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Ryszard Nowosadzki: 
Minęło już sporo ponad 
przysłowiowe 100 dni od 
objęcia przez Pana funkcji 
burmistrza. Śmiało można 
więc pytać o dokonania. 
Jednak jeśli chodzi o kształt 
budżetu, a przynajmniej o 
jego część inwestycyjną, to 
jest to budżet poprzedniej 
władzy.

Leszek Włodarski: Tak 
jest, bowiem tegoroczny budżet 
w zakresie inwestycji skupia się 
na dokończeniu rozpoczętych 
wcześniej inwestycji. Mogę tu 
wymienić rewitalizację Parku 
Podzamcze, która jest wyko-
nywana z dużym dofinansowa-

niem zewnętrznym. Ten drugi 
już etap chcemy zakończyć  
w tym roku. Równolegle idzie 
bardzo duży projekt związany  
z przebudową i adaptacją bu-
dynku dawnego spichlerza. Jest 
to największe zadanie na ten rok, 
warte 6 mln zł, które rozpoczę-
ło się w końcówce 2018 roku. 
Chcemy je zakończyć w tym 
roku, tak by w 2020 zająć się 
już wyposażeniem i przeniesie-
niem Środowiskowego Domu 
Samopomocy, który aktualnie 
mieści się na nowym osiedlu 
w budynku dzierżawionym od 
Łęczyńskiej Energetyki. 

Nie zapominamy też  
o zadaniach związanych 

z infrastrukturą drogową. 
Chcę utrzymać zasadę, że 
zawsze będzie wykony-
wana przynajmniej jed-
na droga w mieście i jed-
na na terenach wiejskich.   
W tym roku w mieście zaj-
miemy się ulicą Gwarkówo-
raz Pasternik, a w sołectwie 
drogą na granicy dwóch 
sołectw: Nowogród i Zo-
fiówka. Ponadto kończymy  
w tym roku rozpoczętą  
w 2018 termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Łęcznej. W wakacje ubie-
głego roku udało się wymie-
nić instalacje elektryczną  

Rozmowa z Leszkiem Włodarskim, burmistrzem Łęcznej

Arkadiusz Lipiec z San-
domierza, z niemal całkowicie 
oderwaną nad nadgarstkiem 
dłonią trafił do Wschodniego 
Centrum Leczenia Oparzeń  
i Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej. Operacja trwała osiem 
godzin.

- Niewiele brakowało, że-
bym nie miał tej ręki - mówi 24-
letni pacjent WCLOiChR, który 
po dwóch tygodniach pobytu w 
Łęcznej, lada dzień opuści szpi-
tal. Nie kryje radości, że zabieg 
się udał. Na razie zaczął lekko 
poruszać palcami. O jego rękę na 
sali operacyjnej walczyło sześciu 
lekarzy.

Do tej pory w Łęcznej do-
konywano replantacji na mniej-

szą skalę, najczęściej palców. 
Tym razem, po raz pierwszy 
przeprowadzono replantację 
ręki.

Do wypadku doszło w Go-
rzycach (woj. podkarpackie), 20 
lutego o godz. 7.20. Arkadiusz 
Lipiec, jak zwykle stawił się w 
pracy. Gdy przechodził obok 
wielkiej kadzi, która miała być 
naprawiana, z góry zsunął się 
ciężki, metalowy element. Męż-
czyzna stracił równowagę, a blok 
spadł na rękę.

- Ratownik z karetki jak 
zobaczył co się stało, zadzwo-
nił do dyspozytora w Mielcu  
i 15 minut później z najbliższego 
stadionu odlatywałem śmigłow-
cem do Lublina - opowiada pan 

Arkadiusz. I dodaje: - W Lublinie 
lekarze nie chcieli się podjąć ope-
racji. Ręka byłą sucha i zimna. 
Karetką zostałem przewieziony do 
Łęcznej.

O godz. 13.30 pacjent 
był już na bloku operacyjnym. 
- Ręka była nieukrwiona, bo  
w wyniku wypadku nastąpiła 
całkowita amputacja - wyjaśnia 
Sergiej Antonov, specjalista chi-
rurgii plastycznej, który przyj-
mował pacjenta i przeprowadzał 
replantację. - Dłoń wisiała tyl-
ko na zmiażdżonych ścięgnach.  
W zabiegu uczestniczyło sześciu 
lekarzy chirurgów plastyków  
i ortopeda: Sergiej Antonov, Tomasz 
Korzeniowski, Katarzyna Żuchow-
ska, Agnieszka Wasilewska, Da-

Lekarze z Łęcznej uratowali uciętą rękę

dok. na str. 3

Stawiamy na szeroki dialogW maju nie będzie dużej 
imprezy z okazji Dni Łęcznej, 
będzie później z okazji dożynek.

Przekazując precyzyjniej Dni 
Łęcznej w maju się odbędą, ale 
będą skromniejsze. Po kiepskich 
dniach miasta z 2018 postanowiono 
zmienić ich formułę i zrezygnować 
z koncertów, które zastąpią wyda-
rzenia w ramach dożynek powiato-
wych w Łęcznej 15 września.

Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół Defis, który dwa lata 
temu dał na stadionie w Łęcznej 
świetny koncert.

- Po raz drugi zagram na 
stadionie, co prawda nie w piłkę 
(K. Zawrotniak jest zawodnikiem 
Błękitu Cyców - przyp. red.) ale 
zrobię wszystko żeby było głośno! 
Cieszę się, że wracamy do Łęcznej, 
bo odzew po pierwszym koncercie 
był bardzo miły - mówi wokalista 
Karol Zawrotniak.                     BB

Bez Dni Łęcznej

wid Groth, Jacek Maksymiuk.  
Lekarze musieli połączyć 
wszystkie uszkodzone struktu-
ry, żyły, naczynia, nerwy, kości.  
- Po dwóch tygodniach od re-
plantacji wiemy, że ręka jest 
żywa, ukrwiona, zauważalny 
jest niewielki ruch palców - 
stwierdza doktor Antonov.
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KRONIKA ZDARZEŃ

Ukrywał się bo ma do odsiadki ponad 12 lat
Kryminalni zatrzymali 28-latka, który pomimo młodego wie-

ku poszukiwany był aż 10 listami gończymi i 4 nakazami. Łącznie 
do odbycia ma karę ponad 12 lat pozbawienia wolności. Mężczy-
zna został zatrzymany na posesji w gm. Wólka. Poszukiwany był 
od 2014 roku. Na jego koncie były między innymi kradzieże z wła-
maniem czy zniszczenie mienia. 28-latek ukrywał się poza grani-
cami kraju, jednak w ostatnim czasie wrócił do Polski i policjanci 
wpadli na jego trop. Teraz mieszkaniec Lublina trafił do aresztu.
Szukał azylu w kościele

Był tak pijany, że chyba pomyliły mu się czasy w jakich żyje, 
bowiem po spowodowaniu wypadku, schronienia szukał w kościele. 
Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 8 na ul. Wy-
szyńskiego w Lublinie. Samochód osobowy (z wypożyczalni) ude-
rzył w mur oporowy koło katedry. Kierujący toyotą mężczyzna je-
chał od strony ul. Zamojskiej. Na łuku jezdni, w wyniku nadmiernej 
prędkości i ilości wypitego alkoholu, stracił panowanie nad pojaz-
dem. Auto staranowało metalowe słupki, wjechało na chodnik i ude-
rzyło w mur. Na chodniku na szczęście nie było pieszych. Kierowca 
wraz z pasażerką rzucili się do ucieczki. Chwilę później na miejsce 
przyjechali strażnicy miejscy, którzy ruszyli w pościg za kierowcą. 
Mężczyznę zatrzymali w katedrze, gdzie próbował się ukryć. 

Badanie alkomatem wykazało, że Azjata z niemieckim pasz-
portem miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wbrew rela-
cjom świadków nie chciał przyznać się do kierowania pojazdem. 
Jego udział w wypadku potwierdza też aplikacja do wypożycza-
nia samochodów, którą starał się wyłączyć w trakcie ucieczki. Co 
więcej, mężczyzna przez otwarte okno miał wymiotować w trak-
cie jazdy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 
dwóch lat pozbawienia wolności,  wysoka grzywna oraz zwrot 
kosztów wyrządzonych szkód.
Dopalacze aż z Chin

Chinka odpowie za przywóz do Polski blisko tysiąca sztuk 
tabletek zawierających substancje psychoaktywne i efedrynę. 
Sprawą zajmowali się policjanci od zwalczania przestępczości 
narkotykowej z KMP w Lublinie. Ustalili, że 28-letnia obywatelka 
Chin przebywająca w Lublinie może zajmować się przywozem do 
Polski środków psychoaktywnych. Wspólnie z funkcjonariuszami 
KAS zabezpieczyli przesyłkę, której była adresatem. Wewnątrz 
znajdowało się prawie tysiąc sztuk tabletek. 28-letnia Chinka zo-
stała doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie 
przedstawiono jej zarzut. Za to przestępstwo grozi do 15 lat po-
zbawienia wolności. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód zastosował 
wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresz-
towania na okres 3 miesięcy.

Sprawca śmierci rowerzystki zatrzymany
21 marca policjanci zatrzymali kierowcę, który 8 marca potrą-

cił rowerzystkę. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła w 
szpitalu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wola Piasecka. Tuż 
przed godziną 18:00 kierujący pojazdem marki Peugeot potrącił ja-
dącą w tym samym kierunku 38-letnią mieszkankę gminy Piaski. 
Mężczyzna nie udzielił poszkodowanej pomocy i odjechał z miej-
sca zdarzenia pozostawiając kobietę w przydrożnym rowie z licz-
nymi obrażeniami ciała. Niestety w wyniku obrażeń kobieta zmarła  
w szpitalu. Czynności wykonane przez policjantów doprowadziły 
do ustalenia sprawcy wypadku. Jest nim 39-letni mieszkaniec gmi-
ny Piaski. Po zdarzeniu mężczyzna sam zaczął naprawiać uszkodze-
nia w pojeździe, a zdemontowane elementy ukrył na terenie posesji, 
m.in. zakupując je w ziemi. 39-latek został zatrzymany i osadzony 
w policyjnym areszcie. W prokuraturze usłyszał zarzuty.
Popili i „opiekowali” się 2,5 letnim dzieckiem

11 marca świdniccy policjanci przed południem zostali wezwani 
na interwencję, bo było podejrzenie, że nietrzeźwa matka sprawuje opie-
kę nad swoim małym dzieckiem. Po przybyciu na miejsce mundurowi 
słyszeli z lokalu odgłosy głośnej muzyki. Pukali do drzwi, lecz lokatorzy 
nie reagowali. Okazało się, że drzwi były otwarte. Po wejściu do miesz-
kania policjanci zastali śpiącą parę w łóżku, obok której leżało dziecko. 
Przy łóżku znajdowały się opróżnione butelki po wódce, a od śpiących, 
czuć było wyraźną woń alkoholu. Jak się okazało, 35-latka miała bli-
sko 3 promile alkoholu, a jej konkubent ponad trzy. Na miejscu poza 
policją interweniowali pracownicy z MOPS. 2,5-letnie dziecko zostało 
przekazane do rodziny zastępczej, a kobieta została osadzona w policyj-
nym areszcie. Teraz będzie postępowanie, które sprawdzi czy kobieta 
dopuściła się narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo 
uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do 5 lat pozbawienie wolności.
Bardzo pechowy włam 

Wyjątkowego pecha miał 59-latek, który wieczorem 8 marca 
usiłował włamać się do domu jednorodzinnego. Został spłoszony, 
a przeskakując przez metalowe ogrodzenie, boleśnie nadział się na 
jego elementy. Zdjęcie mężczyzny z płotu było możliwe dopiero 
po interwencji strażaków, którzy zmuszeni byli odciąć fragment 
ogrodzenia. Karetka pogotowia zabrała do szpitala mężczyznę,  
z jednym z grotów ogrodzenia w nodze. Sąd zadecydował o za-
stosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawcy 
może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi w ,,Trzeźwy poranek”
25 marca na terenie gm. Puchaczów policjanci z łęczyńskiej 

drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwy poranek”. 
Celem działań była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i wyeliminowanie z dróg tych, którzy siadają za kierownicę po al-
koholu. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 100 kierujących po-
jazdami. Policjanci wykryli dwóch kierujących, którzy niestety po 
alkoholu postanowili wsiąść za kierownicę pojazdu. Kilka minut po 
godz. 7:00 w miejscowości Turowola Kolonia policjanci zatrzyma-
li do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Peugeot. Za 
kierownicą siedział 43–letni mieszkaniec gm. Wierzbica. Policjanci 
sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna miał bli-
sko promil alkoholu w organizmie. Z kolei w miejscowości Nadry-
bie Wieś w ręce policjantów z łęczyńskiej drogówki wpadł 38–letni 
mieszkaniec gm. Cyców. Mężczyzna kierował pojazdem marki 
Volkswagen Golf mając w organizmie blisko 0,6 promila alkoholu. 
Policjanci obu mężczyznom zatrzymali prawa jazdy. Teraz za swoje 
czyny odpowiedzą przed sądem. Przypominamy, że za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Poszukiwany wpadł na drodze

W niedzielę, 17 marca przed godz. 8.00 w miejscowości Brze-
ziny gm. Puchaczów policjanci z łęczyńskiej drogówki zatrzymali 
do kontroli 40–letniego mieszkańca gm. Brzozów. Mężczyzna po-
jazdem marki Fiat przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabu-
dowanym, a do tego miał ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie. 
Kiedy mundurowi sprawdzili go w policyjnych bazach wyszło na 
jaw, że poszukiwany jest przez inną jednostkę policji celem ustale-
nia miejsca pobytu. Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo 
jazdy. 40–latek usłyszał też zarzut kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
Pijany staranował latarnię

Blisko promil alkoholu w organizmie miał 20–letni mieszkaniec 
Łęcznej kiedy wsiadał za kierownicę bmw, zabierając ze sobą jesz-
cze dwoje pasażerów. W Jaszczowie wjechał w przydrożną latarnie. 
Do zdarzenia doszło 19 marca, kilka minut po północy. Z ustaleń po-
licjantów wynika, że kierowca BMW nie dostosował prędkości  do 
warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał z drogi i uderzył w przydrożną latarnię. Na szczęście nikt nie 
odniósł żadnych obrażeń.

Pijany pieszy potrącony
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-

gowego do którego doszło w miejscowości Łysołaje Kolonia, gm. 
Milejów. 41–letni mieszkaniec gm. Milejów został potrącony przez 
kierującą pojazdem marki Nissan Almera. Do zdarzenia doszło oko-
ło godz. 2.00 w nocy z soboty na niedzielę. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 47–letnia mieszkanka gm. Milejów potrąciła 
pieszego. Mieszkaniec gm. Milejów poruszał się lewą strona jezd-
ni w terenie zabudowanym i nieoświetlonym. Z obrażeniami ciała 
został przewieziony do szpitala w Łęcznej. Po sprawdzeniu stanu 
trzeźwości okazało się, że miał blisko 2,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Kierująca była trzeźwa.
Fałszerz za kierownicą

Łęczyńscy policjanci w sobotę przed godz. 10.00 zatrzymali do 
kontroli drogowej 75–latka, który w m. Wesołówka gm. Puchaczów 
kierował skodą. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił na siebie, kiedy 
przekroczył podwójna linię ciągłą. Za popełnione wykroczenie 
mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz punktami 
karnymi. Kierowca, mieszkaniec Lublina, okazał policjantom prawo 
jazdy. Podczas sprawdzania dokumentu funkcjonariuszy zdziwiły 
nieprawidłowości jakie tam się znajdowały. Dokument posiadał dane 
niezgodne z danymi w systemach policyjnych. Ponadto nie posiadał 
znaków wodnych i holograficznych. Z kolei organem wydającym był 
wójt.  Kierującemu policjanci zatrzymali prawo jazdy w związku z 
podejrzeniem, że może być podrobione lub przerobione. Mężczyźnie 
grozi teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Tak się rozpędził, że stracił prawko

W ręce policjantów z łęczyńskiej drogówki wpadł kierowca, 
który w terenie zabudowanym miał na liczniku 106 km/h. 
Zatrzymano mu prawo jazdy. Ponadto został ukarany mandatem  
i punktami karnymi.

11 marca policjanci z łęczyńskiej drogówki zatrzymali prawo 
jazdy piratowi drogowemu, który znacznie przekroczył dozwoloną 
prędkość na terenie miejscowości Ludwinów. Przy dozwolonej 
prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym, 29-letni kierowca opla 
jechał 106 km/h w obszarze zabudowanym. 

Mieszkańcowi Lublina policjanci zatrzymali uprawnienia do 
kierowania. Ponadto za popełnione wykroczenie mężczyzna został 
ukarany mandatem i punktami karnymi.
Dzieci pod opieką nietrzeźwych rodziców

Mieszkający w Łęcznej rodzice, pod wpływem alkoholu 
sprawowali opiekę nad swoimi dziećmi w wieku 10 i 12 lat. Łęczyńscy 
policjanci otrzymali zgłoszenie od kuratora sądowego, że w jednym  
z mieszkań na terenie Łęcznej pod opieką nietrzeźwych rodziców jest 
dwoje dzieci. Policjanci pojechali do wskazanego mieszkania. Tam 
sprawdzili stan trzeźwości 40–letniego ojca. Mężczyzna miał blisko 
3 promile alkoholu w organizmie. Z kolei matka ponad 2,5 promila. 
Dzieci trafiły do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Informacja  
z tego zdarzenia zostanie przekazana sędziemu rodzinnemu.

Skradł portfel i wypłacił pieniądze kartą
Na komendę przyszedł mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży 

portfela z pieniędzmi, dokumentami i kartą płatniczą. Sprawca od razu 
po kradzieży udał się do bankomatu, gdzie wypłacił 1000 zł, a następnie 
podjął jeszcze dwie próby wypłaty pieniędzy, nieskuteczne z uwagi na li-
mit na karcie. Pokrzywdzony podejrzewał, że sprawca mógł poznać kod 
PIN obserwując go w aptece, gdzie robił zakupy. Następnie w szpitalu 
pozostawił kurtkę wraz z portfelem na korytarzu. Wtedy doszło do kra-
dzieży. Policjanci ustalili sprawcę. To 32-letni mieszkaniec gminy Traw-
niki. Został zatrzymany. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

opr. Ryszard Nowosadzki
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WORKOWANY
ORAZ LUZ
+DOWÓZ!

Jaszczów 383
21-020 MIlejów

(obok stacji kolejowej)

pn.-pt.
8:00-16:00
www.kwadro.net.pl

Z pierwszym dniem ka-
lendarzowej wiosny udostęp-
niona została zwiedzającym 
wieża widokowa w restauro-
wanych ruinach dawnego fol-
warku w Parku Podzamcze.

Wieża widokowa dostęp-
na jest nieodpłatnie w godzi-
nach 8–21.

Prace renowacyjne parku  
i dawnego folwarku zaczęły się 

w 2017 roku. W pierwszym eta-
pie prace objęły stary zaniedbany 
przez lata park. Na powierzchni 
2,64 ha odtworzono historyczny 
układ kompozycyjny tzw. parku 
włoskiego, jaki istniał w tym 
miejscu w przeszłości. Drugi 
etap, to już adaptacja obiektów 
dawnego folwarku. 

Park w Podzamczu jest 
częścią zespołu dworsko-
parkowego z XVII w. Przed 
laty na wysokim wzniesieniu, 
przy ujściu rzeki Świnki do 
Wieprza, stał zamek obronny. 
Całość zajmuje powierzchnię 
ok. 8 ha i liczy blisko 2 tys. 
drzew. Kilka z nich zostało za-
rejestrowanych jako pomniki 
przyrody. W parku znajduje 
się XIX-wieczny, znacznie 
przebudowany dwór i stojąca 
obok oficyna oraz pozostało-
ści po zabudowaniach gospo-
darczych.

nor

27 marca 2019 roku na 
VI Sesji Rady Miejskiej w 
Łęcznej radni mieli podjąć 
uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości opłaty. Decyzję 
jednak odroczyli.

Radni mieli podjąć decy-
zję w oparciu o wyniki zakoń-
czonego niedawno postępowa-
nia przetargowego na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów. 
Nowe stawki kształtują się na 
poziomie 17 zł za osobę przy 
śmieciach zbieranych selek-
tywnie i 25 złotych za osobę 
przy odpadach zmieszanych.

Do przetargu przystąpiło 
jedynie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej z Łęcznej, bo jak 
twierdzi Radosław Tkaczyk, 
prezes spółki PGKiM: Nasi 
konkurenci wprost mówią, że 
nie wzięli udziału w przetargu 
w Łęcznej, bo wiedzą że nie są 
w stanie zaproponować niż-
szych niż my stawek.

Jak można było się spodzie-
wać, nastąpił gwałtowny wzrost 
stawek, które 
przełożą się na 
wzrost opłat dla 
mieszkańców. 

- Obserwu-
jąc inne miasta, 
spodziewaliśmy 
się znacznego 
wzrostu cen opłaty śmiecio-
wej, na co wpływ mają przede 
wszystkim czynniki zewnętrzne 
– powiedział Leszek Włodarski, 
burmistrz Łęcznej. - Dokład-
ne wyliczenia pokazały, że aby 
system śmieciowy się zamknął 
i bilansował w tym roku, opła-
ta śmieciowa ponoszona przez 
mieszkańców gminy Łęczna 
powinna wynosić ponad 19 zł 
za osobę. Podjęliśmy jednak de-
cyzję, że nie będzie ona większa 
niż 17 złotych za osobę. Braku-
jące pieniądze w wysokości oko-
ło pół miliona złotych dołożymy 
z budżetu miasta – dodaje bur-
mistrz. Nowe opłaty obowiązy-
wać będą od 1 maja.

Według prezesa PGKiM 
na nowe ceny wpływ miała 

m.in. zmieniona opłata mar-
szałkowska za składowanie od-
padów na wysypisku, generują-
ca wzrost cen o 200 tys. złotych 
rocznie, wzrost pensji minimal-
nej o 12 procent czyli wydatek 
200 tys. zł rocznie więcej, koszt 
inwestycji i amortyzacji wyno-
szący kolejne 200 tys. złotych, 
a przede wszystkim  ponoszona 
od 2017 roku tzw. opłata ter-
miczna za utylizację odpadów 
niesegregowanych, powodują-
ca dla PGKiM 700 tys. złotych 
dodatkowych kosztów. Daje 
to łącznie 1,3 miliona złotych 
nowych kosztów związanych 
z odbiorem i zagospodarowa-
niem śmieci.

27 marca radni z Łęcz-
nej mieli przegłosować nowe 
stawki za odbiór i gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi. Jednak po przeprowadzo-
nej dyskusji decyzję odłożyli 
na nieco później. 

Obowiązujące od 2014 
roku stawki 9 zł za śmieci se-
gregowane i 14 zł za niesegre-
gowane, miały wzrosnąć do 
wspomnianych wcześniej war-
tości. Urząd skokowe podwyż-

ki tłumaczył dużym wzrostem 
kosztów działania „sytemu 
śmieciowego” oraz otrzymaną 
ofertą przetargową.

Po dyskusji radni, bez gło-
su sprzeciwu, zdecydowali jed-
nak, że chcą wszystko jeszcze 
raz przeanalizować, w ramach 
grupy lub komisji.  Dopiero po 
ponownej analizie oferty Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Łęcz-
nej podejmą ostateczną decyzję 
w kwestii wysokości opłaty jaką 
będą ponosili mieszkańcy gmi-
ny za odbiór śmieci.

Nowy termin głosowa-
nia w tej sprawie za kilkana-
ście dni, prawdopodobnie 10 
kwietnia.
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Opłata śmieciowa odroczona

Wieża widokowa czynna

i wodnokanalizacyjną oraz 
stolarkę okienną. W tym roku 
zajmiemy się ociepleniem 
budynku z zewnątrz, chce-
my także dokończyć remont 
basenu. Prace przy basenie 
trwają od początku roku. 

R. Nowosadzki: Sko-
ro była mowa o drogach 
to chciałbym nawiązać do 
zgłoszonego przez PiS ogól-
nokrajowego programu 
przywracania połączeń lo-
kalnych komunikacją zbio-
rową. Czy gmina Łęczna 
będzie chciała się włączyć  
w te działania?

L. Włodarski: Nie znam 
do końca zasad, ale myślę, że 
w zależności od tego jak bę-
dzie wyglądać partycypacja 
gmin w kosztach spróbujemy 
podjąć temat. Mam sygnały 
od mieszkańców o potrzebie 
połączeń pomiędzy Łęczną  
a sołectwami. Czekam na 
konkrety ze strony rządu. 
Mówiąc już o komunikacji 
zbiorowej to muszę powie-
dzieć, że są duże oczekiwa-
nia uruchomienia w Łęcz-
nej komunikacji miejskiej. 
Mówi się o linii do szpitala 
czy cmentarza komunalne-
go. Prowadzimy już roz-
mowy z przewoźnikami  
i myślę, ze jesteśmy na do-
brej drodze aby wypracować 
jakiś kompromis. Oczywiście 
wszystko zweryfikuje życie. 

R. Nowosadzki: Podczas 
kampanii wyborczej dekla-
rował Pan nowe podejście do 
spraw kultury, sportu i re-
kreacji. Jakich zmian w tych 
dziedzinach, konkretnych 
działań poprawiających sy-
tuację mogą się spodziewać 
mieszkańcy Łęcznej już  
w tym roku?

L. Włodarski: W tym 
roku postawimy na sport i re-
kreację. Mamy sporo organi-
zacji, fundacji i stowarzyszeń 
z którymi spotykałem się na 
początku roku kalendarzowe-
go. Jako pierwsza zgłosiła się 
do nas fundacja Górnika Łęcz-
na, której udzielimy wsparcia  
w zakresie ich działań na rzecz 
dzieci i młodzieży. Były też 
rozmowy z grupą łęczyńskich 
morsów. Grupa „Łęczna bie-
ga” zaproponowała bieg miej-
ski, o nie określonym jeszcze 
dystansie. Przyjęliśmy ten 
pomysł i chcemy go połączyć  
z biegiem kasztelańskim skie-
rowanym do młodzieży szkol-
nej i dorosłych. Wciąż czekam 
na oddolne pomysły miesz-
kańców. Również jeśli chodzi 
o formułę wydarzeń kultural-
nych.

Przy okazji chciałbym 
powiedzieć, że pojawiła się 
nieoczekiwana możliwość po-
wstania pod Łęczną sztucznego 
zbiornika wodnego – retencyj-
nego. Prowadziliśmy już roz-
mowy z Wodami Polskimi na 

temat utworzenia takiego zbior-
nika. Nasza inicjatywa zbiega 
się z programem budowy zbior-
ników retencyjnych, który pro-
wadzą Wody Polskie. Jeśli cho-
dzi o naszą gminę, to do ich pla-
nu są wpisane dwie lokalizacje: 
Stara Wieś i Zakrzew. Prowa-
dzimy konkretne rozmowy i są 
duże szanse na budowę zalewu  
w okolicach Łęcznej. W tej sy-
tuacji mogłoby się okazać, że 
turyści jadący na Pojezierze za-
trzymają się na dłużej również  
u nas. Dla mieszkańców byłby 
to natomiast fantastyczny teren 
do rekreacji.

R. Nowosadzki: Ocze-
kuje Pan inicjatyw od 
mieszkańców. Pytam więc  
o rzeczywiste współrządze-
nie obywateli, czyli o fun-
dusz obywatelski – o pienią-
dze którymi mogą „zarzą-
dzać” właśnie mieszkańcy. 
Ile będzie tych pieniędzy na 
obywatelskie projekty i czy 
wzorem innych miast miesz-
kańcy będą mogli decydować 
wprost przez głosowanie, 
czy dalej za nich decydować 
będą rady osiedlowe?

L. Włodarski: Zgadzam 
się, że sama nazwa fundusz oby-
watelski oddaje niejako decyzję 
wszystkim obywatelom. Już 
prowadzę rozmowy w urzędzie 
na temat zmiany regulaminu. 
Jaka to będzie forma głosowa-
nia to w tej chwili nie powiem, 
trwają prace. Na pewno wzro-

śnie jednak waga głosów miesz-
kańców gminy. Nie zapadły też 
jeszcze decyzje co do wysoko-
ści samego budżetu obywatel-
skiego, ale  jeżeli gminne możli-
wości finansowe pozwolą chce-
my zwiększyć jego wysokość.  
W swoim programie miałem też 
zielony budżet partycypacyjny. 
Taki istnieje w innych miejsco-
wościach i taki widziałbym przy 
budżetach osiedlowych również 
w Łęcznej.

R. Nowosadzki: Sko-
ro mowa o uzgodnieniach 
to jak się burmistrzowi 
układa współpraca z Radą 
Miasta. Pytam, ponieważ 
doszło tu do rzadko spo-
tykanego sojuszu: raczej 
lewicowej „Wspólnej Spra-
wy” ze zdecydowanie pra-
wicowym PiS.

L. Włodarski: Nie dzie-
lę radnych w ten sposób.  
W radzie mamy do czynienia 
z trzema komitetami, które 
wprowadziły przedstawicieli 
do Rady Miasta Łęczna. Tak 
jak to deklarowałem w pro-
gramie wyborczym stawiamy 
na szeroki dialog. Pierwsze 
tygodnie i miesiące wspól-
nej pracy pokazały, że radni 
są faktycznie otwarci na taką 
współpracę. Uzgodniliśmy, że 
nie tworzymy formalnej ko-
alicji. Staramy się po prostu 
dyskutować nad problemami  
i je rozwiązywać. Mam nadzie-
ję, że taka formuła przetrwa  
i będzie dobrze funkcjonować 
przez całą kadencję.

Rozmawiał 
Ryszard Nowosadzki   

dok. ze str. 1

Rozmowa z Leszkiem Włodarskim, burmistrzem Łęcznej

Pomysł, by stworzyć  
w woj. lubelskim ośrodek re-
plantacji kończyn działający we 
Wschodnim Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej pojawił się kilka lat temu. 
W życie wprowadził go prof. Je-
rzy Strużyna, lekarz koordynujący 
WCLOiChR, konsultant krajowy 
w dziedzinie chirurgii plastycznej.

- Chodziło o to, by pacjen-
ci z urazami ręki trafiali do naj-
bliższych ośrodków chirurgii 
plastycznej, gdzie są przygoto-
wane zespoły specjalistów i od-
powiednio wyposażone oddzia-

ły - wyjaśnia prof. Jerzy Stru-
żyna. - Wcześniej było tak, że 
w danym dniu dyżurował tylko 
jeden ośrodek w kraju, więc by-
wało, że chory z urazem ręki np.  
z Jarosławia musiał być trans-
portowany pogotowiem lotni-
czym do Szczecina. Replantacja 
ręki,, którą przeprowadził ze-
spół lekarzy z WCLOiChR jest 
dowodem na to, że idea two-

rzenia ośrodków 
replantacyjnych 
przy oddziałach 
chirurgii plastycz-
nej była dobrym 
pomysłem i zdaje 
egzamin - stwier-
dza profesor J. 
Strużyna.

Tylko w 
ubiegłym roku 
do WCLOiChR   

w Łęcznej trafiło 75 pacjentów 
z ostrymi urazami rąk, w tym  
z amputacjami na różnych po-
ziomach, którzy zostali zopero-
wani w dniu przyjęcia.

BB

Lekarze z Łęcznej 
uratowali uciętą rękę

dok. ze str. 1

 Budowa elektrowni pod 
Łęczną jest jednym z priorytetów 
obecnego rządu - powiedział 
Artur Soboń, wiceminister 
w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju.

Elektrownia miałaby zostać 
zbudowana wraz z partnerem 
japońskim i zasilana przy pomocy 

zgazowanego węgla pochodzącego 
z kopalni Bogdanka.

Minister stwierdził, że 
budowa wiązałaby się także  
z koniecznością budowy 
połączenia kolejowego z 
Lublinem, a to miałoby służyć 
także do przewozu ludzi.

BB

Koleją z Łęcznej do Lublina?

Stawiamy na szeroki dialog
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Zarząd Lubelskiego Wę-
gla „Bogdanka” S.A. przykła-
da dużą rolę i znaczenie do pro-
pagowania, upowszechniania, 
kultywowania i monitorowania 
przestrzegania w Spółce warto-
ści i standardów etycznych. 

Upatruje w tym sta-
łą poprawę relacji na sty-
ku pracownik – przełożony, 
pracownik – pracownik oraz  
w kontaktach z kontrahentami, 
czy też instytucjami samorzą-
dowymi, itp. Ponadto widzi w 
tym zwiększenie świadomości 
i wrażliwości pracowników na 
wszelkiego rodzaju nieprawi-
dłowości, czy też zachowania 
we wzajemnych kontaktach. 

W obowiązującym  
w Spółce Kodeksie Ety-
ki zawarto takie wartości  
i standardy etyczne, jak koniecz-
ność przestrzegania prawa, uczci-
wość, godność, wystrzeganie się 
dyskryminacji, tolerancyjność, 
profesjonalizm, poufność, bez-
konfliktowość, apolityczność, 
lojalność wobec Spółki oraz 
ochronę informacji poufnych i 
interesów Spółki, dobro Spółki, 
unikanie konfliktu interesów, 
zakaz korupcji, łapownictwa, 
nadużyć, itp. Przyjmowani do 
LWB S.A. pracownicy przeszka-
lani są również przez Rzeczni-
ka ds. Etyki z obowiązującego  
w Spółce Kodeksu Etyki.

Ponadto począwszy od 
sierpnia 2015r. w LW Bogdanka 
S.A. obowiązuje również Ko-
deks postępowania dla dostaw-
ców, w którym ujęte są stan-
dardy, których Spółka wymaga 
od dostawców. Natomiast w 
listopadzie 2018r. wolą Zarządu 
opracowano i wprowadzono do 
stosowania Kodeks Etyki Grupy 
Kapitałowej LW Bogdanka, któ-
ry obowiązuje wszystkie Spółki 
Zależne, przy czym dla LWB 

S.A. w dalszym ciągu obowią-
zuje także dotychczasowy Ko-
deks Etyki.

Kodeksy Etyki posiadają 
wersję papierową i elektroniczną 
(zamieszczone są na stronie inter-
netowej Spółki, w zakładce NA-
SZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
„ETYKA”) i pełnią funkcję do-
radczą i kontrolną, prezentują  
i upowszechniają standardy etycz-
ne dobrego postępowania i zacho-
wania pracowników w Spółce i w 
kontaktach z kontrahentami oraz 
innymi instytucjami.

Rzecznik ds. Etyki LW 
Bogdanka S.A. podlega Zastęp-
cy Prezesa Zarządu ds. Pracow-
niczych i Społecznych. Na bie-
żąco monitoruje praktyczne sto-
sowanie postanowień Kodeksu 
Etyki, dba o przestrzeganie 
zawartych w nim norm. Perma-
nentnie upowszechnia zasady  
i normy etyczne w Spółce. Pro-
wadzi działania zapobiegające 
naruszeniu zasad Kodeksu Ety-
ki, a także rozwiązuje występu-
jące konflikty, osobiście lub po 
konsultacji z z-cą Prezesa Za-
rządu ds. Pracowniczych i Spo-
łecznych, KRZG, ZSIP, a także 
organizacji związkowych.  

W celu propagowania 
zasad i wartości etycznych 
w Spółce, a także pogłę-
bienia wiedzy, wrażliwości  
i świadomości pracowników, 
Rzecznik ds. Etyki przygotowuje 

i upublicznia różnego rodzaju in-
formacje i komunikaty, biulety-
ny, artykuły, informacje o tema-
tyce etycznej. Ponadto wartości i 
standardy etyczne uwidaczniane 
są w postaci treści etycznych (ha-
seł) na billboardach, tablicach, 
plakatach i monitorach. 

Należy podkreślić, że 
ewidentnie poprawiają się  
w LW Bogdanka S.A. rela-
cje pomiędzy pracownikami, 
czy też pracownikami a prze-
łożonymi. Ponadto obserwu-
je się wzrost świadomości  

i wrażliwości 
etycznej załogi. 

Natomiast 
poprzez perma-
nentne działania 
in formacyjne 
Rzecznika ds. 
Etyki, budowa-
ny jest własny 
pozytywny wi-
zerunek Spółki 
na rynku lo-

kalnym i krajowym, a przez to 
postrzegani jesteśmy przez na-
szych kontrahentów, jako Spółka 
nowoczesna, perspektywiczna, 
wiarygodna, stabilna, efektywna, 
o wysokiej kulturze organizacyj-
nej i praktycznie przestrzegająca 
wartości etyczne.  

Takie wartości, jak uczci-
wość w postępowaniu i zachowa-
niu w różnych sferach działalno-
ści, zgłaszanie i rozstrzyganie sy-
tuacji wątpliwych, wysoka świa-
domość moralna pracowników, 
itp. to standardy, które eliminują 
wszelkie przejawy konfliktu inte-
resów, nadużyć, korupcji, dyskry-
minacji, itp. oraz budują wysoki 
image Spółki, kulturę i wzajemny 
szacunek, tak we wzajemnych re-
lacjach, jaki i do pracy. 

Bronisław Jaworski, 
Rzecznik Zarządu ds. Etyki

 marzec 2019r.

LW Bogdanka, Ja-
strzębska Spółka Węglowa 
oraz KGHM Polska Miedź 
nawiązały współpracę. 

26 lutego w Krakowie, 
podczas XXVIII Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej, firmy 
podpisały list intencyjny, 
który zakłada ich współpra-
cę przy wprowadzaniu do 
procesu produkcji najno-
wocześniejszych rozwiązań 
technicznych i informatycz-
nych. To pierwsze tego typu 

trójstronne porozumienie w 
historii polskiego górnictwa.  

Podpisany list intencyj-
ny zakłada, że spółki będą 
dzielić się swoimi doświad-
czeniami, w szczególności 
z wykorzystania robotów w 
procesie produkcji i podczas 
prowadzenia akcji ratowni-
czych, a także dotyczącymi 
poprawy metod zarządzania 
przedsiębiorstwem w oparciu 
o rozwiązania IT czy wdraża-
nia zasad gospodarki obiegu 
zamkniętego. Ponadto gór-
nicze spółki będą się wspie-

rać w zakresie pozyskiwania 
współfinansowania zewnętrz-

nego dla innowacyjnych roz-
wiązań w górnictwie. Szcze-
gółowe warunki współpracy 
zostaną określone w odręb-
nych umowach. 

- Za każdą z firm podpi-
sujących dzisiejszy list inten-
cyjny stoją dekady doświad-
czeń w obszarze wydobycia. 
Uznaliśmy, że podzielenie 
się tą wiedzą może przynieść 
wymierne efekty w zakresie 
efektywności produkcji i - co 
niezwykle ważne - bezpie-

czeństwa pracy pod ziemią  
- powiedział Artur Wasil, 

Górniczy sojusz po nowoczesność Prezes Zarządu LW Bogdan-
ka SA. – Kładziemy bardzo 
duży nacisk na nowoczesne 
technologie. Realizujemy 
program Kopalnia Inteli-

gentnych Rozwiązań, od lat 
współpracujemy z ośrodkami 
naukowymi, w tym z Polską 
Akademią Nauk i Akademią 
Górniczo-Hutniczą. Zależy 
nam na tym, by być w czołów-
ce nowoczesnych i nowator-
skich firm na świecie. Łącząc 
nasze siły możemy szybciej 
osiągnąć te ambitne cele – 
dodał Artur Wasil.

- Polskie górnictwo 
uchodzi na świecie za jedno 
z najnowocześniejszych, a so-

jusz trzech spółek górniczych 
jest gwarantem jego dalszego 
rozwoju. Tylko rozwój pozwo-
li nam utrzymać pozycję lide-
rów na naszych rynkach zby-

tu – powiedział Daniel Ozon, 
Prezes Zarządu JSW.  

- Nie mam wątpliwości, 
że nasze wyjątkowe doświad-
czenia i wiedza zgromadzona 
w KGHM to prawdziwy ka-
pitał spółki. Pozycję giganta 
polskiej i światowej gospo-
darki budujemy w oparciu 
o te zasoby. Zgodnie z nową 
strategią już teraz znacznie 
zwiększamy nakłady na in-
nowacje. Współpraca w tym 
obszarze i wymiana doświad-

czeń pozwoli zintensyfikować 
nasze działania – powiedział 
Marcin Chludziński, Prezes 
KGHM w czasie uroczystości 
podpisania listu intencyjnego.

Porozumienie ze strony 
JSW S.A. podpisał Daniel 
Ozon, prezes zarządu oraz To-
masz Śledź, zastępca prezesa 
ds. technicznych. KGHM 
Polska Miedź S.A. reprezen-
tował prezes zarządu Marcin 
Chludziński oraz wicepre-
zes ds. produkcji Radosław 
Stach, a LW Bogdankę S.A. 
- prezes zarządu Artur Wasil 
oraz Adam Partyka, zastępca 
prezesa ds. pracowniczych  
i społecznych.               (red) 

Etycznie w Bogdance



5www.facebook.com/gazetapojezierze

11 marca – swoje świę-
to obchodzą sołtysi. Na co 
dzień zajmują się sprawa-
mi swoich lokalnych spo-
łeczności. Starają się roz-
wiązywać problemy miesz-
kańców sołectw. 

Sołtysi, jako reprezen-
tanci władzy na najbliższym 

mieszkańcom szczeblu sa-
morządowym, są najlepszy-
mi pośrednikami między 
gminą a mieszkańcami.

Z tej okazji w Gminnym 
Domu Kultury w Cycowie 
odbył się II Konwent Sołty-
sów. Gości, wśród których 
znaleźli się sołtysi z gminy 
Cyców, a także radni, powi-
tali: dyrektor GDK Marzanna 
Karpowicz, wójt gminy Cy-
ców Wiesław Pikuła, prze-

wodnicząca Rady Gminy Cy-
ców Violetta Tobiasz. Wójt 
podkreślił, że sołtysi pełnią 
ważną rolę w lokalnym spo-
łeczeństwie i podziękował 
im za współpracę.  Wszyscy 
sołtysi odebrali specjalnie 
przygotowane na tę okazję 
listy gratulacyjne z okazji 

wyboru na nową kadencję. 
Wójt zapowiedział kon-
kurs na najlepszego Sołtysa 
Gminy Cyców w roku 2019. 
Zgromadzonym w GDK czas 
umilali swoimi występami 
artyści z Twórczego Klubu 
Malucha, Kabaret Pań oraz 
Mateusz Watrak.  

Spotkanie było również 
okazją, aby porozmawiać o 
bieżących sprawach i proble-
mach mieszkańców sołectw.

Swoje święto w gminie 
Cyców obchodzili sołtysi: 
Olko Ewa (sołtys Adamowa), 
Urszula Reguła (sołtys Bark), 
Tadeusz Okoń (sołtys Biesia-
dek),Jan Nieradko (sołtys 
Bekieszy), Kazimierz Wnuk 
(sołtys Cycowa), Marceli Ka-
pica (sołtys Cycowa-Kolonii 
Drugiej), Helena Brzozowiec 
(sołtys Garbatówki), Tadeusz 
Kociuba (sołtys Głębokiego), 
Marek Jędruszak (sołtys Ko-
piny), Piotr Walewski (sołtys 
Ludwinowa), Andrzej Rej-
mak (sołtys Ludwinowa Ko-
lonii), Dorota Gargol-Szurek 
(sołtys Małkowa), Alicja 

Dzień sołtysa w Cycowie

Zubilewicz (sołtys Malinów-
ki), Irena Jarząbek (sołtys 
Ostrówka Podyski), Piotr 
Grzesiuk (sołtys Podgłębo-
kiego), Marek Okoń (sołtys 
Stawku), Krystyna Skoczylas 
(sołtys Stefanowa), Tomasz 
Okoń (sołtys Nowego Strę-
czyna), Zenon Jarmoliński 
(sołtys Starego Stręczyna), 
Ewa Koziak (sołtys Sewe-
rynowa), Adam Kawalec 
(sołtys Szczupaka), Renata 
Osmoła (sołtys Świerszczo-
wa), Roman Rutkowski (soł-
tys Świerszczowa-Kolonii), 
Małgorzata Nitendel (sołtys 
Wólki Cycowskiej), Kamil 

K u s z y k 
( s o ł t y s 
Wólki Nad-
rybskiej) , 
A n d r z e j 
T o b i a s z 
(sołtys Za-
górza), Je-
rzy Kloc 
(sołtys Za-
róbki).

Jak co roku 8 marca 
uroczyście obchodzony jest 
Dzień Kobiet w Gminie Cy-
ców. 

Tegoroczne święto dla 
pań zorganizowano w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Cycowie. Licznie przyby-
łe panie powitał wójt gminy 
– Wiesław Pikuła i złożył  
im życzenia z okazji Święta 
Kobiet.

Gminne obchody Dnia Kobiet
Organizatorzy zadbali 

też o wrażenia estetyczne 
pań i przygotowali dla nich 
ciekawy program artystycz-

ny z Markiem Wieczorkiem 
„Przy mikrofonie”  oraz wy-
stęp Kabaretu PKS. Podczas 
biesiady, każda z Pań została 
obdarowana kwiatami przez 
przedstawicieli samorządu.

Uroczystość zakończono 
słodkim poczęstunkiem. 

Dwóch mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego padło 
ofiarą oszustów. Sprawcy 
nowej metody włamują się 
na konto na portalu społecz-
nościowym po czym z tego 
konta wysyłają wiadomo-
ści do znajomych tej osoby. 
Proszą o pożyczenie pienię-
dzy i wysłanie kodu z syste-
mu płatności mobilnych. 

Wczoraj do policjantów 
z łęczyńskiej komendy zgło-
siło się dwóch mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego, którzy 
poinformowali, że padli ofia-
rą oszustwa internetowego. W 
obu przypadkach scenariusz 
wyglądał niemal identycznie.

Pokrzywdzeni na portalu 
internetowym otrzymali infor-
mację od rzekomego znajome-
go z prośbą o pożyczenie pie-
niędzy. Znajomy tłumaczył, że 
robi pilne zamówienie przez 
Internet. Następnie  poprosił  
o podanie kodu z systemu 
płatności mobilnych. Podkre-
ślał, że kod ważny jest przez 
dwie minuty. Dodał, że gdyby 
nie zdążył go wpisać to prosi  
o podanie nowego kodu. 
Po zrealizowanej transakcji 
przez pokrzywdzonych konto 
na portalu z którego pisał zna-
jomy zostało zablokowane.  
W ten sposób mieszkaniec gmi-
ny Puchaczów stracił 1000 zł,  
a mieszkaniec Łęcznej 500 
zł.

Jak widać wyobraźnia 
oszustów nie zna granic. Prze-
ścigają się w sposobach dzia-
łania. Wymyślają ciągle nowe 
metody, które pozwalają im 
wyłudzać pieniądze. Polski 
system płatności mobilnych 
sprowadza się do tego, że 
użytkownik danego smartfona 
połączonego z Internetem ge-
neruje ze swojej Bankowości 
Internetowej specjalny kod.  

Oszuści proszą o po-
danie kodu BLIK, dzię-
ki któremu mogą dokonać  
w ciągu dwóch minut wy-
płaty gotówki z bankomatu. 
Ich ofiara potwierdza ope-
rację na swoim telefonie. 
Jest przekonana, że pomaga 
znajomemu, a nie oszustowi, 
który się pod nią podszywa. 
Zanim przekażemy komu-
kolwiek kod, skontaktujmy 
się telefonicznie z tą osobą, 
zweryfikujmy tą informację  
i upewnijmy się, że za prośbą 
o pomoc finansową nie kryje 
się próba oszustwa.

(nor)

Nowa metoda oszustów
W lutym 1999 roku uka-

zał się pierwszy numer dwu-
tygodnika powiatu łęczyń-
skiego „Pojezierze”. 

Inauguracyjne wydanie na 
pierwszej  stronie podkreślało, 
że jest równolatkiem powsta-
łego właśnie powiatu i chociaż 
zgodnie z nazwą będzie podej-
mować tematy ważne dla całe-
go regionu, to skoncentruje się 
jednak na problematyce powiatu 
łęczyńskiego. Po 20 latach gosz-
czenia w Państwa domach to 
stwierdzenie pozostało aktualne.

 Pierwszym redaktorem 
naczelnym Pojezierza został 
Jacek Paprota, po nim nastąpił 
Mariusz Świrk, którego z kolei 
zastąpił Ryszard Nowosadzki. 
Przez te 20 lat przez redakcję 
przewinęło się kilkudziesięciu 
współpracowników – dziennika-
rzy, pracowników marketingu i 
administracji. Niektórzy wybrali 
trudną drogę kariery dziennikar-
skiej, większość poszukała innej 
drogi życiowej, osiągając na niej 
nieraz całkiem spore sukcesy. 

Swoje wzloty i gorsze mo-
menty miało też samo Pojezie-
rze. Wydawcą czasopisma od 
początku jest Regionalne Fo-
rum Gospodarcze, stowarzy-
szenie ludzi chcących działać 
na rzecz regionu. Stowarzy-
szenie nie ma jednak liczą-
cych się pieniędzy, więc przed 
redakcją postawiono ambitne 
zadanie samofinansowania. I 
to się od 20 lat udaje, chociaż 
bywało trudne, kiedy na rynek 
łęczyński wchodziła konku-

rencja (4 tytuły), która stoso-
wała ten sam sposób pozbycia 
się Pojezierza – dumpingowe 
ceny reklam. Na szczęście po 
jakimś czasie reklamodawcy 
orientowali się, że chociaż cena 
reklamy jest niska, to dociera 
ona jedynie do 1400-1900 od-
biorców i że koszt dotarcia do 
jednego odbiorcy w Pojezierzu 
jest jednak niższy, a reklama 
skuteczniejsza. W samej Łęcz-
nej kolportujemy 7 tys. gazet,  
3-4 tys. na terenie powiatu łę-
czyńskiego, pozostały nakład 
trafia do Świdnika i Lublina.

Pojezierze zaczynało jako 
dwutygodnik. Jednak już po kil-
ku miesiącach stało się miesięcz-
nikiem. Był okres, że chcieliśmy 
powrócić do dwutygodniowego 
cyklu wydawniczego. W 2010 
roku było 21 wydań, w 2011 roku 
19, w 2012 jeszcze 15. 

Aktualnie zrezygnowaliśmy 
z powiększania ilości wydań, 
myślimy raczej o zwiększeniu 
objętości gazety, co powinno na-
stąpić za kilka miesięcy. Chcemy 
być gazetą komentującą i podsu-
mowującą zdarzenia w powiecie  
i regionie. 

Rolę dostarczyciela co-
dziennych informacji przejęła 
natomiast nasza strona interne-
towa e-pojezierze. Obecnie sta-
le obserwuje ją ok. 1000 osób  
i mamy ok. 100 tysięcy wejść na 
miesiąc. Liczba ta systematycznie 
rośnie, co zwraca już uwagę rekla-
modawców.

I tak chcemy trzymać.
REDAKCJA 

20 lat gazety Pojezierze

Ogólnopolski strajk na-
uczycieli planowany przez 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego ma się rozpocząć 
w poniedziałek, 8 kwietnia, 
tuż przed egzaminami po 
ósmej klasie i egzaminem 
gimnazjalnym. 

Ma trwać do odwołania, 
aż nie zostanie spełniony po-
stulat podwyżek dla wszyst-
kich pracowników oświaty o 
1000 zł tzw. kwoty bazowej 
służącej do wyliczania śred-
niego wynagrodzenia na-
uczycieli.

Podano już ogólnopol-
skie wyniki referendum straj-
kowego nauczycieli. Jak po-
informował prezes ZNP Sła-
womir Broniarz, do pozwu 
zbiorowego weszło ponad 
85 proc. placówek edukacyj-
nych, a za strajkiem w tych 
placówkach opowiedziało 
się 85-90 proc. pracowników. 
Podobne wyniki zanotowano 
w placówkach oświatowych 
powiatu łęczyńskiego.

W gminie Puchaczów 
w strajku chcą wziąć udział 
nauczyciele ze wszystkich 
szkół i przedszkoli.

W gminach Łęczna, Mi-
lejów i Ludwin na 21 placó-
wek (szkół i przedszkoli), za 
strajkiem opowiedziało się 

19. Przeciwko są tylko na-
uczyciele ze szkół w Łańcu-
chowie i Białce.

W gminie Cyców do 
strajku nie przystąpią nato-
miast szkoły w Malinówce 
i Stawku. We wszystkich 
pozostałych placówkach 
nauczyciele zagłosowali  
w referendum za strajkiem. 
Protest poparła też kadra 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podgłę-
bokiem, jednak ze względu 
na charakter tej placówki 
opiekunowie MOW do straj-
ku nie przystąpią.

W gminie Spiczyn nie 
ma oddziału ZNP i tamtejsi 
nauczyciele nie będą prote-
stować.

Przypomnijmy, że w po-
niedziałek (25 marca) w Cen-
trum Partnerstwa Społeczne-
go „Dialog” odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Pre-
zydium Rady Dialogu Spo-
łecznego na temat sytuacji 
w oświacie. Po pierwszych 
dwóch godzinach rozmowy 
wstrzymano. Niedługo po 
wznowieniu, zdecydowano 
się je zawiesić do 1 kwietnia. 
Według szefa ZNP to będą 
rozmowy ostatniej szansy by 
nie doszło do strajku.

nor

Strajk nauczycieli 
w łęczyńskim 
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23 marca dyżurny policji 
powiadomiony został o znale-
zieniu zwłok 38-latki w miej-
scu jej zamieszkania.

Wstępne ustalenia i oględzi-
ny ciała wskazują, że do śmierci 
kobiety mogły przyczynić się 
osoby trzecie. Policjanci poszu-
kują mogącego mieć związek z tą 
sprawą 35-letniego męża kobiety. 

Przed południem 23 marca 
znalezione zostały zwłoki 38-
letniej mieszkanki gm. Trawniki 
w miejscu jej zamieszkania. Na 
miejscu do późnych godzin wie-
czornych pracowali policjanci 
pod nadzorem prokuratura. 

Policjanci poszukują mogą-
cego mieć związek z tą sprawą 
Grzegorza Włodarczyka, męża 
kobiety, 35-letniego mieszkań-
ca gm. Trawniki. Jego rysopis: 
wzrost 184 cm, waga około 100 

Podejrzane okoliczności 
śmierci 38-latki

kg, krępa budowa ciała, włosy 
ciemne krótkie, lewe ucho ze śla-
dem po przekłuciu, oczy piwne, 
na lewej łydce posiada tatuaż – 
rysunek „gitary ze skrzydłami”.                            

Wszystkie osoby, które posia-
dają informacje proszone są pilny 
kontakt z najbliższą jednostką poli-
cji lub z dyżurnym KPP w Świdni-
ku pod numerem 81 749-42-10.        

                  rkn

Bogdanka gotowa do nowych inwestycji
LW Bogdanka opubli-

kowała oficjalne już wyniki 
finansowe za 2018 rok. Skon-
solidowane przychody Bog-
danki w tym okresie wynio-
sły 1.756,7 mln zł, EBITDA 
469,2 mln zł, zysk operacyj-
ny 62,0 mln zł, a zysk netto 
53,8 mln zł.

W 2018 roku Bogdan-
ka wykonała ponad 37 km 
wyrobisk korytarzowych, 
wobec 30,7 km w 2017 
roku (wzrost o 20% rdr), co 
było rekordowym wynikiem  
w historii. Intensyfikacja 
robót przygoto-
wawczych, związa-
na z planowanym 
zwiększeniem po-
ziomu produkcji  
w kolejnych latach, 
częściowo obciąży-
ła jednak bieżące 
wyniki finansowe.

W całym 2018 
roku Bogdanka 
utrzymała wysoki, 
24,7 proc. udział 
w sprzedaży wę-
gla do energetyki zawodo-
wej, utrzymując swoją silną 
pozycję rynkową. Udział  
w sprzedaży węgla energe-
tycznego ogółem kształtował 
się na poziomie 18,7%. Spół-
ka wydobyła w zeszłym roku 
9 mln ton surowca oraz zreali-
zowała plan sprzedażowy na 
poziomie 8,9 mln ton. Około 
85% sprzedaży wygenerowa-
nej w ciągu czterech kwar-

tałów 2018 r. zrealizowane 
zostało do Enei Wytwarzanie  
i Enei Połaniec.

- Zrealizowany w ubie-
głym roku rekordowo szeroki 
zakres prac przygotowawczych 
pozwala nam na planowa-
nie tegorocznego wydobycia 
na poziomie ok. 9,4 mln ton.  
W 2018 r. miał miejsce dalszy 
wzrost cen węgla, zarówno na 
rynku międzynarodowym, jak 
i krajowym, co przełożyło się 
to na wyższe ceny w naszych 
kontraktach na bieżący rok. 
W połączeniu z planowanym 

wzrostem wydobycia pozwa-
la nam to pozytywnie oceniać 
perspektywę 2019 roku - po-
wiedział Artur Wasil, prezes 
zarządu LW Bogdanka S.A.

W 2018 roku GK LW 
Bogdanka SA poniosła wydat-
ki inwestycyjne na poziomie 
463,1 mln zł. Największą część 
tej kwoty, 300,2 mln zł, prze-
znaczono na nowe wyrobiska  
i modernizację istniejących.

- Na uzyskane w 2018 
roku wyniki finansowe, oprócz 
kosztów związanych z przygo-
towaniem do zwiększenia skali 
działalności, wpływ miał także 
wzrost kosztów usług obcych, 
materiałów i energii oraz kosz-
tów pracy. Przy kilkuprocen-
towym wzroście średniej ceny 
sprzedanego węgla wywarło 
to presję na osiągnięte przez 
Spółkę marże. Na wynik na po-
ziomie zysku operacyjnego oraz 
zysku netto, oprócz czynników 
wymienionych powyżej, wpływ 
miała także większa wartość 

amortyzacji wyni-
kająca z odwróce-
nia odpisu wartości 
rzeczowego majątku 
trwałego, ujętego 
w sprawozdaniu na 
dzień 31.12.2017 
r - powiedział Artur 
Wasilewski, zastęp-
ca prezesa LW Bog-
danka S.A.

- Naszym tego-
rocznym prioryte-
tem, poza zwiększe-

niem produkcji do 9,4 mln ton, 
będą: ciągła praca nad kosz-
tami i optymalizacją CAPEXu, 
dążenie do poprawy uzysku 
oraz przygotowanie do udostęp-
nienia złoża Ostrów, którego 
eksploatację chcemy rozpo-
cząć w IV kwartale 2020 roku,  
w pierwszej kolejności w opar-
ciu o infrastrukturę podziemną. 
- dodał prezes Artur Wasil.

(red)

Krzysztof Hetman, były 
marszałek Województwa Lu-
belskiego, a obecnie europoseł, 
odwiedził Łęczną rozmawiając 
z samorządowcami. Mówił  
o słabnącej pozycji Polski  
w UE, węglu, elektrowni i nie-
spełnionych obietnicach Artu-
ra Sobonia, które czekają na 
realizację.

- Co Pan myśli o elek-
trowni, co z węglem?

- Popieram budowę elek-
trowni w okolicach Łęcznej, 
a sam pomysł zgazowania 
węgla, nie był pomysłem tej 
ekipy rządzącej, ponieważ 
pracuje się nad tym od bardzo 
wielu lat. Problem polega na 
tym, aby stworzyć technolo-
gię i system opłacalny ekono-
micznie. Jeśli tak będzie, to ja 
tę inicjatywę popieram.

- Zabiegam również  
o budowę nowej kopalni na 
Lubelszczyźnie, bo to się opła-
ca. Niestety zamiast tego od 
2015 roku gwałtownie wzrasta 
import węgla z Donbasu, co-
raz więcej milionów ton spro-
wadzamy z zagranicy. W tym 
momencie importujemy węgla 
dwa razy więcej niż wydoby-
wa się w Bogdance. Z jednej 
strony obóz rządzący infor-
muje, że chce nas uniezależ-
nić od dostaw gazu z Rosji, że 
dywersyfikuje się źródła jego 
pochodzenia, a z drugiej stro-
ny coraz bardziej uzależnia-
my się od rosyjskiego węgla,  
a przypomnę, że 70% energii 
w Polsce pochodzi właśnie  
z węgla. Nasza energetyka stoi 

na węglu, nie da się tego szyb-
ko zmienić. Odnawialne źró-
dła energii są równie ważne, 
ale powinny się uzupełniać.

- Dlaczego mieszkaniec 
Lubelszczyzny miałby oddać 
głos na Koalicję Europejską 
z której Krzysztof Hetman 
startuje?

- Chcemy odbudować 
silną pozycję Polski w Unii 
Europejskiej, którą konse-
kwentnie od 3 lat PiS rujnuje.  
W momencie w którym Wiel-
ka Brytania chce wyjść ze 
wspólnoty, wystarczy zrobić 
krok do przodu, zająć jej miej-
sce i stać w jednym szeregu 
z najważniejszymi, decydu-
jącymi krajami. Polski rząd, 
zamiast w tej sytuacji zrobić 
krok do przodu, wykonał dwa 
kroki w tył. Zmarnowaliśmy 
tę szansę, a dodatkowo zosta-
liśmy zmarginalizowani w Eu-
ropie. Od trzech lat widzę jak 
pozycja Polski w Unii słabnie, 
jak przestajemy być zaprasza-
ni na kuluarowe spotkania, 
gdzie tak naprawdę zapadają 
najważniejsze decyzje, które 

są później jedynie przegłoso-
wywane.

- Głosowanie na Koali-
cję Obywatelską, sprawi, że  
z Polski przestaną się śmiać,  
a zaczną ją na nowo szanować. 
Gwarantujemy, że Polska odzy-
ska godne miejsce w UE. Potra-
fimy dobrze pozyskiwać środki 

finansowe, dla przedsiębior-
ców, rolników, samorzą-
dów. W Unii Europejskiej, 
potrzeba ludzi z doświad-
czeniem, kompetencjami, 
ludzi którzy od pierwszego 
dnia będą lobbować za tym, 
aby Polska miała budżet na 
odpowiednim poziomie. 
Działać i rozmawiać z ludź-
mi, którzy chcą, żeby Polska  
i Unia się rozwijała. PIS 
za to woli współpracować  

z tymi, którzy chcą UE rozbić 
od środka i są przyjaciółmi Wła-
dimira Putina.

- A gdzie są helikoptery 
ze Świdnika?

- Przedstawiciele pol-
skiego rządu twierdzą, że to 
Polacy uczyli Francuzów jeść 
widelcem. Zrezygnowaliśmy 
z zakupu Caracali, wolimy so-
jusznika zza oceanu kupując 
u nich pojedyncze śmigłowce 
i to bez offsetu. Ignorujemy 
przy tym sojuszników Unii 
Europejskiej, a dodatkowo na-
dal nie ma obiecanych maszyn 
budowanych w Świdniku,  
o których w kampanii wybor-
czej do parlamentu mówił Ar-
tur Soboń poseł ze Świdnika  
i pana kolega jeszcze z sejmi-
ku województwa lubelskiego. 

Ja mam nadzieję, że pan mini-
ster Artur Soboń wywiąże się 
ze słów, które często padały  
w trakcie kampanii. Na spra-
wie PZL Świdnik na dobrą 
sprawę oparł swoją całą kam-
panię wyborczą i na tym te-
macie, moim zdaniem zdobył 
mandat posła. 

- Słyszałem, że dla mary-
narki mają zostać zamówione 
śmigłowce, ale tylko 4, a wy-
daje mi się, że to nie za dużo 
jak na misję PZLu Świdnik. 
Można się cieszyć z tych 4  
i ja się też będę z tego cieszył, 
ale chcę wiedzieć ile z tych 
maszyn będzie wyprodukowa-
ne w Świdniku, bo mówi się 
jedynie o „skorupie” czyli 10 
procentach maszyny. Jestem 
patriotą lokalnym, trzymam 
kciuki za ministra Sobonia 
i liczę na dotrzymanie słów, 
które wypowiadał 4 lata temu. 
Chciałbym tylko uzyskać wię-
cej informacji na ten temat. 
Czemu to tylko 4 maszyny  
i czemu tak niewielka ich 
część ma być produkowana 
w Świdniku. To tak PiS dba  
o Lubelszczyznę?

Rozmawiał G. Kuczyński
Działalność Krzysztofa 

Hetmana w PE w liczbach:  
7 sprawozdań, 9 opinii, 130 
rezolucji, 2 oświadczenia pi-
semne, 32 zapytania do komi-
sji, blisko 200 wystąpień na 
sali plenarnej, 679 poprawek 
legislacyjnych, 250 informa-
cji o formach wsparcia unij-
nego i 30 płatnych staży dla 
młodzieży.

Rozmowa z Krzysztofem Hetmanem  
o węglu, elektrowni i helikopterach 

W Węgrowie w dniach 
23-24 marca odbyły się mi-
strzostwa Polski kadetów  
w kickboxingu w formułach po-
intfighting i light-contact oraz  
I Puchar Polski dzieci w formu-
le pointfighting. W szranki sta-
nęli przedstawiciele 55 klubów. 
Nasz region reprezentowały ze-
społy LKSW Dan Świdnik oraz 
łęczyńskiej Akademii Sztuk 
Walki Go Fight. 

Akademię Sztuk Walki Go 
Fight reprezentowało 27 zawod-
ników, którzy wywalczyli aż 
20 medali w tym: 5 złotych, 9 
srebrnych i 6 brązowych. Wśród 
kadetów najlepszy był Kacper 
Głowienka. W pięknym stylu 
gromił swoich rywali w drodze 
do finału, sięgając po najwyższe 
podium i tytuł Mistrza Polski w 
kickboxingu. Tuż za nim w tej 
samej kategorii uplasowali się 
zawodnicy naszego klubu: Kac-
per Szymczuk - zdobywając tytuł 
vice-mistrza Polski i Bartosz Sa-
dowski - II vice-mistrz Polski.

Świetne występy wśród ka-
detów zanotowali również Niko-
dem Dejko ,Karolina Bojarczyk 
oraz Brajan Sarachin. Po  rewe-
lacyjnych walkach doszli do fi-
nałów i zdobyli srebrne medale, 
oraz miano vice-mistrzów Pol-
ski. Tytuł II vice-mistrza Polski 
uzyskał Daniel Szostakiewicz, 
który po dłuższej przerwie w 
startach wraca do formy.

Drugiego dnia zawodów 
ekipa w składzie 4 osobowym: 
Kacper Głowienka, Kacper 
Szymczuk, Brajan Sarachin, 
Nikodem Dejko postawiła 

swoje pierwsze kroki w walce 
ciągłej - light contact, notując 
na swoim koncie bardzo dobre 
występy. Nikodem wygrał 2 
walki, Brajan wygrał 1 walkę. 
Obaj zawodnicy otarli się o 
strefę medalową przegrywając 
niejednogłośnie 2:1.

Barwy LKSW Dan Świd-
nik reprezentowało pięciu za-
wodników, którzy wywalczyli 
trzy medale w pointfightingu. 
Na najwyższym stopniu po-
dium stanął Jakub Trześniak 
w kategorii -42 kg kadetów 
starszych, pokonując rywali z 
Wołomina, Wieliczki i Ostró-
dy. Sukces jest tym większy, 
że Kuba osiągnął wiek kadeta 
starszego dwa dni przed tur-
niejem, a w finale walczył ze 
znacznie roślejszym rywalem. 
Srebrne medale zdobyli To-
masz Gumienniak w kategorii 
-47 kg kadetów młodszych i 
Michał Markowski w kategorii 
-57 kg kadetów starszych. Cho-
ciaż obaj w finale ulegli wyraź-
nie znacznie bardziej doświad-
czonym rywalom, to Michał 
wyrównał, a Tomek poprawił 
swój najlepszy wynik w karie-
rze z MP w kickboxingu.

Po raz pierwszy w historii 
Polskiego Związku Kickboxingu 
odbył się Puchar Polski formule  
pointfighting dla dzieci 7-9 lat. 
Wśród chłopców najlepszy oka-
zał się Paweł Bielecki z łęczyń-
skiej Akademii Sztuk Walki Go 
Fight, który zanotował na swoim 

koncie aż 
4 wygra-
ne walki 
z bardzo 
mocnymi 
przeciw-
n i k a m i 
i został 
wybrany 
n a j l e p -
szym za-

wodnikiem turnieju. Jego klubo-
wa koleżanka Hanna Czubacka, 
również nie miała sobie równych. 
Wygrała wszystkie swoje walki 
przed czasem i została wybrana 
najlepszą zawodniczką Pucharu 
Polski. Hania i Paweł otrzymali 
wyróżnienie HEROS od Polskie-
go Związku Kickboxingu.

O dobrych występach mogą 
mówić też Olaf Steć oraz Ame-
lia Parczewska, którzy zdoby-
li w swoich kategoriach złoto 
oraz Miłosz Dejko i Magdalena 
Śmigielska, którzy ulegli w fi-
nałach swoim kolegom z klubu 
ostatecznie sięgając po srebrne 
medale. Debiutujący w formule 
pointfighting zawodnicy: Marty-
na Lachowska, Izabela Chochół, 
Kuba Szymczuk zdobyli srebrne 
medale; Karol Śmigielski, Antoni 
Gil, Igor Głowienka oraz Weroni-
ka Bogusz  wywalczyli brązowe 
medale.                             (red)

Mistrzostwa Polski w kickboxingu

W każdą ostatnią środę mie-
siąca do Łęcznej przyjeżdża mo-
bilny punkt poboru krwi z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie. 
Tegoroczna akcja to inicjatywa 
grupy „Łęczna Biega”. Do współ-
pracy z koordynatorami akcji 
przyłączył się łęczyński Wamex, 
który każdorazowo udostępnia 
stałe miejsce dla krwiobusu. 

„Łęczna Biega” zachęca do 
uczestnictwa i oddania własnej 
krwi. Biegacze namawiają do dzie-
lenia się tym, co najcenniejsze. Na 
pobór w lutym zgłosiło się 35 osób. 
To znacznie więcej w porównaniu 
do ubiegłych miesięcy.

Kto może oddać krew? Oso-
by pełnoletnie, zdrowe i trzeźwe. 

Kandydat na dawcę jest zawsze 
kwalifikowany przez lekarza w 
oparciu o ocenę wyników badań 
oraz wypełnioną szczegółową 
ankietę dawcy. Krew  może być 
pobierana nie częściej niż 6 razy 
w roku od mężczyzn i nie czę-
ściej niż 4 razy w roku od kobiet, 
przy czym przerwa pomiędzy 
kolejnymi donacjami nie może 
być krótsza niż 2 miesiące.

Harmonogram akcji (reje-
stracja i pobór od godziny 8.30 - 
13.00, parking przy Wamex-ie). 
Najbliższe terminy: 24 kwietnia; 
29 maja; 26 czerwca; 31 lipca.

Informacje dostępne są na 
Facebooku, /lecznabiega/ oraz 
na stronie wamexsa.pl

E. Pastuszak, koordynator 

Akcja oddawania krwi w Łęcznej
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W hali Szkoły Podstawo-
wej w Łańcuchowie odbył się 
turniej w halowej piłce nożnej 
podczas którego jego uczestni-
cy przekazali datki pieniężne 
oraz fanty w postaci gadżetów 
sportowych na licytacje. 

Głównym organizatorem 
imprezy był Dom Kultury 
(Mariola Roczon) i UKS „Ba-
nita” Milejów (Ryszard Ku-
rzępa). Cały turniej prze-
biegał w miłej atmosferze 
a w zawodach nie liczyły 
się wyniki a dobra zaba-
wa. Każdy z uczestników 
mógł pokazać się na boisku 
i szkoda tylko, że w impre-
zie zabrakło oldbojów GKS 

Górnik Łęczna, którzy mimo 
zaproszenia nie przyjechali. 

W zawodach wzięły udział 
4 drużyny: Łęczna (Tomasz Ka-
linowski, Stanisław Paszkiewicz, 
Krzysztof Ryć, Marek Kloc ,Zbi-
gniew Osemek), Skarbek ( Zbi-
gniew  Kocowski,   Gmurkowski  
Tadeusz, Piotr Superson, Łukasz 
Sęczyk, Stanisław Bosak, koszul-

Charytatywny turniej ki żółte), Tur Milejów(Jarosław 
Szostak, Tomasz Roczon, Da-
niel Onyszko, Mirosław Skrzyp-
czak, Maciej Kucybała, Marian 
Charytanowicz, Dariusz Komar, 
Krzysztof Turczyński, Robert Pi-
kul ) UKS „Banita” (Paweł Wo-
dzyński, Ryszard Kurzępa, Ro-
bert Kot, Zbigniew Kociuba, Jan 
Onyszko, Kamil Sowa, Mateusz 
Grudzień). Turniej rozgrywany 
był  systemem każdy z każdym, 
15 min. jeden mecz.

Wyniki meczów: Skarbek - 
Tur 1:4 , Łęczna- Banita 4:5, Skar-
bek - Banita 0:2, Tur -Banita 2:1, 
Skarbek - Łęczna  5:3, Łęczna-Tur 
2:5. Końcowa klasyfikacja: 1. Tur 
Milejów 9 pkt, 2. UKS „Banita”  
6 pkt, 3. Skarbek 3 pkt,  
4. Łęczna 0 pkt. 

M. Łagodziński                                                                                                                    

W Tomaszowie Lubelskim 
odbył się Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Samorządowców o Pu-
char Wojewody Lubelskiego. 

Organizatorem 4. edycji zawo-
dów był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Tomasovia” w Tomaszowie Lu-
belskim. Patronat nad całą imprezą 
sprawowali: wojewoda lubelski, 
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego 
i starosta tomaszowski. 

W zawodach wzięło udział  
10  drużyn: lubelskiego urzędu 
wojewódzkiego, Tomaszowa 
Lubelskiego, powiatu tomaszow-
skiego, miasta Kiwerce (Ukra-
ina), miasta Wasylków (Ukraina), 
miasta Krzemieniec (Ukraina), 
województwa lubelskiego, miasta 
Zamość, miasta Lublin, powiatu 
łęczyńskiego (Mariusz Łagodziń-
ski, Janusz Radko, Ryszard Kurzę-
pa, Radosław Mróz, Marek Kloc, 
Stanisław Bosak, Łukasz Sawicki 
,Dariusz Czuryszkiewicz, Krzysz-
tof Ryć, Piotr Superson, Piotr Bro-
nowicki). 

Turniej rozgrywany był  
systemem „każdy z każdym”, w 
dwóch grupach. Mecz trwał 10 
minut bez przerwy. Polscy samo-
rządowcy byli bardzo gościnni dla 
gości z Ukrainy gdyż to zespoły 
naszego sąsiada zajęły 3 pierwsze 
miejsca. Honor rodzimych samo-
rządowców uratowali gospoda-
rze, którzy w meczu o 3 miejsce 
zremisowali 2:2 (karne 7:7) z 
miastem Krzemieniec i zajęli ex 
aequo najniższy stopień podium.                                                                                                                                          
Poziom zawodów był bardzo wy-

soki i jednocześnie wyrównany. 
Podczas zawodów na parkiecie jak 
i na trybunach panowała miła at-

mosfera. Większość spotkań koń-
czyła się różnicą  jednej bramki. 
Gospodarze zawodów okazali się 
bardzo dobrym organizatorem. 

Według wielu obserwatorów 
turnieju wszystkie trzy drużyny  
z Ukrainy nie potraktowały roz-
grywek zgodnie z ich ideą i wśród 
ich zawodników zamiast samorzą-
dowców znaleźli się piłkarze za-
wodowi. Na pewno taka sytuacja 
nie powinna mieć miejsca w przy-
szłości, gdyż psuje to piłkarską 
rywalizację prawdziwych samo-

rządowców. Organizatorzy 
zapowiadają zmiany w re-
gulaminie, tak aby w przy-
szłej edycji uniknąć takiej 
sytuacji. Najlepszym  bram-
karzem turnieju uznano Ho-
menko Denysa (Wasylków), 
a najlepszym zawodnikiem 
Batrak Aleksandra (Kiwer-
ce). Królem strzelców zo-

stał Bartosz Stefanik (Tomaszów 
Lubelski).  

Mariusz Łagodziński

Puchar wojewody dla Ukraińców

Zawodnicy LKSW Dan 
ze Świdnika i Łęcznej wy-
stąpili 3 marca w angiel-
skim Hatfield na kolejnej 
edycji turnieju taekwondo 
LTSI South East Opens.

W towarzyskich za-
wodach wzięło udział 425 
sportowców z Anglii, Walii, 
Szkocji i Polski. Pięciooso-
bowa ekipa klubowa sta-
nęła na wysokości zadania  
w komplecie wracając z me-
dalami. 

Dwukrotnie na naj-
wyższym stopniu podium 

stanął Paweł 
Wilczopolski , 
który wygrał w 
układach 5-3 
kup oraz w wal-
kach 10-12 lat 
+145 cm. Złoto 
w walkach 10-
12 lat -145 cm 
wywalczył też 
Kuba Trześniak, 
wygrywając trzy 
pojedynki i bar-
dzo zacięty finał. Po raz ko-
lejny w układach tryumfo-
wała Kinga Matysiak, która 

Z medalami w Hatfield zwyciężyła w 20-osobowej 
kategorii łączonej chłop-

ców i dziewcząt 10-12 lat do  
6 kup. Daniel Marciszkie-
wicz był drugi w walkach 
seniorów, a Adrianna Skow-
rytko trzecia wśród senio-
rek. 

Podczas wyjazdu na-
wiązano nowe kontakty  
i przeprowadzono rozmowy 
dotyczące współpracy z za-
granicznymi klubami i wza-
jemnych wizyt na turniejach. 
Nasi taekwondocy spędzi-
li także dzień w Londynie 
zwiedzając kilka najciekaw-
szych miejsc brytyjskiej sto-
licy.

P. Bernat

W Międzynarodowym 
Pucharze Polski  Taekwon-
do w Dzierżoniowie wzię-
ło udział 900 zawodników  
z Polski, Mołdawi, Uzbeki-
stanu, Ukrainy. Barwy łę-
czyńskiej Akademii Sztuk 
Walki Go Fight reprezento-
wało 16 zawodników. Udało 
im się wywalczyć aż 29 me-
dali w tym: 11 złotych, 10 
srebrnych i 8 brązowych. 

Pierwszego dnia rywali-
zowali kadeci, juniorzy i senio-
rzy. Świetny występ zanotował 
Kacper Głowienka wygrywając 

swoje wszystkie walki poprzez 
przewagę techniczną, kończąc 
je przed czasem. Łącznie zdo-
był 3 złote medale co dało mu 
miano najlepszego zawodnika 
w kategorii kadet. W nagrodę 

otrzymał wielki puchar i nagro-
dy pieniężną o wartości 100 $. 

Dobrze poradzili sobie 
również Kacper Szymczuk  
i Nikodem Dejko zdobywając 
po srebrnym medalu w walkach 
pointfighting i również po srebr-
nym medalu w kopnięciach na 
czas. Udany debiut zaliczyła 
Hanna Czubacka, która po raz 
pierwszy spróbowała swoich sił 
na turnieju międzynarodowym. 

Zawodniczka sięgnę-
ła po srebrny medal w 
walkach przerywanych, 
ulegając  świetnej prze-
ciwniczce z Ukrainy.

W niedzielę do 
rywalizacji przystąpili 
młodzicy. Najlepiej wy-
padł Aleksander War-
szawski, który nie dając 
szans rywalom, 3 razy 
stawał na najwyższym 
podium. Niewątpliwie 
drugi dzień rywalizacji 
był udany dla naszych fi-

ghterów. Siedmiu zawodnikom, 
z dziewięciu startujących, udało 
się dojść do finału i jedyne po-
jedynki jakie przegrali to wła-

śnie z kolegą ze swojego klubu. 
W walkach na softy młodzi-
ków łęczyńskim zawodnikom 
udało nam zająć całe podium; 
Aleksander Warszawski, Kuba 
Szymczuk, Antonii Gil nie dali 

szans rywalom; zajęli kolejno 
1, 2, 3. miejsce. Igor Głowien-
ka, Lena Głowienka oraz Olaf 
Steć okazali się być najlepsi  
w walkach na softy i zgarnęli 
po złotym medalu. O udanym 
występie może powiedzieć de-
biutujące rodzeństwo: Alicja i 
Antoni Gil. Ala, zdobywczyni 
srebrnego medalu w walkach 
na softy, uległa w finale swo-
jej klubowej koleżance Lence. 
Natomiast Antek zdobył brąz w 
walkach,  przegrywając jedynie 
z Aleksandrem i Kubą - repre-
zentantami ASW Go Fight.

Niewątpliwie był to bar-
dzo udany występ łęczyńskiej 
Akademii Sztuk Walki. Za-
wodników przygotowali in-
struktorzy Dawid Szewczyk 
oraz Tadeusz Wesołowski. 

Zdobyte medale:
Sobota: Kacper Głowienka - 
złoto walki point, złoto szybko-
ściówki, złoto kopnięcie dosiężne. 
Dodatkowo Kacper został najlep-
szym zawodnikiem turnieju
Kacper Szymczuk - srebro wal-
ki point, srebro szybkościówki.
Nikodem Dejko - srebro walki 
point, srebro szybkościówki.
Hania Czubacka - srebro walki 
point, brąz szybkościówki.
Karolina Bojarczyk - brąz wal-
ki point. 
Niedziela: Aleksander War-
szawski – złoto walki soft, złoto 
dosiężne, złoto szybkościówki. 
Igor Głowienka – zło-
to walki soft, srebro szyb-
kościówki, brąz dosiężne. 
Natalia Adynowska - zło-
to dosiężne, brąz walki 
soft, brąz szybkościówki. 
Lena Głowienka - złoto wal-
ki soft, srebro szybkościówki 
Olaf Steć - złoto walki soft 
Leon Steć - złoto dosiężne 
Kuba Szymczuk - srebro 
walki soft, srebro dosięż-
ne, brąz szybkościówki. 
Alicja Gil - srebro wal-
ki soft, brąz dosiężne 
Antonii Gil - brąz walki soft

Łęczyńska młodzież na podium
W drugą sobotę mar-

ca we Włodawie odbyły się 
Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego w halowej pił-
ce nożnej w kategorii „Old-
boy”. 

W mistrzostwach prawo 

do gry mieli zawodnicy 45+ 
lat, urodzeni w roku 1974 i 
starsi. Organizatorem zawo-

dów było Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Lublinie. 

W piłkarskich zmaga-
niach wzięło udział osiem dru-
żyn z województwa lubelskie-
go. Drużyny były podzielone 
na dwie grupy. Czas trwania 

jednego meczu to 10 min. Po-
wiat łęczyński reprezentowało 
dwie drużyny Łęczna (Ryszard 

Czwarte miejsce Ludwina
Kurzępa, Zbigniew Kocowski, 
Artur Wilkowicz, Sławomir 
Stasikowski, Stanisław Pasz-
kiewicz, Piotr Superson, Ro-
man Świca, Stanisław Bosak) 
i drużyna Ludwin (Mariusz 
Marzec, Zbigniew Osemek, 
Krzysztof Ludwikowski, 
Adam Duklewski, Wiesław 
Bodzak, Grzegorz Oniszczuk, 
Arkadiusz Gramoszek).

Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna z Białej Podla-
skiej, drużyna Ludwin zajęła 
czwarte miejsce, a Łęczna 
ósme miejsce, która jakby 
na pocieszenie, jako jedyna 
pokonała mistrza Białą Pod-
laskę 2:1 w eliminacjach do 
finału. Impreza toczyła się  
w miłej atmosferze. Na za-
kończenie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary  
i medale.                          redil
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ogłoszenia drobne

Kupię działkę budowlaną  
w Łęcznej. Tel. 605 231 439. 

Sprzedam działkę przemysło-
wo-budowlaną (40ar) ul. Ce-
gielniana. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 883 727 913
Sprzedam działkę budowlaną  
o pow. 23a w Albertowie.    
110tys.Tel.    660 532 184
WGN Biuro Nieruchomości w 
Łęcznej. Skutecznie sprzedaje-
my. Zadzwoń! tel. 513 686 864

OKAZJA! Sprzedam dom w 
Garbatówce, 77 m2, działka 30 
ar, rok budowy 2013. Cena 345 
tys. zł. Tel. 513 686 864.
Dom letniskowy całoroczny 
nad j. Zagłębocze, pow. 103m2, 
działka 7 ar. Zamłyniec. Cena 
239 tys.zł. Tel. 513 686 864
Sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej przy ul. Rynek II w 
Łęcznej, ok. 70 m2, garaż, dział-
ka 1,62 ar. Cena 245 tys. zł. Tel. 
513 686 864.
Sprzedam działkę budowlaną, 18 
ar, pod Łęczną, Podzamcze-Kolo-
nia, przy drodze asfaltowej. Cena 
105 tys. zł. Tel. 513 686 864.

Sprzedam działkę rolną, 2,37 
ha, w Ciechankach Łęczyńskich, 
przy drodze asfaltowej. Cena 
190 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną w Rossoszu, pow. 1,18 
ha, przy drodze asfaltowej. Na 
działce prąd, pozostałe media na 
sąsiednich działkach – do pod-
ciągnięcia. Cena 155 tys. zł. Tel. 
513 686 864.
Sprzedam działkę rolną,  
0,75 ha, w Ciechankach Łęczyń-
skich, Cena 40 tys. zł.  Tel. 513 
686 864.

W niedzielę 24 lutego 
udało się pobić rekord w mor-
sowaniu nad jeziorem Piasecz-
no. Do zimnej wody weszło, 
aż 193 osoby!

Jeszcze dwa lata temu 
była to ledwo 6 osobowa grupa 
zapaleńców. Nazwali się „mor-
sy z corsy” bo takim samocho-
dem jeździli nad wodę.

Z czasem miłośników 
morsowania przybywało, aż do 
wczoraj, kiedy na zlot przyje-
chało z całej Lubelszczyzny, aż 
193 osoby. Zimna była jedynie 
woda, bo atmosfera wokół pa-
nowała gorąca.                    BB

Zimna kąpiel nad j. Piaseczno

Hubert Znajomski z Łęcz-
nej posprzątał śmieci w swojej 
okolicy w odpowiedzi na wy-
zwanie rzucone w internecie.

- W Internecie ostatnio 
głośno zrobiło się o akcji #Tra-
shtag. - Zaintrygowało mnie to 
- pisze na swoim blogu Hubert. 
W odpowiedzi na wyzwanie 
zaczął sprzątać okolicę miej-
sca, w którym mieszka. - 2/3 
śmieci stanowiły butelki po pi-
wie i wódce, było sporo kapsli 

i opakowań po papierosach - 
mówi.

Informacją o swojej akcji 
podzielił się ze społecznością 

serwisu wykop.pl, 
gdzie został bardzo 
wysoko oceniony i 
pochwalony.

Hubert zapełnił 
śmieciami, aż 14 
worków, choć jak 
sam przyznaje, nie 
był w stanie zebrać 

wszystkich śmieci.
Niestety z każdej strony 

zalewają nas odpady. Spora 
część społeczeństwa zupełnie 
nie przejmuje się otoczeniem 
i śmieci wyrzuca gdzie popad-
nie, nie dbając o innych i śro-
dowisko.

GK

Posprzatał cudze śmieci
Za półtora miliona zło-

tych wybudowana zostanie 
nowa ścieżka rowerowa, 
która połączy Ciechanki  
z Ostrówkiem w gminie Pu-
chaczów. 

Na inwestycję pozyska-
no ponad milion zł dofinan-
sowania z z EFRR. Koszt 
całego projektu wyniesie 
1,58 mln zł. W środę Adam 
Grzesiuk wójt Puchaczowa 
wraz ze skarbnikiem Barbarą 
Marcinek podpisali umowę o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa ścieżki rowerowej 
wraz z oświetleniem w pasie 
drogi powiatowej nr 1809L 
w miejscowości Ciechanki – 
Ostrówek”.

 - Planując budowę ścież-
ki rowerowej mieliśmy przede 
wszystkim na celu poprawę 
bezpieczeństwa naszych ro-

werzystów. Wiem, że ta trasa 
bardzo często uczęszczana jest 
nie tylko przez dorosłych, ale  
i przez młodzież szkolną - 
mówi Adam Grzesiuk, wójt 
gminy Puchaczów.

Oprócz budowy samej 
ścieżki, zostanie przygoto-
wana również jej cyfrowa 
wersja w postaci wirtualnego 
spaceru. Dodatkowo zostanie 
stworzony audio przewod-
nik, który przeprowadzi nas 
po utworzonej ścieżce rowe-
rowej informując o najbliż-
szych, ciekawych miejscach 
w jej pobliżu. Wirtualny 
Spacer oraz audio przewod-
nik będą dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Gmi-
ny Puchaczów w specjalnie 
utworzonej zakładce doty-
czącej projektu.

                                    GK

Nowa ścieżka rowerowa 
w gminie Puchaczów Z elewacji budynku 

szkoły na ulicy Szkolnej 
zniknął szkodliwy azbest. To 
wstęp do docieplania ścian 
remontowanego budynku.

Demontaż wykonywała 
specjalistyczna firma „Logistyka 
odpadów” z Katowic. Wszyst-
kie prace zostały wykonane w 
sposób bezpieczny dla środo-
wiska. Zdemontowany materiał 
na miejscu zabezpieczono przed 
pyleniem. Prace trwały tylko 4 
dni. Teraz niebezpieczne odpady 
zostaną wywiezione i zutylizo-
wane w składowisku odpadów 
niebezpiecznych.

Roboty zostały zaplano-
wane na czas ferii pod nie-
obecność uczniów oraz przed 
rozpoczęciem okresu lęgo-
wego ptaków, które mogły 
gnieździć się pod usuniętymi 
płytami. Dlatego prace przy 
termomodernizacji szkoły, o 
czym pisaliśmy wcześniej, są 
prowadzone pod nadzorem 
ornitologa i chiropterologa. W 
ramach kompensacji za utra-
cone miejsca lęgowe na bu-
dynku zostaną zamontowane 
budki dla ptaków oraz schrony 
dla nietoperzy.                    

BB

Szkodliwy azbest zniknął

Do nowego roku szkolne-
go muszą poczekać w Łęcznej 
chętni na pływanie w basenie. 
Obiekt przy SP nr 2 w Łęcznej 
czynny będzie od września.

W przyszkolnej pływalni 
trwają gruntowne prace remon-
towe. Wykonano już nowe in-
stalacje związane z technologią 
wody basenowej i oświetleniem. 
W niecce basenu układane są 
okładziny ścian i posadzek. Na 
ukończeniu jest też instalacja 
uzdatniania wody w basenie.

Basen w Łęcznej po wakacjach
Na zapleczu szatni trwają 

roboty wykończeniowe. Ostat-
nim etapem gruntownej prze-
budowy kompleksu basenowe-
go będzie montaż wyposażenia 
szatni i hali basenowej.

- Prace powinny zakończyć 
się za dwa miesiące, po których 
nastąpi etap odbioru obiektu 
- mówi burmistrz Leszek Wło-
darski. Po wakacjach basen 
zostanie udostępniony uczniom  
i mieszkańcom Łęcznej.        

BB


