sprzedaży również działki rolne
i rolno-budowlane w Ciechankach
i Rossoszu. Tel. 513 686 864.

