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Rozmowa z Adamem Niwińskim, starostą łęczyńskim 

- Kiedy mąż wygonił mnie z domu, 

zamieszkałam u przyjaciela – opowiada 

52-letnia pani Elżbieta, mieszkanka Cie-

chanek Łęczyńskich. – Nie mam światła, 

ledwo starcza mi na chleb, bo nie pracuję. 

Pomagają mi dobrzy znajomi, do sierpnia 

ubiegłego roku żyłam ze świadczeń opieki 

społecznej - opowiada kobieta.

Mężczyzna, u którego mieszka pani 
Elżbieta do września przebywał w wię-

zieniu. W czasie jego nieobecności kobieta 
pobierała zasiłek okresowy. Prawo do ta-

kiego świadczenia osoba samotnie gospo-

darująca uzyskuje wtedy, gdy jej dochód 
netto nie przekracza 477 zł miesięcznie. 

Sytuacja zmieniła się we wrześniu, 
kiedy to z więzienia wyszedł pan Artur. 
Mężczyzna w gminie Łęczna figuruje jako 
tzw. samoistny posiadacz ośmiu ha ziemi, 
która należała do zmarłej matki mężczy-

zny. Tak uważa gmina w sprawie zasiłku, 
ale sprawa nie jest taka oczywista.

– Pole od lat leży ugorem, nie przyno-
si nam żadnych zysków, nie mamy nawet 
maszyn rolniczych. Poza tym sprawa 
spadku nie jest uregulowana prawnie, bo 
jeszcze jest siostra Artura. Mój przyjaciel 
nie jest nawet zameldowany w tym domu 

– mówi pani Elżbieta. 
Z siostrą pan Artur nie utrzymuje 

żadnego kontaktu od ponad 20 lat. Sprawę 
spadkową ma ostatecznie rozstrzygnąć 

sąd, wniosek o rozpatrzenie tej sprawy 
skierował właśnie Urząd Miasta w Łęcz-

nej, po wyjściu pana Artura z więzienia. 
Tymczasem w świetle ustawy o 

pomocy społecznej rodzinę tworzą 
„osoby spokrewnione lub niespokrew-

nione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 
h. Do stwierdzenia, że dana osoba żyje 
z konkubentem wystarczy wywiad śro-

dowiskowy. Dlatego teraz pani Elżbieta 
podlega nieco innym kryteriom docho-

dowym: zasiłek przysługuje wtedy, gdy 
dochód przypadający na jednego członka 
rodziny nie przekracza 351 zł netto mie-

sięcznie. Bez względu na to czy ziemia 
jest uprawiana czy nie, posiadanie 1 ha 
przeliczeniowego gruntu liczy się jako 
207 zł miesięcznego zarobku. 

Mieszkańcy Ciechanek Łęczyń-

skich w sprawie odmowy przyznania 
zasiłku okresowego odwołali się do Sa-

morządowego Kolegium Odwoławczego 
w Lublinie, które nie zakwestionowało 
decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęcznej. 

- Jednak ze względu na sytuację: to, 
że konkubent pani Elżbiety dopiero co 
wyszedł z więzienia, a także ze względu na 
panujące warunki atmosferyczne, przy-
znaliśmy tym państwu zasiłek specjalny

Nie chcą ziemi, wolą zasiłek?

W pierwszy dzień targów BUD-

MA 2012 odbyła się uroczysta gala 

rozdania nagród Złotych Medali 

Targów Poznańskich. Wśród 11 firm 

nagrodzonych tym prestiżowym od-

znaczeniem – za  płytkę elewacyjną 

Ekoline – znalazł się EkoKLINKIER 

z Bogdanki.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi 
Budownictwa BUDMA, największe pol-
skie targi budowlane, kierowane zarówno 
do biznesu, architektów, wykonawców, 
jak i do klientów indywidualnych, odbyły 
się w dniach 24–27 stycznia pod hasłem: 

Medal dla EkoKLINKIERU
Budownictwo przyszłości – uwolnij 
swoją wyobraźnię. Wzięło w nich udział 
ponad 1.200 wystawców z 33 krajów, a 
targi odwiedziło ponad 50.000 osób. 

Nagroda, którą jury przyznało 
m.in. EkoKLINKIEROWI, to jedno z 
najbardziej prestiżowych wyróżnień na 
polskim rynku materiałów budowlanych. 
Stanowi ona ważne świadectwo wartości 
firm oraz wysokiej jakości ich wyrobów. 
Nagrodzone płytki Ekoline, to ceramicz-

ne płytki elewacyjne uzyskane drogą 
odcinania lica cegły. 
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To nie był zły rok
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Czytelnik „Pojezierza” wykupił 

ubezpieczenie OC w agencji ubezpie-

czeniowej Agnieszki W., której biuro 

mieści się w centrum handlowym 

Wamex (obok głównego wejścia). – 

Mimo, że zapłaciłem pośredniczce za 

ubezpieczenie, przyszło do mnie pismo 

z firmy komorniczej z wezwaniem do 

zapłaty za polisę. Za brak wpłaty groziły 

odsetki – opowiada nasz czytelnik.

Kiedy poszedł do biura pośrednicz-

ki okazało się, że nie tylko on został 
oszukany. W agencji ustawiała się kolej-
ka oburzonych osób. - Kiedy skontakto-
wałem się z tą panią, obiecała, że odda 
mi pieniądze, tylko muszę poczekać pół 

godziny i… znikła. Teraz już całkiem 
przestała odbierać telefony – opowiada 
nasz czytelnik. - Musiałem jeszcze raz 
wpłacić pieniądze za dwa samochody. 
Straciłem przez to ponad 1100 zł.  

Pokrzywdzeni sprawę zgłosili 
łęczyńskiej policji, która prowadzi do-

chodzenie pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Lublinie. 

– Funkcjonariusze przeszukali 
i zabezpieczyli biuro Agnieszki W., 
gdzie znaleźli 300 umów. Policjanci 
przesłuchają wszystkie osoby, które 
zawarły umowę z pośredniczką. Śledz-
two więc rozciągnie się w czasie, ale 

Zdradliwe pośrednictwo
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Pojezierze: W telewizji politycy 

słowo kryzys odmieniają przez wszyst-

kie przypadki. Z drugiej strony jak 

spojrzymy na dane Głównego Urzędu 

Statystycznego to wcale nie jest tak źle, 

a nasza gospodarka ciągle rośnie, jedy-

nie trochę wolniej niż przed kryzysem, 

który dobija się do nas z Zachodu. Jaki 

więc był ten 2011 rok z perspektywy 

władz samorządowych, konkretnego 

łęczyńskiego powiatu.

Adam Niwiński: Pomimo różnego 
rodzaju trudności z realizacją budżetu, 
ubiegły rok dla powiatu łęczyńskiego był 
jednak w miarę udany. Przede wszystkim 
dlatego, że ubiegły rok zakończył się 
dużym sukcesem inwestycyjnym. W 
tym właśnie roku udało się zrealizować 
w szpitalu powiatowym bardzo ważne 
z medycznego punktu widzenia zadanie 
budowy ośrodka hiperbarii, intensywnej 
terapii wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją 
tlenową. Realizacja tak kosztownego, bo 
o wartości ponad 6,8 mln zł przedsięwzię-

cia, możliwe było dzięki pięciu milionom 
celowej dotacji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, wsparciu kopalni Bogdanka 
oraz środkom własnym szpitala. Teraz 
w naszym powiatowym szpitalu mamy 
rozbudowany, naprawdę nowoczesny 

oddział intensywnej opieki medycznej z 
aparaturą podtrzymującą życie pacjentów 
na przykład z rozległymi oparzeniami oraz 
komorą hiperbaryczną, nielicznym w kraju 
tego rodzaju urządzeniem ratującym życie 
i zdrowie. 

Pojezierze: A jeszcze kilka lat temu 

nie brakowało głosów, że duże pieniądze 

jakie powiat wydaje na budowę szpitala 

to zły pomysł, że lepiej przeznaczyć je na 

drogi, szkoły i tym podobne inwestycje 

potrzebne mieszkańcom. Tymczasem 

szpital, który zapewnia leczenie na 

najwyższym poziomie to wartość jaką 

trudno przecenić.

A. Niwiński: Rzeczywiście szpital 
powiatowy, nasze sztandarowe przed-

sięwzięcie powiatu, staje się powoli 
podobnie rozpoznawalną marką, jak nie 
przymierzając kopalnia w Bogdance, 
czy drużyna Górnika Łęczna grająca 
wcześniej w ekstraklasie. O tym czym 
jest dzisiaj ten szpital decydują jednak 
ludzie tam pracujący i do tego dobrze, że 
oprócz dobrych decyzji inwestycyjnych 
udało się nam również podjąć prawidłowe 
rozstrzygnięcia kadrowe. Oczywiście 
dla budżetu powiatu taki szpital to duże 
wyzwanie finansowe, ale wydaje mi się, 
że było warto, bo placówka medyczna o 
takim standardzie jaki udało się osiągnąć 

to duże dokonanie, które trudno przeliczać 
tylko na pieniądze. Dlatego stale myślimy 
by ten wysoki poziom nie tylko utrzymać 
ale i rozwijać, o czym świadczy chociażby 
podjęcie w Łęcznej nowej specjalizacji 
jaką jest chirurgia mało inwazyjna, la-

paroskopowa. Sądzę, że w najbliższym 
czasie znów czekają nas ważne decy-

zje, być może komercjalizacja szpitala 
(komercjalizacja a nie prywatyzacja, 
czyli powiat musi pozostać właścicielem 
szpitala!) bo stają przed nami nowe wy-

zwania a zarządzanie taką placówką musi 
być perfekcyjne, a finansowanie jego 
działania niezagrożone. Władze powiatu 
dobrze inwestując, w szerokim tego słowa 
rozumieniu, już chyba swoje zrobiły.

Pojezierze: Wróćmy więc do ubie-

głorocznych inwestycji.

A. Niwiński: W 2011 roku zostało 
też przebudowane prawie cztery kilo-

metry drogi w okolicach Świerszczowa 
(gm. Cyców) o wartości ponad miliona 
dolarów, co było efektem ubocznym po-

szukiwania gazu łupkowego w tamtych 
okolicach przez amerykański koncern 
Marathon Oil. Wzmocniona przez Ame-

rykanów droga została już przekazana Za-

rządowi Dróg Powiatowych w Łęcznej.
Ważną inwestycją była też budo-

wa wygodnej, szerokiej na dwa metry, 
ścieżki rowerowej długości 7,9 km, która 
biegnąc w obrębie dróg powiatowych od 

- Operujemy pacjentów z otyłością 

olbrzymią, która występuje wtedy, gdy 

wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 

powyżej 40. Zapraszamy także osoby 

z BMI od 35 do 40, u których jedno-

cześnie występują choroby, takie jak 

nadciśnienie, cukrzyca czy zaburzenia 

gospodarki tłuszczowo-lipidowej – mówi 

dr med. Wiesław Pesta, który kieruje 

Ośrodkiem Chirurgicznego Leczenia 

Otyłości w Łęcznej. 

- Zabiegi refunduje Narodowy Fun-
dusz Zdrowia - dodaje. Wskaźnik BMI 
obliczamy dzieląc masę ciała podaną w 
kilogramach przez kwadrat wysokości 
podanej w metrach. Na przykład otyłość 
olbrzymia u osoby mierzącej 170 cm wy-
stępuje przy wadze 116 kg (40 BMI). 

Szacuje się, że ludzie z otyłością 
olbrzymią są 2/3 razy bardziej zagrożeni 

przedwczesną śmiercią od osób z pra-

widłową masą ciała. Pacjentom może 
pomóc chirurgia bariatryczna, czyli 
operacyjne leczenie otyłości.

- Jednym ze sposobów takiego 
leczenia są operacje restrykcyjne po-
legające na zmniejszeniu pojemności 
żołądka . Przykładem tego typu operacji 
może być założenie przepaski regulowa-
nej na żołądek albo rękawowe wycięcie 
4/5 żołądka, tzw. sleev-resekcja. Dzięki 
takiemu zabiegowi pacjent nie może 
zjeść więcej niż się zmieści w zmniejszo-
nym żołądku – tłumaczy dr Pesta.     

I dodaje: - Kolejnym sposobem są 
operacje wyłączające, w których 120-
150 cm jelita cienkiego wyłączamy z 
wchłaniania składników pokarmowych. 
Ostatnia z możliwości, to operacja re-
strykcyjno-wyłączająca, jak np. gastric 

by-pass łącząca w sobie dwa wymienio-
ne sposoby. 

W łęczyńskim ośrodku wszystkie 
te operacje wykonywane są  techniką 
laparoskopową, czyli bez otwierania 
jamy brzusznej. – Jest to technika ma-
łoinwazyjna. Przez pępek wprowadzamy 
do brzucha pacjenta miniaturową ka-
merkę jakości HD, która przesyła obraz 
na monitor o wysokiej rozdzielczości 
obrazu. Operację przeprowadzamy 
mini narzędziami wprowadzanymi do 
brzucha przez drobne 5-10 mm nacięcia 
na skórze – tłumaczy dr Pesta. 

Specjalista wylicza zalety takiej 
techniki: Przy klasycznej operacji 
pacjent przebywa w szpitalu 7-10 dni, 
zastosowanie wideochirurgii skraca ten 
czas o połowę. Dzięki leczeniu laparo-

skopowemu pacjent szybciej wraca do 
zdrowia, nie ma blizn, przyjmuje mniej 
leków przeciwbólowych, nie grozi mu 

W Łęcznej leczą otyłość

dok. na str. 3
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KRONIKA ZDARZEŃ
Pożar autobusu

26 stycznia ok. godz. 6 rano do 
Powiatowego Stanowiska Kierowania 
w Łęcznej dotarła wiadomość o poża-

rze autobusu w Cycowie. Do zdarzenia 

skierowano zastęp z JRG KP PSP w 

Łęcznej oraz zastępy OSP z Puchaczo-

wa i Ostrówka. Jak się okazało paliły 

się opony a pożarem  objęta była tylna 

część autobusu, który na szczęście w 

chwili zdarzenia nie przewoził pasaże-

rów. W akcji gaśniczej trwającej ponad 

3 godziny wzięło udział 11 strażaków.

Groźny tlenek węgla

Obyło się na szczęście bez ofiar 

śmiertelnych, ale w dwóch zdarzeniach 

z 27 i 29 stycznia ucierpiały poważnie 

cztery osoby, którym w wyniku zatru-

cia czadem musiano udzielić pomocy 

medycznej. 

27 stycznia  zastęp z JRG KP 

PSP w Łęcznej musiał interweniować  

w budynku wielorodzinnym przy ul. 

Rynek III w Łęcznej w związku z po-

dejrzeniem zatrucia się tlenkiem węgla. 

We wskazanym mieszkaniu nie było 

już mieszkańców, okna były pootwie-

rane. Urządzenia pomiarowe wskazały 

jednak obecność tlenku węgla w ilości 

50 ppm, detektor wskazywał również 

stężenie ok. 100 ppm na wyższych 

kondygnacjach klatki schodowej. Jak 

się okazało uszkodzony piecyk gazowy 

znajdował się w mieszkaniu na parterze 

budynku. W pozostałych mieszkaniach 

nie stwierdzono uszkodzenia piecyków, 

ani obecności tlenku węgla. Mieszkańcy 

wrócili do domów. W zdarzeniu poszko-

dowane zostały 3 osoby, w tym mie-

sięczne niemowlę, które przewieziono 

do szpitala. W akcji ratowniczej  trwa-

jącej ponad 1,5 godziny udział wzięły 

trzy zastępy straży pożarnej, 3 karetki 

Pogotowia Ratunkowego, policjanci, 

strażnicy miejska oraz pracownicy 

pogotowia gazowego.

Dwa dni później podobna sytuacja 

wystąpiła w mieszkaniu przy ul. Gór-

niczej w Łęcznej. Tym razem detektor 

wykazał obecność CO w ilości 156 ppm, 

a powodem było uszkodzenie piecyka 

gazowego w łazience. Zespół karetki 

pogotowia udzielił pomocy medycznej 

dziecku, które zasłabło. 

W Polsce co roku dochodzi do 

kilkuset zdarzeń związanych z tlenkiem 

węgla. Ich liczba rośnie znacznie wraz 

z nastaniem chłodów. Dla wielu osób 

kończy się to niestety śmiercią. Pomimo 

nagłaśniania problemu – Państwowa 

Straż Pożarna prowadzi kampanię „Nie 

dla czadu” – liczba tragicznych zdarzeń 

nie maleje. A wystarczy jedynie odrobi-

na przezorności!

Pożar sadzy

02 lutego rano zastęp z JRG KP 

PSP w Łęcznej wyjechał do pożaru 

sadzy w kominie w budynku miesz-

kalnym. Strażacy wygasili piec cen-

tralnego ogrzewania i ugasili pożar. 

W działaniach wykorzystano drabinę 

przenośną. Utrudnieniem w akcji była 

niska temperatura minus 20 st. C.

Niebezpieczne trociny

09 lutego aż cztery jednostki, 

zastęp z JRG KP PSP w Łęcznej oraz 

zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych 

z Cycowa, Ostrówka i Puchaczowa, 

pojechały ok. godz. 1 w nocy do pożaru 

budynku mieszkalnego w Adamowie 

gm. Cyców. Paliła się więźba dachowa 

oraz trociny stanowiące ocieplenie 

stropu na częścią mieszkalną budynku 

mieszkalno–gospodarczego. W akcji 

ratowniczej  trwającej blisko 3,5 go-

dziny wzięło udział 13 strażaków oraz 

policjanci.

(nor)
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celowy, 600 kg węgla wartości 400 zł           

i 150 zł na zakup żywności – mówi Janina 

Cyfra, kierownik łęczyńskiego MOPS. 

- Aby jednak liczyć na pomoc opieki 

społecznej należy współdziałać z urzęd-

nikami w rozwiązywaniu trudnej sytuacji 

życiowej, mówi ustawa o opiece społecz-

nej. Tymczasem mężczyzna zarobione 

2173 zł w zakładzie karnym przeznaczył 

na kupno dwóch foteli i ławy, o czym 

wspomina na piśmie – mówi Cyfra.  

Łączna suma świadczeń, które 

otrzymała pani Elżbieta w ciągu ostat-

nich czterech lat wynosi ponad 13 tys. zł. 

Oprócz comiesięcznych zasiłków na tę 

sumę składają się m. in. kupno kuchenki 

gazowej i  pieca, opłata za szkolenie w 

zawodzie kucharz małej gastronomii i 

kurs na prawo jazdy kat. B.

Nie chcą ziemi, wolą zasiłek?
- To zdrowi ludzie, liczymy na to, 

że na wiosnę podejmą pracę. Spiszemy 

z nimi kontrakt socjalny, w którym 

zobowiązują się pisemnie do podej-

mowania trudów wyjścia z ciężkiej 

sytuacji życiowej – tłumaczy kierownik 

MOPS.

Ale pani Elżbieta patrzy w przy-

szłość mało optymistycznie. – Kto nas 

przyjmie do pracy? Ja mam 52, a Artur 

49 lat - wcale nie jesteśmy już tacy mło-

dzi. Poza tym Artur ma wrzody i kłopoty 

z kręgosłupem. 

Jeśli jednak sąd uzna, że konkubent 

pani Elżbiety jest właścicielem ośmiu 

ha gruntu, ziemia, która była przyczyną 

kłopotów, może rozwiązać problemy 

finansowe bohaterów artykułu. Oczywi-

ście o ile sami zechcą sobie pomóc.   

Kamil Kulig 

to koniecznie, aby ustalić ostateczną 

liczbą pokrzywdzonych. Póki co wiemy 

o 23 oszukanych  – tłumaczy Dorota 

Kawa, szefowa Prokuratury Rejonowej 

w Lublinie. 

I dodaje: - Na razie powstrzy-

maliśmy Agnieszkę W. od dalszego 

krzywdzenia klientów wydając jej zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej 

w branży ubezpieczeń.  Poza tym musi się 

stawiać co tydzień w komendzie.

Prokuratura postawiła pośredniczce za-

rzut przywłaszczenia powierzonego mienia, 

za co grozi kara pozbawienia wolności do 

5 lat.  Agnieszka W. usłyszała także zarzut 

oszustwa, w którym stroną pokrzywdzoną 

są towarzystwa ubezpieczeniowe, za co 

może zostać pozbawiona wolności do 8 lat. 

Suma przywłaszczonych pieniędzy wynosi 

prawie 25 tys. zł. 

- Jeśli wyrok zapadnie, pośrednicz-

ka będzie musiała zwrócić całą kwotę 

pokrzywdzonym. Zwykle prokuratura 

daje rok czasu od ogłoszenia wyroku na 

zwrot przywłaszczonych pieniędzy – mówi 

szefowa Prokuratury Rejonowej.

Próbowaliśmy skontaktować się z 

właścicielką biura ubezpieczeniowego, 

jednak jej telefon nie odpowiada.

Kamil Kulig

Zdradliwe 
pośrednictwo

dok. ze str. 1
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Pozwalają uzyskać trwałą elewację ze-

wnętrzną do złudzenia przypominającą ceglaną, 
za to kosztującą o wiele mniej i mającą mniejsze 
wymagania. Jednocześnie ich niewielka, w 
porównaniu z cegłą, grubość pozwala wyko-

rzystywać ją do zabudowy wnętrz. 

Dyplom i statuetkę nagrody z rąk 
przewodniczącego jury Prof. dr hab. inż. 
Józefa Jasiczaka, prezesa MTP dr Andrze-

ja Byrta oraz wiceministra Janusza Żbika, 
odebrali przedstawiciele LW Bogdanka 
S.A.: Jarosław Wojewoda, Dariusz Miko-

łajewski oraz Piotr Orzechowski.   (nor)  

Medal dla EkoKLINKIERU
dok. ze str. 1To nie był zły rok

dok. ze str. 1

Dąbrowy przez Kaniwolę do Nadrybia 
pozwoliła na połączenie istniejących ście-

żek i dotarcie do atrakcyjnych zakątków 
Lubelszczyzny takich jak: jezioro Pia-

seczno, Rogóźno czy cerkiew w Dratowie. 
Inwestycję  zrealizowano dzięki dofinanso-

waniu z RPO w wysokości 1,75 mln zł na 
projekt „Wielobarwny wypoczynek. Budo-

wa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza 
Łęczyńsko – Włodawskiego”. Projekt zre-

alizowany został przy współpracy trzech 
jednostek administracyjnych: Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej, gminy Ludwin i 
gminy Puchaczów, które dysponują znacz-

nym potencjałem turystycznym. 
Z budżetu powiatu wydano też 

około miliona zł na drobne remonty 
dróg, chodników itp. Zaczęliśmy też 
przebudowę i stabilizację osuwiska i 
odbudowę drogi w Łańcuchowie po 
nawałnicy w roku 2010. 

Skoro zaś mowa o długookresowych 
projektach to muszę tu powiedzieć o projek-

cie zwiększenia dostępu do szerokopasmo-

wego internetu do 2012 na obszarach za-

grożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. 
Jesteśmy koordynatorem tego projektu, 
wartego ponad 30 milionów złotych i dofi-

nansowanego w 85 proc. z UE, w którym 
biorą udział powiaty oraz gminy z powiatów 
łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickie-

go. W ubiegłym roku za budynkiem staro-

stwa powiatowego w Łęcznej wybudowano 
przede wszystkim centrum zarządzania 
siecią wraz z serwerownią, o standardzie 
najnowocześniejszych telecentrów danych 
w Polsce. W tym roku przystępujemy do 
ogłoszenia ostatniego przetargu wartego ok. 
19,6 mln zł, który pozwoli na budowę stacji 
bazowych i abonenckich linii radiowych, a 

to w dalszej kolejności po prostu umożliwi 
mieszkańcom tani dostęp do szybkiego 
internetu tam, gdzie to dotychczas nie 
było możliwe. „Wirtualne Powiaty etap 
III” to także szansa dla szkół, przedszkoli, 
świetlic wiejskich, urzędów na darmową 
telefonię voip oraz nowy sprzęt. dodatkowo 
część spraw urzędowych będziemy mogli 
załatwić bez wychodzenia z domu. Tym 
samy złożenie pisma czy podania stanie 
się prostsze.

Pojezierze: Uznaje więc Pan ubie-

gły rok za jednak udany, a co nas czeka 

w roku bieżącym?

A. Niwiński: Będzie na pewno 
trudniejszy, bo na samorządy nakłada 
się coraz więcej zadań, nie dając jedno-

cześnie wystarczających pieniędzy. Nie 
mamy jednak zamiaru się poddawać. 
Chcemy przeprowadzić kilka ciekawych 
projektów, ale przed rozstrzygnięciem 
konkursów nie chciałbym o tym mówić. 
Będziemy oczywiście realizować roz-

poczęte zadania, o czym już wspomnia-

łem. Ze ścieżką rowerową łączy się na 
przykład kontynuacja szerszego zadania 
jakim jest budowa marki powiatu łęczyń-

skiego, jako miejsca atrakcyjnego pod 
wieloma względami.

Największym jednak wyzwaniem 
najbliższych lat będzie sprawa oświaty. 
Niż demograficzny jest faktem i musimy 
jakoś rozwiązać związane z nim wy-

zwania. Będą potrzebne może i trudne 
decyzje, ale udawanie, że problemu nie 
ma nic nie pomoże, a wręcz przeciwnie 
może doprowadzić do jeszcze większych 
trudności. Nie mamy jeszcze gotowych 
rozwiązań, ale pilnie analizujemy sytu-

ację w naszej oświacie.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

przepuklina pooperacyjna. 
W jaki sposób lekarze kwalifikują 

pacjentów do zabiegu? Pierwszym 
krokiem jest rozmowa z dr. Pestą. Takie 
konsultacje odbywają się w poniedział-
ki od godz. 16 (zapisy pod nr. tel. 81 
7526521, jednego dnia mogą przyjść 
maksymalnie trzy osoby).  

Później pacjent musi przejść szereg 
badań. – O operacji decyduje cały zespół 

złożony z chirurga psychologa, diabeto-

loga, endokrynologa, chirurga, interni-

sty, anestezjologa, specjalisty żywienia i 

kardiologa – wylicza dr Pesta. 
I dodaje: - Operacja jest tylko jed-

nym z elementów terapii. Bardzo dużo 

zależy od pacjenta, który musi zmienić 

tryb życia: trzymać się ścisłej diety, 

pamiętać o regularnym ruchu. 

Ośrodek Chirurgicznego Leczenia 
Otyłości działa w Łęcznej od początku 
roku. Do tej pory odbyły się dwie opera-

cje, lekarze są w trakcie przygotowania 
do niej kolejnych chorych.

Specjaliści łęczyńskiego ośrodka nie 
tylko leczą, ale także szkolą.  – Zaplano-

waliśmy 14 warsztatów zaawansowanych 

procedur laparoskopowych dla chirurgów 

z całej Polski – mówi dr Pesta. 
Siedzący tryb życia, częstsze je-

dzenie w fast foodach to czynniki, 
które sprawiają, że patologiczna otyłość 
dotyczy coraz większej liczby Polaków. 
W naszym kraju 150 tys. osób choruje 
na otyłość olbrzymią, drugie 150 tys. 
Polaków ma wskaźnik BMI w granicach 
35-40. W 16 ośrodkach przeprowadza się 
tysiąc operacji bariatrycznych rocznie. 

Kamil Kulig   

Leczą otyłość
dok. ze str. 1
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- Zawsze w tej szkole najważniej-

sza była młodzież, która mogła liczyć 

na bardzo dobrze przygotowaną kadrę 

pedagogiczną – mówi pani Elżbieta 

Bedlińska, dyrektor Zespołu Szkół w 
Puchaczowie. I dodaje: Przyszłość tej 

szkoły będzie równie imponująca jak 

była jej przeszłość.

Dzisiaj uczniowie szkoły w Pu-

chaczowie mają do dyspozycji no-

woczesną siłownię, boisko Orlik, 

mogą nieodpłatnie uczyć się języka 

angielskiego metodą SITA. W tym 

systemie znajomość języka obcego 

przyswaja się w stanie relaksu, siedząc 

w wygodnym fotelu ze specjalnymi 

okularami na nosie, słuchając muzyki 

relaksacyjnej. 

Podczas uroczystych obchodów 

85-lecia można było obejrzeć prezen-

tację o historii szkoły. W ramach czę-

ści artystycznej 

młodzież przy-

gotowała m. in. 

szkolne wyda-

nie „Szansy na 

sukces”, w któ-

rej uczniowie 

wykonywa l i 

piosenki z tek-

stami patrona 

szkoły Adama 

M i c k i e w i -

cza. Jeden z 

uczniów zagrał 

wieszcza, opo-

wiadającego o swoich utworach. Można 

było też posłuchać chóru złożonego z 

nauczycieli. 

Przedwojenni i powojenni absol-

wenci szkoły spotkali się na wieczorni-

cy wspomnień. Współcześni uczniowie 

przeprowadzili z nimi wywiady do 

szkolnej gazetki. 

- Ławki miały otwory na kałamarze, 

do których był wylewany atrament. 

Pisaliśmy stalówką moczoną w atra-

mencie – opowiadała uczennicy Zofia 

Nasalkowska, która do podstawówki 

w Puchaczowie uczęszczała w latach 

1950-1957. 

- Niegrzeczni uczniowie musieli 

klęczeć w kącie albo zostawali w ko-

zie – wspominał Zbigniew Lisowski, 

uczeń szkoły podstawowej w latach 

1960-1967. 

kk

Uczą już 85 lat

Ogłoszenia drobne

Zakończenie roku szkolnego 1938/39

Zawodnicy pierwszoligowego 
GKS Bogdanka mają za sobą udaną 
rundę jesienną. Z dorobkiem trzydzie-

stu punktów zajmują siódmą pozycję 
w ligowej tabeli. Tracą siedem „oczek” 
do drugiego miejsca, które gwarantuje 
awans do T- Mobile Ekstraklasy. 

Podopiecznych Piotra Rzepki stać na 

odrobienie takiej straty, jednak będzie to 

szczególnie trudne. Główną przeszkodą 

w realizacji tego celu może być osłabie-

nie kadry łęczyńskiego zespołu.

Dobra gra Nildo w jesiennych me-

czach nie pozostała bez echa. Jedenaście 

bramek strzelonych przez Brazylijczyka 

w poprzedniej rundzie zaowocowała 

ofertami z klubów grających ligę wyżej. 

Nildo był już przymierzany do zabrzań-

skiego Górnika i gdańskiej Lechii. 

Brazylijski napastnik póki co trenuje w 

Łęcznej, ale temat jego transferu ciągle 

pozostaje otwarty.

Odejście Brazylijczyka znacznie 

osłabi siłę ataku Bogdanki, bo Adrian 

Paluchowski i Tomas Pesir nie błyszczeli 

skutecznością w rundzie jesiennej. Być 

może wzmocnieniem ofensywy GKS 

Bogdanka będzie Wojciech Okińczyc. Wy-

chowanek UKP Zielona Góra w przeszłości 

był zawodnikiem Górnika Zabrze oraz 

Cracovii. Ostatnio reprezentował Zawiszę 

Bydgoszcz, ale w minionej rundzie nie za-

grał ani jednego meczu ligowego i chętnie 

zmieniłby otoczenie. Okińczyc nie jest 

jedynym testowanym napastnikiem przez 

trenera Rzepkę. Przed wyjazdem do Wisły 

z zespołem trenował Kamil Witkowski, 

który kilka lat temu grał  w Łęcznej na 

wypożyczeniu jako piłkarz Cracovii. W 

tamtym czasie udało mu się w ciągu rundy 

strzelić cztery gole w jedenastu spotka-

niach, co nie było najgorszym wynikiem. 

Jednak ostatnie dwa lata nie były dla niego 

szczęśliwe. Będąc na kontrakcie w Zniczu 

Pruszków więcej czasu spędził w gabinecie 

lekarskim niż na boisku i nie ma pewności 

czy byłby choćby w najmniejszym stopniu 

uzupełnić lukę po brazylijskim napastniku. 

Sztab szkoleniowy sprawdzał również 

umiejętności niespełna dwudziestolet-

niego Michała Efira, trenującego na co 

dzień w zespole Młodej Ekstraklasy Legii 

Warszawa. 

Ewentualny transfer Nildo to nie je-

dyne osłabienie GKS-u przed rundą wio-

senną. Z klubem pożegnał się już Wallace 

Benevente, który podpisał kontrakt z 

Arką Gdynia. Radosław Bartoszewicz 

poprosił o wpisanie na listę transferową, 

a Jacek Falkowski i Jhonatan zostali prze-

sunięci do rezerw.  Ponadto do Lewarta 

Lubartów przechodzi obrońca Damian 

Maleszyk. 

Bilans zysków i strat ma wyjść na 

zero, dlatego trener Rzepka będzie musiał 

uzupełnić ewentualne braki. Umowę z 

Bogdanką podpisał serbski obrońca Petar 

Borovicanin (grał ostatnio w Sandecji 

Nowy Sącz). Z zespołem trenuje także 

Marcin Kalkowski z Jezioraka Iława. 

Wcześniej pojawił się temat powrotu 

do Łęcznej Sebastiana Szałachowskiego 

i Tomasza Nowaka. „Szałach” podjął 

decyzję o pozostaniu w ekstraklasie i 

związał się półroczną umową z Cracovią. 

Idealnym wzmocnieniem pomocy mógłby 

być Tomasz Nowak,  który chętnie wró-

ciłby do Łęcznej. W tym wypadku brak 

zainteresowania ze strony klubu, a szkoda 

bo Nowak był wiodącą postacią GKS w 

poprzednim sezonie. 

Po obozie kondycyjnym w Wiśle 

podopiecznych Piotra Rzepki czekają 

mecze sparingowe. Przeciwnikami będą 

zespoły z niższych lig, m.in. Motor Lu-

blin i Stal Stalowa Wola.

Ł. Olszewski

Transferowa karuzela

Górnik 1979 Łęczna z kompletem 
siedmiu zwycięstw otwiera tabelę lu-

belskiej  klasy B na półmetku sezonu 
2011/2012. Zajmująca drugie miejsce 
Krzczonovia traci do lidera z Łęcznej 
siedem punktów. 

Jest to ogromna przewaga jak na 

ligę złożoną z tak małej ilości zespołów 

i spotkania rundy wiosennej dla piłkarzy 

Górnika zdają się się być jedynie formal-

nością  Mimo to w klubie dmuchają na 

zimne i podopieczni Jacka Fiedenia na 

kilkadziesiąt dni przed pierwszym me-

czem ligowym wznowili treningi.

Wraz z górnikami na pierwszych zaję-

ciach w nowym roku pojawiła się czwórka 

nowych graczy: Maciej Iwanicki (Bogdanka 

II Łęczna), Patryk Błaziak (Victoria Par-

czew) oraz młodzieżowcy - Adrian Bodzak 

i Artur Gański. Natomiast Osuchowi, 

Ruskowi, Oziemczukowi, Jabłońskiemu i 

Kędzierskiemu skończył się okres wypoży-

czenia z GKS Bogdanka. Cała piątka ciągle 

chce grać w w ekipie prowadzonej przez 

trenera Fiedenia, niemniej problemem może 

być wysoka kwota należna Bogdance za 

wyszkolenie piłkarzy. Zdaniem wiceprezesa 

klubu – Tomasza Płazy – temat transferów 

definitywnych wszystkich wymienionych 

ciągle pozostaje otwarty.

Najważniejszym punktem dotychcza-

sowych przygotowań drużyny z Łęcznej 

był VI Turniej o Puchar Burmistrza Miasta 

Kock. W turnieju oprócz Górnika wzięły 

udział także rezerwy trzecioligowych 

Orląt Radzyń Podlaski, Unia Krzywda 

oraz Polesie Kock. Każdy zespół wystawił 

dwie drużyny. Najlepszy w rozgrywkach 

okazał się pierwszy skład „zielono – czar-

nych”, który ograł w finale Orlęta I. Gola 

na miarę zwycięstwa w całym turnieju 

zdobył Kamil Jabłoński. Na piątym miej-

scu uplasował się drugi zespół Górnika.

Zawody w Kocku nie były ostatnim 

sprawdzianem formy podopiecznych Jac-

ka Fiedenia przed spotkaniami ligowymi. 

Jeszcze w lutym górnicy rozegrają dwie gry 

kontrolne na swoim boisku. 17 -19 lutego 

zmierzą się z GKS Niemce lub juniorami 

starszymi GKS Bogdanka. Tydzień później 

przeciwnikiem ma być Polesie Kocka pro-

wadzone przez Artura Dadasiewicza, tego 

samego, który przed laty stał na bramce 

łęczyńskiego zespołu.           Ł. Olszewski

Górnicze przygotowania

CSW Herkules Łęczna nie jest 
już jedynym klubem reprezentującym 
Łęczną w MMA (mieszanych sztukach 
walki). Od niedawna w mieście funkcjo-

nuje Underground Gold Team.
Zawodnicy nowego teamu już zdążyli 

zadebiutować 22 stycznia w Bochni podczas 

zawodów 16 Ligi ALMMA (Amatorska 

Liga MMA) i Brazylijskiego Ju-Jitsu. Pierw-

szy start łęczyńskiego klubu był bardzo 

udany. Trzech reprezentantów Underground 

Gold Team zajęło miejsca medalowe. W 

kategorii do BJJ Białe Pasy początkujący do 

67 kg Rafał Błażejczyk wywalczył brązowy 

medal. Startujący w tej samej wadze Artur 

„Mrówka” Stachura był czwarty. Zwycięzcą 

w tej kategorii został Dawid Baran – walczą-

cy na co dzień w CSW Herkules Łęczna. 

Dużym sukcesem zakończyły się 

występy Konrada Płazy i Łukasza Gawr-

jołka w najsilniej obsadzonej Ograniczona 

Formuła Senior w formule MMA do 80 

kg. Konrad ukończył zawody na drugim, 

a Łukasz na trzecim miejscu.

Underground Gold Team zaplanował 

kolejne cztery starty: 4 marca (Puchar 

Polski Wschodniej ALMMA) w Socha-

czewie, 21 kwietnia (Puchar Lubelskiego 

ALMMA) w Lublinie. W dniach 12 – 13 

mają powrócą do Sochaczewa na Puchar 

Polski ALMMA a już dwa tygodnie póź-

niej nowy łęczyński team weźmie udział 

w Mistrzostwach Małopolski ALMMA w 

Bochni.                             Ł. Olszewski

Sukcesy debiutanta

Sprzedam mieszkanie M4 61m2, I piętro 

ul. Staszica 11. Cena do negocjacji tel. 

667-461-673.

Sprzedam mieszkanie M3 4piętro, 

48,57m2 ul. Szkolna. Cena 195 tys. Tel. 

516-631-190.

Sprzedam grobowiec 2-osobowy na 

cmentarzu parafialnym w Łęcznej tel. 

723-652-773.

Sprzedam dom 120m2 w Dratowie na 

działce 92h, 4 pokoje, umeblowane-

+kuchnia w zabudowie, garaż dwusta-

nowiskowy, wszystkie media oprócz 

gazu, dobra lokalizacja wysoki standard. 

Cena 450tys do uzgodnienia Tel. 505-

718-425

Salon fryzjerski „CREATIV” z ul. Górni-

cza 5 (przy dawnej kotłowni) został prze-

niesiony na ul. Staszica 5 (wieżowiec) tel. 

693-374-510. Zapraszamy!!!

Mam do wynajęcia garaż z kanałem w 

Łęcznej przy ul. Wojska Polskiego tel. 

602-598-557.

Mieszkanie w Lublinie 84,4m2, 5 pokoi, 

doskonałe miejsce okazyjna cena 365tys 

tel. 608-286-466.

Lokal do wynajęcia na parterze 50m2 

koło targowiska miejskiego w Łęcznej 

na każdą działalność Cena do uzg. 20zł/

m2 tel 693-847-951.

Sprzedam kawalerkę w Piasecznie 37m2 

Cena do uzgodnienia około 100tys tel. 

511-704-852.

Wynajmę mieszkanie M5, II pietro 

Łęczna ul. Staszica Cena 100tys do 

uzgodnienia tel 726-049-352.

Wynajmę mieszkania 75m2 i 100m2 

na deptaku. Cena od 1000-1500zł tel. 

601-247-317.

Wynajmę pokój cena 350zł do uzgod-

nienia ul. Szkolna, Łęczna tel. 726-

049-352.

Rozsiewacz do nawozów AMAZONE 

1200 hydrauliczny, frezerka stolarska i 

przyczepa wywrotkowa 4 tony na niskich 

kołach tel. 609-114-110.

Sprzedam M5, 83m2 Ipietro Osiedle 

Bobrowniki w Łęcznej Cena 3,200/m2 

do uzg. Tel. 663-485-066.

Sprzedam Volkswagen passat kombi 

2005r. 1,9TDI 130km, grafitowy meta-

lik, 175tys km, el. Szyby, el. lusterka, 

alufelgi 16”, nawigacja, wielofunkcyjna 

kierownica, parktronik, zmieniarka CD, 

koła 15 h zimowe. Cena 31000zł tel. 

606-631-656.

Sprzedam działkę budowlaną 20ar 

w Starej Wsi-Łęczna, z dostępem do 

wszystkich mediów w rzadkiej zabudo-

wie jednorodzinnej, przy drodze powia-

towej Stara Wieś-Turowola. Cena do uzg. 

Tel 793-490-777.

Sprzedam M6, 80m2 w Łęcznej, nadpar-

ter na ul. Obrońców Pokoju lub zamienie 

na M2 lub M3 Cena 270 tys do uzgod-

nienia tel. 606-477-352.

Sprzedam działkę budowlaną 17ar w 

Łęcznej przy ul. Ogrodowej. Cena do 

uzgodnienia tel. 513-156-747.

Sprzedam dom szeregowiec ul. Wojska 

Polskiego Łęczna, pow. Użyt. 190 m2 tel 

(81) 752-15-73 ( po 16-tej).

200m2 do wynajecia w pawilonie w 

centrum Łęcznej. Cena 14zł/m2 tel. 

608-351-864.

Do wynajęcia ok. 45m2 w pawilonie 

handlowym z branżą wyposażenia 

wnętrz. Cena 39zł/m2 tel. 608-351-864.

Wynajmę lokal 60m2 w Łęcznej przy ul. 

Armii Krajowej tel. 606-146-795.

OGŁOSZENIA FIRM

- Tynki cementowo-wapienne filcowe 
niewymagające gładzi solidnie i tanio 
(ścianki) w powiecie Łęczyńskim tel. 
752-534-310.
- Poszukujemy działek rekreacyjnych 
BIURO NIERUCHOMOŚCI RE/
MAX Łęczna ul. Górnicza 3 pok.19 
tel. 608-286-466.
- Tanie porady prawne, pisma, windy-

kacje. Kancelaria Prawna ul. Górnicza 
3 pok. 19 tel. 606-504-114.

W hali klubowej GKS Górnik Łęczna 

zostały rozegrane Halowe Mistrzostwa 

Województwa Lubelskiego w tenisie 

ziemnym. Najlepiej zawodnikom zielo-

no-czarnych poszło w grze pojedynczej 

skrzatów i deblu skrzatów. 

W grze pojedynczej srebrny medal 

zdobył Anis Lenartowicz zaś w podwójnej 

Kacper Wójcik/Kacper Wronka. Po trze-

cie miejsce również w parach skrzatów 

sięgnęli przedstawiciele gospodarzy Anis 

Lenartowicz/Maciej Kwieciński oraz Ja-

kub Kędra/Nikodem Zasiadko. 

Za nami I Grand Prix Polskiego 

Związku Bokserskiego. Wystartowało w 

nim stu sześćdziesięciu czterech pięściarzy 

z pięćdziesięciu czterech klubów. Okręg 

lubelski reprezentowało pięciu bokserów, 

wśród nich był reprezentant Gwarka Łęcz-

na Michał Smerdel. Po raz kolejny, jego 

start zakończył się sukcesem. 

Boksujący w wadze 56 kg łęcznianin 

zajął pierwsze miejsce. Jego sukces jest 

o tyle ważny, że zagwarantował mu start 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

jak również w Mistrzostwach Polski 

Seniorów. - Michał boksował przede 

wszystkim bardzo mądrze z zawodnikiem 

leworęcznym, nie wdając się w bijatykę, 

kontrolując przebieg walki, realizował tym 

mój plan - powiedział trener łęczyńskiego 

Gwarka Bolesław Charendarz. 

Z innych wydarzeń z życia klu-

bu warto odnotować uczestnictwo w 

zgrupowaniu szkoleniowym pięściarzy 

Młodzieżowej Kadry Narodowej Toma-

sza Smerdla. Zawodnik Gwarka Łęczna 

jako jedyny z lubelskiego okręgu dostał 

powołanie. Boksował również w meczu 

juniorskich reprezentacji Polski i Włoch. 

Jest to niewątpliwie duży sukces klubu z 

Łęcznej, na który złożyła się dobra praca 

trenerów, działaczy i samego pięściarza.

M. Łagodziński

Tenisiści łęczyńskiego Górnika 

zdobyli jeszcze trzy brązowe medale. W 

grze pojedynczej skrzatów z brązowego 

medalu cieszył się Maciej Kwieciński. 

Do i tak pokaźnego dorobku naszych 

tenisistów brąz dorzucili jeszcze, w grze 

pojedynczej skrzatek Wiktoria Szmerło 

oraz w deblu skrzatek Klaudia Michalak/

Patrycja Dabrowska. Jak powiedział trener 

zawodników GKS Górnik Łęczna Adam 

Stańczyk, w mistrzostwach wystartowała 

duża liczba zawodników a ich poziom był 

wysoki.                                           redil

Medale tenisistów

Wysoka forma 
pięściarzy


