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Gminie Łęczna może przepaść 

dofinansowanie do targowiska wybu-

dowanego na Pasterniku. Wszystko 

przez być może sfałszowany dokument 

wykonawcy budowy.

Podczas kontroli Urzędu Marszał-
kowskiego ustalono, że jeden z doku-

mentów mógł zostać sfałszowany. Miało 
chodzić o przerobienie daty na doku-

mencie zaświadczającym o niekaralności 
wykonawcy inwestycji.

W kwietniu gmina Łęczna złożyła za-

wiadomienie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Od tamtej pory 
trwa wyjaśnianie sprawy przez śledczych. 

Fałszerstwo za 700 tysięcy?
Jeśli dokument okaże się sfałszowany to 
osoba, która go zmodyfikowała poniesie 
konsekwencje karne, a gmina Łęczna 
może stracić 700 tysięcy złotych dotacji 
na budowę obiektu.

- Jeśli Łęczna przez ewentualne 

fałszerstwo straci pieniądze, będziemy 

domagać się ich zwrotu od nieuczciwego 

wykonawcy - informuje ratusz. Targowi-
sko zostało przeniesione na Pasternik ze 
względu na trwającą rewitalizację Stare-

go Miasta. Wtedy też zapadła decyzja o 
realizacji projektu Mój Rynek i budowie 
nowego targowiska. 

BB

Rozpoczął się montaż nowych fo-

toradarów w województwie lubelskim. 

Jeden z nich będzie robił zdjęcia w Tur-

ce na trasie Łęczna – Lublin. To drugie 

urządzenie na odcinku 25 kilometrów 

drogi krajowej, fotoradar znajduje się 

już w Zofiówce.

W całym kraju Inspekcja Ru-

chu Drogowego zamontuje w tym 
roku kilkadziesiąt urządzeń. Będą 
one połączone z Centrum Automa-

tycznego Nadzoru Ruchu Drogowego 
ITD. Zdjęcia automatycznie trafią 
do bazy, a kierowcy szybciej zostaną 
ukarani za wykroczenia drogowe. 
Jeden z fotoradarów stanął w Turce 
przy pobliskiej szkole. - Ta lokalizacja 
została wytypowana w oparciu o analizę 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
– wyjaśnia Łukasz Majchrzak z Głów-

nego Inspektoratu Transportu Drogowe-

go.                                                  GK

Nowy fotoradar

Od ponad miesiąca obowiązuje zno-

welizowana ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Najważniejszymi 

zmianami  jest przejęcie naszych śmieci 

przez samorządy oraz nałożony obowiązek 

odzysku surowców wtórnych.

W Łęcznej zgodnie z deklaracjami, 
które trafiły do ratusza w imieniu kilku 
tysięcy gospodarstw domowych, śmieci 
z większości  domów i mieszkań miały 
być segregowane na  szkło, frakcję suchą 
(plastik, papier, metal i inne materiały do 
odzyskania) i frakcję mokrą w której skład 
wchodzą pozostałe odpady niepodlegające 
ponownemu przetworzeniu, jak obierki, 
fusy czy pampersy.

Niestety podobnie jak w całym kraju 
problemy nie ominęły Łęcznej. W zabu-

dowie wielorodzinnej brakuje kontenerów. 
Spółdzielnie mieszkaniowe co prawda 
wypożyczyły od PGKiM dotychczasowe 
pojemniki, które służą przede wszystkim do 
obioru frakcji mokrej. Jednak brakuje tych 
na odpady odzyskiwane i szkło. Pomimo 
upływu miesiąca w wielu miejscach nie 
ma gdzie wyrzucić posegregowanych w 
mieszkaniu odpadów. Wszystkie trafiają do 
jednego kubła, co niweczy całą ideę ustawy. 
Jeszcze w innych miejscach gdzie są już 
wszystkie potrzebne kontenery mieszkańcy 
nie stosują się do ich opisów i wrzucają 
śmieci do dowolnych pojemników. 

- Bywa tak, że nasze samochody pod-

jeżdżają pod kubeł na szkło, ale w środku 

zamiast butelek są wszystkie rodzaje śmieci. 

Wtedy nie mamy wyjścia i pomimo pra-

widłowo opisanych pojemników cała ich 

zawartość musi trafić do jednego samocho-

du – wyjaśnia Dariusz Kowalski, pełniący 
obowiązki prezesa PGKiM. Dzwonią do 

nas oburzeni takim działaniem mieszkań-

cy, ale nie mamy innej możliwości jeśli 

śmieci są już w pojemnikach pomieszane. 

Kowalski przyznaje, że z segregacją 
odpadów w blokach jest nieciekawie. O 
wiele lepiej wygląda to w gospodarstwach 
jednorodzinnych. – Mieszkańcy domów 

nauczeni byli segregowania śmieci. Robią 

to skutecznie i prawidłowo – mówi.
Jeszcze inna sytu-

acja jest na wsiach. Tam 
mieszkańcy skarżą się na 
harmonogram odbioru 
odpadów i pomijanie 
przez PGKiM wysta-

wianych worków. Ten 
problem ma rozwiązać 
zamontowanie w „śmie-

ciarkach” kamer. Zare-

jestrują one za pomocą 
GPS położenie pojazdu, 
datę i godzinę oraz obraz 
z kabiny kierowcy. Ma to być pomocne w 
momencie wyjaśniania czy samochód do 
odbioru odpadów jechał trasą zgodną z 
ustalonym harmonogramem i czy odpady 
były przygotowane do ich odbioru.

Spółdzielnie mieszkaniowe deklaru-

ją, że potrzebują jeszcze około miesiąca 
na przygotowanie kontenerów dla swo-

ich mieszkańców. Wtedy nie będzie już 
wymówek od sortowania odpadów. Jeśli 
jednak nadal nie będziemy segregować 
śmieci to po pierwsze zapłacimy nie 9 a 
14 złotych od osoby, a po drugie gmina 
może zostać ukarana nawet kilkumiliono-

wą karą. Wtedy stracimy po raz drugi, bo 
zamiast nowych dróg czy boisk będziemy 
spłacać mandat za odpady.              BB

Od redakcji:

Tekst nie wyczerpuje wszystkich 
aspektów selektywnej zbiórki śmieci. 
Przede wszystkim gmina Łęczna, jak 
wiele innych w całym kraju, nie poin-

formowała wystarczająco mieszkańców 
(lub nie dopilnowała poinformowania) 
co tak naprawdę powinno się wrzucać do 
poszczególnych pojemników – kiedy już 
będą. Konia z rzędem temu kto wie na 
przykład czy do pojemników na tworzy-

wa sztuczne (dokładnie na frakcję suchą) 
wrzucać opakowania po margarynie i 
plastykowe kubeczki po jogurcie, czy 
takie tworzywa mają trafić do frakcji 
mokrej? A worki po cemencie, kleju do 
tapet – do papierów (frakcja sucha) czy 

też do ogólnego wora? Co zrobić ze zbitą 
szklanką i kubkiem z fajansu? Takich 
pytań jest wiele i za brak odpowiedzi też 
gmina może zapłacić karę. Jej rola nie 
skończyła się bowiem na zorganizowaniu 
przetargu. Zgodnie z ustawą to ona nadzo-

ruje cały proces zbiórki śmieci i za niego 
odpowiada. Jeśli wybrana firma zajmująca 
się zbieraniem odpadów działa niezgodnie 
z przepisami (gdzieś w Polsce odbiorca 
śmieci zażyczył sobie na przykład mycia 
szklanych pojemników) to zdyscyplino-

wać musi go właśnie gmina. Do sprawy 
wrócimy, zapewne nie jeden raz.

Segregacja na papierze

Bezrobocie w kraju a zwłaszcza 

wśród młodzieży jest wysokie. Jedno-

cześnie pracodawcy narzekają na brak 

pracowników. 

Ten pozorny paradoks wynika po 
prostu z preferencji edukacyjnych młodych 
ludzi, jak również ze zmian całego systemu 
oświaty w Polsce. Tak liczne kiedyś technika 
i szkoły zawodowe poszły w zapomnienie 
a większość szkół ponadgimnazjalnych 
stanowią licea. Nie dają co prawda kwalifi-

kacji poszukiwanych przez pracodawców, 
zapewniają za to lepsze przygotowanie do 
kształcenia na wyższych uczelniach. Nie-

stety również większość ich absolwentów 
to humaniści, którzy w naszych warunkach 
mogą liczyć na pracę przy kasie czy za 
sklepową ladą, a np. w Anglii na przysło-

wiowym zmywaku. Tymczasem technicy 
i inżynierowie mogą wybierać pracę w 
wyuczonym zawodzie nie tylko w kraju ale 
pomimo kryzysu nawet zagranicą.    

Jedną ze szkół, która znów umożliwia 
młodym ludziom zdobycie poszukiwane-

go zawodu jest Zespół Szkół im. Króla K. 
Jagiellończyka w Łęcznej. Tutaj, oprócz 

kształcenia ogólnego w liceum, absol-
wenci gimnazjum mogą podjąć naukę w 
jednym z pięciu typów techników lub w 
3-letniej szkole zawodowej dającej fach 
w jednym z czterech zawodów budow-

lanych, a także ewentualnie umiejętności 
ogrodnika czy fryzjera. 

W popularnym „Jagiellończyku” mają 
też ofertę dla dorosłych. Stanowi ją 3-letnie 
liceum dla dorosłych, a także kwalifika-

cyjne kursy zawodowe. Obie propozycje 
skierowane są do osób pełnoletnich (min. 
18 lat) niezależnie od poziomu ich dotych-

czasowego wykształcenia. Warto dodać, 
że podjęcie tam nauki jest całkowicie 
bezpłatne. W liceum dla dorosłych zajęcia 
odbywają się w trybie zaocznym lub wie-

czorowym. Na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych ich uczestnicy mogą uzyskać 
kwalifikacje zawodowe i tytuł technika. 

Oferta takich szkół jak „Jagielloń-

czyk” to dobra alternatywa dla chcących 
znaleźć dobrą pracę, a nie zasilić jedynie 
szeregi bezrobotnych, nawet z dosyć po-

wszechnym już dzisiaj tytułem magistra. 
Co oczywiście nie dotyczy magistrów z 
tytułem inżyniera. Ci z pracą nie powinni 
mieć żadnych problemów. Wybierając 
szkołę warto o tym pamiętać.         (nor)

Zdobyć zawód

Tegoroczną laureatką nagrody „Łę-

czyński Odyniec Kultury” przyznawanej 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochro-

ny dóbr kultury została Maria Kieres-
Kramek. 

W jej dorobku są cztery tomiki po-

ezji: „Wszystkojedność” (2002 r.), „Czas 
podzielony” (2004 r.), „Niewenecja” 
(2005 r.), „Ich portret moja twarz” (2007 
r.). W 2008 r. napisała książkę „Legendy 
Ziemi Łęczyńskiej” zawierającą podania i 
legendy z terenu powiatu łęczyńskiego.

 (nor)

Odyniec przyznany

Osoby, które chce mieć wpływ na 

kierunki rozwoju naszego powiatu mają 

wyjątkową ku temu okazję. 

5 sierpnia w godzinach 10.00 – 13.00 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A, zo-

staną zaprezentowane wstępne założenia 
Lokalnej Strategii Innowacji, zawierające 
między innymi proponowane kierunki 
rozwoju powiatu łęczyńskiego. Strategia 
ta przygotowywana jest w ramach projek-

tu systemowego „Kapitał Intelektualny 
Lubelszczyzny 2010-2013”.

Spotkanie, na które organizatorzy 
zapraszają mieszkańców naszego powiatu, 
mają mieć formę konsultacji i pozwolą na 
przedstawienie opinii oraz uwag, które 
będą cenną wskazówką przy tworzeniu 

ostatecznej wersji Lokalnej Strategii 
Innowacji. Osoby uczestniczące w kon-

sultacjach będą miały możliwość propo-

nowania rozwiązań zgodnie ze swoimi 
potrzebami i oczekiwaniami.

Projekt systemowy „KIL 2010-2013” 
jest projektem, którego nadrzędnym celem 
jest odnalezienie cech charakteryzujących 
nasz region. Świadomość mocnych i sła-

bych stron pozwoli na wsparcie lokalnych 
obszarów, które mogą stać się głównym 
źródłem przewagi konkurencyjnej regio-

nu. W wyniku realizacji projektu oraz 
przeprowadzonych konsultacji społecz-

nych powstanie dokument określający kie-

runki rozwoju społeczno-gospodarczego 
powiatu łęczyńskiego. 

(nor) 

Konsultacje w Łęcznej

Znów gra Górnik Łęczna
 GKS Bogdanka SA, znów gra pod historyczną nazwą Górnik Łęczna SA. Poinformował 

o tym zarząd klubu na konferencji prasowej 23 lipca. Dalej będzie funkcjonował Górnik 1979.
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Przegląd CycowaK R O N I K A     Z D A R Z E Ń
Kradzione nie tuczy

Na gorącym uczynku kradzieży zatrzy-

mano mieszkańców Łęcznej w wieku 36 i 38 
lat. Mężczyźni kradli worki cementu z placu 
kościoła w Łęcznej. Odzyskane przez poli-
cjantów mienie przekazano proboszczowi, 
który szkodę wycenił na 120 zł.  

Do zdarzenia doszło 22 lipca około 
godz. 19.30. Dyżurny łęczyńskich po-

licjantów został poinformowany, że z 
terenu placu kościelnego w Łęcznej dwóch 
mężczyzn dokonało kradzieży worków 
cementu. Złodzieje załadowali worki na 
przyczepkę samochodową, po czym odje-

chali audi. Daleko nie ujechali, bo na jednej 
z posesji w Łęcznej zostali zatrzymani i 
przewiezieni do komendy. Tego samego 
dnia usłyszeli zarzuty kradzieży. Zgodnie 
z obowiązującym prawem wykroczenie, 
którego się dopuścili zagrożone jest karą 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzyw-

ny. Cała sprawa kosztować ich będzie dużo 
więcej niż wartość skradzionego cementu. 
Jak widać złodzieje zapomnieli nie tylko 
o siódmym przykazaniu ale i o ludowym 
przysłowiu: kradzione nie tuczy. 
Smakosze

W gminie Ludwin trafiają się wyjąt-
kowo uparci amatorzy mocnych trunków. 
21 lipca 66 – letni mieszkaniec tej gminy 
nie odszedł od naczynia z procentami, póki 
poziom alkoholu w jego krwi nie osiągnął 
ponad 4 promili. Wtedy, bo i godzina była 
późna, z pełnym spokojem siadł na rower 
i udał się do domu. Błogą podróż, trochę 
jednak zmęczonego cyklisty, przerwali 
policjanci z łęczyńskiej drogówki w 
miejscowości Zawieprzyce Kolonia. Nie 
wykazali zrozumienia dla – zapewne lata-

mi trenowanej –  odporności na zaburzenia 
błędnika po takiej dawce alkoholu i teraz 

smakosza mocnych trunków czeka roz-

prawa w sądzie. Jeśli również Temida nie 
podzieli policyjnego braku zrozumienia 
dla odporności na alkohol tego mieszkańca 
gminy Ludwin, grozi mu kara do roku 
pozbawienia wolności.

Zdecydowanie mniejszą odpornością 
17 lipca wykazał się natomiast 54 – letni 
mieszkaniec tej samej gminy. Nie dość, że 
miał „tylko” niespełna 3 promile alkoholu 
to jeszcze przy tak małej dawce, jak na 
smakosza, wjechał swoją astrą do rowu w 
Kolonii Ludwin. Tam znalazł go policyjny 
patrol, który zaalarmowali inni uczest-
nicy ruchu drogowego zaniepokojeni 
dosyć fantazyjnym sposobem jazdy tego 
byłego już kierowcy. Byłego, bo straci 
prawo jazdy na dłuższy czas i dodatkowo 
może pójść na przymusowy odwyk w 
państwowym zakładzie penitencjarnym. 
Będzie też kara finansowa, bo samochód 
nie miał obowiązkowego ubezpieczenia. 
A niektórzy twierdzą, że smakosze to mają 
bezproblemowe życie.    
Tragedia w Biesiadkach

Policjanci ustalają okoliczności wy-

padku, do którego doszło 14 lipca około 
godz. 12.00 w miejscowości Biesiadki 
gm. Cyców. Na miejscu zginął 55–letni 
mężczyzna, który kierując rowerem, 
nagle wjechał na drugi pas jezdni wprost 
pod nadjeżdżającego opla corsę. Według 
wstępnych ustaleń kierująca corsą, na 
prostym odcinku drogi, zauważyła jadą-

cego z naprzeciwka po jej pasie jezdni 
rowerzystę. Chcąc uniknąć zderzenia 
zjechała na przeciwny pas jezdni. Podczas 
wymijania rowerzysta nagle skręcił i wje-

chał wprost pod jej samochód. Mężczyzna 
doznał obrażeń na skutek, których zmarł 
na miejscu wypadku. Kierująca oplem w 

chwili zdarzenia była trzeźwa.
Kosztowna przejażdżka

7 lipca nad ranem, przed godz. 3.00, 
dyżurny łęczyńskich policjantów otrzymał 
zgłoszenie, że w miejscowości Wólka 
Łańcuchowska ktoś wjechał samochodem 
osobowym w ogrodzenie posesji. Skierowa-

ni na miejsce policjanci ustalili, że kierujący 
pojazdem VW Golf II wjechał w betonowe 
ogrodzenie, po czym oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Mundurowi ustalili, że nieznany 
sprawca w nocy dokonał zaboru tego po-

jazdu wraz z kluczykami z terenu posesji. 
Pokrzywdzony wartość uszkodzenia auta 
oszacował na 2000 zł. Już w kilka godzin 
po zgłoszeniu kryminalni ustalili sprawcę 
tego zdarzenia. Okazał się nim 35-letni 
mieszkaniec gminy Milejów. Mężczyzna 
został zatrzymany. Usłyszał zarzut krót-
kotrwałego użycia pojazdu i dobrowolnie 
poddał się karze.
Zwiał z miejsca wypadku

3 lipca przed godziną 23, w miejscowo-

ści Stawek w gm. Spiczyn 70–letni pieszy 
został potrącony przez samochód jadący z 
kierunku Łuszczowa. Kierujący pojazdem 
odjechał z miejsca zdarzenia. Pieszy z ob-

rażeniami ciała trafił do szpitala w Łęcznej. 
Policja prosi by wszelkie informacje posia-

dane w tej sprawie kierować pod nr telefonu 
81 752 72 10 lub 997, 112.
Wymusiła coltem

Jak wynika z pierwszych ustaleń 2 
lipca przed godziną 18. w miejscowości 
Zofiówka 31-letnia kobieta kierująca 
mitsubishi colt wyjeżdżając ze stacji 
paliw, podczas włączania się do ruchu nie 
udzieliła pierwszeństwa przejazdu czym 
doprowadziła do zderzenia z samochodem 
daewoo lanos. W wyniku tego kierująca 
mitsubishi doznała obrażeń ciała i została 
przewieziona do szpitala w Łęcznej. Kie-

rowcy byli trzeźwi.                         (nor)

Za Gierka to było dobrze – zdarza mi się słyszeć od 
osób w różnym wieku. Młodsi powtarzają zasłyszane opinie, 
starszych najwyraźniej zawodzi pamięć. Panie – za Gierka to 
była praca, mieszkanie i wczasy z zakładu pracy, dowodzą 
entuzjaści polskiego komunizmu „z ludzką twarzą”. Teraz 
może pan sobie jechać gdzie się komu zamarzy, w sklepach 
jest wszystko, a i psioczyć na rząd można ile się chce – od-

powiadają przeciwnicy Gierka i innych towarzyszy. 
Tymczasem ani tych mieszkań nie było za komuny, ani 

tak zdrowo czasem bywało walczyć z rządem już za demo-

kratycznej Polski. Prawda jest o wiele banalniejsza. W Polsce 
za Gierka i jego następców, na nasze dzisiejsze standardy, 
panowała po prostu bieda.

Tak się składa, że w 1973 roku i na koniec 2012 średnia 
płaca w Polsce wynosiły netto 2800 zł. Tylko ceny były dużo 
wyższe. Kiedy? Oczywiście za Gierka. 

Artykuły przemysłowe były nie tylko drogie ale trudno 
dostępne. Na meble, lodówki, telewizory itp. dobra czekało się 
wiele miesięcy i obowiązywały różne skomplikowane systemy 
dystrybucji. Jak się już komuś udało „załatwić” dany towar, 
bo jak ktoś nie pamięta to w PRL się załatwiało, wystawało 
lub wymieniało, a nie kupowało, to lodówka kosztowała 6,1 
tys. zł (dzisiaj 1,07 tys. zł). Jeszcze większym luksusem była 
pralka automatyczna za jedyne 10,5 tys. zł (dzisiaj 1,1 tys.). 
Szczytem marzeń był kolorowy telewizor odkąd w 1971 
roku nasza telewizja zaczęła nadawać programy w kolorze. 
Na „rynku” pojawiły się oczywiście odpowiednie odbiorniki 
– montowane z radzieckich części Rubiny, a później polskie. 
W przypadku tych pierwszych, legendarna była ich zwłaszcza 
zdolność do samozapłonu. Polskie były o wiele lepsze ale 
stać na nie było tylko elitę. Nic dziwnego skoro czarno-biały 
telewizor kosztował prawie trzy średnie pensje, kolorowy 
19,5 tys. zł. Więc prywaciarze w PRL sprzedawali kolorową 
telewizję dla ubogich – taki plastikowy, przeźroczysty ale 
kolorowy ekran umieszczany przed kineskopem, który u góry 
miał kolor niebieski. Jak szły zdjęcia plenerowe to było OK, 
widz miał prawidłowe błękitne niebo. Gorzej ze zdjęciami we 
wnętrzach – wszystkie sufity były niebieskie, włosy aktorów 
przy zbliżeniach również.  

Za to benzyna kosztowała mniej więcej tyle co teraz – w 
1973 roku etylina 78 „niebieska” kosztowała 5zł, by za rok 
dojść do 8 zł. Tylko kto poza uprzywilejowanymi i najlepiej 
zarabiającymi miał samochód, skoro zwykły maluch i to na 
talon z komitetu partii kosztował 69 tys. zł. Za to jak trafił 
na giełdę i mógł być kupiony przez zwykłego Polaka, to jego 
cena rosła powyżej 110 tys. zł czyli wynosiła 40 przeciętnych 
pensji! Dzisiaj za 110 tys. zł to w salonie kupi się wypasione 
audi A3 czy skodę oktavię. Ale kogo nie było stać na auto 
mógł przecież kupić rower za 1230 zł lub tzw składaka – za 
jedyne 1900 zł sztuka. Meble były rarytasem a tapczan na 
którym można było odpocząć po sklepowym marszobiegu 
kosztował aż 3000 zł. 

I tak było prawie ze wszystkim. Rajstopy damskie za 85 
zł, koszula męska z elanobawełny 220 zł, a metr kwadratowy 
dywanu prawie 600 zł. Więc rosły jak grzyby po deszczu 
punkty repasarzu – młodszym czytelnikom wyjaśniam, że to 
takie miejsca gdzie za kilka złotych cerowano fachowo, czyli 
„zaciągano oczka” w podartych rajstopach. Pocieszyć się przy 
alkoholu z powodu tak bolesnej straty jak oczko w rajstopach 
też nie bardzo było można, bo najtańsze białe wino gronowe 
kosztowało prawie 50 zł, a pół litra wódki 65 zł. Do tego zakąska, 
którą było trudno kupić, była równie droga. Za kilogram schabu 
wieprzowego trzeba było zapłacić 56 zł, za wołowe bez kości 42 
zł, a za nieosiągalną normalnie szynkę 90 zł. Kilogram kurczaka 
kosztował 54 zł (dzisiaj ok. 7 zł). Luksusem była czarna kawa, 
której 100 gramowa paczuszka gorszej jakości kosztowała 27 
zł a taka lepsza „Super” 40 zł. Tabliczka czekolady kosztowała 
25 zł, a cytryny i pomarańcze były w sklepach tylko przed świę-

tami i kosztowały 30-40 zł. Nawet kilogram polskich jabłek w 
zależności od miesiąca kosztował od 9 do 20 zł. 

Listę bardzo drogich produktów zarówno żywnościo-

wych jak i przemysłowych można ciągnąć bardzo długo. 
Gwoli sprawiedliwości należy też powiedzieć, że pewne 
towary i usługi były w PRL tańsze. Przede wszystkim opłaty 
za media (prąd, gaz, wodę) – dzisiaj wydajemy na nie 10 proc. 
domowych budżetów, za wczesnego Gierka 1,5 proc. Łatwiej 
żyło się palaczom, nie dość, że nie było żadnych ograniczeń 
w paleniu, to paczka „Klubowych”, bardzo popularnych 
papierosów z filtrem, kosztowała 4,40 zł, dzisiaj to wydatek 
ok. 10 zł i więcej. Trolejbusem lub tramwajem, oczywiście w 
całej Polsce tak samo, jeździło się za złotówkę, autobus kosz-

tował 1,5 zł. Troszkę tańszy był też chleb, bo był dotowany 
przez państwo, co zresztą spowodowało, że już w czasach 
Jaruzelskiego karmiono nim trzodę chlewną. Generalnie to 
co państwo uważało za słuszne dotować było tanie. Książka 
kosztowała przeciętnie 30-40 zł, ale ileś tam tomów dzieł 
Lenina można było kupić za kilka złotych.

Podałem te fakty nie po to by dowodzić jak nam dzisiaj 
dobrze, ale by przypomnieć jak o wiele gorzej było w PRL. 
A mogłoby być nam wszystkim jednak jeszcze trochę lepiej, 
gdyby kontynuowano kierunek reform Balcerowicza - bez jego 
błędów. Niestety hasło: Balcerowicz musi odejść, zwyciężyło 
i kolejne rządy wszystkich partii: SLD, PiS i PO, trudnych ale 
w dłuższym czasie korzystnych reform zaniechały. 

Przyjęty w 1989 roku polski program reform jest nie-

kiedy nazywany ”terapią szokową” i wywołuje do dzisiaj 
dyskusje i polemiki. Co ciekawe początek zmianom dała 
uchwalona jeszcze w końcówce 1988 roku ustawa peerelow-

skiego ministra Wilczka o wolności gospodarczej, która stała 
się fundamentem polskiej przedsiębiorczości, przyznając 
każdemu prawo do prowadzenia działalności gospodarczej 
na równych zasadach. Kolejne rządy tylko ją ograniczały.

Aktualny rząd chwali się, że statystyczny Polak ma 
dzisiaj wyższy dochód narodowy niż Węgier, a dystans do 
Niemców uległ zmniejszeniu. Ja pytam jaki mielibyśmy po-

ziom życia, gdyby kolejne rządy reform nie wyhamowały?  
MALKONTENT  

Bieda z nędzą

100 LAT PANI GENOWEFY

Dni Cycowa 17-18 sierpnia
Dziesiąte „Dni Gminy Cyców”, jak na jubileuszową imprezę przystało, 

będą obfitowały w wiele atrakcji a przed mieszkańcami gminy wystąpią liczne 

zespoły. Całą zabawę zaplanowano na dwa dni, a na tegorocznym święcie gminy 

właściwie każdy mieszkaniec powinien znaleźć coś dla siebie, co dostarczy emocji 

i zadowolenia. W dniach 17-18 sierpnia na dobrą zabawę mogą liczyć zarówno 

dorośli jak i młodzież. Gwiazdą tegorocznych „Dni Gminy Cyców” będzie bez 

wątpienia zespół „Brathanki”.

 Tradycyjnie doroczne święto gminy zainaugurują zawody strzeleckie z kbks, 
które rozpoczną się w sobotę, o godz. 10 na strzelnicy w Wólce Cycowskiej. Sportowe 
emocje kontynuowane będą w Cycowie na terenie zespołu boisk „Orlik” gdzie o godz. 
15 rozpoczną się rozgrywki sportowe. Później dominować będzie już czysta rozrywka. 
Cykl występów w Cycowie o godzinie 18 rozpocznie Lubelska Grupa Artystyczna. 
Wystąpią zespoły Haitfeld, Hayer oraz TOPLES. Sobotnie atrakcje zakończy dyskoteka 
pod chmurką z DJANDRE.

Drugi dzień święta gminy rozpoczną uroczystości religijno-patriotyczne. Od 
godziny 12,30 można będzie natomiast oglądać występy lokalnych zespołów i grup 
tanecznych. Kolejnymi punktami niedzielnych atrakcji będą gry i zabawy dla dzieci, 
na które organizatorzy zapraszają najmłodszych o godzinie 15. Trzy godziny później 
rozpocznie się natomiast występ formacji tańca GAMZA.

Wieczorny cykl imprez rozpocznie o godzinie 19 występ kabaretu Świerszczy-

chrząszcz. A później o godz. 21,30 przewidziany jest występ gwiazdy wieczoru zespołu 
Brathanki. Rozgrzani jego występem mieszkańcy Cycowa i okolic będą mogli obejrzeć 
pokaz sztucznych ogni, bawić się dalej z zespołem Simon, by wieczór zakończyć na 
dyskotece.

Występom i pokazom towarzyszyć będzie prezentacja kuchni regionalnej, wesołe 
miasteczko i inne atrakcje. Nowością będzie pobieranie symbolicznej opłaty 5 zł za 
wstęp na plac festynu od 18 w sobotę i w niedzielę, dzięki czemu organizatorzy mogą 
zapewnić występy tak wielu zespołów w Cycowie. Podane godziny występów mogą 
ulec modyfikacji.                                                                                                 (nor)

28 lipca w Garbatówce Kolonii odbyły się uroczyste obchody urodzin Genowefy 

Gierlińskiej, która 24 lipca skończyła bagatela 100 lat. Do domu pani Genowefy przy-

jechała rodzina, sąsiedzi oraz przedstawiciele władz gminy i KRUS. List z gratulacjami 

przesłał premier Donald Tusk.

Pani Genowefa przyjmowała gości pod rozłożystą lipą, którą zasadził jeszcze jej ojciec. 
Co prawda składanych życzeń bardziej się domyślała niż słyszała bo ma duże problemy ze słu-

chem, ale można powiedzieć, że pomimo wieku 
swoje 100 urodziny obchodziła w całkiem niezłej 
kondycji. Dzisiaj porusza się o dwóch laskach 
chociaż jeszcze kilka lat temu potrafiła wziąć 
się za pielenie ogrodu. Dalej mieszka w swoim 
domu, oczywiście z upływem lat coraz bardziej 
korzystając z pomocy najbliższej rodziny. 

Całe jej życie upłynęło na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Urodziła się w Kopinie, 
mieszkała w Dratowie a odkąd jej rodzice osiedlili się w Garbatówce Kolonii już się stąd nie 
wyprowadziła. Mieszka tu też jej córka Władysława, a syn Zbigniew przeniósł się do Parcze-

wa. Natomiast czwórkę wnucząt rozrzuciło już po świecie – od Garbatówki przez Parczew do 
Lublina i Niemiec. Ale pani Genowefa cieszy się że żyją w zdrowiu, no i z tego, że doczekała 
się czworga prawnuków.

Oprócz rodziny i są-

siadów życzenia z okazji 
jubileuszu składali jubi-
latce wójt gminy Cyców 
Jan Baczyński vel Mróz, 
z-ca kierownika USC 
Agnieszka Marciniak, 
kierownik Placówki Te-

renowej KRUS w Łęcznej 
Roman Cholewa. Ten 
ostatni oprócz życzeń 
przekazał decyzję kierow-

nictwa KRUS o podwyż-

szeniu renty. Wójt gminy odczytał list premiera. Odśpiewano 200-lat.              (nor)

Uroczystość odbyła się pod lipą, którą zasadził ojciec jubilatki

Jubilatka z córką

Wójt gminy odczytał list od premiera
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Ogłoszenia drobne

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)
tel.: 784 338 707, dział reklamy: 602 811 876, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej. 
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wy-
branych sklepach i punktach usługowych. 
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach 
paliw.

Wydawca: REGIONALNE FORUM GOSPODARCZE

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), 
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział 
reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Katarzyna 
Gileta, Grzesiek Kuczyński, Łukasz Olszewski. 

Sprzedam 4-letni dom o powierzchni 
130m2 (kuchnia, 2 łazienki, 5 pokoi) Dział-
ka 25 ar. wszystkie media, w miejscowości 
Antoniów gm. Milejów. Cena do uzgodnie-
nia. Tel: 519-636-36 / 691-832-229
Sprzedam mieszkanie 32m2 dwupokojo-
we 8/10 piętro. Częściowo wyremontowa-
ne. Tel: 665 324 742
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia 
Stara Wieś 36ar,ogrodzona, doprowadzona 
woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja. Cena 
4 tys. za ar. Tel: 697 154 093
Sprzedam działki budowlane o powierzch-
ni 14ar. Turowola Kolonia . Media. Pilnie. 
Tel: 502 378 484
Sprzedam mieszkanie M3 48m2 3/3 
piętro. Winda+ parking podziemny. Kom-
fortowo wykończone, dobra lokalizacja ul. 
Szkolna. Tel: 502 378 484 
Sprzedam dwie działki rekreacyjno-bu-
dowlane 38 ar. i 47 ar. z budynkami przy 
drodze asfaltowej w Karolinie k/ Łęcznej. 
Atrakcyjna okolica w pobliżu rzeki Wieprz. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 604-196-773
Sprzedam dom 45m2, garaż, działka 32 ar. 
wszystkie media, ogrodzone, przy szosie Łęcz-
na-Kijany w miejscowości Karolin. Atrakcyjna 
okolica nadwieprzański park krajobrazowy. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 600-885-438
Sprzedam mieszkanie M4, 50m2 z ga-
rażem ul. Staszica. Cena do uzgodnienia. 
Tel:608 178 295  
Wynajmę lokal na działalność handlową, 
usługową, biurową. Lokal w Łęcznej przy 
dworcu autobusowym, 44m2, I piętro, 
wszystkie media. Tel: 515 045 042
Sprzedam mieszkanie w Łęcznej M3, 
49m2 ul Armii Krajowej, cena 190 000zł. 
Tel: 500 684 919 
Sprzedam dom w Milejowie! Cena do 
uzgodnienia !!! Tel: 724 446 697
Sprzedam działkę budowlaną w Cycowie 
przy ul. Parkowej o powierzchni około 
1000m2. Przez działkę przebiega kanali-
zacja. tel: 508 088 154
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 70,20m2 
na osiedlu Samsonowicza, ul. Górnicza, pię-
tro 4/4. Okna PCV, dzwi antywłamaniowe, 
szafa zabudowana, meble kuchenne w cenie, 
w łazience kabina i wanna, osobno WC, 
duży balkon, pokoje duże ustawne, księga 

wieczysta. Stan bardzo dobry. Tel: 796 491 
008/ 81 459 81 14
Sprzedam mieszkanie 36m2- Łęczna ul. 
Gwarków. Cena 143 tyś. do negocjacji!!! 
Tel: 696 783 002 
Sprzedam dom 100m2 + budynki gospo-
darcze położone na działce 38a w Jaszczo-
wie przy szosie. Tel: 730 095 894
Wynajmę niezależny pokój dla pracujące-
go mężczyzny w domku jednorodzinnym 
w Łęcznej. Tel: 723 975 060
Wynajmę pokój dla kobiety w Łęcznej. 
Cena 350 zł. Tel: 609 711 967
Sprzedam dom zabudowa szeregowa 190m2 
w Łęcznej. Tel: 731 993 107, (81) 752 15 73
Do wynajęcia w centrum Łęcznej, lokal 
pod gastronomie, nowocześnie wykoń-
czony. Cena do uzgodnienia. Tel: 608 
351 864

ogłoszenia firmowe

Naprawa kosiarek, kos, pił 
i elektronarzędzi

szybko, tanio
Łęczna, Pasternik (baza GS)

tel. 794 214 905

Mamy najniższe stawki 
Rozmowa z Andrzejem Chabrosem, wójtem gminy Ludwin

- Co zmieniło się w Ludwinie po 

wprowadzeniu ustawy śmieciowej?

- Pewne zmiany nastąpiły, ale na pewno 
rewolucją nazwać tego nie można. Przede 
wszystkim śmieci nie odbiera już gmina, 
ponieważ zabroniła nam tego nowa ustawa. 
Zostały też podniesione stawki, bo samorządy 
nie mogą już dokładać do tego „interesu”. 
Teraz trzeba zapłacić 4 zł za odpady segrego-

wane i 10 zł za nieselektywne. Zapewniam 
jednak, że u nas 
opłaty są jedne 
z najniższych w 
całym wojewódz-

twie. Śmieci nadal 
będą odbierane 
wg harmonogra-

mu ustalonego 
wcześniej, raz w 
miesiącu, według 
zasad, które okre-

śliła rada gminy 
w regulaminie. 
Pomimo obaw 
nie było ani jed-

nego dnia prze-

stoju w odbiorze 
śmieci od miesz-

kańców. 
-  Nie za 

pierwszym po-

dejściem, ale w 

końcu udało się wyłonić wykonawcę odbie-

rającego śmieci.

- W ubiegłym tygodniu podpisałem 
umowę z przedsiębiorcą na odbiór i wy-

wóz śmieci z terenu naszej gminy. Do 
tej pory sami prowadziliśmy gospodarkę 
śmieciową, doskonale znaliśmy swój 
rynek i wiedzieliśmy jakie trzeba speł-
nić warunki. Mieliśmy świadomość, że 
przedsiębiorca, który wejdzie na ten teren 
nie będzie musiał wszystkiego zaczynać 
od początku, z edukacją włącznie. W 
Ludwinie selekcja śmieci funkcjonuje 
od dawna, nasi mieszkańcy segregowali 
odpady już wcześniej, zanim 1 lipca 
zaczęły obowiązywać nowe regulacje. 
Dzięki temu zmiany nie okażą się tak 
kosztowne dla mieszkańców.

- Ale w waszej ulotce można 

przeczytać, że przyjęta stawka nie 

jest „stała”. 

- To nic nadzwyczajnego, we wszyst-
kich gminach tak jest. Musimy pamiętać, że 
nowy system musi finansować się sam, takie 

są założenia nowych przepisów. Ustawo-

dawca nie przewidział dokładania do śmieci 
z budżetu samorządu. Środki na ten cel są 
odrębne i pochodzą z opłaty naliczonej za 
gospodarowanie, na podstawie deklaracji 
składanych przez mieszkańców. Dlatego 
wysokość składki jest pochodną tego jak 
segregujemy odpady, ilu mieszkańców wno-

si opłatę i jakie są koszty funkcjonowania 
całego systemu. Rolą gminy jest natomiast 

sprawowanie nad-

zoru nad całością, 
a niestety nie na 
wszystko mamy 
wpływ. Tam gdzie 
można oszczędzić, 
to oszczędzamy. 
Na przykład dla 
o g r a n i c z e n i a 

kosztów admini-

stracyjnych zde-

cydowaliśmy się 
na kwartalny cykl 
rozliczeniowy za-

miast miesięczne-

go. Jako jedni z 
pierwszych zaku-

piliśmy nowator-
ski program, który 
pozwoli samoksię-

gować wpłaty za 
pomocą tzw. sub-

kont. Wszystko po to, aby nie generować 
kosztów. Zachowanie tych czynników na 
odpowiednim poziomie sprawi, że i opłata 
pozostanie niska.

- Ile osób w gminie zamierza se-

gregować śmieci?

- Segregowanie oczywiście jest 
tańsze i zdecydowana większość osób 
zadeklarowała, że będzie to robić. 
Gospodarstw, w których nie będzie 
segregacji jest najwyżej kilkanaście. 
Sposób w jaki gmina podeszła do tego 
tematu od początku przewidywał, że ma 
to być system łatwy, nieuciążliwy dla 
mieszkańca i tani. Nie chcemy nakładać 
dodatkowych obowiązków, jak dokładne 
mycie butelek, odrywanie nalepek, czy 
selekcja z podziałem na kolory szklanych 
opakowań. Bo takie podejście może już 
na wstępie zniechęcić do segregowania. 
Nie chcieliśmy wprowadzać rozwiązań, 
które pozostaną tylko na papierze i nie 
będą służyły ludziom. Nasz system ma 
ułatwiać życie, a nie je utrudniać.

W Łęcznej powstanie spożywczo-

przemysłowy supermarket Intermar-

ché. To francuska sieć   prowadzona 

przez niezależnych przedsiębiorców. 

Obecnie na terenie całej Polski są 
183 supermarkety tej sieci, w tym 4 na 
Lubelszczyźnie. Ich liczba w naszym 
województwie ma jednak stopniowo 
wzrastać. Supermarkety Intermarché 
i Bricomarché (markety typu „dom i 
ogród”) są często lokalizowane obok 
siebie, tworząc tzw. Rynki Muszkie-

terów, przy których działają również 
stacje paliw i myjnie samochodowe. 
Nie wiadomo jak będzie to wyglądało w 
przypadku Łęcznej, na tym etapie inwe-

stycji szczegóły nie są jeszcze znane.
Intermarché oferuje świeże produkty 

w atrakcyjnych cenach, jednak najwięk-

szą zaletą powstania sklepu w Łęcznej są 
nowe miejsca pracy.                       (ed)

Nowy supermarket


