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Szesnaście lat temu, w mar-
cu 1999 roku ukazał się pierw-
szy numer bezpłatnej gazety 
regionalnej „Pojezierze”. Wy-
dawnictwo zaczęło się ukazywać 
jako dwutygodnik, by szybko 
przejść na cykl miesięczny. 

Przez kolejne lata zacho-
wywana była zasadniczo taka 
właśnie częstotliwość ukazywa-
nia się gazety, chociaż kiedy to 
było możliwe staraliśmy się ją 
wydawać częściej. Najwięcej do-
datkowych wydań ukazało się w 
2010 i 2011 roku (odpowiednio 
21 i 19 numerów) a więc w la-
tach nadziei, że kończy się świa-
towy kryzys gospodarczy. Kogoś 
może zdziwić związek lokalnej 
gazety ze światową gospodarką. 
No cóż, taki jest dzisiaj świat. 
Gazeta utrzymuje się wyłącznie 
z zamieszczanych reklam, ich 
ilość warunkuje więc częstotli-
wość jak i objętość gazety.  Od 
kilku lat obserwujemy też, że 
często wśród reklamodawców 
pojawiają się firmy i instytucje 
spoza powiatu łęczyńskiego. Na 
pewno ich obecność nie wynika 
z faktu kolportowania małej czę-
ści nakładu „Pojezierza” również 
w Lublinie, a raczej z najwięk-
szego nakładu naszej gazety w 
powiecie łęczyńskim spośród 
wszystkich gazet dostępnych na 
tutejszym rynku. 

Postanowiliśmy wykorzy-
stać ten fakt i zmienić trochę 
formułę gazety, czyniąc ją bar-
dziej gazetą regionalną. Chce-
my, co już widać w tym wyda-
niu, wprowadzić dodatkowo 

tematykę dotyczącą Lublina  
i Świdnika, bo w tych właśnie 
miastach chcemy znaleźć nowych 
czytelników. Oznacza to oczywi-
ście wzrost nakładu gazety – od 
15 tys. w tym wydaniu do doce-
lowych 20-25 tys. egzemplarzy. 
Cały wzrost nakładu zostanie 
skierowany właśnie do tych 
dwóch miast (mających w jakiejś 
przyszłości tworzyć z Łęczną i 
Lubartowem dużą lubelską aglo-
merację), tak więc zmiana formu-
ły nie odbędzie się kosztem czy-
telników powiatu łęczyńskiego.

W ramach odnowionej, sze-
rzej kolportowanej Gazety Re-
gionalnej „Pojezierze”, oprócz 
zwiększenia nakładu bardzo 
ważny jest sposób jej redago-
wania. Możliwe są trzy rozwią-
zania. Jedna wspólna gazeta dla 
wszystkich czytelników zawiera-
jąca te same materiały dotyczące 
trzech ośrodków – taką właśnie 
Gazetę Regionalną otrzymujecie 
Państwo w tym wydaniu. Moż-
liwe jest jednak też wydawanie 
miesięcznika, którego część kie-
rowana będzie tylko do czytel-
ników powiatu łęczyńskiego, a 
część do mieszkańców Lublina 
i Świdnika, czyli wydawnictwo 
będzie miało tzw. mutacje lokal-
ne. Nie chcemy sami decydować 
o przyjęciu jednej z tych formuł. 
Podejmiemy ją po konsultacjach 
z czytelnikami. Prosimy o uwa-
gi i opinie – najlepiej za pomocą 
poczty elektronicznej na adres 
gazetaregionalna.pojezierze@
wp.pl. Czekamy na sugestie.

Redakcja

„Pojezierze” 
w Lublinie i Świdniku

O byt walczy prawie 470 
uczelni z których aż 326 to szko-
ły wyższe niepubliczne, które  
w szczególnie wyraźny sposób 
zależą od liczby studentów. Są to 
zazwyczaj małe placówki, w któ-
rych naukę zaczyna obecnie za-

ledwie niespełna co czwarty stu-
dent. Nic dziwnego, że właśnie 
ta grupa uczelni traci mocniej 
na malejącej liczbie studentów. 
Kryzys liczby potencjalnych stu-
dentów dotyka też jednak uczel-

Zagraniczni studenci 
to dobry biznes

Polskie wyższe uczelnie coraz mocniej odczuwają skutki niżu 
demograficznego. W roku akademickim 2014/2015 rozpoczęło 
studia łącznie ponad 462 tys. maturzystów, czyli ok. 15 tysięcy 
mniej niż rok wcześniej. Aktualnie na polskich uczelniach stu-
diuje łącznie 1.469.386 osób, a więc o prawie 80,5 tys. studentów 
mniej niż w roku poprzednim i o ponad 265 tys. mniej niż trzy 
lata temu. Nie dziwią więc różnorodne działania podejmowane 
przez akademickie władze, byle tylko przyciągnąć chętnych do 
studiowania właśnie na ich uczelni. Coraz częściej przyszłych stu-
dentów szukają też zagranicą. Przodują pod tym względem aka-
demickie ośrodki Warszawy, Krakowa i Lublina.

dok. na str. 3

W oświadczeniu PZL-Świd-
nik czytamy m.in. „... Jesteśmy 
przekonani, że spółka PZL-Świd-
nik przedstawiła najlepszą ofertę 
(...) łączącą najnowszej generacji 
śmigłowiec, który mógłby być w 
pełni produkowany w Polsce ze 
znacznym potencjałem ekspor-
towym, z najwyższym poziomem 

zaangażowania przemysłowego i 
największymi korzyściami ekono-
micznymi dla kraju. Wybór naszej 
oferty zapewniłby Polsce wiodącą 
rolę w sektorze światowych tech-
nologii lotniczych, większe bez-
pieczeństwo oraz lepsze zdolności 
wojskowe przez kolejne 40 lat. 

Nie wszystko stracone?
Po decyzji o wstępnym wyborze francuskiego śmigłowca  

EC-725 Caracal na przyszłościowy helikopter naszej armii w Świd-
niku zapanowało powszechne oburzenie. O ile z czysto wojskowego 
punktu widzenia taki wybór nie jest mocno kontrowersyjny (co po-
twierdza m.in. gen. Skrzypczak, którego o specjalną sympatię dla 
rządu PO trudno posądzać) to wszelkie racje gospodarcze zdecydo-
wanie przemawiały za wyborem „świdnickiego” AW149.

dok. na str. 6

Łęczna to nie pierwsza 
gmina, której mieszkańcy mają 
obiekcje co do celowości funkcjo-
nowania straży miejskiej. Jedną  
z pierwszych gmin w Polsce, która 
zdecydowała się ją zlikwidować 
były Żory w woj. śląskim. Stało 
się to w 1999 roku, po ośmiu la-
tach funkcjonowania tej formacji. 
W straży pracowało ok. 20 osób. 
W 2008 roku zlikwidowano stra-
że w Stalowej Woli i Chrzanowie. 
W ostatnim okresie zlikwidowano 

też straże w Łasku (w 2011), w 
Trzebini, Strzegomiu i Zakroczy-
miu (2012) czy Grajewie (2013), 
a w Skarżysku-Kamiennej, która 
też zrezygnowała już ze Straży 
Miejskiej, przestanie ona funk-
cjonować do 30 września 2015 
r. Powodem są zazwyczaj duże 
koszty funkcjonowania formacji, 
nieadekwatne do osiąganych efek-
tów. Większość gmin po likwida-
cji straży dofinansowuje policję, 

Łęczna bez straży?
Pod obywatelskim projektem uchwały o likwidacji Straży 

Miejskiej w Łęcznej podpisało się 500 mieszkańców miasta. Ostat-
nio pozytywnie zaopiniowała go Komisja Bezpieczeństwa i Zdro-
wia UM. Przeciwko jest burmistrz Teodor Kosiarski i łęczyńska 
policja. O przyszłości strażników zadecydują teraz radni podczas 
VII Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej, która rozpocznie się 29 kwiet-
nia 2015 r. o godz. 14.

dok. na str. 6

Nowe drogi wojewódzkie

dok. na str. 3

- Mieszkańców powiatu łę-
czyńskiego najbardziej powin-
na zainteresować informacja, 
że w bieżącej perspektywie, 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020 nastąpi rozbudowa 
dróg wojewódzkich: nr 820  
i dwóch odcinków nr 829 
– mówi Krzysztof Bojarski 

Trzy czwarte mostów i dwie piąte dróg wojewódzkich oraz 
powiatowych w woj. lubelskim i podkarpackim stwarzają za-
grożenie dla życia i zdrowia ludzi - podała w 2010 roku Naj-
wyższa Izba Kontroli. Nawierzchnia tych dróg jest nierówna, 
popękana, pokryta garbami i łatami po naprawach. Do tego do-
chodzą liczne koleiny. Szerokość jezdni i poboczy jest znacznie 
mniejsza od wymaganej - stwierdzili też kontrolerzy NIK. Od 
tego czasu nastąpiła poprawa, ale ciągle wiele dróg wymaga pil-
nego remontu a często również gruntownej modernizacji.
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Lublin
Hurtownik 

Policjanci z Wydziału dw. 
z Przestępczością Narkotykową 
KMP w Lublinie zatrzymali 22 
kwietnia 32. letniego mieszkańca 
Lublina. Z informacji i ustaleń 
policjantów wynikało, że może 
on posiadać przy sobie narkotyki. 
Zatrzymany został na jednej z ulic  
w dzielnicy Wrotków. Podczas 
przeszukania policjanci odnaleźli 
przy nim ponad 300 g narkotyków, 
które miał ukryte w bieliźnie. Ko-
lejny nielegalny towar zabezpie-
czony został w garażu.  W tobie 
podróżnej ukrytych było 9 worków  
z zawartością białego proszku. Jak 
się okazało była to amfetamina. 
Łącznie zabezpieczyliśmy ponad 
11 kg narkotyków.  Ich wartość 
hurtowa szacowana jest na kwotę 
blisko 300 tys. zł. 32-latek w prze-
szłości wchodził już w konflikt  
z prawem, 7 lat spędził w Zakła-
dzie Karnym.
Uderzenie w narkobiznes

Policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narkotyko-
wej KMP w Lublinie zatrzymali 
14 kwietnia trzech  mieszkańców 
Lublina w wieku od 28 do 35 lat 
podejrzanych o przestępstwa nar-
kotykowe. Podczas przeszukania 
jednego z lokali policjanci znaleźli 
ponad kilogram suszu marihuany 
oraz ponad 50 gramów haszyszu. 
Dwaj z zatrzymanych – 31 i 35-
latek byli już wcześniej notowa-
ni za przestępstwa narkotykowe. 
Będą odpowiadać za udzielanie 
dwóm osobom prawie 100 gramów 
marihuany. Trzeci z nich, 28-latek 
będzie odpowiadał za posiadanie 
i wprowadzanie do obrotu oraz 
udzielanie znacznej ilości środków 
odurzających. Śledztwo w tej spra-
wie prowadzi Prokuratura Rejono-
wa w Lublinie.
Wandal

Najpierw spowodował pożar,  
w wyniku którego spłonął samo-
chód marki Fiat. Później, również 
14 kwietnia, dokonał kradzieży 
z włamaniem do samochodu Ro-
ver oraz spalił toaletę przenośną. 
Kryminalni z IV komisariatu  
w Lublinie zarzucają też 42-
letniemu mieszkańcowi Lublina 
kradzież portfela z jego zawartością 
i przebicie dwóch opon w samocho-
dzie. Sfrustrowany wandal spowo-
dował straty na ok. 12 tys. zł., za co 
został tymczasowo aresztowany na  
3 miesiące, a grozi mu kara nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności.
Szkodliwe nałogi

Dwóch mieszkańców Lublina  
w wieku 39 i 40 lat „spokojnie” 
popijało alkohol ok. godz. 5 rano, 
kiedy zachciało się im palić.  
W papierosy postanowili zaopa-
trzyć się w sklepie na Kośminku, 
a że był jeszcze zamknięty spróbo-
wali sforsować witrynę. Sklepowe 
okno miało jednak antywłamanio-
wą szybę. Hałas spowodowany 
próbą włamania skłonił jednego  
z mieszkańców do poinformowa-
nia policji, a policyjni wywiadow-
cy z KMP w Lublinie zatrzymali 
pijanych włamywaczy. Tak to dwa 
nałogi spowodowały, że 39-latek 
dobrowolnie poddał się karze 18 
miesięcy pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 4 lata, karze 
grzywny oraz obowiązku napra-
wienia szkody. 

Drugi zatrzymany został do-
prowadzony do prokuratury, po-
nieważ był już wcześniej karany za 
podobne przestępstwa. Za usiłowa-
nie kradzieży z włamaniem grozi 
teoretycznie kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Kłótnia z morderstwem. 

W sobotę 4 kwietnia policjan-
ci z Komendy Miejskiej Policji  
w Lublinie zatrzymali 25-latka po-
dejrzanego o zabójstwo 26-latki. 
Oboje mieszkali razem w Lublinie. 

Z dotychczasowych ustaleń  wy-
nika, że dwa dni wcześniej mogło 
między nimi dojść do kłótni, pod-
czas której 25-latek udusił swoją 
znajomą. Ciało 26-latki zostało od-
nalezione następnego dnia wieczo-
rem przez jej rodzinę. Mężczyzna 
przyznał się do winy i usłyszał za-
rzuty zabójstwa. Został doprowa-
dzony do prokuratury, a następnie 
do sądu z wnioskiem o tymczaso-
wy areszt. Za zabójstwo grozi kara 
do 25 lat pozbawienia wolności lub 
kara dożywocia. Śledztwo prowa-
dzi Prokuratura Rejonowa Lublin 
- Południe w Lublinie.

Łęczna
Alkoholowo w święta

Mieszkańcy powiatu łęczyń-
skiego nie stronili w święta od al-
koholu o czym świadczą raporty 
policji dotyczące skontrolowanych 
kierowców. 

Już w sobotę rano w Łęcz-
nej zatrzymano kolejno dwóch 
24-letnich kierowców, z których 
każdy miał po ok. 0,4 promila al-
koholu. Zatrzymany w Cycowie 
wieczorem 44-letni mieszkaniec 
gminy prowadząc opla miał ponad 
promil alkoholu w organizmie. 
Rekordzistą okazał się mieszka-
niec gminy Milejów, który w nie-
dzielę popołudniu zatrzymany do 
kontroli drogowej w Jaszczowie 
miał w organizmie ponad dwa 
promile alkoholu. Nie miał za 
to prawa jazdy. Niewiele mniej 
promili miał 46-letni rowerzysta, 
który w Rozpłuciu Drugim (gm. 
Ludwin) zajechał w niedzielę dro-
gę audi i z obrażeniami trafił do 
szpitala. Kierowca audi był trzeź-
wy. W poniedziałek ok. godz. 10  
w Starej Wsi zatrzymano natomiast 
52-letniego mieszkańca Łęcznej, 
który kierując motorowerem miał 
ponad promil alkoholu. 
Współpraca międzygminna

31 marca podczas przeszu-
kania jednej z posesji w gm. Mi-
lejów policjanci zabezpieczyli 
silnik elektryczny trójfazowy wraz 
z przewodem elektrycznym. Po-
chodził z kradzieży i jak wykazało 
dalsze dochodzenie został ukra-
dziony w marcu z terenu jednej  
z posesji w gm. Mełgiew. Sprawcą 
okazał się 23 – letni mieszkaniec 
gm. Mełgiew, który sprzedał skra-
dzione urządzenie 22 – letniemu 
mieszkańcowi gm. Milejów. Silnik 
powrócił do prawowitego właści-
ciela, a oskarżonego o kradzież 
czeka proces i zagrożenie karą do 
5 lat.
Prawie cud

W poniedziałek 23 marca po-
licjanci z łęczyńskiej „drogówki” 
przeprowadzili blisko 90 kontroli 
w ramach akcji ,,Trzeźwy Pora-
nek” i nie znaleźli żadnego kie-
rowcy pod wpływem alkoholu. 
Parę dni później przeprowadzili 
działania kontrolno-profilaktyczne 
pod kryptonimem „Stop agresji na 
drodze” i pomimo, że skontrolo-
wali ponad 160 kierowców znów 
nie trafili na ani jednego kierowcę 
na „podwójnym gazie”. 

Nałożyli więc 25 mandatów 
karnych za wykroczenia drogowe 
–  wyprzedzanie na przejściu dla 
pieszych, nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu, wyprzedzanie na 
skrzyżowaniu, przekroczenie do-
zwolonej prędkości, brak zapiętych 
pasów bezpieczeństwa podczas 
jazdy. Wiarę w cud, że na naszych 
drogach przestają jeździć prowa-
dzący z alkoholowym wspomaga-
niem zachwiał 57-letni rowerzysta,  
u którego stwierdzono ponad 0,8 
promila alkoholu w organizmie.
Przecenił umiejętności

Czwórka znajomych z Łęcz-
nej podróżowała 22 marca au-
tem marki Mitshubishi. Niestety  
w miejscowości Turowola gm. Pu-
chaczów 19-letni kierowca jadący 
zbyt szybko jak na swoje umiejęt-

ności stracił panowanie nad pojaz-
dem i wjechał do przydrożnego 
rowu,  po czym zatrzymał się na 
polu. W wyniku tego zdarzenia do 
szpitala w Lublinie z obrażeniami 
ciała zostali przewiezieni kierują-
cy oraz dwoje pasażerów w wieku 
18 i 21 lat. Trzeci z pasażerów 20 
– letni mężczyzna odmówił hospi-
talizacji. Kierowca był co prawda 
trzeźwy, ale zapomniał zdobyć 
uprawnienia do prowadzenia po-
jazdów. Taki z niego kozak.

Świdnik
Błyskawiczne poszukiwania

W niespełna dwie godziny 
po zgłoszeniu zaginięcia, 85-letnia 
mieszkanka Świdnika, cierpiąca 
na zaniki pamięci i wymagająca 
stałej opieki została szczęśliwie 
odnaleziona. Poszukiwana przez 
policjantów oraz strażników miej-
skich, kobieta została zauważona 
przez kryminalnych na jednej z ulic 
miasta. Oświadczyła, że się zgubiła 
i nie może wrócić do domu. Kobieta 
trafiła pod opiekę rodziny.
Zadziałał list gończy

Funkcjonariusz świdnickiej 
komendy, podczas spaceru w so-
botnie popołudnie 18 kwietnia, 
zauważył mężczyznę, który ryso-
pisem przypominał mu poszukiwa-
nego listem gończym przestępcę. 
Gdy policjant próbował go zatrzy-
mać, ten  rzucił się do ucieczki. Po 
krótkim pościgu został zatrzyma-
ny, a wezwany na miejsce partol 
przetransportował zatrzymanego 
do świdnickiej komendy. Wtedy 
okazało się, ze uciekinier to 34-
letni świdniczanin, poszukiwany 
pięciokrotnym listem gończym, w 
tym europejskim nakazem zatrzy-
mania oraz dwukrotnym nakazem 
przymusowego doprowadzenia do 
aresztu śledczego wydanym przez 
sąd oraz prokuraturę. Mężczyźnie 
między in. zarzuca się przestęp-
stwa narkotykowe i kradzieże.
Chciał się napić

Był pijany (1,5 promila)  
i chciał jeszcze wypić, postano-
wił ukraść alkohol z marketu. 
29-letniego mężczyznę zatrzymał 
jednak pracownik ochrony, a we-
zwana na miejsce policja u niedo-
szłego złodzieja znalazła dodatko-
wo woreczek z kilkoma gramami 
amfetaminy. Po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut próby kradzieży  
i posiadania narkotyków. Może mu 
grozić do 3 lat pozbawienia wolno-
ści oraz kara grzywny.
Skrajna nieodpowiedzialność

Blisko 300 kontroli drogo-
wych, około 35 mandatów kar-
nych – to efekt wzmożonych dzia-
łań, jaką przeprowadzili w okresie 
minionych świąt policjanci świd-
nickiej drogówki. Nie pomogły 
informacje, że w święta na dro-
gach będzie więcej policjantów – 
złapano czterech kierowców pod 
wpływem alkoholu. Rekordzista 
miał blisko 3 promile alkoholu  
w organizmie, a podróżował z żoną  
i dwójką dzieci! 
Mierna „instruktorka”

2 kwietnia ok. godz. 16 pia-
seccy policjanci w miejscowości 
Siedliszczki zatrzymali do kontroli 
drogowej pojazd marki Mazda, za 
kierownicą którego siedział 15-
letni chłopiec. Nie był to jednak 
tylko wybryk nieodpowiedzialnego 
nastolatka, ale świadoma decyzja 
jego 33-letniej matki, właścicielki 
auta, która wraz ze znajomym po-
dróżowała razem z synem. Według 
ich oświadczeń chcieli w ten sposób 
nauczyć nieletniego prowadzenia 
samochodu. Autem, nie posiada-
jącym dodatkowo obowiązkowego 
ubezpieczenia OC oraz aktualnych 
badań technicznych. Teraz domo-
rosła instruktorka odpowie przed 
sądem karnym, a o losie jej nielet-
niego syna zadecyduje sąd rodzin-
ny. Oceni też zapewne czy 33-latka 
nadaje się do sprawowania opieki 
rodzicielskiej nad synem.

opr. nor

K R O N I K A     Z D A R Z E Ń
Mieszkańcy ulicy Staszica 

12, nowego bloku mieszka-
niowego  z parkingami pod-
ziemnymi nie chcą budowy 
ogólnodostępnych parkingów 
naziemnych, które znalazły się  
w jednogłośnie przyjętym 
przez radnych budżecie.

Miasto zaplanowało remont 
bocznej drogi ulicy Szkolnej, 
którą poruszają się klienci banku 
PKO BP, rodzice wożący dzieci 
do przedszkola oraz wierni w 
kierunku parafii św. Józefa. Przy 
okazji miałoby powstać ponad 
sto miejsc parkingowych.

Remont jest bardzo wy-
czekiwany przez mieszkańców 
większości okolicznych bloków. 

W tamtym rejonie deficyt miejsc 
postojowych jest bowiem bardzo 
duży. Jednak część zaplanowa-
nej inwestycji nie pasuje dużej 
grupie mieszkańców Szkolnej 
12. Nie podoba im się pomysł 
maksymalnego wykorzystania 
terenu pod parkingi. Nie chcą 
widoku parkujących samocho-
dów przed swoimi balkonami. 
W tej sprawie napisali już kilka 
pism do urzędu. Zapowiedzieli 
też złożenie protestu w staro-
stwie powiatowym.

- Mają podziemne parkingi 
to ich los innych osób nie intere-
suje – oburza się pani Agniesz-
ka zainteresowana rozbudową 
parkingów. Jej zdanie podziela 

wielu sąsiadów okolicznych 
bloków. O mieszkańcach Szkol-
nej 12 mówią już tylko źle.

- Zapewniam mieszkańców 
Szkolnej 12, że ze strony urzę-
du wszystkie prace prowadzone 
będą zgodnie z przepisami, a 
parkingi powstaną na terenach 
należących do Gminy Łęczna 
w dopuszczalnej odległości od 
bloku – mówi burmistrz Teo-
dor Kosiarski. Teren  wspólnoty 
mieszkaniowej od miejsc posto-
jowych będzie oddzielał pas zie-
leni z nowymi nasadzeniami. 

Burmistrz jednocześnie 
przyznaje, że od rozbudowy par-
kingów nie ma odwrotu. Z roku 
na rok przybywa samochodów 
w odróżnieniu do miejsc parkin-
gowych i postojowych. 

BD

Parking niezgody

Brutalne pobicia, gwałty 
i zastraszanie były znakiem 
rozpoznawczym bandy pro-
wadzącej domy publiczne  
w Łęcznej i Lublinie. Sąd ska-
zał sprawców.

Sprawa wyszła na jaw  
w trakcie prowadzonego śledz-
twa dotyczącego zbiorowych 
gwałtów i grożenia śmiercią 
kilku kobietom przez Jacka K., 
Tomasza H., Marcina L., Seba-
stiana G. i Marcina I. Zmuszane 
było one do prostytucji.

Podczas prowadzenia tej 
sprawy, prokuratorzy odkryli, 
że w Lublinie i Łęcznej działają 
trzy grupy przestępcze zajmują-
ce się zmuszaniem do prostytu-
cji i czerpiące z niej zyski. Prze-
stępcy dzielili się zadaniami. 

Jedni werbowali kobiety, za co 
otrzymywali 500 złotych, a inni 
pełnili rolę sutenerów.

Dwaj oskarżeni w ciągu 
niespełna dwóch miesięcy uzy-
skali z prostytucji dwóch kobiet 
20 tys. zł. Dwaj kolejni z 38 dni 
prostytucji 41 tys. zł. Dla po-
równania prostytutki otrzymały 
3,8 tys. zł. Gdy kobiety chciały 
odejść były bite, gwałcone, w 
tym gwałcone ze szczególnym 
okrucieństwem i pozbawiane 
dokumentów. Wmawiano im 
fikcyjne długi i przez wiele mie-
sięcy kazano spłacać.

Na ławie oskarżonych usiadły 
też dwie kobiety które zajmowały 
się publikowaniem erotycznych 
anonsów w internecie i umawia-
niem spotkań z klientami.

Właśnie zapadł wyrok w tej 
sprawie. Jacek K. został skazany 
na 15 lat pozbawienia wolności. 
Tomasz K. na 14 lat więzienia. 
Marcin L. na 13 lat pozbawienia 
wolności, Sebastian G. na 12 
lat bezwzględnego więzienia, a 
Marcin I. na 9 lat i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności. Pozostali 
oskarżeni: Jakub K., Marcin W., 
Patryk S., Gabriel K., Marcin H., 
spędzą w więzieniu od dwóch 
do trzech i pół roku. Mariusz G. 
i Sebastian J. otrzymali wyroki 
w zawieszeniu. Podobnie zresz-
tą jak Aleksandra R. i Monika 
Z. Czworo ostatnich sprawców 
poddanych zostało także pod 
dozór sądowego kuratora.

Większość bandytów nie 
okazała nawet skruchy i nie 
przeprosiła swoich ofiar.

GK

Sutenerzy skazani

Takiej plantacji marihu-
any jeszcze powiat łęczyński 
nie widział. Około 5 tysięcy sa-
dzonek w fazie wzrostu o war-
tości 4 milionów złotych odna-
leźli policjanci w Milejowie.

Pod przykrywką legalnej 
działalności w pomieszczeniach 
po dawnej fabryce przetwórstwa 
owoców działała plantacja marihu-
any. Wewnątrz znajdował się pro-
fesjonalny sprzęt służący do pro-
wadzenia uprawy: specjalistyczne 
oświetlenie, filtry, wentylacja, na-
wozy i cały system nawadniania. 
Jak wynika ze wstępnych oszaco-
wań wartość zabezpieczonych nar-
kotyków, a tym samym zysków ja-
kie mogli z ich sprzedaży uzyskać 
podejrzani, określana jest na kwotę 
około 4 mln zł.

Podczas akcji policjanci za-
trzymali 5 osób z Łęcznej i Lu-
blina w wieku od 27 do 48 lat. 
Przed samym wejściem policjan-

tów do pomieszczeń zatrzymani 
usiłowali jeszcze ukryć część 
sadzonek. Funkcjonariusze od-
naleźli je w studzienkach kana-
lizacyjnych. 36 letni mieszkaniec 
Łęcznej, który prowadził oficjal-
nie pod tym adresem działalności 
gospodarczą, próbował ukryć się 
przed policjantami. Został zna-
leziony między kontenerami z 
używaną odzieżą. Piąty z męż-
czyzn został zatrzymany na jed-
nej z ulic Łęcznej. To 27-latek, 
który w przeszło-
ści wchodził już  
w konflikt z pra-
wem, pseudokibic 
lubelskiej drużyny 
piłki nożnej.

Podczas pro-
wadzonych działań 
policjanci przeszu-
kali łącznie kilka-
naście miejsc. Za-
bezpieczono blisko 

30 tys. zł. oraz trzy samochody o 
wartości około 200 tys. zł. Zatrzy-
mani Tomasz W. , Sylwestr W., 
Krzysztof R. , Paweł Z . i Paweł 
A. trafili do policyjnego aresztu.

Niektórzy podejrzani nie 
przyznali się do dokonania za-
rzucanych im przestępstw, inni 
przyznali się częściowo - poinfor-
mowała Beata Syk – Jankowska  
z Prokuratury Okręgowej w Lubli-
nie. Grozi im do 8 lat więzienia.

BD

Zamiast dżemów marihuana!
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nie publiczne. Już w 2013 roku, 
po raz pierwszy od 2008, tam też 
istotnie spadła  liczba studentów 
na studiach stacjonarnych, czyli 
bezpłatnych. A przecież w Pol-
sce z bezpłatnego studiowania 
korzysta jedynie 40 proc. ogó-
łu, pozostali płacą czesne jako 
studenci uczelni niepublicznych 
oraz publicznych ale trybu nie-
stacjonarnego. 

W ubiegłym roku odtrąbiono 
jako sukces fakt studiowania na 
polskich uczelniach aż ponad 46 
tys. zagranicznych scholarów ze 
158 krajów. Jeśli za miarę powo-
dzenia przyjmować sam stopień 
wzrostu to rzeczywiście prawie 
30 proc. przyrost ich liczby w cią-
gu roku jest sukcesem. Stanowią 
oni w tej chwili 3,1 proc. ogółu 
studentów w naszym kraju pod-
czas gdy siedem lat temu było to 
zaledwie 0,6 proc. Jednocześnie 
jednak w Polsce udział zagra-
nicznych studentów jest nie tylko 
mniejszy niż w najwyżej rozwi-
niętych krajach Zachodu, ale pro-
centowo mniej studiuje ich niż u 
naszych sąsiadów: w Czechach, 
na Węgrzech, czy Słowacji, Li-
twie, Łotwie, Estonii, a nawet w 
Bułgarii. Studia w Polsce, obok 
Chorwacji, są najmniej umiędzy-
narodowione w Unii Europejskiej 
i jedne z najsłabiej umiędzynaro-
dowionych wśród krajów OECD.

W Polsce najwięcej zagra-
nicznych studentów pochodzi z 
Ukrainy i Białorusi, dość licznie 
reprezentowani są również Nor-
wegowie, Hiszpanie i Szwedzi. 
Podobnie jak w kraju, również 
w Lublinie najliczniejszą grupę 
stanowią studenci z Ukrainy. Jest 
ich 2,5 tys. na prawie 4,5 tysiąca 
obcokrajowców na wszystkich 
lubelskich uczelniach. Liczące 
się jeszcze liczebnie nacje to oby-
watele Tajwanu, USA, Norwegii 
i Białorusi, ale nie brakuje też 
przybyszów z Wysp Owczych, 
Mongolii, Iraku, Nepalu. W su-
mie Lublin jest na trzecim miej-
scu w Polsce pod względem 
liczby zagranicznych studentów 
po Warszawie i Krakowie. Jak 
jednak wynika z danych projektu 
Study in Poland, pod względem 
liczby zagranicznych studentów 
nasze miasto gonią już skutecz-
nie Wrocław i Poznań. 

W tej rywalizacji nie chodzi 
jednak o zaszczyty a o konkretne 
pieniądze. Jak wynika z danych 

lubelskiego ratusza, studenci  
z bogatych krajów Europy, USA 
czy Arabii Saudyjskiej wydają 
miesięcznie przeciętnie 4-5 tys. 
zł. Ukraińcy i Białorusini mniej 
bo od 1 do 2 tys. zł. Nic więc 
dziwnego, że studenci generują 
15-18 proc. PKB miasta, głównie 
poprzez zakupy, wynajem miesz-
kań, korzystanie z restauracji  
i udział w wydarzeniach kultu-
ralnych. Zarabiają też oczywiście 
same wyższe uczelnie bo do tych 
wydatków należy jeszcze dodać 
spore czesne. 

Na przykład rok nauki na 
UMCS kosztuje, w zależności od 
wydziału, od 1,2 do 2 tys. euro, 
a w tej uczelni studiuje najwięcej 
bo 1113 obcokrajowców, w tym 
940 Ukraińców. W dalszej kolej-
ności studenci tam się kształcący 
pochodzą z Białorusi, Kazach-
stanu, Hiszpanii, Rosji, Rumunii, 
Turcji. Niewielu mniej obcokra-
jowców bo aż 1060 uczy się na 
Uniwersytecie Medycznym, co 
oznacza, że już co siódmy stu-
dent pochodzi spoza Polski. Do 
tego najliczniejszą grupę stano-
wią obywatele bogatych państw: 
Tajwanu, Stanów Zjednoczo-
nych, Norwegii, Arabii Saudyj-
skiej, Szwecji i Tajlandii. Trzeci 
w kolejności jest KUL kształcą-
cy 563 zagranicznych studentów, 
dalej Politechnika Lubelska z 
339 obcokrajowcami i Uniwer-
sytet Przyrodniczy ze 117. Chęt-
nie kształcą też obcokrajowców 
na uczelniach niepublicznych i to 
tak bardzo, iż w Wyższej Szko-
le Społeczno-Przyrodniczej im. 
Wincentego Pola jest ich 600, 
czyli dwa razy więcej niż Pola-
ków.

Cieszy wysoka pozycja na-
szych uczelni w kategorii liczby 
studiujących obcokrajowców, 
jeszcze bardziej cieszyłyby jed-
nak wyższe lokaty w rankingach 
najlepszych uczelni. Tymczasem 
w ubiegłym roku w Rankingu 
Uczelni Akademickich najwyżej 
sklasyfikowany Uniwersytet Me-
dyczny zajął 27 miejsce (w 2009 
był 14), UMCS był 29, KUL za-
jął 30 miejsce (w 2009 był 22), 
Uniwersytet Przyrodniczy 44 a 
Politechnika Lubelska 46. Miej-
my nadzieję, że pozyskane od 
cudzoziemców pieniądze posłu-
żą więc przede wszystkim pod-
niesieniu poziomu naszych szkół 
wyższych.

Ryszard Nowosadzki

Zagraniczni studenci 
to dobry biznes

Nowe mieszkania 
dla młodych i rodzin

W Łęcznej powstają pierw-
sze od lat nowe mieszkania w 
budownictwie wielorodzinnym.  
Inwestycja „Magnolia Residen-
ce” obejmuje budowę trzech 
nowoczesnych trzykondygna-
cyjnych budynków przy ul. Wa-
cława Jawoszka. 

Łącznie powstanie 131 
mieszkań o pow. od 39,22 m2 do 
80,86 m2, 6 lokali usługowych, 
95 miejsc postojowych w par-
kingu podziemnym, 45 miejsc 
postojowych naziemnych oraz 
131 piwnic. Istnieje możliwość 
łączenia mieszkań w celu uzy-
skania większych powierzchni. 
Budynki mieszkalne są realizo-
wane według nowych zaostrzo-
nych norm energetycznych, co 
w konsekwencji przekłada się na 
mniejsze opłaty za ogrzewanie 
mieszkań. Ponad standardowym 
elementem tworzonych budyn-
ków jest zastosowanie mecha-
nicznej wentylacji, która zdecy-
dowanie poprawia mikroklimat 
panujący w mieszkaniach. 

Budowę realizuje JMZ IN-
WESTYCJE s.c. – dynamicznie 
rozwijająca się firma dewelo-
perska,  istniejąca na rynku od 
maja 2007 roku, która zdążyła 
już w 2013 roku zdobyć „Krysz-
tałową Cegłę” czyli nagrodę w 
konkursie na najlepszą inwesty-
cję budowlaną po obu stronach 
wschodniej granicy UE. 

W ramach prowadzonej in-
westycji mieszkaniowej możli-
we jest skorzystania z programu 

rządowego Mieszkanie dla Mło-
dych. Oferta jest skierowania dla 
osób w wieku do 35 lat (w przy-
padku małżonków musi go speł-
nić przynajmniej jedna osoba), 
mieszkanie nie może być więk-
sze niż 75 m2, a dopłata dotyczy 
50 m2 – w wysokości nawet 20 
proc. wartości przeliczeniowej 
lokalu dla rodziny z 3 dzieci lub 
15 proc. dla rodziny z 1 i 2 dzie-
ci. Dopłata dotyczy tylko osób 
kupujących, nie posiadających 
na własność mieszkania. Dla 
przykładu, rodzina z trójką dzie-
ci kupującą mieszkanie 50 m2  
może otrzymać dopłatę ponad 
700 zł do ceny metra kwadrato-
wego. Ponadto, osoby kupujące 
mieszkania na rynku pierwot-
nym są zwolnione z opłaty 2% 
podatku PCC.  

Mieszkania budowane w ra-
mach projektu „Magnolia Resi-
dence” będą bez-czynszowe, co 
oznacza, że mieszkańcy będą pła-
cić tylko realne koszty związane z 
funkcjonowaniem budynku. Każ-
de mieszkanie jest opomiarowane 
od wszystkich źródeł energii, tj, 
ciepła, prądu, gazu, co oznacza, 
że każdy właściciel mieszkania 
będzie ponosił opłaty wynikające 
z indywidualnych odczytów.  

Zainteresowanych klientów 
zapraszamy do biura: Łęczna - 
teren budowy ul. W. Jawoszka. 
Wtorek i Czwartek - w godz. od 
10 do 15. 
Tel. 81 533 20 33,  507 024 569 

t. spons.   

Gmina Puchaczów zapła-
ci wysoką karę za postawiony 
w 2000 roku płot. Zabrakło 
potrzebnych pozwoleń. Ogro-
dzenie zamontowano w Brze-
zinach. Odgradzało ono plac 
zabaw, strażnicę OSP i sklep 
od ruchliwej drogi krajowej.

Płot stał przez lata i wszy-
scy o jego budowie zapomnieli. 
Jednak na wniosek mieszkań-
ców wójt rozpoczął starania 
o przejście dla pieszych przez 
drogę krajową 82. Na to zgodę 
wyrazić musi zarządca drogi 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Pracow-
nicy GDDKiA ruszyli w teren  

i przy okazji sprawy z przej-
ściem dla pieszych dopatrzyli 
się nielegalnego płotu. Poinfor-
mowali Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Łęcz-
nej, a ten po wszczętej kontroli 
administracyjnej płot nakazał 
rozebrać. Gmina Puchaczów de-
cyzję wykonała.

Teraz Puchaczów płotu nie 
ma, a dodatkowo musi zapłacić 
105 tysięcy złotych naliczonych 
przez GDDKiA za nielegalne 
zajęcie pasa drogowego. I jak tu 
wymagać przestrzegania prawa 
od obywateli skoro sama władza 
lekceważy przepisy.
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Gmina złamała prawo

dok. ze str. 1

Zmiany w systemie kon-
traktowania leczenia oraz wi-
zja kolejnych strajków leka-
rzy rodzinnych były jednymi  
z tematów o których opowiadał 
wiceminister zdrowia Sławo-
mir Neumann podczas wizyty 
w Łęcznej.

W spotkaniu oprócz ministra 
uczestniczyli również Krzysztof 
Grabczuk, wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego, Magdalena 
Gąsior-Marek, posłanka na sejm 
RP oraz Krzysztof Bojarski, wice-
dyrektor szpitala w Łęcznej. Poja-
wili się na nim również starostowie, 
wójtowie, lekarze oraz mieszkańcy.

Minister mówił o swoich 
obawach dotyczących powtórze-
nia się pod koniec roku strajku 
lekarzy. Jak mówił punktem za-
palnym dla lekarzy rodzinnym 
może być zawieranie kontraktów 
na czas nieokreślony zamiast 
rocznych umów.

Nowością w systemie opieki 
mają być mapy zapotrzebowa-

nia. Na ich postawie Minister-
stwo Zdrowia oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia będą wiedzia-
ły w której części województwa 
jakie świadczenia są teraz i jakie 
będą za kilka lat potrzebne. Przy 
ich tworzeniu pod uwagę będzie 
brana demografia, dostępność le-
karzy, oraz wyniki kontaktów z 
lat poprzednich.

Rozmawiano też o pakiecie 
onkologicznym. Ministerstwo 
chwali się 80 tysiącami wysta-
wionych kart pacjenta onkolo-
gicznego. - System ma pewne 
niedociągnięcia, ale wszyscy się 
jeszcze uczymy. Z miesiąca na 
miesiąc funkcjonuje on coraz 
lepiej - wyjaśniał Sławomir Neu-
mann.

Minister odwiedził szpital w 
Łęcznej chwaląc jego dyrekcję. 
Powiedział, że dobry menadżer 
zawsze znajdzie sposób, na wy-
korzystanie kontraktu w całości 
jak dzieje się to w Łęcznej.
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Wiceminister w Łęcznej

W ramach profilaktyki 
zdrowotnej w Łęcznej można 
bezpłatnie zaszczepić dzieci 
urodzone w 2012 roku prze-
ciwko zakażeniom pneumoko-
kowym. Ilość refundowanych 
szczepionek jest ograniczona, 
o darmowym szczepieniu zde-
cyduje kolejność zgłoszeń. 

Na szczepienie powinien 
zgłosić się osobiście, z do-
kumentem potwierdzającym 
tożsamość oraz  zamieszkanie 
dziecka na terenie gminy Łęcz-
na, przynajmniej jeden z rodzi-
ców lub opiekun prawny. Zgło-
szenia przyjmuje przychodnia 
„SALMED”, przy ul. Obrońców 
Pokoju 9 w Łęcznej. Zapisy są 
prowadzone od 27 kwietnia. 
Informacji udzielają pracow-
nicy przychodni pod numerem 
telefonu: 81 752 18 04, w godz.  
8 do 18 lub pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej, w Re-
feracie Spraw Obywatelskich, 
pok. nr 6, tel. 81 752 05 64.

To bardzo cenna inicjaty-
wa bo pneumokoki  to bakte-
rie należące do najczęstszych 
przyczyn poważnych zakażeń 
bakteryjnych u dzieci. Często 
nie wywołują objawów choro-
by, mogą jednak równocześnie 
stanowić źródło zakażenia dla 
innych osób wrażliwych na 
zachorowanie. Pneumokoki 
najczęściej wywołują zapale-
nia górnych dróg oddechowych 
(ostre zapalenie ucha środko-
wego, zapalenie zatok przyno-
sowych), ale u niektórych dzie-
ci i osób dorosłych mogą po-
wodować ciężkie, zagrażające 
życiu zakażenia inwazyjne, do 
których należą: sepsa, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie płuc, zapalenie sta-
wów i inne.

Szczepienia przeciwko 
pneumokokom nie są obo-
wiązkowe. W Polsce bezpłatne  
i obowiązkowe są szczepienia 
przeciwko gruźlicy, wirusowe-
mu zapaleniu wątroby typu B 
(WZW B), błonicy, tężcowi, po-
lio (choroba Heinego-Medina), 
Haemophilus influenzae typu 
B (Hib), krztuścowi, różyczce  
i śwince. Niestety w całym kra-
ju rośnie liczba dzieci, którym 
rodzice odmawiają prawa do 
szczepień. 

Z danych Głównego In-
spektoratu Sanitarnego wynika, 
że w ubiegłym roku w Polsce 

było już ponad 12 tysięcy dzie-
ci, które nie przeszły wszystkich 
szczepień. W porównaniu do 
2013 roku, kiedy było ich 7,5 
tysiąca, to spory wzrost, chociaż 
w skali kraju to ciągle niespełna 
1 procent ogółu. Jeszcze gorzej 
jest w naszym regionie. W 2013 
roku w województwie lubel-
skim przeciwko odrze, śwince  
i różyczce zaszczepiono 97 proc. 
maluchów, w ubiegłym roku już 
tylko 79 proc. 

Taki wzrost jest zdecydo-
wanie niepokojący. Jeśli nadal 
liczba niezaszczepionych dzie-
ci będzie rosła, istnieje nawet 
groźba powrotu niektórych 
groźnych chorób. Sprawą zajęły 
się więc samorządy. Nie chodzi 
tylko o karanie rodziców, którzy 
nie chcą szczepić swoich dzie-
ci. Częstochowska rada miasta 
przyjęła 20 kwietnia dwa pro-
jekty uchwał, które uzależniają 
od szczepień uczestnictwo dzie-
ci w samorządowych żłobkach  
i przedszkolach. 

Pierwsza warunkuje przyję-
cie dziecka do miejskiego żłobka 
od przedstawienia zaświadczenia 
o wykonaniu obowiązkowych 
szczepień – dzieci nieszczepione 
z powodu osobistych przekonań 
rodziców nie będą przyjmowane. 
Druga uchwała dotyczy rekruta-
cji do przedszkoli – największą 
liczbę punktów, aż 36, komisja 
rekrutacyjna ma przyznawać 
dzieciom zaszczepionym (np. 
praca obojga rodziców daje „tyl-
ko” 18 pkt).

Obawy o powrót groźnych 
chorób nie są bezpodstawne. 
Rośnie na przykład liczba za-
chorowań na odrę. W 2010 r. 
w Polsce zanotowano 70 przy-
padków, w 2013 - 88, a w roku 
ubiegłym - już 110. Państwowy 
Zakład Higieny informuje, że  
w całej Europie występuje wzrost 
zachorowań na odrę właśnie  
z powodu rezygnacji ze szcze-
pień. Oprócz Niemiec (w Berli-
nie, gdzie w 2015 roku zachoro-
wało już ponad 600 osób, coraz 
częściej mówi się o epidemii) 
dzieje się tak m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Bułgarii, 
Hiszpanii, Włoszech, Szwecji 
oraz na Litwie. „New England 
Journal of Medicine” alarmo-
wał, że w 2013 r. na powikłania 
po odrze zmarło na świecie bli-
sko 146 tys. osób. 

(nor)

Zapomniane choroby wracają?

– przewodniczący Komisji In-
frastruktury, Inwestycji i Go-
spodarki Sejmiku Województwa 
Lubelskiego.

Przebudowany ma więc być 
odcinek drogi nr 820 od Łęcznej 
do Sosnowicy Dwór o długo-
ści 28,4 km. Kosztem 122 mln 
zł, w większości pochodzących  
z unijnego dofinansowania, 
przebudowana zostanie trasa 
prowadząca na jeziora, z której 
w sezonie turystycznym ko-
rzystają tysiące mieszkańców 
regionu. Rozbudowane zostaną 
też dwa odcinki drogi nr 829 
Łucka-Łęczna-Biskupice, bar-
dzo ważne dla ruchu nie tylko 
lokalnego. Pierwszy obejmuje 
prawie 7 km od Kijan do Łęcz-
nej, drugi 18,1 km od Łęcznej 
do Biskupic (będzie realizowany  

w pierwszej kolejności). Łączny 
koszt rozbudowy drogi nr 829 to 
51 mln zł z których aż 43 mln 
zł pochodzić będzie z funduszy 
unijnych. 

Nie tylko dla mieszkań-
ców Lublina istotne będą pra-
ce na dwóch odcinkach drogi 
wojewódzkiej nr 835 Lublin-
Wysokie-Biłgoraj-Grabownica 
Starzeńska, z których odcinek 
długości 17,1 km Piotrków-Wy-
sokie ma być ukończony już w 
2016 roku. Drugi, o długości 
28,1 km realizowany będzie 
pomiędzy Biłgorajem a granicą 
województwa lubelskiego.

Zakończone do 2016 roku 
mają być też prace przy budowie 
drogi wojewódzkiej nr 747 sta-
nowiącej dojazd do węzła „Ko-
nopnica” obwodnicy Lublina. 

(nor)

Nowe drogi wojewódzkie
dok. ze str. 1
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 SORTYMENT WĘGLA KLASA *
GJ/tona

CENA 
zł/tona bru o 

ORZECH LUZ 27 D 467,40   492,00

ORZECH BIG-BAG 27 D 526,44   551,04

GROSZEK LUZ 27 D 467,40   479,70

GROSZEK BIG-BAG 27 D 526,44   538,74

MIAŁ MIIA LUZ 22 D 332,10   344,40

MIAŁ MIIA BIG-BAG 22 D 350,55   362,85

MIAŁ MIIA LUZ 20 D 295,20   307,50

MIAŁ MIIA BIG-BAG 20 D 313,65   325,95

Ceny loco Bogdanka, aktualne na dzień emisji ogłoszenia, dotyczą odbiorców zwol-
nionych z podatku akcyzowego oraz pośredniczących podmiotów węglowych na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2011 Nr 108 poz. 626 z 
późn. zm.) Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kc.
* Pełna specyfikacja jakościowa sortymentów węgla dostępna jest w serwisie handlowym 
na stronie www.lw.com.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY WĘGLA tel. +48 81 462 55 80; tel. +48 81 462 53 00; fax +48 81 462 56 37; www.lw.com.pl; sprzedazw@lw.com.pl

NIE ZWLEKAJ

REDAGUJE: 
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu

Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl 
tel. 81 752 64 20 

Więcej informacji: www.powiatleczynski.pl

INWESTYCJE

KULTURA

TURYSTYKA

OŚWIATA
Szkoły Innowacji 2015

9 kwietnia w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie odbyła się kolejna gala wręcze-
nia Certyfikatów „Szkoła Innowacji”. Już po raz trzeci 
tytuł ten otrzymały placówki prowadzone przez Powiat 
Łęczyński: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół 
Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 
oraz Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. Certyfikaty 
otrzymują szkoły ponadgimnazjalne, które realizują 
nowatorskie pomysły, podejmują działania niestandar-
dowe i innowacyjne, aktywnie współpracują z otocze-
niem gospodarczym i społecznym, wspierają edukację 
praktyczną, promują przedsiębiorczość i kreatywność 
uczniów oraz realizują współpracę międzynarodową. 
W maju rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadgim-
nazjalnych. Z ofertą edukacyjną i profilami kształcenia 
powiatowych szkół można zapoznać się na ich stronach 
internetowych.

Współpraca z Białorusią

Intensywnie rozwija się współpraca Powiatu Łęczyń-
skiego z Rejonem Lachowickim na Białorusi. Aktualnie 
dotyczy ona przede wszystkim oświaty i kultury. W Ze-
spole Szkół Rolniczych w Kijanach przebywają uczniowie 
ze Szkoły Rolniczej w Lachowiczach, którzy w okolicznych 
gospodarstwach szkółkarskich odbywają 4-tygodniowe 
praktyki. W marcu grupa dzieci z Lachowicz razem  
ze swoimi rówieśnikami z całego województwa rywalizo-
wała w Halowym turnieju piłki nożnej o puchar Starosty 
Łęczyńskiego w kategorii orlik starszy rocznik 2004  
i młodsi, który odbył się w Łęcznej. W styczniu podczas 
pobytu delegacji z powiatu łęczyńskiego na Białorusi,  
porozumienia z Lachowiczami zawarły również Gminy 
Ludwin i Puchaczów. Efektem zawartych umów był m.in. 
występ zespołu z Białorusi podczas „Tłustego Czwartku” 
w Ludwinie.

Wycinanki Wielkanocne

27 marca w Centrum Kultury w Łęcznej rozstrzygnięto XIX edycję powiatowego konkursu 
plastycznego ,,Symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych”. Na konkurs wpłynęło 396 prac 
(z 34 placówek oświatowych i kulturalnych), z których 252 zakwalifikowano na wystawę 
pokonkursową. Wśród przedszkolaków najlepszą pracę przygotowała Julia Medyńska 
(Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej). W kategorii klasa I – III zwyciężył Sebastian Ba-
łaszek (Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej), klasa IV – VI Paulina Kiszczak (Szkoła Podstawowa  
w Zofiówce), gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - Magdalena Krysa (Gimnazjum nr 1 
w Łęcznej) i Dorota Stachura (Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach).

Powiatowi laureaci konkursów 

W kwietniu Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej przeprowadziła etap powiatowy 
kilku konkursów wojewódzkich. W ramach IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla 
Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do życia” do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:  Oliwia 
Gańska z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, Mateusz Wrzyszcz z Gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Podczas 
Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2015 nasz powiat będą repre-
zentowali: „Liberum Veto” z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz grupa „Zezula” ze Szkoły 
Podstawowej w Zezulinie. Do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Śpiewający słowik” nominowani zostali: Adrianna Kapała (Zespół Szkół w Puchaczowie), 
Martyna Styś (Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie), Michał Smyk (Szkoła Podstawowa  
w Piasecznie). Wszystkim laureatom życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim.

Ruszają remonty dróg

Powiat Łęczyński prowadzi aktywną współpracę z gminami 
w zakresie inwestycji drogowych. W maju zostanie ogłoszony 
przetarg, a do końca lipca wyremontowany 2,5 km odcinek drogi 
powiatowej Kijany – Karolin – Witaniów. Koszt inwestycji to ok. 
800 tys. zł (Powiat – 400 tys. zł, Gminy Łęczna i Spiczyn po 200 
tys. zł). Do końca czerwca przy udziale finansowym Powiatu (50 
tys. zł) i Gminy Puchaczów (50 tys. zł) planowana jest przebudowa 
skrzyżowania w Ostrówku. W maju Powiat i Gmina Milejów podpi-
szą porozumienie, na podstawie którego za kwotę ok. 200 tys. zł 
zostanie przeprowadzony remont 700 m drogi powiatowej Kolonia 
Ostrówek – Białka (Powiat Łęczyński – 100 tys. zł, Gmina Milejów 
– 100 tys. zł). Gminy będą również partycypowały finansowo w 
remoncie ok. 1700 m „schetynówki” – droga powiatowa 1625 
Cyców – Nadrybie – Kaniwola – Uciekajka – Dąbrowa. Wartość 
prac remontowych na tym odcinku to ok. 1,6 mln zł, przy czym 
50% kosztów pokrywa budżet państwa, 500 tys. Gmina Cyców, 200 
tys. Powiat Łęczyński, 100 tys. Gmina Ludwin. W maju zostanie 
ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, a realizacja  
i rozliczenie inwestycji planowane jest do końca roku. 

Aktualnie trwają również rozmowy z gminami na temat 
4-letniego programu remontów i przebudów dróg powiatowych. 
Ustalana jest kolejność remontów – w pierwszej kolejności 
będą brane pod uwagę najbardziej zdegradowane odcinki dróg. 
Przewidywana jest partycypacja finansowa w stosunku 50:50 
(50% - Powiat, 50% - gmina). Wspólnie z gminami ustalana jest 
również kolejność składania przez Powiat wniosków do Woje-
wody o dofinansowanie kolejnych „schetynówek” przy udziale 
finansowym gmin.

Majówka na Pojezierzu

Jak co roku w maju na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim czeka na nas wiele 
atrakcji. Nie zabraknie ciekawych imprez plenerowych dla całych rodzin, a amatorów 
aktywnego wypoczynku zapraszamy na spływy kajakowe, rajdy rowerowe oraz spacery 
ścieżkami przyrodniczymi Poleskiego Parku Narodowego. 

1 maja - Kameralny Rajd Rowerowy, otwarcie Bazy Rowerowej w Jaszczowie, otwarcie 
sezonu w Słowiańskim Grodzie 
2 maja - Dzień Hutnika w Dubecznie, Wiosenny kiermasz roślin ozdobnych (targowisko 
w Ludwinie)
2, 9, 16 maja - warsztaty plastyczne w Domu Tradycji Ludowej (Stara Wieś)
1-3 maja - Majówka Poleska w Kołaczach
1-3 maja - Wiosenny spływ kajakowy rzekami Polesia, spływ kajakowy Łęczna - Zawieprzyce 
7 maja - XV Bieg o uśmiech wiosny (Piaseczno)
9 maja - regionalne otwarcie sezonu kajakowego na Wieprzu (Jaszczów)
11 maja - Spotkania z historią w Słowiańskim Grodzie (dla grup zorganizowanych)
17 maja - Historyczna Majówka w Zawieprzycach
21-24 maja - obchody 25 - lecia Poleskiego Parku Narodowego
24 maja - Koncert Pieśni Prawosławnych w Dratowie
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Przegląd Cycowa

LKS Błękit Cyców powstał w lipcu 1983 roku dzięki stara-
niom Mariana Bartniczuka, Krzysztofa Mastalerza, Zdzisława 
Świecy, Romana Świecy, Jacka Żuka. Utworzono sekcje piłki 
nożnej juniorów i seniorów oraz piłki siatkowej. 

Klub rozgrywki rozpoczął w A klasie Chełmskiego Związku 
Piłki Nożnej później awansował do klasy okręgowej (V liga). W 
1999 roku klub zawiesił  działalność, został reaktywowany w 2003 
roku i rozpoczął rozgrywki w B klasie Lubelskiego Związku Piłki 
Nożnej, w 2005 roku awans do A klasy, w 2014 roku drużyna senio-
rów awansowała do Klasy Okręgowej Lubelskiego Związku piłki 
Nożnej. W chwili obecnej drużyna seniorów liczy 23 zawodników 
z grającym trenerem Rafałem Wejem. Bieżącym celem drużyny se-
niorów jest utrzymanie w klasie okręgowej. Wyniki drużyny senio-
rów w rundzie wiosennej:
Piaskovia Piaski- Błękit Cyców 1:0
Błękit Cyców-  Perła Borzechów 2:2
KS Dąbrowica- Błękit Cyców 2:2
Błękit Cyców-  Iskra Krzemień 3:5
Hetman Gołąb- Błękit Cyców 2:1

Skład drużyny seniorów:
Aftyka Kamil, Bedliński 

Łukasz, Chałupnik Sławo-
mir, Charytanowicz Norbert, 
Cyfra Paweł, Leszczyński 
Daniel, Lis Konrad, Łukie-
wicz Mateusz, Pranagal Pa-
weł, Rutkowski Marcin, Si-
dorowski Bartosz, Sidorow-
ski Szymon, Socha Łukasz, 
Trześniak Kamil, Wej Rafał, 
Zawrotniak Cezary, Zalewski 
Sylwester, Zawrotniak Karol, 
Serafin Mateusz, Gregoro-
wicz Michał, Janowski Rafał, 

Michoń Paweł, Kasprzak Adam.
Większe sukcesy osiągnęły drużyny młodzieżowe, które były 

zawsze w czołówce lig młodzieżowych. Do największych sukcesów 
należy zaliczyć:

 - 2006 roku zdobycie mistrzostwa Lubelskiej Ligi Trampkarzy 
Starszych,

-  2007 roku zdobycie mistrzostwa Lubelskiej Ligi Juniorów 
Młodszych.

Obecnie drużyna juniorów młodszych zajmuje I miejsce w Lu-
belskiej lidze Juniorów Młodszych. Trenerem juniorów jest Marcin 
Rutkowski. W rozegranych meczach w rundzie wiosennej uzyskała 

wyniki:
Ludwiniak Ludwin –     Błękit Cyców     5:1
Błękit Cyców          - LKS Kamionka 5:1
KS Ciecierzyn          - Błękit Cyców      0:9

Skład drużyny juniorów:
Bednaruk Jarosław, Brzozowiec Jakub, Cywko 

Szymon, Cywko Jakub, Huzarek Mateusz, Jastrzębski 
Daniel, Kisiel Radosław, Kociuba Kacper, Krząstek 
Mariusz, Łukiewicz Kacper, Marcinek Marcin, Nie-
wiadomski Sebastian, Niewiadomski Jakub, Nowak 
Jakub, Piech Rafał, Rejmak Kamil, Stadnik Bartło-
miej, Świeca Piotr, Szabała Patryk, Szewczak Karol, 
Wnętrzak Dawid, Źrubek Kamil.

Klub jest w trakcie tworzenia drużyny „Orlik”, 
która rozpocznie zmagania w sezonie 2015/2016.

W roku 2014 wykonano modernizację płyty bo-
iska, wymianę ławek, wymianę ekranów boiskowych. 

Głównym sponsorem klubu jest Gmina Cyców.

Sportowa wizytówka

Były nauczyciel z technikum 
w Łęcznej został skazany przez 
Sąd Okręgowy w Lublinie za ob-
razę Polski, narodu i obecnego 
prezydenta.

Grzegorz J. to mieszkaniec 
Łęcznej. Przez wiele miesięcy na 
ogólnopolskich forach obrażał 
głowę państwa, naród i mieszkań-
ców Polski. Wulgarne wpisy nie 
nadają się do cytowania. Mężczy-

zna otrzymał już dwa wyroki za 
swoje postępowanie. W jednym 
sąd ukarał go 10 miesiącami kary 
w zawieszeniu, a w drugim wyda-
nym niedawno na rok więzienia 
w zawieszeniu na trzy lata oraz 
obowiązkowy odwyk od swojego 
internetowego nałogu.

Biegli nie mieli wątpliwości, 
że mężczyzna wiedział co robi  
i jest poczytalny.                     GK

Nieokrzesany nauczyciel
Mandaty w wysokości  

7 tysięcy złotych za uchybie-
nia sanitarne, głównie za ob-
rót towarami niewłaściwej 
jakości nałożył na przedsię-
biorców Sanepid z Łęcznej. 
Sekcja higieny żywności, ży-
wienia i przedmiotów użytku 
w 2014 roku miała na oku 670 
obiektów żywieniowo-żywno-
ściowych. W ramach nadzoru 
przeprowadzono w nich 509 
kontroli.

Mandaty nakładano za 
m.in. nieprzestrzeganie przez 
personel obowiązujących wy-
mogów higieniczno-sanitarnych 
w produkcji i obrocie środkami 
spożywczymi, za nieprzestrze-
ganie zakazu palenia papiero-
sów, za niewdrażanie procedur 
i brak identyfikacji dostawców 
żywności.

Kontrole prowadzone były 
z urzędu, ale także na wniosek 

i wskutek interwencji klientów. 
Wspomniana sekcja HŻŻiPU 
prowadziła działania i interwen-
cje dotyczące monitorowania 
wycofywania z obrotu zakwe-
stionowanych przedmiotów 
użytku i środków spożywczych 
takich jak mielonki, morele, róż-
ne rodzaje mąki, otręby pszen-
ne, pieczarki itp. Towary te były 
skażone bakteriami salmonelli, 
miały przekroczone normy rtę-
cią, siarki, orchatoksyn oraz 
wielu innych substancji.

Sekcja higieny żywności, 
żywienia i przedmiotów użytku 
kontrolowała również prawidło-
wość oznaczeń towarów produ-
kowanych na terenie powiatu. 
Część towaru po kontroli nale-
żało prawidłowo oznakować.

Jeśli widzisz nieprawidło-
wości dzwoń i reaguj. Telefon 
do Sanepidu w Łęcznej  tel./fax 
081 7523167                        GK

Sanepid karze przedsiębiorców

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 roku w 
Warszawie. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, dzia-
łacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania war-
szawskiego, więzień PRL, internowany w grudniu 1981 roku. 
Dwukrotnie minister spraw zagranicznych (w rządzie Józefa 
Oleksego, jako tzw. minister prezydencki desygnowany przez 
Lecha Wałęsę oraz w rządzie Jerzego Buzka), ambasador RP w 
Austrii, senator IV kadencji, od 2007 sekretarz stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów. Kawaler Orderu Orła Białego.

W czasie okupacji hitlerowskiej zatrzymany na Żoliborzu 
podczas łapanki trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz (numer obozowy 4427). Po zwolnieniu nawiązał kon-
takt z ZWZ, a w 1942 roku został żołnierzem Armii Krajowej. 
Pracował w Wydziale Informacji Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej AK. Zaangażował się w działalność Tymczaso-
wego Komitetu Pomocy Żydom „Żegota”, działającego następnie 
jako Rada Pomocy Żydom „Żegota” przy Delegacie Rządu RP na 
Kraj. Uczestnik powstania warszawskiego, odznaczony rozkazem 
gen. Antoniego Chruściela „Montera” Srebrnym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami; mianowany przez dowódcę AK gen. Tadeusza Komo-
rowskiego „Bora” na stopień podporucznika, następnie odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych.

Po ujawnieniu się podjął współpracę z Główną Komisją Ba-
dania Zbrodni Niemieckich w Polsce, a także rozpoczął pracę w 
redakcji „Gazety Ludowej” – centralnego organu prasowego PSL 
Stanisława Mikołajczyka. Wkrótce wstąpił też w szeregi PSL. 
Działalność dziennikarska i polityczna spowodowała fałszywe 
oskarżenia o szpiegostwo, aresztowanie a w końcu uwięzienie.  
W marcu 1955 orzeczeniem Najwyższego Sądu Wojskowego zo-
stał uznany za niesłusznie skazanego.

Represje i więzienie nie osłabiły jego aktywności społecznej. 
Wrócił do działalności publicystycznej, redakcyjnej i politycznej. 
Lata 70. i 80. ubiegłego wieku związały go z Lubelszczyzną. W la-
tach 1973–1982 i 1984–1985 prowadził, jako starszy wykładowca 
w Katedrze Historii Nowożytnej Polski, wykłady historii najnow-
szej, ze szczególnym uwzględnieniem wojny i okupacji, na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Dużo później, bo w 2007 roku 
Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nadał 
mu tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II – „pragnąc wyrazić szacunek i uznanie dla 
działalności Profesora Władysława Bartoszewskiego, który jako 
uczony, polityk i społecznik, wrażliwy i zatroskany, krytyczny, ale 
życzliwy, swym zaangażowaniem służy Polsce, nauce i prawdzie, a 
nade wszystko służy człowiekowi”.

Cześć jego pamięci.

W wieku 93 lat w piątek 24 kwietnia zmarł 

prof. Władysław Bartoszewski

Rzeczywiście Polska Agen-
cja Żeglugi Powietrznej zamie-
rza w Porcie Lotniczym Lublin 
stworzyć bazę dla techników i 
kontrolerów lotu, rozbudować 
wieżę modułową i podwyższyć 
kategorię systemu ILS. Dzięki 
stworzeniu bazy techników i 
kontrolerów w Świdniku, Port 
Lotniczy Lublin nie będzie już 
musiał współpracować z Rze-

szowem. Jeszcze w tym roku 
mają zostać wydane trzy pierw-
sze licencje. W 2016 r. ma być 
już 13 kontrolerów, rok później 
– 15, a docelowo 23. Nabory już 
się zaczęły. 

Docelowo system ILS będzie 
miał drugą kategorię, która pozwo-
li lądować samolotom w gorszych 
warunkach atmosferycznych. 

Komunikacyjne zapowiedzi
Obietnice dotyczące wyprowadzenia Lubelszczyzny z ko-

munikacyjnego wykluczenia wyglądają bardzo obiecująco. 
Lotnisko ma dostać nowe elementy do systemu nawigacyjnego 
umożliwiające lądowanie w złych warunkach, a liczba nowych 
i starych połączeń powinna zdecydowanie wzrosnąć. Zgodnie z 
planem mamy też mieć możliwość szybkiej podróży samocho-
dem do Warszawy po nowej drodze szybkiego ruchu, a na do-
datek kolejarze też obiecują tylko półtoragodzinną podróż luk-
susowym pociągiem do stolicy. Entuzjazm trochę opada kiedy 
poznajemy szczegóły.

dok. na str. 6

Kolejny rodzinny „Kameral-
ny Rajd Rowerowy” odbędzie się 
1 maja 2015 r. Tym razem z Łęcz-
nej jedziemy do Jaszczowa, gdzie 
odbędzie się piknik związany z 
otwarciem Bazy Rowerowej na 
terenie Ośrodka Rekreacyjnego 
przy szkole podstawowej w Jasz-
czowie. Tam w godzinach 12.00 
- 15.00 do dyspozycji uczestni-
ków rajdu będą boiska sportowe, 
plenerowa siłownia, nie zabrak-
nie też poczęstunku, konkursów 
oraz gier i zabaw dla dzieci. 
Zainteresowane osoby w drodze 
powrotnej w godz. 16.00 - 21.00 
będą mogły wziąć udział w pikni-
ku historycznym w Słowiańskim 
Grodzie w Wólce Bieleckiej.

Zbiórka uczestników raj-
du do godz. 10.00 na parkingu 
przy sklepie Jysk, ul. Polna 35 w 
Łęcznej. Powrót ok. godz. 17.00. 
Trasa rajdu: Łęczna – Jaszczów 
– Łęczna (ok. 50 km). Na trasie 
planowanych jest kilka przystan-
ków. Najważniejsze punkty na 
trasie: Łęczna – Ciechanki Łań-
cuchowskie – Łańcuchów – Ka-
jetanówka  – Zalesie – Antoniów 
– Starościce – Jaszczów – Białka 
– Maryniów – Ostrówek – Cie-
chanki Łańcuchowskie – Łęczna.

Organizatorem rajdu jest 
Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„Polesia Czar”. Rajd współfinan-
sowany ze środków Powiatu Łę-
czyńskiego.

IV Kameralny Rajd Rowerowy
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W czasach PRL w budow-
nictwie mieszkaniowym wielo-
rodzinnym dominowała wielka 
płyta – do dziś w takich budyn-
kach ciągle mieszka 12 mln ro-
daków; w indywidualnym beton 
komórkowy i różne silikaty, 
popularnie zwane suporkami 
i pustakami. W III RP do łask 
wróciła też tradycyjna cegła 
ceramiczna we wszystkich od-
mianach. Z upływem lat zaczęło 
jednak rosnąć  zapotrzebowanie 
na budownictwo ekologiczne. 
Coraz więcej ludzi chce miesz-
kać w zdrowym dla siebie i bli-
skich domu. Jednocześnie chce 
także aby dom był możliwie naj-
bardziej komfortowy a koszty 
użytkowania jak najniższe.

Wśród wielu dostępnych 
dzisiaj materiałów jednym z 
najchętniej wybieranych w bu-
downictwie ekologicznym jest 
drewno, stosowane zarówno 
do konstrukcji szkieletowych, 
jak i do wykończenia elewacji. 
Projektanci i producenci ma-
teriałów budowlanych propo-
nują nam jednak coraz to nowe 
technologie. Jedni 
zwracają się do wy-
tworów chemii, inni 
wracają do starych, 
sprawdzonych przed 
wiekami materiałów. 
Wśród tych ostatnich 
coraz częściej mówi 
się o zwykłej słomie.

W Polsce po-
wstało takich domów 
już kilkadziesiąt, na 
zachodzie Europy 
można je liczyć w ty-
siącach. Dom ze sło-

my dzięki wysokiej izolacyjności 
słomy znacząco obniży przyszłe 
rachunki za ogrzewanie czy kli-
matyzację, bo słoma pozwala na 
zatrzymanie wewnątrz budynku 
ciepła w zimie a chłodu w lecie. 
Budując ściany o grubości 45cm 
możemy spełnić nie tylko coraz 
ostrzejsze normy dla nowych 
budynków, ale również wzno-
sić domy energooszczędne czy 
pasywne! Ponadto  szczególne 
właściwości tynków wapiennych 
i glinianych, które stosuje się na 
ściany ze słomy, powodują, że 
budynek potrafi „oddychać”, a 
zatem regulować wilgotność w 
pomieszczeniu. A to  wpływa na 
nasze błony śluzowe, zwiększa 
odporność organizmu i samopo-
czucie. Poza tym takie tynki są 
antystatyczne – nie przyciągają 
kurzu, dlatego są szczególnie po-
lecane alergikom. Do tego domy 
ze słomy mogą być znacząco tań-
sze szczególnie gdy wybudujemy 
je przy udziale pracy własnej.

- Buduję już pierwsze takie 
domy na Pojezierzu Łęczyńsko-
Włodawskim – mówi Piotr So-

boń, właściciel firmy „Naturalne 
Budownictwo”, która zajmuje 
się projektowaniem i budową do-
mów ekologicznych. Na począt-
ku jest duży sceptycyzm, bo lu-
dzie uważają, że dom o ścianach 
ze słomy jest nietrwały, łatwopal-
ny i … zjedzą go myszy. To mity. 
Co do trwałości to jeden z pierw-
szych takich budynków powstał 
we Francji w 1921 roku i stoi do 
dziś co można zobaczyć na zdję-
ciach na stronie: www.Natural-
neBudownictwo.pl. Odporność 
ogniową ścianie daje natomiast 
tynk gliniany o grubości około 
5cm. Według badań wykonanych 
przez (American Society for Te-
sting and Materials) taka ściana 
wytrzymuje działanie ognia przez 
ponad dwie godziny co w zupeł-
ności spełnia wymagania prze-
ciwpożarowe. Trudność zapale-
nia słomy wynika również z du-
żego jej sprasowania. Gryzonie 
są zmorą wszystkich technologii 
nie tylko tych naturalnych. Myszy 
słomy nie jedzą, a przed budową 
gniazd chroni warstwa tynku gli-
nianego lub wapiennego. Można 
też dodatkowo zastosować siatkę 
stalową podtynkową w dolnej 
części ściany.

Kto wie, może 
właśnie w naszym 
regionie rozpocznie 
się moda na domy 
ze słomy? Wszyst-
kich zainteresowa-
nych budownic-
twem ekologicznym 
odsyłamy po więcej 
informacji do Pio-
tra Sobonia, e-mail 
kontakt@naturalne-
budownictwo.pl, tel. 
500-286-738.

t.spons. 

Dom ze słomy?

Zagwarantowałby również wysoki 
poziom zatrudnienia nie tylko w 
zakładach w Świdniku, ale też w 
przedsiębiorstwach z Lubelszczy-
zny i całego kraju ...”.

Trudno coś do tego dodać. Na 
całej Lubelszczyźnie zostały już tylko 
trzy poważne zakłady przemysłowe: 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., 
PZL „Świdnik” i Grupa Azoty Pu-
ławy. Jak ich obecność wpływa na 
nasz region najdobitniej świadczy 
fakt, że w powiatach łęczyńskim, 
puławskim i świdnickim przeciętne 
wynagrodzenia pracowników brutto 
należą (z Lublinem) do najwyższych 
w województwie. Zakłady te dają nie 
tylko pracę ale także budują popyt we 
wszystkich innych dziedzinach życia 
gospodarczego. 

Nie chcę spekulować czy decy-
zję można jeszcze zmienić. Chciał-
bym natomiast zwrócić uwagę, że 
świdnicki zakład ma jeszcze szan-

sę na lukratywny kontrakt. Jest nią 
kolejny konkurs, tym razem na ma-
szynę szturmową. Koncern Agusta-
Westland, właściciel PZL-Świdnik, 
może tu zaoferować śmigłowiec 
AW 129 ”Mangusta”. Zakupu 51 
egzemplarzy tej maszyny w wersji 
T 129 dokonali na przykład Turcy 
w opcji montażu w ich fabryce. 

Konkurenci też są groźni. Apa-
che – AH-64E Guardian przez fa-
chowców uznawany jest za najlep-
szy śmigłowiec szturmowy świata. 
Niewiele ustępuje mu EC665 Tiger, 
który posiada  elementy technologi 
stealth, obniżające możliwość wy-
krycia śmigłowca, niesamowitą 
zwrotność oraz szeroką wielozada-
niowość. Obie maszyny są jednak 
bardzo drogie bo jeden egzemplarz 
każdej z tych maszyn może koszto-
wać ok. 50 mln dolarów. Do tego są 
bardzo kosztowne w eksploatacji. 
Na przykład Tiger ma najwyższą 
skuteczność, kiedy jest uzbrojony 
w pociski PARS 3 LR, a jedna taka 
rakieta kosztuje kilkakrotnie wię-
cej niż, też nietanie, amerykańskie 
AGM-114 Hellfire. 

Co prawda włoska maszyna 
nie należy do najnowszych i jest sła-
biej opancerzona niż wspomniani 
konkurenci ale ma dwa niezaprze-
czalne atuty: jest ponad dwa razy 

tańsza i już dzisiaj jedna z jej wersji 
jest przystosowana do używania 
przeciwpancernych pocisków ra-
kietowych  Rafael ”Spike”, które są 
już na wyposażeniu polskiej armii. 
Do tego jej odmianę Rafael ”Spi-
ke-LR” produkują nasze zakłady 
ZM MESKO. Rozpoczęcie produk-
cji ich odmiany lotniczej, cięższej  

i o większym zasięgu, nie byłoby pro-
blemem, co zresztą proponował nam 
już Izrael kilka lat temu. Takie rozwią-
zanie dodatkowo obniża koszty eks-
ploatacji szturmowca bo w każdym 
innym przypadku trzeba by adapto-
wać helikopter do innego uzbrojenia 
lub kupować nowe rakiety.

Dla cywila sprawa wydaje się 
oczywista. Co jednak zrobią woj-
skowi? Wybierając śmigłowiec 
wielozadaniowy pominęli ofertę 
AW149 – bezsprzecznie najnow-
szego i najnowocześniejszego 
helikoptera. Czy teraz wybierając 
szturmowiec nie zechcą właśnie 
bardzo drogiej ale supernowocze-
snej maszyny? 

Dlatego czas już teraz zacząć 
budować koalicję i rozpocząć 
walkę o przyszłość świdnickiego 
zakładu lotniczego. Sojuszników 
należy szukać wśród miejscowych 
polityków aby ponad podziałami 
działali na rzecz regionu który re-
prezentują, a przede wszystkim po 
prostu wśród ludzi – mieszkańców 
województwa. Powszechny spo-
łeczny ruch na rzecz obrony PZL-
Świdnik organizowany już dziś 
być może dałby efekty. Po wybo-
rze wojskowych będzie za późno.

Ryszard Nowosadzki
ps. We wspólnym stanowisku pię-
ciu związku zawodowych działa-
jących w PZL-Świdnik, przedsta-
wionym 23 kwietnia w Świdniku, 
związkowcy domagają się „upu-
blicznienia wyników prac komisji 
przetargowej oraz podjęcia kroków 
przez rząd oraz prezydenta RP, 
zmierzających do zmiany składu 
komisji przetargowej, ponownego 
przeanalizowania złożonych ofert 
z uwzględnieniem równego trak-
towania oferentów oraz dania im 
szansy praktycznego potwierdze-
nia możliwości oferowanych śmi-
głowców”.

Nie wszystko stracone?
dok. ze str. 1 Gminy Łęczna i Pucha-

czów, jak większość samorzą-
dów w kraju, wykłada duże 
pieniądze na naukę dzieci  
i młodzieży. Środków z rządo-
wych subwencji oświatowej 
nie wystarcza, są dokładane ze 
środków własnych gmin. Tak 
jest w przypadku 99 proc. miast 
powiatowych oraz 97 proc. ma-
łych miast i gmin wiejskich. 

Wydatki na oświatę to zde-
cydowanie największa pozycja 
w budżecie samorządów. Fi-
nansowanie przedszkoli i szkół 
powinno być oparte na prze-
kazywanej z budżetu państwa 
subwencji oświatowej. Niestety 
kwota subwencji nie wystarcza 
na pokrycie kosztów utrzymania 
szkół. Gminy muszą na ten cel 
dopłacać czerpiąc ze środków 

własnych, często kosztem re-
alizacji innych zadań. Budowy 
dróg czy remontów.

Jak policzyło pismo samo-
rządu terytorialnego „Wspólno-
ta” Łęczna dopłaca do subwen-
cji, średnio na jednego ucznia, 
ponad 3954 zł rocznie (średnia 
z lat 2010-2013). Tak wysokie 
dopłaty zakwalifikowały miasto 
na 7 miejscu spośród ponad 300 
podobnych. Jeszcze więcej, bo 
aż 7084 zł (średnia z lat 2009-
2012) dopłacała gmina Pucha-
czów, co dawało jej 4 pozycję 
wśród gmin wiejskich najwięcej 
łożących na oświatę w kraju. 

Czy tak wysoka pozycja w 
rankingu to powód do radości? 
Trudno powiedzieć. Dokłada-
my jako samorząd miliony do 
szkół kosztem innych inwestycji 

czy budżetowych zadań. Są w 
kraju gminy, którym subwencja 
wystarcza lub ich „dopłata” jest 
niewielka. Dopłacający więcej 
powodują, że młodzież ma bli-
żej do szkół, być może oferuje 
się im lepsze warunki do nauki 
niż uczniom z innych zakątków 
kraju. Z drugiej strony samorzą-
dy w całym kraju z różnych po-
wodów zamierzają w tym roku 
zlikwidować 100 szkół pod-
stawowych, 23 gimnazja oraz 
zlikwidować lub wygasić 169 
szkół ponadgimnazjalnych; 14 
szkół ma być przekształconych 
w filie, a 4 wyłączone z zespo-
łów - wynika z danych MEN 
udostępnionych PAP.

Coś za coś. W tegorocznym 
budżecie Łęcznej wydatki na 
oświatę stanowią ponad 33 mi-
liony czyli 49 proc. wszystkich 
wydatków.

BD

Miliony na oświatę

tak by to policjanci wykonywali 
m.in. dodatkowe patrole.

Sposób funkcjonowania 
straży miejskich wielokrotnie 
krytykowały też raporty NIK. 
Ze sprawozdań sporządzanych 
na przestrzeni wielu lat wynika, 
że najmniej zajmują się tym do 
czego pierwotnie straże zostały 
powołane, czyli „ochroną spo-
koju i porządku w miejscach 
publicznych”, a coraz więcej 
„porządkiem i kontrolą ruchu 
drogowego”. Po kontroli w 2014 
roku NIK stwierdził wprost: 
„Zaangażowanie strażników 
gminnych i miejskich w obsługę 
fotoradarów, zwłaszcza przeno-
śnych, jest podyktowane w wielu 
wypadkach nie tyle służbą na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, co przede wszystkim 
chęcią pozyskiwania pieniędzy 
do gminnej kasy”. 

O ile te uwagi nie odnosiły 
się bezpośrednio do strażników z 
Łęcznej, to również ubiegłorocz-
na kontrola funkcjonowania miej-
skich monitoringów, która objęła 
gród dzika, dała wiele powodów 
do refleksji. W pokontrolnym ra-
porcie NIK znalazły się mocne 

sformułowania. Stwierdzono, że 
„w Łęcznej nie zapewniono obsługi 
miejskiego systemu monitoringu w 
czasie, gdy prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzeń, którym miał 
przeciwdziałać, było największe 
tj. w godzinach nocnych oraz dni 
wolne od pracy, pomimo że na 
taką potrzebę wskazywała anali-
za zagrożeń”, a ponadto „nierze-
telnie ewidencjonowano awarie  
i usterki systemu. Analiza zapi-
sów w prowadzonej dokumentacji 
nie pozwoliła na ustalenie okre-
sów nieaktywności monitoringu,  
w tym poszczególnych kamer” 
oraz „w Łęcznej na ogólną liczbę 
1.327 zaobserwowanych zdarzeń 
złożyły się się m.in. trzy zdarzenia 
w ruchu drogowym i 1.219 (92 
proc.) nieprawidłowego parko-
wania, o których informacje były 
przekazywane Straży Miejskiej”.

Uwagi te dotyczyły co 
prawda okresu 2010-2012,  
a po ich opublikowaniu nastą-
piła zmiana komendanta straży, 
jednak personalne roszady nie 
mogły usunąć najpoważniej-
szego mankamentu zauważo-
nego przez NIK: „W latach 
2010–2012 o udostępnienie za-
pisów z kamer (...) zwróciły się 

na piśmie Policja (w 17 przy-
padkach) oraz Sąd Rejonowy 
w Łęcznej (jeden wniosek). Tyl-
ko w pięciu przypadkach Straż 
Miejska przekazała nagrania. 
W pozostałych sytuacjach brak 
było zapisów z uwagi na usunię-
cie nagrania po upływie okresu 
ich przechowywania, awarię 
systemu i jego wyłączenie. We-
dług informacji Komendanta 
Powiatowego w żadnym z pięciu 
przypadków, w których przeka-
zano Policji nagrania (...) nie 
przyczyniły się one do ustalenia 
sprawców. Głównym powodem 
była słaba jakość zapisów ...”  
Mówiąc prosto cały monitoring 
w żaden sposób nie wpłynął na 
poprawę bezpieczeństwa w mie-
ście, a udokumentowana praca 
strażników sprowadziła się do 
wypisania mandatów za złe par-
kowanie.

Decyzję o dalszych lo-
sach formacji straży miejskiej  
w Łęcznej podejmą radni. Po-
stanowią o losie siedmiu funk-
cjonariuszy kosztujących miasto 
ok. pół miliona złotych rocznie. 
Podejmą też rozstrzygnięcie  
o dalszym kształcie ochrony 
spokoju i porządku mieszkań-
ców Łęcznej.

Ryszard Nowosadzki

Łęczna bez straży?
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Służyć temu będzie m.in. radar 
wtórny, który zostanie wybudowany 
w Baranowie Sandomierskim. Ma-
jąc zasięg 300 kilometrów obejmie 
swoim działaniem również lotnisko 
w Świdniku. Jednak aby tak się stało 
system musi przepracować trzy tysią-
ce godzin w pierwszej kategorii. Do-
piero potem, w porozumieniu z Urzę-
dem Lotnictwa Cywilnego można go 
będzie dopuścić do drugiej kategorii.

Rozwojowi sprzyja też fakt 
otworzenia przez węgierskiego prze-
woźnika Wizz Air bazy na lotnisku. 
Od września na naszym lotnisku bę-
dzie stacjonował jeden Airbus 320. 
Jego załoga będzie liczyła 35 osób. 
Wizz Air będzie też miał swoje biu-
ro na terenie portu. Po uruchomieniu 
tej bazy Wizz Air będzie wykonywał 
co najmniej trzy rotacje na dobę. Dla 
Portu Lotniczego Lublin będzie to 
oznaczało wydłużenie czasu pracy 
i większą dostępność lotniska dla 
innych przewoźników i samolotów 
prywatnych. Dla pasażerów nowe 
połączenia do Brukseli, Glasgow i 
Doncaster.

Wcześniej, bo 21 maja Wizz 
Air zainauguruje połączenia do 
Sztokholmu. Od połowy września 

Komunikacyjne zapowiedzi
do Brukseli polecimy w poniedział-
ki i piątki, do Glasgow w środy i 
niedziele. Jesienią zwiększy się też 
liczba lotów na dwóch dotychcza-
sowych trasach. Do Londynu Luton 
samoloty będą latać nie pięć, a sie-
dem razy w tygodniu, a do Oslo – 
cztery zamiast trzech.

Nad lotniskiem wisi jednak 
miecz kar ze strony Unii Europej-
skiej. Komisja Europejska  wsz-
częła bowiem procedurę zwrotu 
od Portu Lotniczego Lublin ok. 
20 proc. ze 125 mln zł całej unij-
nej dotacji, czyli nawet 25 mln 
zł. Powody, dla których lubelskie 
lotnisko musiałoby zwrócić cześć 
dofinansowania to zbyt mała liczba 
pasażerów (Port deklarował na 2014 
rok 270 tys. podróżnych, odprawio-
no jednak tylko 189 tysięcy) i zbyt 
długi pas startowy w stosunku do 
istniejących potrzeb. Trudno powie-
dzieć jak rozwinie się sprawa, ale  
z wiadomości jakie uzyskała gazeta 
wynika, że może mniejsza, ale kara 
zapewne będzie. Przykład Portu 
Lotniczego Lublin powinien stać 
się jednak przestrogą dla wszystkich 
występujących o unijne wsparcie, że 
deklarowane efekty realizacji każ-
dego projektu powinny być ustalane 

dok. ze str. 1

z należytą starannością, a na „hura 
optymizm” i propagandę w kontak-
tach z UE nie ma miejsca. 

Duży optymizm wykazali 
ostatnio natomiast kolejarze ogła-
szając, że już „wkrótce” podróż 
pociągiem z Lublina do Warsza-
wy skróci się do półtorej godziny. 
Wszystko dzięki podwyższeniu 
prędkości maksymalnej pocią-
gów do 160 km/h – co stwierdził 
w oficjalnym komunikacie Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe. Dopie-
ro dokładna analiza dokumentów 
oświeca nas, że dokumentacja 
projektowa powinna być gotowa 
jesienią 2015 roku, a przyszły rok  
przewidziano na postępowanie 
przetargowe. Według „Kuriera Ko-
lejowego” właściwe prace budow-
lane planowane są na lata 2017-
2019. Jeśli nie będzie poślizgu. Dla 
porównania warto przypomnieć, że 
budowa brakującej część magistra-
li węglowej (od stacji Karsznice do 
Inowrocławia, długości 156 km,  
z 13 łącznicami na stacjach węzło-
wych o długości 34 km) wykonano 
w II RP w 23 miesiące, notując do 
tego 2 miesięczne opóźnienie!

Od dzisiejszych kolejarzy 
jak widać trudno wymagać tempa 
możliwego 80 lat temu!

R. Nowosadzki  
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Ponad miesiąc trwały roz-
grywki, w ramach Ludwińskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej. 

Po tym jak od kilku lat nie 
ma rozgrywek Powiatowej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej, która 
swego czasu cieszyła się ogrom-
ną popularnością wśród drużyn 
(trzy ligi) jak i kibiców, właśnie 
Ludwin jest miejscem, gdzie 
zarówno zawodowcy jak i ama-
torzy mogą stanąć w piłkarskie 
szranki. W minionej edycji w 
ligach wzięło udział dziewiętna-
ście drużyn. W pierwszej osiem, 
zaś w drugiej jedenaście. 

Jedną z najstarszych drużyn 
w drugiej lidze, była ekipa Old-
boje Powiatu Łęczyńskiego, w 
której składzie byli tacy weterani 
boisk jak Andrzej Kawalec, Sta-
nisław Bosak, Zbigniew Kocow-
ski czy Stanisław Paszkiewicz. 
Wsparta młodymi siłami zdołała 
zająć ósme miejsce. Mistrzem 

Ludwińskiej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej została drużyna Anonim. 
Jej piłkarze nie dali się niko-
mu pokonać. Udowodnili swoją 
wyższość sześć razy, raz tylko 
remisując i nie ponosząc żadnej 
porażki. W siedmiu meczach dru-
żyna straciła tylko cztery bramki, 
strzelając aż dwadzieścia jeden. 

Cztery punkty mniej zdobyła 
drużyna występująca pod nazwą 
Fly Bombers, dzięki czemu zosta-
ła wicemistrzem. Na najniższym 
stopniu podium zameldował  się  
zespół Młode Wilki. Na drugim 
froncie rywalizację wygrała dru-
żyna Drewniaki, zdobywając o 
osiem punktów więcej niż Galac-
ticos i jedenaście Tic-Tac. Sma-
ku zwycięstwa w drugiej lidze a 
nawet remisu nie zaznali repre-
zentanci Malibu, przegrywając 
wszystkie dziesięć meczów. 

Poza ligą, rozgrywano rów-
nież Puchar Ligi zaczynając od 

PIŁKARSKI RAPORT
Górnik Łęczna - drużyna 

żeńska 
- drużyna ekstraligowych 

piłkarek Górnika Łęczna roze-
grała trzy mecze rundy wiosennej 
rozgrywek o Mistrzostwo Polski. 
Najpierw górniczki uległy na wy-
jeździe 1:3 zespołowi wicelidera 
tabeli Zagłębiu Lubin. Bramkę dla 
górniczek strzeliła Anna Żelazko, 
przy stanie 0:2, co dawało nadzie-
ję na punkty czy choćby punkt. 
Niestety gospodynie na 16 minut 
przed końcem regulaminowego 
czasu gry strzeliły trzecią bramkę 
przesądzając o swojej wygranej. 

Kolejny mecz, tym razem na 
własnym stadionie, miał ogromną 
dramaturgię. Można rzec, że był to 
piłkarski horror, który skończył się 
pomyślnie dla Górnika. Szalę zwy-
cięstwa z AZS Wrocław przechyliła 
Anna Żelazko, która najpierw sku-
tecznie egzekwowała rzut karny 
zaś po nim strzeliła jeszcze jedna 
bramkę. Wszystko to działo się w 
90 minucie spotkania, do niej wy-
nik był remisowy jeden do jednego. 
W trzecim tegorocznym meczu o 
punkty zielono-czarne rozbiły na 
wyjeździe GOSiR  Piaseczno. Sześć 
bramek dla Górnika, żadnej straco-
nej, to bilans tej piłkarskiej kanona-
dy w wykonaniu górniczek. Na listę 
strzelców wpisywały się: Katrzyna 
Daleszczyk, Agata Guściora (dwie 
bramki), Anna Sznyrowska, Anna 
Żelazko (dwie bramki). Po tym me-
czu nasze piłkarki zajmowały z do-
robkiem trzydziestu jeden punktów 
trzecie miejsce w tabeli. Drugiego 
lub trzeciego maja zmierzą się w 
piłkarskich derbach województwa 
lubelskiego, grając na wyjeździe z 
AZS PSW Biała Podlaska. Tydzień 
później podejmą na własnym bo-
isku 1 FC Katowice (2).

Górnik II Łęczna – 
- trwa świetna passa rezerw 

górniczego klubu w rozgrywkach 
czwartej ligi, grupa lubelska. Druży-
na odniosła w piątym meczu rundy 
wiosennej piąte zwycięstwo. Tym 
razem o jej sile przekonał się Grom 
Kąkolewnica, który przegrał na wła-
snym boisku z zielono-czarnymi trzy 
do zera. Bramki strzelili Piotr Oku-
niewicz, Sebastian Szałachowski  

i Wojciech Kamiński. Rezerwy są 
niezwykle efektywnie, bowiem w 
pięciu meczach zespół strzelił sie-
demnaście bramek. Skuteczna jest 
również defensywa, gdyż w tych 
meczach Górnik II stracił zaledwie 
dwie bramki. Na takie wyniki nie-
wątpliwie wpływa fakt, że w me-
czach rezerw grają piłkarze z pierw-
szej drużyny. Jednak osiągane wyni-
ki pokazują że nie marnują tam cza-
su rozwijając się lub odbudowując 
formę. W przeszłości różnie z tym 
bywało nie zawsze piłkarze pierw-
szej drużyny byli wzmocnieniem 
rezerw, teraz jednak widać, że stano-
wią o sile Górnika II. Po dwudziestu 
kolejkach łęcznianie zajmowali w 
tabeli trzecie miejsce z dorobkiem 
trzydziestu sześciu punktów, mając 
jeden punkt mniej niż lider tabeli Po-
wiślak Końskowola. Trzeciego maja 
na własnym boisku Górnik II podej-
mie Ruch Ryki.

Błękit Cyców - 
- bez zwycięstwa w tym roku 

pozostają piłkarze Błękitu w roz-
grywkach o mistrzostwo Klasy 
Okręgowej, grupa Lublin. Zespół z 
Cycowa w pięciu meczach trzy razy 
przegrał i dwa zremisował. Warto za-
uważyć, że na pięć meczów, zespół 
w czterech zdobywał co najmniej 
jedną bramkę. Tegoroczne wyniki 
odbiły się na miejscu w tabeli, bo-
wiem Błękit z drużyny środka tabeli 
przesunął się na czternaste miej-
sce a więc trzecie od końca. W roli 
gospodarza cycowianie do końca 
rozgrywek zagrają sześciokrotnie a 
więc jest jeszcze sporo meczów aby 
zacząć wygrywać i przesunąć się 
w tabeli na bezpieczne miejsce. Na 
wyjeździe zespół jesienią też potrafił 
punktować, choćby efektowne 5:1 
z Granitem w Bychawie. Wszystko 
więc w nogach i głowach piłkarzy 
z Cycowa. Trzeciego maja Błękit 
przed własną publicznością zagra z 
Wisłą Annopol. O zwycięstwo nie 
będzie łatwo bo to po dwudziestu 
kolejkach wicelider tabeli, jednak nie 
można się poddawać przed meczem, 
trzeba zagrać o zwycięstwo, dopóki 
piłka w grze jest szansa ograć wyżej 
notowanego przeciwnika.

Ludwiniak Ludwin –
w czterech meczach wio-

sennych o mistrzostwo Klasy A, 

grupa Lublin III, Ludwiniak od-
niósł dwa zwycięstwa i poniósł 
dwie porażki. We wszystkich 
meczach ludwinianie pokony-
wali bramkarza rywali. Drużyna, 
której trenerem jest Mariusz Ma-
rzec najpierw na wyjeździe zwy-
ciężyła 3:2 Kadet Lisów, następ-
nie rozbiła u siebie 6:0 Huragan 
Siostrzytów. W kolejnym meczu 
wyjazdowym z GLKS Michów 
mimo że na boisku padł wynik 
2:2, to jednak gospodarze cieszą 
się z trzech punktów bowiem 
został im przyznany walkower.  
W szesnastej kolejce, ludwinia-
nie nie sprostali liderowi tabeli. 
Na własnym boisku ulegli 1:2 
Tajfunowi Ostrów Lubelski. Po 
tym meczu nasz zespół z dwu-
dziestoma dziewięcioma zdoby-
tymi punktami zajmował w tabe-
li piąte miejsce. W siedemnastej 
serii gier Ludwiniak pauzował. 
W maju swojej publiczności za-
prezentuje się trzykrotnie, grając 
1 maja z Zawiszą Garbów, 16-17 
maja  z Victorią Rybczewice, 30-
31 maja z GKS Niedźwiada.

Tur Milejów – 
zespół w trzech rozegranych 

meczach (odbyły się cztery kolej-
ki ale w jednej zespół pauzował) 
w tym roku o mistrzostwo Klasy 
A, grupa Lublin III, zanotował 
wszystkie możliwe wyniki w piłce 
nożnej. Na początek odniósł wy-
jazdowe zwycięstwo 2:0 w Micho-
wie z miejscowym GLKS. Następ-
nie przyszła porażka na własnym 
boisku 1:2 z Tajfunem Ostrów Lu-
belski. Kolejny mecz po pauzie w 
roli gospodarze milejowianie zre-
misowali 1:1 z Zawiszą Garbów. 
Zespół z Milejowa podobnie jak 
Ludwiniak w każdym z dotychcza-
sowych rozegranych w tym roku 
meczów zdobył co najmniej jedną 
bramkę. Po szesnastej kolejce Tur 
z dorobkiem dwudziestu punktów 
zajmował w tabeli siódme miejsce. 
W maju milejowski zespół przed 
własną publicznością zagra dwu-
krotnie: 1 maja z Victorią Rybcze-
wice i 23 lub 24 maja w prestiżo-
wym meczu, bo derbach powiatu 
łęczyńskiego podejmie Ludwinia-
ka Ludwin. 

Mariusz Łagodziński

Po remisowej walce na 
wyjeździe, siatkarscy kibice 
Avii Świdnik liczyli na dobry 
występ i uratowanie ligowego 
bytu w potyczkach na wła-
snym parkiecie. Niestety, nie 
było powtórki  sprzed roku,  
a dwie przegrane i to aż 0:3, 
rozwiały wszelkie nadzieje. 
Żółto-niebiescy spadli do dru-
giej ligi, a to nie jedyny pro-
blem mającego bogatą trady-
cję siatkarskiego klubu. Grozi 
mu nawet upadłość.

Niebawem zawodnikom 
kończą się roczne kontrakty. 
Tymczasem klub ma problemy 
z wypłatą wynagrodzeń zawod-
nikom. Z powodu kłopotów 
finansowych dwóch siatkarzy 
– atakujący Dawid Konieczny 
i przyjmujący Mateusz Woź-
niak – złożyło wypowiedzenia  
i pożegnało się z Avią. Pozwoliły 
im na to zapisy w ich kontrak-

tach. Z kolei klub pożegnał się 
z środkowym Kamilem Kwiet-
niem wypowiadając mu z dniem  
1 kwietnia umowę o pracę. Stabi-
lizacji sytuacji nie sprzyja fakt, że 
w maju kadencję zakończy rów-
nież obecny zarząd klubu. Rodzi 
się pytanie, czy klub czekają 
tylko nowe wybory, czy może,  
z powodu kłopotów finansowych, 
zostanie nawet ogłoszona upa-
dłość. O wszystkim rozstrzygnie 
zapewne główny sponsor Agu-
staWestland, która sama ostat-
nio doznała prestiżowej porażki  
w konkursie na wielozadaniowy 
śmigłowiec dla polskiej armii.

Upadek klubu z tak dłu-
gą i interesującą historią był-
by dotkliwą stratą dla sportu  
w naszym województwie. War-
to przypomnieć, że początek 
sekcji siatkarskiej Avii sięga 
1952 roku, kiedy to została po-
wołana do życia, jako jedna  

z pierwszych sekcji w przyfa-
brycznym klubie Stal. Później 
już jako Avia, grała w A klasie 
wojewódzkiej, by w 1958 roku 
po raz pierwszy awansować do 
II ligi. Okres świetności klubu to 
lata 70-te ubiegłego stulecia i hi-
storyczny awans do ekstraklasy 
w 1974 roku. Niestety już sezon 
1976/77, naznaczony tragicz-
nym wypadkiem samochodo-
wym czołowych zawodników, 
zakończył czas sukcesów. Avia 
w końcu spadła do I ligi, potem 
jeszcze w 1980 wróciła w szere-
gi ekstraklasy, by jak dotąd już 
nie powrócić do grona najlep-
szych zespołów w Polsce.   

Dzisiaj, kiedyś jeden z czo-
łowych siatkarskich klubów  
w kraju, gra w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej dopingowa-
ny przez 400 widzów i walczy  
o przetrwanie. Czy pozwolimy 
mu zginąć? Czy nikt nie ma po-
mysłu na kolejną reaktywację? 

(nor) 

Spadek czy już koniec klubu

drugoligowców. W finale jednak 
zagrali przedstawiciele pierwszej 
ligi. Zespół Anonim po bramce 
Karola Bujaka zwyciężył Młode 
Wilki, dzięki czemu zakończył 
sezon w podwójnej koronie jako 
mistrz i zdobywca Pucharu Ligi. 
Wymieniony piłkarz został wy-
brany najlepszym zawodnikiem w 
pierwszej lidze, jego kolega z dru-
żyny Marek Kowalik został naj-
lepszym bramkarzem, zaś królem 
strzelców z dziesięcioma bram-
kami Paweł Chochowski (WKL). 
W drugiej lidze wyróżnienia in-
dywidualne powędrowały w ręce 
dwóch graczy. Najlepszy zawod-
nikiem został Rafał Markiewicz 
a bramkarzem Mariusz Pobiega 
(obaj z drużyny Drewniaki). Król 
strzelców drugoligowego frontu 
to Mateusz Karczmarczyk (Sami 
Swoi) który pokonywał bramkarzy 
przeciwników osiemnaście razy.

Mariusz Łagodziński

Anonim w podwójnej koronie

Za nami zapaśnicze Mi-
strzostwa Polski LZS w stylu 
wolnym kadetów, juniorów 
i młodzieżowców. Doskonale 
spisali się zawodnicy „ISKRY” 
Spiczyn, którzy zdobyli cztery 
medale. 

Złote krążki wywalczyli, 
kadet Konrad Wójcik (kat. wa-
gowa 54 kg) oraz młodzieżowiec 
Bartłomiej Żuraw (kat. wagowa 
74 kg). Na spektakularny suk-
ces spiczyńskiego klubu w mi-
strzostwach złożyły się również 
medale dwóch innych kadetów. 
Jakub Karwacki (kat. wag. 50 
kg) zdobył srebrny medal, zaś 
Norbert Prewencki (kat. wag. 76 
kg) brązowy. Jak powiedział nam 
Tomasz Żuraw, trener i wielki 
pasjonat tej dyscypliny, wszyst-
kie walki stały na wysokim po-

ziomie i do końca trudno było 
przewidzieć, kto zwycięży. Kon-
rad Wójcik w walce finałowej 
spotkał się z Ernestem Doroszem  
z Włodawy. Wymienieni zawodni-
cy to Mistrzowie Polski młodzików  
z ubiegłego roku. Natomiast Bar-
tłomiej Żuraw spotkał się w walce 
finałowej z Mateuszem Pisarskim  
z Krasnegostawu. W tym przy-
padku również doszło do walki 
na absolutnie najwyższym po-
ziomie, ponieważ ci zawodnicy 
są aktualnymi Mistrzami Polski 
Młodzieżowców.

Tego typu osiągnięcia napa-
wają optymizmem przed najważ-
niejszymi imprezami, jakimi będą 
Mistrzostwa Polski Seniorów  
i Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży.

redil

Medalowa Iskra Spiczyn
W ostatnią niedzielę marca 

na boisku treningowym GKS Gór-
nik Łęczna odbyło się towarzyskie 
spotkanie w piłce nożnej pomiędzy 
TKKF „Skarbek” Łęczna a Agen-
cją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa  z Lublina. Mecz przebie-
gał w miłej atmosferze i zakończył 
sie wynikiem 4:3 dla TKKF „Skar-
bek”. Sędziował T. Kalinowski. 

Skład ARiMR Lublin: G. Fur-
man, R. Czyż, M. Drozd, J. Piątek, 
K. Leśniak, G. Ogórek, R. Jawiar-
czyk, J. Trumiński, Ł. Raczkowski, 
S. Lewczuk, K. Pawelec, G. Ka-
miński, M. Denis, P. Szewczyk.

TKKF „Skarbek”: C. Bakiera, 
T. Zielony, D. Bujnowski, Ł. Sko-
czylas, R. Kalinowski, Ł. Koza,  
K. Jabłoński, M. Wolski, D. Czurysz-
kiewicz, M. Dargiewicz, P. Klimkie-
wicz, M. Mileszczyk, T. Gmurkow-
ski,  R. Kwiatkowski, M. Wróbel,  
R. Kubiak, S. Bosak.                  redil

Zagrali towarzysko

Jesteśmy na półmetku wio-
sennych rozgrywek Ekstrakla-
sy. Po dwudziestu ośmiu kolej-
kach piłkarze Górnika Łęczna 
zajmują jedenaste miejsce w 
ligowej tabeli. Na swoim koncie 
mają trzydzieści cztery punkty. 
O czołowej ósemce nie ma więc 
już co marzyć. Stawce przewo-
dzi Legia Warszawa. 

W tym roku podopieczni Ju-
rija Szatałowa rozegrali już dzie-
więć spotkań, w których zdobyli 
jedynie sześć goli, najmniej ze 
wszystkich zespołów Ekstrakla-
sy. Jak wynika ze statystyk, ża-
den zawodnik zielono-czarnych 
nie zdobył w tym sezonie więcej 
niż dziewięć bramek. 

Bilans rozegranych wiosną 
spotkań to cztery remisy, trzy po-
rażki i dwie wygrane. 13 lutego 
łęcznianie rozegrali wyjazdo-
wy mecz z Zawiszą Bydgoszcz. 
Potyczka zakończyła się bez-
bramkowym remisem. 21 lutego 
górnicy podjęli Górnik Zabrze. 
Lepsi okazali się goście. Jedyną 
bramkę zdobył Rafał Kosznik. 2 
marca w Szczecinie nasi piłkarze 
po golu Grzegorza Bonina w 85. 
minucie pokonali tamtejszą Po-
goń 1:0. W ramach dwudziestej 
trzeciej kolejki, łęcznianie podję-

li na stadionie przy al. Jana Pawła 
II Cracovię Kraków. Mecz odbył 
się 9 marca. Wynik otworzył w 
9. minucie Miroslav Čovilo. Po 
chwili łęcznianie odpowiedzieli 
trafieniem Patrika Mráza. Wynik 
na 2:1 ustalił Miroslav Božok. 
14 marca zielono-czarni zmie-
rzyli się na wyjeździe z Jagiello-
nią Białystok. Lepsi okazali się 
gospodarze, którzy wygrali 2:1. 
Oba gole dla drużyny z Podla-
sia zdobył Mateusz Piątkowski. 
Autorem bramki dla Górnika był 
Grzegorz Bonin. Jednobramko-
wym remisem zakończyło się 
spotkanie Górnika ze Śląskiem 
Wrocław. Mecz został rozegra-
ny w Łęcznej 20 marca. Gola dla 
zielono-czarnych zdobył Tomasz 
Nowak w ostatniej minucie regu-
laminowego czasu gry. 4 kwietnia 
w Kielcach podopieczni Jurija 
Szatałowa ulegli Koronie 0:2. 13 
kwietnia górnicy podjęli Podbe-
skidzie Bielsko-Biała. Spotkanie 
zakończyło się bezbramkowym 
remisem. 19 kwietnia łęcznia-
nie podjęli Lecha Poznań. Obie 
drużyny zanotowały po jednym 
trafieniu. Gola dla Górnika zdo-
był Filipp Rudik, a dla Kolejorza 
Zaur Sadajew. W najbliższym 
czasie podopieczni Jurija Szatało-

wa zmierzą się z Lechią Gdańsk i 
Piastem Gliwice. 

Jak dotychczasową grę gór-
ników oceniają kibice?

– Oglądając mecze Górnika 
w tym roku widać, że brakuje na-
szej drużynie napastnika. Niestety 
Fiodor Cernych zupełnie zatracił 
skuteczność z ubiegłego roku. Po-
zostali jak Hasani czy też Razulis 
nie potwierdzają swoich umiejęt-
ności strzeleckich, które prezen-
towali wcześniej w innych ligach. 
Wydaje się że błąd popełniono  
w transferach zamiast czterech 
piłkarzy trzeba było sprowadzić 
jednego dobrego napastnika. Inną 
bolączką łęczyńskiej drużyny jest to, 
że nie potrafią grać przeciwko dru-
żynom, które grają agresywnie, bro-
nią się. Za przykład niech służy mecz 
z Podbeskidziem Bielsko Biała. Ten 
występ drużyny powinien być przez 
sztab szkoleniowy szczególnie prze-
analizowany aby zespół przygoto-
wać odpowiednio na treningach na 
taką taktykę przeciwnika, by mógł 
takie mecze wygrywać, zwłaszcza 
na własnym boisku. Tym bardziej że 
będziemy w grupie spadkowej i cze-
ka nas trudna walka o utrzymanie 
– komentuje pan Janusz, którego 
spotkaliśmy po meczu z Lechem.

KGK

Nie ma co marzyć o czołowej ósemce



ogłoszenia drobne

8 www.e-pojezierze.pl

W Polsce podczas hitlerow-
skiej okupacji pomoc Żydowi 
oznaczała śmierć. Pomimo tego 
wielu Polaków pomagało Żydom, 
narażając siebie i swoje rodzi-
ny. W tym samym czasie wolni 
Amerykanie, ich prezydent, rząd, 
parlamentarzyści nie zrobili nic 
by zapobiec Holokaustowi, nie 
wykonali nawet pustego gestu 
oburzenia i potępienia. Wtedy. 
Dzisiaj przedstawiciel amerykań-
skiej administracji śmie oskarżać 
Polaków, że pomagali Niemcom  
w eksterminacji Żydów. Dyrekto-
ra FBI Jamesa Comeya nie stać 
nie tylko na przeprosiny za głu-

pie stwierdzenia, ale dalej brnie  
w zakłamywanie historii. Cóż, nie 
pierwszy to raz mali ludzie (du-
chem i umysłem a nie wzrostem), 
opanowani fobiami sprawują od-
powiedzialne funkcje. 

Z drugiej strony bardzo cie-
kawy jestem reakcji władz USA, 
gdyby przedstawiciel naszego 
rządu powiedział, że Amerykanie 
ciągle są rasistami, bo przecież do 
dzisiaj zdarza się, iż nawet poli-
cjanci strzelają do murzynów jak 
do kaczek. Według amerykańskiej 
poprawności oczywiście do afro-
amerykanów. 

Ale tego oczywiście nie powie.

Głupota nie zna granic

Uczniowie z gimnazjum  
w Milejowie zorganizowali 
akcję charytatywną dla 8 let-
niej Bernadki, która marzyła  
o laptopie umilającym jej długi 
pobyt w szpitalu. W swój pomysł 
zaangażowali Krystynę Jan-
dę, Tomasza Kammela, Marka 
Niedźwieckiego, Andrzeja Waj-
dę, Zbigniewa Bońka i wiele in-
nych znanych osób. 

Dziewczynka jest podopiecz-
ną fundacji „Mam Marzenie”. 
Gimnazjaliści pomysłów na zdo-
bycie środków finansowych mie-
li wiele. Ostatecznie uczniowie 
zdecydowali się zorganizować: 
kiermasz ozdób świątecznych, lo-
terię fantową, kiermasz ciast oraz 
licytację autografów i różnego 
rodzaju gadżetów przekazanych 
przez znane osoby i instytucje.

Po niezliczonej ilości wysła-
nych e-maili oraz dziesiątkach tra-
dycyjnych listów z prośbą o wspar-

cie ze strony znanych aktorów, 
muzyków, sportowców. Ucznio-
wie z niecierpliwością oczekiwali 
odpowiedzi, które jak się okazało 
bardzo szybko nadeszły.

Różnego rodzaju gadżety 
z autografami przysłali m.in.: 
Krystyna Janda, Maciej Musiał, 
Tomasz Kammel, Marek Niedź-

wiecki, Wojciech Modest Ama-
ro, Cezary Żak, Juliusz Machul-
ski, Andrzej Wajda, Jasiek Mela, 
Grzegorz Krychowiak, Zbigniew 
Boniek, drużyna Górnika Łęczna, 
Legii Warszawa, Lecha Poznań, 
ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Nie zawiedli również rodzice 
gimnazjalistów z klasy Ia, którzy 
z zaangażowaniem włączyli się w 
akcję. Dzięki temu efekt końcowy 
przerósł najśmielsze oczekiwania 
wszystkich – zebrana kwota pie-
niędzy pozwoliła na zakup pre-
zentu dla jeszcze jednego cięż-
ko chorego dziecka. Uczniowie 
wspólnie zdecydowali, że będzie 
nim 12-letnia Agatka, która ma-
rzyła o telewizorze z xboxem.

Podjęte działania uwrażliwi-
ły uczniów na potrzeby i proble-
my innych (zwłaszcza słabszych 
i chorych), nauczyły empatii oraz 
uświadomiły, że wspólnie można 
zdziałać bardzo dużo dobrego. 

Warto wspomnieć, że spełnienie 
marzeń oraz uśmiech i radość 
jakie pojawiły się na twarzach 
Bernadki i Agatki w momencie 
wręczania prezentów przyniosły 
wszystkim ogromną satysfakcję 
i stały się dla gimnazjalistów 
wspaniałą lekcją życia.

GK

Gimnazjaliści z pomysłem
Rowerowa ścieżka w doli-

nie rzeki Świnki zostanie znacz-
nie przedłużona. Bezpiecznie 
rowerem dojedziemy do ulicy 
Krasnystawskiej.

Nowa trasa przebiegnie od ul. 
Polnej przez ul. Lisa Błońskiego i 
Kardynała Wyszyńskiego. Rowe-
rowa droga będzie mieć 2,5 metra 
szerokości, tak aby cykliści bez pro-
blemu mogli się wymijać. W 2016 
roku dodatkowo zostanie połączona 
z placem cyrkowym przejazdem 
przez sygnalizację świetlną. 

Budowa rowerowej inwestycji 
jest wstępem do kolejnych, które będą 

realizowane w przyszłych latach. 
Wraz z remontem ulicy Cegielnianej 
rowery pojadą  aż do Mościsk. Kolejne 
ścieżki rowerowe mogą powstać wraz 
z przedłużeniem ulicy Wierzbowej do 
szpitala. Wtedy też połączą się one z 
odcinkiem pieszo-rowerowym, który  
w tym roku zostanie wybudowany od 
ulicy Nadwieprzańskiej również w 
kierunku szpitala.

Nie ogłoszono jeszcze prze-
targu na budowę drogi dla rowe-
rów, ale można sądzić, że prace 
potrwają kilka tygodni i rozpocz-
ną się przed wakacjami.

GK

Więcej dróg dla rowerów

W 2013 roku propozycję 
zmian miasta w którym miałby 
grać Górnik Łęczna komentował 
Zbigniew Stopa, prezes kopalni 
„Bogdanka”, który stwierdził, że 
tematu nie było, a nawet jeśli za-
rząd klubu zgodzi się na taką fuzję, 
to kopalnia rozważy możliwość 
wycofania się ze sponsorowania 
drużyny. Swoją wypowiedź uza-
sadnił tym, że spółce zależy na 
budowaniu dobrego wizerunku,  
a w zestawieniu z kibicami Moto-
ru jest to niemożliwe.

Jednak od tamtego czasu 
trochę się zmieniło. Nowy sta-
dion w Lublinie zostało oddany 
do użytku i  świeci pustkami. 
Nic nie wskazuje, żeby miało 
się to szybko zmienić. Tak duży 
obiekt trzeba utrzymywać, a bez 
kibiców oznacza to setki tysię-
cy złotych strat rocznie. Szansą 
na przyciągnięcie widowni jest 
grający w ekstraklasie zespół 
Górnika Łęczna. Jednak trudno 

Górnik do Lublina?
Kibice Górnika Łęczna napisali list otwarty do zarządu klu-

bu. Chcieli m.in. odpowiedzi na pytanie czy rozgrywanie sparin-
gów na stadionie w Lublinie to nie pierwszy krok do przeniesienia 
zespołu Zielono-Czarnych do stolicy województwa. Klub przygo-
tował odpowiedź, ale ta w żadnym fragmencie nie wyjaśniła te-
matu i nie daje odpowiedzi na pytanie czy drużyna w przyszłości 
pozostanie w Łęcznej.

znaleźć w Łęcznej kogokolwiek 
kto popierałby ten pomysł.

- To bardzo niekorzystne 
rozwiązanie. Górnik Łęczna to 
drużyna stąd i w Łęcznej jest jej 
miejsce – mówi Teodor Kosiarski 
burmistrz Łęcznej. Dodaje przy 
tym, że na mecze do Lublina nie 
ma zamiaru jeździć.

Dosadniej o pomyśle prze-
nosin zespołu mówią kibice. – To 
niedopuszczalne. Górnik tylko w 
Łęcznej. W Lublinie są co najmniej 
dwie drużyny które mogą grać na 
stadionie. Od naszego Górnika im 
wara – mówią kibice. Jakikolwiek 
ruch w tej materii zakończy się 
dużo gorszymi protestami niż te ze 
zmianą nazwy. Prosimy sponso-
rów i zarząd klubu o przemyślenie 
tej decyzji. Nie można liczyć tylko 
pieniędzy, trzeba brać pod uwagę 
uwarunkowania i dobro lokalnej 
społeczności. Historia Górnika to 
historia Łęcznej i tutaj zespół po-
winien pozostać.                     GK

Swoje strony internetowe, 
poza obligatoryjnymi BIP, ma 
każda gmina naszego powiatu. W 
kwietniu bardzo zmieniła się strona 
gminy Spiczyn. Nowa strona z no-
wocześniejszym wyglądem ma być 
wzbogacona o nowe, niedostępne 
wcześniej informacje. Jak chwali się 
urząd, ma być ona bardziej dostęp-
na dla osób niepełnosprawnych.

- Dużą wagę przyłożyliśmy 
do tego, aby nowy serwis interne-
towy był dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych - wdrożyliśmy 
wersję kontrastową, elementy 
graficzne zostały dobrane i opisa-
ne tak, by osoby niedowidzące nie 
miały kłopotów z ich odczytaniem 
- czytamy na stronie urzędu.

Urząd podaje też, że stro-
na jest wykonana w technologii 
umożliwiającej dostosowanie jej 
wyglądu do różnych urządzeń, 
np telefonów komórkowych 
(Responsive Web Design). Tego 
jednak nie potwierdzamy gdyż 
wejście na stronę z telefonu ko-
mórkowego nie powoduje dosto-
sowania układu strony do takiego 
urządzenia.

Co jest rzadko spotykane na 
stronie urzędu, informacje tam 
dodane możemy komentować (za 
pomocą systemu komentarzy Fa-
cebooka). Strona kosztowała 6150 
zł i objęta jest 12 miesięczną gwa-
rancją. Dostępna jest pod adresem 
www.spiczyn.pl.                    GK

Nowy image gminy

Zarząd powiatu łęczyń-
skiego ogłosił konkurs na dy-
rektora szpitala w Łęcznej. 
Zarobki na dzisiaj to ponad 12 
tysięcy złotych miesięcznie.

Obecnemu dyrektorowi 
Piotrowi Rybakowi minął 5-letni 
okres umowy. Od kilku miesię-
cy sprawuje on funkcje pełnią-
cego obowiązki dyrektora. Piotr 
Rybak także może ubiegać się o 
reelekcję.

20 marca zarząd powiatu 
ogłosił konkurs na stanowisko 
dyrektora szpitala. Od kandyda-
tów wymagane jest 5 letnie do-
świadczenie na funkcji kierow-

niczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych z zarządzania i 
trzyletni staż. Oprócz tego wie-
dza i doświadczenia dające rę-
kojmię prawidłowego wykony-
wania obowiązków. Dokumenty 
należy składać w terminie do 29 
kwietnia w starostwie. W prze-
ciągu 45 dni ofertami zajmie się 
powołana przez radę powiatu 
komisja konkursowa.

Szpital w Łęcznej to me-
dyczna wizytówka Łęcznej. W 
odróżnieniu od wielu innych 
szpitali w kraju ma stabilną sy-
tuację finansową.

BD

Poszukiwany dyrektor szpitala

Głównym czynnikiem ry-
zyka wielu chorób jest nieko-
rzystny styl życia, w tym spo-
sób żywienia. Dlatego obecnie 
o wielu chorobach lekarze 
mówią „dietozależne”. Takie 
stwierdzenie oznacza, że do ich 
wystąpienia- w dużym stopniu 
przyczynia się  nieracjonalne 
odżywianie. 

Wyróżniamy około 80 
chorób, do których rozwoju 
przyczyniają się niewłaściwe 
nawyki żywieniowe. Niewła-
ściwa dieta, to nie tylko dodat-
kowe kilogramy i centymetry w 
pasie, wpływa również na stan 

zębów, skóry, włosów, koncen-
trację, płodność oraz podwyższa 
ryzyko różnych chorób. Część 
chorób ma podłoże genetyczne, 
ale ujawniają się one głównie 
w połączeniu z czynnikami śro-
dowiskowymi, tj.: niewłaściwą 
dietą i brakiem ruchu. Dlatego 
tak ważna w dzisiejszych cza-
sach jest PROFILAKTYKA. 
Komponowanie prawidłowej 
diety to terapia tańsza i przy-
jemniejsza niż czekająca nas w 
wyniku chorób farmakoterapia 
lub zabieg operacyjny. 

Jeżeli masz niewłaściwe 
nawyki żywieniowe i małą 
aktywność fizyczną to konse-
kwencją będą problemy zdro-
wotne oraz pogorszenie jakości 
życia. To co jemy buduje nasz 
organizm. Jeżeli dostarczamy 
pożywienie odpowiedniej jako-
ści, ograniczamy produkty wy-
soko przetworzone i niezdrowe 
a nasza dieta jest zbilansowana, 
nasz organizm odwdzięczy się 
zdrowiem i dobrym samopoczu-
ciem. 

Jesteś tym, co jesz

Kupię ziemię w okolicy Łęcznej. 
Tel. 605 231 439
Sprzedam mieszkanie 32m2 8 
piętro(2 pokojowe – balkon) Cena 
do uzgodnienia. Tel. 665 324 742
Sprzedam działkę, 0,96ha w Łęcz-
nej, pomiędzy szpitalem a salą gim-
nastyczną, przeznaczenie – zabudowa 
jednorodzinna. Cena do uzgodn. Tel. 
817521986, 507086044 (po godz. 15). 
Sprzedam garaż w Łęcznej, przy 
ul. Leśnej. Możliwość kupna na 
raty. Tel. 602 598 557
Sprzedam działkę budowlaną, 

96ar, Albertów II, tel. 516 034 477
Sprzedam działkę budowlaną, w 
Ciechankach Krzesimowskich, 60ar, 
z możliwością podziału. Na działce 
woda, gaz, prąd. Tel. 661 057 426.
Zatrudnię do pracy przy hodowli 
krów i innych pracach gospodar-
skich. Tel. 513981795
Sprzedam działkę budowlaną, 23 
ary, Ciechanki Krzesimowskie, 
wszystkie media, cena do uzgod-
nienia. Tel. 695 340 702 
Sprzedam skuter dwuosobowy, 
stan idealny, autoalarm, pilot, rok 
prod. 2011, przegląd do 2016 r. 
cena 1800zł. Tel. 661 140 190

Klub Górnik Łęczna wraz 
z pozyskaniem nowego spon-
sora strategicznego jakim jest 
Perła – Browary Lubelskie 
S.A. zdecydował się na powrót 
złocistego trunku na stadion w 
Łęcznej.

- Sprzedaż piwa naszego 
sponsora będzie odbywać się 
podczas spotkań Górnika Łęczna, 
które nie zostaną uznane za mecze 
podwyższonego ryzyka – mówi Ar-
tur Kapelko, Prezes Zarządu Gór-
nika Łęczna S.A. – Piwo z lubel-
skiego browaru dostępne będzie 
we wszystkich sektorach, w bardzo 
atrakcyjnej cenie – dodaje.

Piwo wraca na stadion
Piwo na obiekty sportowe 

wróciło już w 2011 roku po noweli 
ustawy. Przez ostatnie lata Górnik 
nie był jednak zainteresowany 
wprowadzeniem trunku na sta-
dion. Teraz wraz z nowym sponso-
rem sytuacja uległa zmianie. 

Zawarcie umowy z Gór-
nikiem Łęczna to nie jedyny 
przykład, gdy Perła – Browary 
Lubelskie S.A. inwestuje w lo-
kalny sport. Lubelski producent 
piwa wspiera również drużynę 
doszykówki dobiet AZS UMCS 
oraz kluby WIKANA START 
LUBLIN i Motor Lublin.

BD


