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Czy Twoje dziecko jest 
bezpieczne na placu zabaw?  
W czasach kradzieży i napadów 
nie łatwo zachować spokój, kie-
dy Twoja pociecha wychodzi 
z domu. Z drugiej strony, nie 
cieszy ilość godzin jakie dziecko 
spędza przed komputerem. Jak 
temu zaradzić? Właściciele fir-
my Enterpol znaleźli z burmi-
strzem Teodorem Kosiarskim, 
we współpracy z prezes SM 
Skarbek Grażyną Bondyrą roz-
wiązanie w tej sprawie. 

Prezes Firmy Enterpol 
stwierdza „Rodzice chcą bezpie-
czeństwa dla dzieci, a dzieci po-

trzebują dobrej zabawy z kolega-
mi. Udało nam się to połączyć”. 
Tym wyjściem z sytuacji jest 
profesjonalny monitoring. 

Firma Enterpol to znany 
lokalny operator Internetu, Tele-
wizji i Telefonu. Jednak oferuje 
znacznie więcej. Specjalnie dla 
mieszkańców Łęcznej, specjaliści 
firmy stworzą nowoczesny, pro-
fesjonalny monitoring, w ramach 
kampanii „Bezpieczny Plac Za-
baw z Enterpol”. Prezes Grażyna 
Bondyra udostępniła rejestrator, na 
którym zapisywane będą wszyst-
kie zdarzenia z placów zabaw. 
Natomiast firma Enterpol zamon-
towała kamery i udostępniła swoją 
sieć światłowodową. Chętni do 
rozboju zostaną zarejestrowani 
przez monitoring i nagranie trafi 
do odpowiednich władz. 

Monitoring placów zabaw 
obejmuje: ul. Armii Krajowej 9, 
11, 13, ul. Obrońców Pokoju 6, 
10, ul. Legionistów 2, ul. Staszi-
ca 1, ul. Górnicza 4, 6, 8, Orląt 
Lwowskich 5, Sikorskiego 4. 

Nie ma nic cenniejszego niż 
wspólnie spędzony czas rodzica 
z dzieckiem. Od teraz, z pomocą 
Enterpol Twoje dziecko może 
bezpiecznie bawić się na placu 
zabaw. Burmistrz zachęca, aby 
pomimo profesjonalnego mo-
nitoringu rodzice wychodzili  
z dziećmi na plac zabaw. 

Jesteś zainteresowany 
współpracą z firmą Enterpol? 
Zapraszamy do biura firmy ul. 
Staszica 1 Łęczna lub zadzwoń 
i zdobądź potrzebne informacje  
81 516 80 00.

t. spons.

Na skutek skandalu doty-
czącego systemu drugich pen-
sji, przyznawanych członkom 
rządu PiS, w postaci comie-
sięcznych wysokich nagród, 
ukarani zostali… posłowie i nie 
mający z tym nic wspólnego 
samorządowcy. Wprowadzono 
przepisy, według których pen-
sje muszą zostać dostosowane 
do nowych zasad.

Na ostatniej sesji, Rada 
Powiatu Łęczyńskiego zmniej-
szyła pensję starosty łęczyń-
skiego o 520 złotych. Była to 
już druga obniżka w przeciągu 
ostatnich miesięcy. W ubie-
głym roku na wniosek same-
go starosty jego pensja została 
zmniejszona o 800 złotych. 
Swoje diety o 250 zł na wnio-
sek Grzegorza Kuczyńskiego 
obniżyli wtedy również radni.

Roman Cholewa po ko-
lejnych zmianach ma zara-
biać miesięcznie 10180 zł 
brutto zamiast 10700. Wcho-

dzi w to 4700 zł wynagro-
dzenia zasadniczego (obec-
nie 5900), 1900 zł dodatku 
funkcyjnego (obecnie 1500), 
2640 specjalnego (obecnie 
2120 ) i 940 zł dodatku sta-
żowego (obecnie 1180). 

Obniżki także w mieście 
Łęczna. Według projektu ob-
niżona o 1004 zł zostanie tak-
że pensja burmistrza Łęcznej, 
który po zmianach będzie za-
rabiał 10620 zł brutto zamiast 
dotychczasowych 11624 Pro-
pozycja przedstawiona radnym 
wygląda następująco: 4800 zł 
wynagrodzenia zasadniczego 
(obecnie 5515), 2100 zł do-
datku funkcyjnego (obecnie 
2000), 2760 specjalnego (obec-
nie 3006 ) i 940 zł dodatku sta-
żowego (obecnie 1103). 

Jak zostały zmienione 
pensje innych samorządow-
ców poinformujemy w kolej-
nym numerze „Pojezierza”

BB

Zarobki samorządowców
Trwają prace przy ma-

lowniczych ruinach dawne-
go folwarku w parku Pod-
zamcze. 

Wykonano już obrzeża 
alejek i dolną warstwę kon-

strukcyjną. Ustawiono latar-
nie parkowe i wybrukowano 
placyki pod ławki. Zasiano 
już część trawników.

Najważniejszą jednak 
częścią inwestycji jest zabez-
pieczenie ruin pozostałych po 
folwarku. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne budynku obory 
są już wykonane, natomiast 
w budynku stajni są wyko-
nane częściowo. Równole-
gle trwają prace związane  
z zabezpieczeniem lica murów. 
W budynku suszarni chmie-
lu wykonano prace związane  
z uzupełnieniem i izolacją 
ścian fundamentowych i przy-
gotowano podłoże dla monta-
żu schodów w wieży.        BB

Będzie wieża widokowa

(Nie)bezpieczne place zabaw?

Wody Polskie - pań-
stwowy regulator,  zatwier-
dzał taryfę za wodę i ścieki  
w Łęcznej. Miało to powstrzy-
mać podwyżki, a wyszło jak 
wyszło i czeka nas blisko  
5 procentowa podwyżka cen.

Woda i ścieki podroże-
ją łącznie z obecnych 10,65 
zł. brutto za metr sześcienny 
do 11,18 zł. brutto (10,35 
netto) Nowe stawki zaczęły 
obowiązywać od 11 lipca. 
Znacząco wzrosła też opłata 
abonamentowa do 25,13 zł 
brutto za pobór wody oraz 
30,11 zł brutto za odprowa-
dzanie ścieków.

Droższa 
woda

Niedługo jeden ze 
skwerów w Łęcznej może 
nosić nazwę 100-lecia Nie-
podległości. Taką propozy-
cję na upamiętnienie okrą-
głej, setnej rocznicy ważne-
go wydarzenia, przedstawił 
Leszek Włodarski zastępca 
burmistrza Łęcznej.

Pomysł z nazwą zrodził 
się już kilka miesięcy temu. 
Jednak z propozycją czekano 
na wyłonienie wykonawcy i 
zakończenie prac, aby inicja-
tywa nie spaliła na panewce. 
Wniosek konsultowany był 
m.in. ze środowiskami patrio-
tycznymi i przedstawicielami 
kibiców, których akceptację i 
pisemne poparcie uzyskał.

Nadanie proponowanej 
nazwy to doskonała okazja, 
aby uczcić tę wyjątkową 
rocznicę. Nazwa „Skwer 
100-lecia Niepodległości” 
świetnie nawiązywałaby do 
nazwy Osiedla i korespon-
dowałaby z nazwami są-
siednich terenów tj. Placem 
Powstań Narodowych oraz 
rondem im. Żołnierzy Nie-
złomnych - przekonuje bur-
mistrz Włodarski. Nadanie 
nazwy będzie podkreśleniem 
naszej radości z faktu odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości oraz uczczeniem  
i upamiętnieniem bo-
jowników o jej wolność.  

Nowy skwer na 100-lecie?

Znany polityk Prawa i 
Sprawiedliwości Jarosław Sellin 
przyjechał w sobotę 21 lipca do 
Łęcznej w ramach objazdu po 
kraju przedstawicieli partii rzą-
dzącej. Zaskoczył znajomością 
historii miasta, książką którą 
miał ze sobą „Szkice z prowin-
cji” (o Łęcznej) oraz brakiem 
politycznej nachalności.

Jarosław Sellin w Łęcznej
Nie zabrakło oczywiście za-

chwalania socjalnych projektów rzą-
du typu 500+,  300 zł na wyprawkę 
szkolną, propozycji emerytury mi-
nimalnej dla matek, które urodziły i 
wychowały 4-kę dzieci, a także pod-
noszenia płacy minimalnej.

Jarosław Sellin sporą część 
swojego wystąpienia poświęcił 
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Lubelski Węgiel Bog-
danka S.A. bije kolejne 
rekordy na polu Stefanów.  
W czerwcu 2018 roku na-
leżący do spółki oddział 
GRP-5 wydrążył 820 me-
trów bieżących chodnika 
nadścianowego, pobijając 
tym samym poprzedni mie-
sięczny rekord ustanowio-
ny w kwietniu 2005 roku, 
który wynosił 814 metrów.

Oddział rozpoczął drą-
żenie chodnika w lutym tego 
roku. To kolejne wyrobisko 
korytarzowe udostępniają-
ce pokład 389 w polu IV w 
Stefanowie. Głębokość zale-
gania wynosi od 880 do 980 
metrów. Pole IV jest podzie-
lone na cztery ściany o dłu-
gości 296 metrów. Grubość 
pokładu jest korzystna dla 
eksploatacji, na większości 
wybiegu jest to około 2,2- 
2,5 metra. 

Oprócz rekordu mie-
sięcznego padł rekord zmia-
nowy i dobowy. Wszystko to 
było możliwe dzięki wpro-
wadzeniu nowatorskich roz-
wiązań wspierających postęp 
prac. Rekordowy wynik  był 
d u ż y m 
w y z w a -
niem lo-
gistycz-
n y m 
p o l e g a -
jącym na 
z a p e w -
n i e n i u 
d u ż e j 
i l o ś c i 
materiałów wsadowych i 
szybkiego transportu tych 
materiałów do przodka. 

- Udogodnienia tech-
niczne na pewno wspomogły 
załogę, sukces był jednak 
zasługą ludzi tworzących od-
dział GRP-5. Kluczowa była 

W Bogdance padły kolejne rekordy
ich determinacja i zaanga-
żowanie. To doświadczony 
zespół, wyspecjalizowany w 
pracach przygotowawczych, 
który ma na swoim koncie 
wiele wyrobisk korytarzo-
wych, skrzyżowań, przecinek 

i pochylni – powiedział Sła-
womir Karlikowski, zastępca 
prezesa zarządu ds. Produkcji 
i Rozwoju LW Bogdanka.

Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A. jest jedyną ko-
palnią wydobywającą wę-
giel kamienny w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym. Spół-
ka prowadzi eksploatację  
w granicach obszaru górni-
czego Puchaczów V, na te-
renie o powierzchni 73 km2. 
Posiada trzy pola wydobyw-
cze: w Bogdance, w Nadry-
biu i w Stefanowie. Jesienią 
2017 roku spółka otrzymała 
od Ministra Środowiska kon-
cesję na wydobycie węgla 
kamiennego ze złoża Ostrów 
w obszarze górniczym Lu-
dwin.

Według najnowszego 
raportu prognostyczne-
go BMI Research (Busi-
ness Monitor Internatio-
nal) Chiny, Indie i USA 
pozostaną do 2027 roku 
największymi konsumen-
tami węgla energetycz-
nego. Ponadto Chiny, In-
die i Rosja będą również  
w tym okresie najwięk-
szymi odbiorcami węgla 
koksowego.

Z raportu “Przemysł, 
analiza i trendy rynkowe” 
wynika, że popyt Chin na 
węgiel energetyczny wzro-
śnie z 3,4 mld t w 2018 roku 
do 3,5 mld t w 2027 roku. 
Roczna stopa wzrostu wyno-
sić będzie około 0,5 proc. To 
znacznie mniej niż w ostat-
nich 10 latach, kiedy to rocz-
ny wzrost popytu na węgiel 
wynosił aż 4,2 proc. 

W tej sytuacji eksper-
ci przewidują, że Chiny 
zmniejszą swój udział na 
światowym rynku węgla 
energetycznego. Państwo 
Środka odpowiedzialne 
dzisiaj za połowę rynku ma 
do 2027 roku zmniejszyć 
swój udział w rynku wę-
gla energetycznego do 45 
proc. Wzrośnie natomiast 
udział Indii i to z 17 do 
24 proc. Ponadto w ciągu 
najbliższych 10 lat znaczą-

co zwiększą swoje udziały 
Turcja i Indonezja. 

Największymi produ-
centami węgla energetycz-
nego pozostaną dalszym 
ciągu Chiny, Indie i USA. 
Za nimi nadążać będą: Au-
stralia, Rosja i Indonezja. 
Przewiduje się, że Chiny 
wydobywać będą w 2027r. 
około 3,3 mld t węgla ener-
getycznego, czyli o 0,1 mld 
ton więcej niż obecnie.  
W 2027 r. Chiny będą wydo-
bywać 3 razy więcej węgla 
energetycznego, aniżeli pla-
sujące się na drugiej pozycji 
Indie.

Na światowym rynku 
węgla energetycznego Chi-
ny, USA i Indie utrzymają 
swoją dominującą pozycję. 
Jednakże spodziewany jest 
wzrost udziału Indii, Rosji  
i Polski. 

Światowy trend w za-
kresie produkcji i konsump-
cji węgla koksowego w 
okresie 2018r. do 2027r. ce-
chował się będzie spadkiem 
zapotrzebowania, ale Chiny 
odnotują aż potrójny wzrost 
zapotrzebowania, a idące 
w sukurs Indie również od-
notują dwukrotny wzrost 
zapotrzebowania na węgiel 
koksowy.

Pomimo tego Chiny 
znacznie utracą udziały na 

światowym rynku węgla 
koksowego. Przyczynami są 
m.in. mniejsze zapotrzebo-
wanie przemysłu metalur-
gicznego oraz spowolnienie 
rozwoju gospodarczego.  
W tej sytuacji wzrośnie 
m.in. udział zapotrzebowa-
nia Indii, Japonii, Kazach-
stanu, Ukrainy i Turcji na 
światowym rynku węgla 
koksowego.

Przewiduje się, że chiń-
ski udział na światowym 
rynku węgla koksowego 
zmniejszy się z 63 proc. 
obecnie do 57 proc. w 2027r. 
Natomiast udział Indii wzro-
śnie z aktualnych 11 do 17 
proc. w 2027r. Przyczyną 
będzie wyższe zapotrzebo-
wanie rynku wewnętrznego 
na wyroby stalowe.

Eksperci zakładają, że 
w 2026 roku Rosja prze-
ścignie Indonezję, obecne-
go trzeciego światowego 
producenta węgla kokso-
wego. W nadchodzących 
latach Chiny, Australia  
i Indonezja utracą znacz-
ne udziały w wydobyciu 
węgla koksowego. Nato-
miast zyskają Rosja, Indie 
i Mongolia.

Źródło: BMI Research; Mi-
ningscout; Juni 2018

Bronisław Jaworski

Węgiel trzyma się mocno

Ukradł księdzu telefon
Policjanci pełniący służbę na Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim zatrzymali 37-letniego złodzieja, który ukradł tele-
fon. Skradł go z plebanii w Rogóźnie. Policjanci pełniący służbę 
na terenie Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego otrzymali sy-
gnał o szarpiących się mężczyznach. Dwóch mężczyzn próbowa-
ło ująć trzeciego. Policjanci zatrzymali go. 

37-latek bez stałego miejsca zamieszkania przyszedł na ple-
banię w Rogóźnie twierdząc, że jest bezdomnym i prosi o pomoc 
finansową. Ksiądz zaproponował pomoc... ale rzeczową, którą ten 
wzgardził. Postanowił więc sam zdobyć pieniądze na plebanii. 
Wykorzystując nieuwagę księdza, z jednego z pomieszczeń ukradł 
telefon komórkowy i zaczął uciekać. Kiedy ksiądz zorientował się, 
że został okradziony rozpoczął pościg za złodziejem, do którego do-
łączył jeden z mieszkańców gminy. Ścigającym udało się dogonić 
złodzieja ale nie było im łatwo nad nim zapanować ponieważ męż-
czyzna był agresywny, szarpał się i wyrywał. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze zapanowali nad krewkim złodziejem. 
Skradziony rower wrócił do właściciela

W Łęcznej ze stojaka spod jednej z aptek skradziono warty  
2 tys. zł rower górski. Jednoślad nie był zabezpieczony, ale właści-
cielka miała go cały czas w zasięgu wzroku. Wystarczyła chwila 
nieuwagi i doszło do kradzieży. Kryminalni z łęczyńskiej komen-
dy dosyć szybko ustalili personalia mężczyzny mogącego mieć 
związek ze sprawą. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Łęcznej. 
Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci odzyskali skradziony 
rower. 35-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy.  
Na DK-82 dachował volkswagen

W miejscowości Kolonia Trębaczów (gm. Łęczna) na 
DK-82 doszło 16 lipca w nocy, przed godziną 2:00 do wypad-
ku drogowego. Najprawdopodobniej kierujący samochodem 
osobowym marki Volkswagen, 23-letni mieszkaniec gm. Lu-
dwin podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności i nie 
zapanował nad autem. Samochód osobowy zjechał na pobocze  
i dachował. Kierowca podróżował z dwoma pasażerkami.  
W wyniku wypadku jedna z nich z obrażeniami ciała została 
przetransportowana do szpitala. Kierowca był trzeźwy.
Pożar w Puchaczowie

15 lipca br. o godz. 03:54 do Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miej-
scowości Puchaczów.  Do działań wyjechały dwa zastępy ratow-
niczo-gaśnicze: z KP PSP w Łęcznej oraz z OSP Puchaczów.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się 
drewniana szopa - budynek w całości objęty był pożarem. Dzia-
łania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
podaniu jednego prądu wody na palący się budynek. Po ugasze-
niu płomieni, rozebrano i przelano wodą nadpaloną konstrukcję 
budynku. W trwającej 4 godz. 49 min. akcji brały udział 2 zastę-
py straży pożarnej, 8 ratowników oraz 1 patrol policji.
Plantacja marihuany koło Świerszczowa

Łęczyńscy kryminalni zlikwidowali plantację roślin konopi 
indyjskich. Tworzyło ją ponad 20 krzaków posadzonych na łą-
kowych nieużytkach w gminie Cyców, konkretnie w okolicach 
Świerszczowa. Wysokość roślin dochodziła do 1 metra. Niele-
galna plantacja została zlikwidowana, a policjanci są na tropie jej 
właściciela. Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Z nożem na policjantów

Policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca gm. Cyców, któ-
ry podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy. Do zdarzenia 
doszło tuż po północy w Cycowie. Policjanci z łęczyńskiej komen-
dy pojechali  na interwencję, gdzie do jednego z domów próbował 
dostać się agresywny mężczyzna. Jak się okazało, nietrzeźwy męż-
czyzna groził swojej żonie i dwóm innym kobietom. Po przybyciu 
patrolu na miejsce, 43-latek całą swoją agresję skierował przeciwko 
funkcjonariuszom. Rzucił się na policjantów usiłując zadać im ciosy 
nożem, grożąc i wyzywając. Miał ponad 3 promile. Podczas przesłu-
chania nie przyznał się do ich popełnienia. Za przestępstwo czynnej 
napaści na funkcjonariuszy, kodeks karny przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności.
Daleko nie uciekł

29-letni mieszkaniec Lublina odpowie przed sądem za kradzież 
smartfonów z jednego ze sklepów na terenie Świdnika. Mężczyzna 
wybiegł ze sklepu z czterema zabranymi urządzeniami, jednak kil-
kadziesiąt metrów dalej został ujęty przez pracowników ochrony i 
przekazany policjantom. Skradziony towar o wartości 1600 zł został 
w całości odzyskany i wrócił na sklepowe półki.
Śmierć na krajowej 12.

W m. Struża-Kolonia na DK-12 ok. godz. 17:30 doszło do tragicz-
nego w skutkach wypadku drogowego. Na trasie Piaski-Chełm, pojazd 
marki Peugeot 307 zjechał z drogi do rowu. Auto zatrzymało się na przy-
drożnym drzewie. Natychmiast na pomoc uczestnikom zdarzenia ruszyli 
mieszkańcy pobliskiej posesji. Kierowca, 62-letnia mieszkanka gm. Gró-
jec wyszła z auta  o własnych siłach. Natomiast nieprzytomna 88-letnia 
pasażerka wydobyta została z pojazdu przez postronną osobę.  Na miejscu 
wypadku interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go. Pomimo długiej reanimacji pasażerka zmarła. Kierująca została prze-
transportowana do szpitala. Była trzeźwa.                    opr. R. Nowosadzki

fot. LW Bogdanka

fot. LW Bogdanka

informacji o kolejnych muze-
ach budowanych przez rząd RP, 
ale także wielkich produkcjach 
kinowych, które już na jesień 
mają pojawić się w multiplek-
sach i opowiadać historię nasze-
go kraju.

Mieszkańcy grodu dzika 
dopytywali o synagogę w Łęcz-
nej w której niedawno mieściło 
się muzeum, ale po odzyskaniu 
obiektu przez Gminę Żydow-
ską praktycznie z dnia na dzień 
przestało ono istnieć. Pada-
ły propozycje porozumienia  
z Fundacją Ochrony Dziedzic-
twa Żydowskiego, które miały-
by umożliwić ponowne otwar-
cie przed turystami, obecnie 
zamkniętej na cztery spusty, 
synagogi. Jednak odpowiedź 

ministra Sellina nie była satys-
fakcjonująca i sugerowała, żeby 
lepiej zbudować nowe muzeum, 
niż próbować dogadywać się  
z Gminą Żydowską.

Obecni na spotkaniu pyta-
li także o możliwość dofinan-
sowania remontów zabytków 
m.in. w gminie Milejów, losy 
pałacu w Łysołajach, prawo 
niekorzystne dla poszukiwaczy 
i zbierających eksponaty z prze-
szłości, o możliwość prowa-
dzenia prac poszukiwawczych 
przodków na dalekim Uralu,  
a także Żołnierzy Niezłomnych. 
W większym lub mniejszym 
stopniu odpowiedzi na pytania 
padały, a Jarosław Sellin spra-
wiał wrażenie dobrze przygoto-
wanego. 

Grzegorz Kuczyński

Jarosław Sellin w Łęcznej
dok. ze str. 1
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W czwartek 19 lipca  
w gminie Cyców goszczono 
przedstawicieli lokalnych 
samorządów z Ukrainy z ob-
wodu rówieńskiego, czerka-
skiego, żytomierskiego. 

Wizyta miała na celu za-
poznanie strony ukraińskiej z 
polskimi rozwiązaniami i do-
brymi praktykami w zakresie 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego, a także na-
wiązanie partnerskich relacji 
pomiędzy przedstawicielami 
administracji w Polsce i na 
Ukrainie. 

W chwili obecnej na 
Ukrainie rozpoczęta zosta-
ła reforma administracyjna.  
W wielu elementach wpro-
wadzane zmiany wzorowane 
są na przykładach polskich, 
stąd też zainteresowanie 
władz ukraińskich działania-
mi realizowanymi przez pol-
skie gminy.

Goście rozpoczęli wi-
zytę od spotkania w Urzę-
dzie Gminy. Wójt przywitał 
przybyłych gości, przedsta-
wił strukturę samorządu, 
opowiedział o pobieranych 
przez gminę podatkach, re-
alizowanych inwestycjach, 
oświacie, kulturze oraz ure-
gulowaniach prawnych.

Po wizycie w Urzędzie 
Gminy grupa zwiedziła bu-
dynek Zespołu Szkół w Cy-
cowie oraz przebudowane 
Przedszkole Samorządowe.

Następnie delegacja uda-
ła się do Ekologicznego Go-
spodarstwa Mlecznego „Pod 
Kasztanem” w Ludwinowie 
oraz Gospodarstwa Agro-
turystycznego „Marynka”  
w Wólce Cycowskiej, gdzie 
właściciele przyjęli gości 
bardzo serdecznie, opro-
wadzili po gospodarstwach  
i odpowiedzieli na wszystkie  
pytania dotyczące produkcji 
i funkcjonowania obiektów. 

Na zakończenie wizyty 
grupa odwiedziła Gminny 
Dom Kultury w Cycowie, 
gdzie została powitana chle-
bem i solą. Delegacja została 
zaproszona na specjalnie dla 
niej przygotowany występ 
artystyczny. Zarówno gospo-
darze jak i goście rozstali się 
w miłej i przyjaznej atmosfe-
rze z nadzieją na wzajemną 
współpracę.

Spotkanie zorganizowa-
ne zostało w ramach projektu 
„Gmina kreatorem rozwoju 
przedsiębiorczości” finan-
sowanego z programu RITA 
„Przemiany w Regionie”.

Delegacja z Ukrainy w Cycowie

Już dwukrotnie nie 
udało się wybrać składu 
Rady Osiedla Bobrowniki. 
Oba zebranie zakończyły 
się fiaskiem z uwagi na brak 
kworum, czyli minimalnej 
liczby członków zgroma-
dzenia niezbędnej do pro-
wadzenia obrad i podjęcia 
wiążących decyzji.

Kadencja obecnej rady 
osiedla dobiegła końca. Jej 
wieloletni przewodniczący 
Bogusław Góral zadeklaro-
wał, że nie będzie ubiegał się 
o reelekcję. 

Dlatego trzeba wybrać 
radnych i nowego przewod-
niczącego osiedla, który 
będzie reprezentował radę 

m.in. podczas obrad Rady 
Miejskiej w Łęcznej oraz 
miejskich uroczystości, a 
także kierował bieżącą dzia-
łalnością tego pomocniczego 
organu gminy Łęczna.

Termin trzeciego już 
zebrania, na które być może 
przyjdzie wystarczająca ilość 
mieszkańców, aby wybrać 
Radę Osiedla Bobrowniki 
zostanie podany niedługo na 
stronie Urzędu Miejskiego w 
Łęcznej.

Jedną z przyczyn braku 
chętnych na radnych osiedla 
są zapewne małe kompeten-
cje rad osiedlowych w statu-
cie Łęcznej

BB

Nie ma Rady Osiedla Bobrowniki

Nowe taryfy zostały za-
twierdzone na trzy lata i prze-
widują dalszą indeksację cen 
o wskaźnik inflacji i wzrost 
kosztów także w przyszłym  
i kolejnym roku.

Obecnie taryfy opłat za 
wodę i ścieki są ustalane na 
podstawie nowych przepisów 
taryfowych raz na trzy lata, to 
niestety też ma wpływ na ceny, 
bo przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjne muszą w swo-
ich wyliczeniach uwzględniać 
np. prognozy podwyżek cen 
energii, wzrost podatków, wy-
datki inwestycyjne, wydatki 
na konserwację i utrzymanie  
w ruchu urządzeń i to w tak dłu-
gim okresie. Poprzedni system, 
w którym samorządy co roku 
same regulowały ustalanie tych 
opłat, był w przypadku Łęcznej 
bardzo ekonomiczny, a nadzór 
ogólnokrajowego „regulatora 
rynku” nie wniósł nic dobrego.

- Dołożyliśmy wszel-
kich starań, aby obciążenia 
dla mieszkańców były jak 

najmniejsze, przy założeniu 
jednak, że zapewnione musi 
być bezpieczeństwo i nieza-
wodność świadczonych usług 
- mówi Marek Martyn, prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.. A tu trzeba mieć 
głównie na uwadze koszty 
stałe utrzymania sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej, 
które nie są od nas zależne  
i stale rosną, myślę tu o opła-
tach np. za energię elektrycz-
ną, podatkach itp. Wody Pol-
skie przyjęły zaproponowane 
przez nas ceny i stawki opłat 
za świadczone usługi w zakre-
sie wydobywania, uzdatniania  
i dostarczania wody oraz przyj-
mowania i oczyszczania ście-
ków, uwzględniające lokalne 
uwarunkowania na poziomie 
gwarantującym samofinanso-
wanie się i jednocześnie reali-
zację zamierzeń związanych 
z konieczną modernizacją  
i odtworzeniem urządzeń wo-
dociągowo - kanalizacyjnych.

BB

Droższa woda
dok. ze str. 1

W przyszłości mogłyby być 
na tym terenie lokalizowane 
pomniki, tablice lub symbole 
patriotyczne.

Kilka dni temu propo-
zycję nadania nazwy jedno-
głośnie zaopiniowała Rada 
Osiedla Niepodległości, 
następnie wniosek trafi do 

Rady Miejskiej w Łęcznej 
do której będzie należała 
ostateczna decyzja.

Nowy skwer na którym 
kończą się prace rewitaliza-
cyjne znajduje się w centrum 
Łęcznej nieopodal cmentarza 
parafialnego i Placu Powstań 
Narodowych.

DR

Nowy skwer na 100-lecie?
dok. ze str. 1

Złe traktowanie, brud, 
wszy we włosach. Takie za-
rzuty kierują pod adresem 
organizatora, rodzice dzieci 
uczestniczących w koloniach 
finansowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęcznej.

Wyjazd na kolonie do 
Krościenka nad Dunajcem zo-
stał poprzedzony przetargiem 
na wybór firmy, która miała za-
wieźć i zorganizować dzieciom 
letni obóz. Wygrała je firma 
Poltur z Zielonej Góry i w tym 
momencie zaczęły się kłopoty.

Najpierw autokar, który 
przyjechał po kolonistów okazał 
się niesprawny i wyjazd opóźnił 

się o kilka godzin, a był to do-
piero początek. Już w trakcie 
pobytu niektóre dzieci skarżyły 
się na złą atmosferę, naganne 
traktowanie przez opiekunów, 
tortury słowne, bójki i brud. Na 
miejsce przyjeżdżali inspekto-
rzy sanepidu, ale nieprawidło-
wości nie wykryli.

Po powrocie część rodzi-
ców złożyła pisemną skargę do 
MOPS. Ośrodek zobowiązał 
się do przedstawienia uwag i 
zażądania wyjaśnień od firmy 
Poltur z Zielonej Góry. Jeśli 
zarzuty się potwierdzą sprawą 
może zająć się prokuratura. 
Do tematu powrócimy.

DR

Pechowe kolonie MOPS

Ponad dwa promile alko-
holu w organizmie miał za-
trzymany 18 lipca w Łęcznej 
55-letni mężczyzna kierujący 
pojazdem marki Skoda. 

Po godzinie 17:00 w 
Łęcznej, na ul. Piłsudskiego 
policjanci z łęczyńskiej dro-
gówki zatrzymali do kontroli 
kierującego pojazdem marki 
Skoda Superb. Jak wykaza-
ło badanie stanu trzeźwości, 

55-letni mieszkaniec Łęcznej 
miał w organizmie ponad 2 
promile alkoholu. Oświad-
czył policjantom, że nie ma 
ze sobą żadnych dokumen-
tów. 

Teraz 55-latek za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości 
będzie odpowiadał przed są-
dem. Grozi mu do 2 lat po-
zbawienia wolności.                          

nor

Bez dokumentów ale z promilami
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ogłoszenia drobne

LW Bogdanka prze-
dłużyła umowę sponsorską 
z klubem piłkarskim Gór-
nik Łęczna, pozostając jego 
Sponsorem Strategicznym. 
Strony zawarły  umowę ra-
mową o współpracy do koń-
ca 2021 roku oraz szczegóło-
we porozumienie obejmujące 
okres do końca 2019 roku. 

Jednym z istotnych ele-
mentów porozumienia Bog-
danki i Górnika Łęczna jest 
dalsza współpraca w zakresie 
rozwoju Akademii Sportu, kie-
rowanej do dzieci i młodzie-
ży z Lubelszczyzny. W skład 
Akademii, oprócz piłki nożnej, 
wchodzą także sekcje tenisa 
stołowego oraz badmintona. 

Górnik Łęczna i Bogdanka 
są ze sobą związane od począt-
ku istnienia klubu. Górnikowi 
kibicuje regionalna społecz-

ność i pracownicy kopalni. 
- Dlatego bardzo miło mi po-
informować, że LW Bogdanka 
będzie kontynuować współpra-
cę z łęczyńskim klubem. Chce-
my nadal aktywnie uczestniczyć 
w procesie rozwoju Górnika  
i wierzymy w jego odrodzenie 
oraz powrót do wyższych klas  
rozgrywkowych – powiedział  
Artur Wasil, prezes zarządu 
LW Bogdanka S.A. 

- Dziękujemy zarządowi 
Lubelskiego Węgla za zaufa-
nie. To dobrze mieć takiego 
przyjaciela jak Bogdanka, któ-
ry jest z nami na dobre i na złe. 
To bardzo ważne dla przyszło-
ści Górnika Łęczna – powie-
dział Veljko Nikitović, prezes 
zarządu Górnika Łęczna. 

- Nowa umowa z Lubel-
skim Węglem jest dla klubu  
w pewnym sensie przełomowa, 

Górnik Łęczna ma finansowe wsparcie
gdyż po kilku latach rocznych 
kontraktów wracamy do 3 let-
niej perspektywy. To daje klu-
bowi większą stabilność oraz 
zapewnia możliwości rozwoju 
całego Górnika Łęczna i pracy 
nad Akademią Sportu, i szko-
leniem młodzieży – powiedział 
Sebastian Buczak, członek za-
rządu Górnika Łęczna.

- Dla Bogdanki wspiera-
nie szeroko rozumianej kultury 
fizycznej jest jednym z bardzo 
ważnych  obszarów społecznej 
odpowiedzialności biznesu, 
dlatego też współpracujemy  
z podmiotami tj. Górnik Łęcz-
na, aby promować ideę sportu, 
w szczególności wśród dzieci  
i młodzieży. Jest to częścią pro-
cesu motywującego młodych 
ludzi do aktywności fizycznej 
– dodał Artur Wasil.

red

W pierwszym meczu no-
wego sezonu zespół Górni-
ka Łęczna wymęczył punkt  
w rywalizacji z Gryfem 
Wejherowo. Końcowy wy-
nik brzmiał 2:2, chociaż już 
po niespełna pół godzinie 
gry „górnicy” przegrywali  
w Wejherowie 0:2. 

Do rozgrywek w dru-
giej  lidze zespół przystąpił 
w zupełnie nowym składzie. 
Z drużyną pożegnało się aż 
15 zawodników, którzy w 
rozgrywkach Nice I Ligi re-
prezentowali Górnika Łęcz-
na. Najbardziej bolesną startą 
było odejście Grzegorza Boni-
na, który mimo ważnego kon-
traktu zdecydował się opuścić 
Łęczną przygnębiony dwoma 
z rzędu spadkami. Wolał trze-
cioligowy Motor Lublin.

W wyjściowej jedenastce 
zielono-czarnych znalazło się 
tylko pięciu graczy, którzy w 
zeszłym sezonie występowali 
w Nice 1 Lidze. Pozostał bram-
karz Sergiusz Prusak, obrońca 

Górnik Łęczna. Remis na początek
Paweł Sasin, pomocnicy Łu-
kasz Sosnowski i Adrian Łusz-
kiewicz oraz napastnik Patryk 
Szysz. Na stanowisko trenera 
zatrudniono Rafała Wójcika. 
Do klubu wrócili jego dawni 
zawodnicy jak Krystian Wój-
cik, Michał Zuber czy Tomasz 
Tymosiak. Ponadto zarząd po-
starał się o wzmocnienia za-
wodnikami spoza regionu.

W drugiej lidze łęcznianie 
będą więc typową mieszanką 
rutyny z młodością. Jaki bę-
dzie efekt takiego połączenia? 
Nikt nie deklaruje awansu i 
powrotu do zaplecza ekstra-
klasy. Kibice liczą, że runda 
jesienna będzie w tym sezo-
nie przynajmniej lepsza od tej 
sprzed roku. 

Po jednym spotkaniu ligo-
wym trudno ocenić szanse dru-
żyny w całym sezonie. Mecz w 
Wejherowie rozpoczął się fatal-
nie dla podopiecznych trenera 
Rafała Wójcika. już w trzeciej 
minucie bramkę na 1:0 dla go-
spodarzy zdobył Paweł Burzy. 

Po straconym golu zielono-
czarni ruszyli do ataku, ale nie 
potrafili stworzyć sobie stupro-
centowej sytuacji. Poszczęściło 
się za to grającym z kontry pił-
karzom Gryfa. Za faul w polu 
karnym przez bramkarza łęcz-
nian sędzia podyktował jede-
nastkę i w 25 minucie było już 
0:2. W 45 minucie za faul na 
Adrianie Łuszkiewiczu arbiter 
drugi w tym meczu  pokazał na 
„wapno”. Rzut karny na gola 
zamienił Szysz i do przerwy 
zielono-czarni przegrywali 1:2. 
Po przerwie przeważali „gry-
fici” ale bramkę w 84 minucie 
strzałem głową zdobył  Paweł 
Wojciechowski, ustalając wy-
nik meczu na 2:2.

Górnicy grali w skła-
dzie: Prusak – Sasin (46 Wa-
leńcik),Rogala, Pajnowski, 
Zagórski – Szysz, Tymosiak, 
Łuszkiewicz, Sosnowski (77 
Korczakowski), Czogała (29 
Dzięgielewski) – Chrzanowski 
(57 Wojciechowski).
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Sprzedam działkę budowlaną 
20 ar w Kol. Trębaczów. Tel. 
660572421 
Sprzedam działkę rekre-
acyjno-budowlano-rolną we 
wsi Brzeziny o pow. 65 ar  
z możliwością podziału na 
pół, wszystkie media, domek 
wypoczynkowy, dwa garaże. 
Tel. 887-674-262

Sprzedam działkę 22 ar wraz  
z budynkiem mieszkalno-go-
spodarczym, Łuszczów Kolo-
nia, 7km od Łęcznej, 500m od 
trasy Łęczna-Lublin. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 374 582
Wynajmę gabinet w przychod-
ni stomatologicznej na działal-
ność medyczną lub pokrewną, 
ul. Jawoszka. Kontakt w godz. 
20-21 pod nr tel. 507 131 931
Pomogę Ci szybko sprzedać 

twoją nieruchomość. Biuro 
Nieruchomości WGN. Tel. 
513 686 864
Sprzedam dom w Dratowie, 
nowy, parterowy, 91m2, z moż-
liwością adaptacji poddasza, 
w pełni wyposażony. Działka 
15,25 ar. Cena 360 500 zł. Tel. 
513 686 864.
Sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej przy ul. Rynek II 
w Łęcznej, o pow. ok 70 m2 

(parter) z przynależnymi po-
mieszczeniami gospodarczymi 
i garażem oraz działką o pow. 
1,62 ar. Cena 250 tys. zł. Tel. 
513 686 864.
Przyjmę ziemię z wykopu, Tel. 
663 777 200.
Sprzedam działkę budowlaną 
23 ar w Wesołówce, przy dro-
dze krajowej. Cena 1500 zł/ar. 
Okazja. Tel. 663 777 200.

Moda na bieganie tra-
fiła pod strzechy i w nie-
wielkich miejscowościach 
jak Łęczna już od kilku 
lat uprawia ten sport wielu 
amatorów. 

Próbujące zrzeszać bie-
gaczy nieformalne grupy po-
jawiały się i z czasem zamie-
rały. Od roku biegaczy pod 
jeden wspólny szyld zebrała 
facebookowa grupa „Łęczna 
biega” i robi to z powodze-
niem. 

Grupa liczy blisko 500 
członków, z czego kilkadzie-
siąt osób to aktywni biega-
cze, w tym także przedstawi-
ciele naszego wydawnictwa. 
Grupa postanowiła rok dzia-

Rok grupy „Łęczna biega”

łalności uczcić nieco inaczej, 
bo spływem kajakowym. 

Był czas na odprężenie, 
ognisko z kiełbaską i wspólne 
zdjęcie.  Zastępca burmistrza 

Leszek Włodarski przekazał 
grupie pamiątkowy dyplom 
życząc wszystkim wytrwa-
łości i kolejnych lat działania 
biegowej grupy.              GK

W poniedziałek 23 lipca 
około godziny 15:00 służby 
interweniowały na ul. Wi-
klinowej w Łęcznej. Męż-
czyzna groził, że wyskoczy 
z balkonu na 3 piętrze. W 

pewnym momencie trzymał 
się jedynie gzymsu.

Strażacy przygotowali 
skokochron, żeby ograniczyć 

skutki ewentualnego upad-
ku. Na miejscu znajdował 
się też strażacki samochód z 
koszem.

Do działania przystą-
pili także policjanci, którzy 

od strony mieszkania starali 
się obezwładnić mężczyznę. 
W pewnym momencie cof-
nął się on w głąb balkonu  

i wtedy został przechwycony 
przez funkcjonariuszy.

Jeszcze nie wiadomo 
jak mężczyzna pochodząc 
z Augustowa znalazł się na 
balkonie mieszkania na ul. 

Wiklinowej. Trwa wyjaśnia-
nie wszystkich okoliczności 
zdarzenia przez policję.

BB

Chciał wyskoczyć z 3 piętra


