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Klęska oświaty w łęczyńskim Zbiórka dla chorego MikoGminy jako tako, Łęczna słabo Niewątpliwie wyniki te- tów. O ile uczniowie z powia- łaja zakończona sukcesem!
Samorządowe wydawnic- intensywnego korzystania z gorocznych matur można tu kraśnickiego na obowiązRanking zamożności
two Wspólnota opublikowało
ranking zamożności gmin,
miast, powiatów. W wynikach
rankingu nie ma wielkich niespodzianek.
Pozycję liderów utrzymały: województwo mazowieckie, powiat człuchowski,
Warszawa, Sopot, Polkowice.
Wśród gmin wiejskich niezmiennie od lat na czele jest
Kleszczów. Jedynie wśród
małych miast miejscami zamieniły się Krynica Morska
i Dziwnów.
Rok 2018 był rekordowy pod względem wielkości
inwestycji samorządowych.
Przekroczony został pułap
z najlepszych jak dotąd pod
tym względem lat 2009 i 2010.
Pewnie wynika to z kalendarza
wyborczego, ale i realizacji inwestycji unijnych.
Jest też negatywna tendencja. – Sytuacja finansowa
sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale w
rzeczywistości jest rezultate
m realizacji rządowych programów społecznych, które mogą
mieć pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie
mają wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki rozwojowej przez samorządy albo
ze zdolnością władz lokalnych
do wykonywania innych zadań
publicznych – twierdzi prof.
Swianiewicz.
Jak liczono zamożność
gmin? W prosty sposób. Dochody każdego samorządu
podzielone zostały przez liczbę ludności. W dochodach
samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie

funduszy unijnych mają one
chwilowy, ale bardzo silny
wpływ na wielkość dochodów.
Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje
hasło rankingu (zamożność).
Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu
dochody zostały skorygowane
jeszcze na dwa sposoby. Po
pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy
w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) - tak zwany
w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po
drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg
i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność,
a nie skutki podejmowanych w
gminach decyzji fiskalnych.
Jak poszło naszym samorządom? Ranking podzielony
jest na kilka kategorii m.in. województwa, powiatów, gmin,
małych miast i miast na prawach powiatu. Skupimy się na
tych w których znalazły się nasze jednostki.
Najbogatszym miastem
powiatowym są Polkowice
z dochodem 6950,52 zł na
mieszkańca. Drugie miejsce
zajmuje Piaseczno 4860,82 zł,
a trzecie Grodzisk Mazowiecki. Wszystkie miasta z podium
są z województwa mazowieckiego. Pierwszym miastem
z Lubelszczyzny okazały się
Puławy z dochodem 4072,20
zł na mieszkańca, zajmując 12
pozycję w kraju.
dok. na str. 3

Łęczyńskie przystanki
oddane zostaną w ręce grafficiarzy i malarzy. Ratusz na
zgłoszenia czeka do 9 sierpnia, tak aby jeszcze w wakacje odświeżyć przystanki.
Szczegóły poniżej.

ścianach pojawiały się nieprzyzwoite obrazki i wulgaryzmy.
Tym razem urząd, po wykonaniu niezbędnych prac, jak
uzupełnienie ubytków, naprawy dachów, odnowienie ścian,

Przystanki jak malowane

Przystanki po każdych montaż nowych tablic inforpracach porządkowych były macyjnych, odda powierzchnię
regularnie niszczone. Na
dok. na str. 3

uznać za klęskę oświaty powiatu łęczyńskiego.
W pierwszym podejściu
cały egzamin dojrzałości, jak
czasem bywa nazywana matura, zdała tylko połowa ze 141
abiturientów szkół średnich,
którzy przystąpili do obowiązkowych przedmiotów na
maturze – z języka polskiego,
matematyki i języka obcego.

kowym pisemnym egzaminie
z języka polskiego średnio
otrzymali z niego 59 proc.,
to najsłabiej ocenieni zostali
uczniowie z powiatu łęczyńskiego – 35 proc. i chełmskiego – 34 proc. Marnie poszła też
im obowiązkowa matematyka,
średnio uzyskali 41 proc. Gorsi byli tylko uczniowie szkół
w powiecie chełmskim (37

To najgorszy wynik w całym
województwie lubelskim. Dla
porównania najlepszy wynik
zanotowali maturzyści z miasta Lublin – 87 proc. zdało
egzamin maturalny. Świetnie
wypadła też matura w powiatach świdnickim i łukowskim.
W szkołach obu powiatów
zdało 86 proc. podchodzących
do egzaminu.
Fatalny był nie tylko wynik końcowy. Maturzyści ze
szkół powiatu łęczyńskiego
nie popisali się też wynikami
z poszczególnych przedmio-

proc.), za to w Lublinie maturzyści na egzaminie z królowej
nauk uzyskali średnio 65 proc.
Łęczyńscy maturzyści uzyskali też najgorsze ze wszystkich
powiatów i miast na prawach
powiatów wyniki z angielskiego bo tylko 54 proc. (uczniowie Lublina średnio 77 proc.).
W dodatkowej matematyce też
najsłabiej poszło uczniom z powiatu łęczyńskiego – 12 proc.
(Zamość 49 proc.). Podobnie
było z fizyki – najgorszy wynik
na poziomie 15 proc. podczas
dok. na str. 3

Mały chłopiec trafi do
kliniki w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzyma
szczepionkę przeciw wznowie Neuroblastomy, groźnego nowotworu dzieci.
Historię Mikołaja na łamach Gazety Regionalnej
Pojezierze opisywaliśmy rok
temu. Jego mama Żaneta Siedlecka pochodzi z Łęcznej,
a sama p. Żaneta w przyszłości
była także dziennikarką naszej
gazety.
W trakcie zbiorki sprzed
roku zbierano 1,2 miliona złotych na zabieg w Niemczech,
którego żaden szpital w Polsce
nie chciał się podjąć. Dzięki
ofiarności przeszło 46 tysięcy
dobrych ludzi, którzy ruszyli na pomoc, udało się zebrać
całą kwotę. Wcześniej mały
dwuletni Mikołaj przeszedł
osiem cykli chemioterapii

i operację usunięcia bardzo
dużego guza! Następnie dziecko przeszło megachemię, autoprzeszczep szpiku i radioterapię. Już po zbiórce, w Niemczech w Greifswaldzie, ze
względu na bardzo agresywną
postać nowotworu konieczna
była immunoterapia przeciwciałami anty-GD2.
Zbiórka zakończona kilkanaście dni temu przeznaczona zostanie na szczepionkę
wykonywaną tylko w USA.
W jej trakcie dzięki wpłatom
ponad 15 tysięcy osób udało
się zebrać potrzebną kwotę w
wysokości 667 680 zł.
- Dla mnie każda chwila to strach. Lekarze mówią
wprost - jeżeli rak wróci,
nie będzie szans na ratunek. Wznowa choroby to
w naszym przypadku pewna
dok. na str. 3

Po odejściu wicestarosty
Dawida Kosteckiego, jego
miejsce zajął, również nowy
w powiatowym samorządzie,
sekretarz Michał Pelczarski.
Wakat na stołku sekretarza nie trwał jednak długo.
Z dniem 22 lipca
2019 r. funkcję sekretarza
powiatu
łęczyńskiego objęła
Wioletta Wachewicz.
Pani
Wioletta
Wachewicz jest dobrze przygotowana do
pełnienia funkcji sekretarza w zarządzie
powiatu, jest to więc
decyzja merytoryczna. W. Wachewicz
pracuje w starostwie
już 15 lat. Od 2008
roku pełniła stanowisko zastępcy skarbnika powiatu.
Wioletta Wachewicz jest
absolwentką Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie Finansów i Rachunkowości na
Wydziale Nauk Społecznych
w Instytucie Ekonomii Katolic-

Powiat ma panią sekretarz

kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
(nor)
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KRONIKA ZDARZEŃ
Motocyklista potrącił pieszego i uciekł

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego do którego doszło
w sobotę 27 lipca około godziny 20 w m. Rogóźno nieopodal ośrodka
wypoczynkowego nad jeziorem Łukcze. 58-latek z Lublina w stanie
nietrzeźwości (2,8 promila) został potrącony najprawdopodobniej przez
motocykl, którego kierowca odjechał z miejsca zdarzania. Pieszy poruszał
się prawym poboczem i został potrącony przez motocykl jadący w tym
samym kierunku tj. od miejscowości Krasne do drogi wojewódzkiej nr 820.
Motocyklista oddalił się z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku. Policjanci
apelują o pomoc w ustaleniu sprawcy potrącenia i kontakt z dyżurnym KPP w
Łęcznej ul. Księży Wrześniewskich 10 tel. (81) 752-72-10.

Pijany kierowca spowodował kolizję

Do zdarzenia doszło 7 lipca około godziny 20 w miejscowości Leopoldów. 42-letni mieszkaniec gminy Łęczna kierująca audi podczas wymijania z renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do
zderzenia się lusterkami obu pojazdów. Sprawca zdarzenia nie zatrzymał się, wobec czego kierująca renault, 20-letnia mieszkanka Łęcznej,
zawróciła i pojechała za sprawcą kolizji na jedną z posesji w gminie
Milejów. Kobieta wezwała na miejsce patrol policji. Przybyli na miejsce
funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu od kierującego audi. Jak się okazało 42-letni mieszkaniec gminy Łęczna prowadził pojazd mając ponad
2 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało
się, że dodatkowo ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za swoje postępowanie będzie odpowiadał przed sądem.

Odpowie za rozbój na nieletnim

21-latek z gminy Milejów dokonał rozboju na małoletnim. Sprawa
dotyczy wydarzeń z czerwca br. Wtedy to mężczyzna zaszedł od tyłu
14-latka siedzącego samotnie na ławce przy boisku w miejscowości
Jaszczów. 21-latek używając przemocy wobec chłopca oraz grożąc
mu użyciem noża trzymanego w dłoni doprowadził małoletniego
do stanu bezbronności po czym zabrał mu … 50 zł. Łęczyńscy
kryminalni ustalili sprawcę i mężczyzna został teraz zatrzymany
i umieszczony w policyjnym areszcie. Następnie doprowadzono go do
Prokuratury Rejonowej w Lublinie z wnioskiem o zastosowanie środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna
odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia za co zgodnie
z kodeksem karnym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

poruszał się ścieżką dla rowerów w kierunku Łęcznej mając słuchawki na
uszach i patrząc w smartfona trzymanego przed sobą w rękach. W efekcie
uderzył w bok auta. Kierowca toyoty widział nadjeżdżającego jednośladem
jednak nie miał możliwości cofnięcia ponieważ za nim znajdował się
inny pojazd. Pomimo, iż kierowca osobówki użył sygnału dźwiękowego
nieletni wyjechał w jego samochód. Nieletni trafił pod opiekę matki. Teraz
o dalszym losie chłopca będzie decydował Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Nie zdążył wyhamować

Do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem trzech pojazdów
doszło rano 3 lipca w Kijanach. Rozpędzony 31-letni kierowca
seata wyjechał zza górki i nie zdążył wyhamować, po czym uderzył
w volkswagena, a ten następnie w audi. Za spowodowanie kolizji 31-latek
został ukarany mandatem karnym, dodatkowo został mu zatrzymany
dowód rejestracyjny.

Uratowali samobójcę

Łęczyńscy policjanci zapobiegli próbie samobójczej 35–latka. 3 lipca na
terenie gminy Cyców łęczyńscy dzielnicowi zostali skierowani na interwencję. 35-letni mężczyzna po kłótni rodzinnej wyjechał na skuterze do
lasu z zamiarem popełnienia samobójstwa. Z przekazanych informacji wynikało, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Interweniujący policjanci
poinformowali o tym fakcie dyżurnego łęczyńskiej komendy, ten zaś skierował na miejsce wszystkie dostępne patrole. Dzięki szybkim działaniom,
a także dobrej orientacji w terenie, dzielnicowi zauważyli pojedynczy ślad
pochodzący od skutera. Idąc za śladem, trafili do desperata.
Sytuacja była bardzo niebezpieczna, a o życiu mężczyzny decydowały sekundy. 35-latek miał już zawiązany sznurek na szyi. Tylko dzięki
szybkiemu działaniu funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Bezpośrednio po zajściu 35-latkowi została udzielona pomoc medyczna, następnie
został przewieziony do łęczyńskiej komendy w celu wytrzeźwienia.

Areszt dla podpalacza

Policjanci z komisariatu w Piaskach doprowadzili do sądu 61-letniego
mieszkańca gm. Piaski. Mężczyzna w nocy podpalił pojazd należący do
jego sąsiada. Auto doszczętnie spłonęło. Wartość strat oszacowana została
na kwotę 5 tysięcy złotych. Mimo, że podpalacz zdołał zbiec z miejsca
zdarzenia, dzięki współpracy miejscowego dzielnicowego z policyjnym
przewodnikiem psa służbowego z Krasnegostawu, czworonożny policjant
doprowadził do miejsca jego ukrycia. 61-latek został zatrzymany. Trafił do
policyjnego aresztu. Jak potwierdził alkomat był nietrzeźwy. Urządzenie
wskazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.
Kiedy 61-latek wytrzeźwiał, został przesłuchany. Wtedy też okazało
się, że ma na swoim koncie również kierowanie gróźb karalnych
Jechał rowerem i … korzystał ze smartfona
wobec innej sąsiadki. Sąd na wniosek prokuratury zastosował
14-latek jechał rowerem a dodatkowo korzystał ze smartfona. 4 lipca wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Czynności w tej sprawie
funkcjonariusze ruchu drogowego analizowali zdarzenie drogowe trwają. Policjanci ustalają też, czy mężczyzna nie dopuścił się
z udziałem nieletniego rowerzysty. Jak ustalili mundurowi 14-latek również innych niewłaściwych zachowań wobec sąsiadów.

Duże zyski Bogdanki
Spółka Lubelski Węgiel
Bogdanka
wypracowała
„na czysto” 187,69 mln zł
zysku w pierwszych sześciu
miesiącach roku przy przychodach 1,098 mld zł. Tak
wynika z wstępnych szacunkowych wyników spółki
opublikowanych przez zarząd 15 lipca br.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zanotował 421,78
mln zł EBITDA (zysk przed
opodatkowaniem, odsetkami
i amortyzacją) i 229,18 mln
zł EBIT (zysk operacyjny)
w I półroczu. Odzwierciedleniem sukcesu ekonomicznego
LWB jest fakt, że akcje spółki silnie zyskiwały już na na
otwarciu sesji giełdy 16 lipca,
sięgając poziomów powyżej
40 zł, najwyższych od kwietnia bieżącego roku.
Według
wstępnych
szacunkowych
wyników,
przychody LWB wyniosły
w pierwszym półroczu 1,098

mld zł. To zdecydowana poprawa – po pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku
przychody wynosiły niespełna 856 mln zł. Jeszcze bardziej imponująca poprawa
wyników dotyczy zysku netto - 187,7 mln zł osiągnięte
przez spółkę w pierwszym
półroczu 2019 r. to niemal
trzykrotnie
więcej
niż
rok
wcześniej, kiedy
Bogdanka
zarobiła na
czysto 66,4
mln zł.
Produkcja
węgla
handlowego
w
ciągu
pierwszych
sześciu miesięcy 2019 roku wyniosła 4825 tys. ton (4519 tys ton
w pierwszym półroczu 2018 r.),
a sprzedaż 4770 tys. ton (4341
tys. ton rok wcześniej).
- W drugim kwartale nie
wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ
na prezentowane wyniki – informuje komunikat spółki.
Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za pierwsze
półrocze 2019 roku, którego
publikację zaplanowano na
30 sierpnia 2019 roku.
R. Nowosadzki

Podpisano list intencyjny o współpracy

Będzie nowa linia kolejowa
Burmistrz gminy Łęczna, wicestarosta łęczyński,
prezes i wiceprezes Lubelskiego Węgla Bogdanka
oraz prezes zarządu Enea
Badania i Rozwój podpisali
list intencyjny o współpracy
w zakresie wykonania analiz i opracowań przedprojektowych dla nowej linii
kolejowej na terenie powiatu łęczyńskiego. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie LW Bogdanka.
Ideą podpisanego listu intencyjnego jest zapewnienie
sprawnej komunikacji odpowiadającej oczekiwaniom mieszkańców regionu i współczesnym
możliwościom technologicznym w zakresie transportu kolejowego pomiędzy Bogdanką
a Łęczną. Strony podejmują się
realizacji analiz i przygotowania
dokumentacji przedprojektowej
planowanej linii kolejowej.
- Niezmiernie cieszę się,
że mogę być obecny na wydarzeniu tak ważnym dla rozwoju regionu. Uruchomienie
nowego połączenia kolejowego przyczyni się do rewitalizacji siatki kolejowej w województwie i stanowić będzie
przyczynek do dalszych inwestycji, m.in. przyszłościowego połączenia z Lublinem
i Centralnym Portem Komunikacyjnym – powiedział
Artur Soboń, sekretarz stanu

w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju.
Z raportu „Transport Inkluzywny - rola polityki transportowej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju kraju” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w
ciągu ostatnich 10 lat w Polsce
zlikwidowano 588 kilometrów
szlaków kolejowych, ubyło też
161 tysięcy kilometrów regular-

elektrownią w rejonie Łęcznej.
Stanowić to będzie duże udogodnienie komunikacyjne dla
mieszkańców, to też krok w walce
z wykluczeniem transportowym
w regionie i nowe miejsca pracy
– powiedział Leszek Włodarski,
burmistrz Łęcznej.
– W Grupie LW Bogdanka zatrudnionych jest blisko
5,5 tysięcy osób. Szacunki
wskazują, że po uruchomie-

nych połączeń autobusowych.
Województwo lubelskie znajduje się w gronie województw
wykazujących się najniższą gęstością zarówno sieci kolejowej,
jak i drogowej.
Projekt połączenia kolejowego wpisuje się w studium
wykonalności nowoczesnej
elektrowni w technologii
IGCC w rejonie Łęcznej.
– Inwestycja zapewni kolejowe połączenie pomiędzy Łęczną
i okolicznymi miejscowościami,
a LW Bogdanka i planowaną

niu połączenia kolejowego,
korzystać z niego może aż
2 tysiące osób, z czego sporą
część stanowić będą właśnie
nasi pracownicy, obecnie posiłkujący się własnym transportem samochodowym – dodał Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Długość planowanej linii
kolejowej to ok. 10 km jednotorowego połączenia pasażersko-towarowego obejmującego przystanki: Bogdanka – Puchaczów – Łęczna. Podpisany

list intencyjny o współpracy
obejmuje m.in. koncepcję
programowo-przestrzenną,
przeprowadzenie badań geotechnicznych i przygotowanie
dokumentacji
geologicznoinżynierskiej oraz raportu oddziaływania na środowisko.
– Grupa Enea wpisuje się w zrównoważony rozwój i transformację sektora
paliwowo-energetycznego
w Polsce. Aktywnie odpowiadamy na wyzwania, jakie stawia przed nami otoczenie, to
związane z regulacjami, jak
i z europejskimi trendami. Następuje szybki rozwój nowych
technologii umożliwiających
wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny
środowisku i odpowiadający
nowym standardom. Projekt
elektrowni, w której wykorzystywany jest gaz syntezowy
to możliwość długofalowego
zagospodarowania potencjału
surowcowego Zagłębia Lubelskiego, a tym samym dalszy
zrównoważony rozwój kopalni
LW Bogdanka. Podpisany dziś
list intencyjny to krok w kierunku wzmocnienia regionalnej
infrastruktury transportowej,
która będzie służyć mieszkańcom, jak i planowanym inicjatywom inwestycyjnym – powiedział Mirosław Kowalik,
prezes Zarządu Enea S.A.
Planowana inwestycja jest
wynikiem koalicji powiatu,
starostwa i Grupy Enea, której
częścią jest LW Bogdanka.
red
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Gminy jako tako, Łęczna słabo Zbiórka dla chorego Miko- Klęska oświaty w łęczyńskim
dok. ze str. 1 dem na mieszkańca w wysokości
dok. ze str. 1 wystarczy przyjrzeć się statyPóźniej długo, długo, długo 5620,79 zł i jest to jeden z najgor- łaja zakończona sukcesem!
gdy
najlepsi
–
uczniowie
ze stykom.
żadnego miasta z Lubelszczyzny, aż na pozycji 114 trafiamy
na Łuków z dochodem 3069,55
zł na mieszkańca. Lubartów jest
216 z dochodem 2751,13 zł na
mieszkańca, Świdnik jest 243
z dochodem 2648,11 zł, a nasza Łęczna dopiero 256 miejsce
z 2582,44 zł na głowę plasując
Łęczną na 12 miejscu od końca.
Za Łęczną z województwa lubelskiego znajdziemy tylko Krasnystaw na pozycji 259 z wynikiem
2554,04 zł na mieszkańca.
Znacznie
lepiej w rankingu poszło
naszym 5 gminom. Ale zacznijmy od liderów rankingu. Pierwszy
jest Kleszczów
z dochodem 35829,15 zł wynika to z tego, że to mała gmina
otoczona wielką kopalnią węgla
brunatnego. Druga jest Rewa z
dochodem 12504,26 zł a trzecia
Rząśnia 9794,08 zł.
Pierwszą gminą z województwa lubelskiego jest zajmujący
27 miejsce Puchaczów z docho-

szych wyników od 2010 r. Rok
dok. ze str. 1
temu Puchaczów, mający na swoim terenie kopalnię był 17, więc
zaliczył spadek, aż o 10 pozycji.
Dalej Cyców zajmuje 141 miejsce
w rankingu z dochodem na mieszkańca 3686,48 zł, Ludwin zajmuje 430 miejsce w rankingu z dochodem na mieszkańca 3160,48
zł, Milejów zajmuje 1261 miejsce
w rankingu z dochodem na mieszkańca 2731,39 zł, Spiczyn zajmuje 1345 miejsce w rankingu z dochodem na mieszkańca 2685,77
zł. Wszystkich
gmin wiejskich
w
rankingu
były
1548
gmin
wiejskich, a ostatnią jest gmina
Bolesław z zamożnością per
capital 2211,87 zł.
Powiat łęczyński jako jednostka zajął 185 miejsce na 314
powiatów w Polsce z dochodem
zaledwie 744,40 zł. Pierwszy
jest powiat człuchowski 1455,44
dok. ze str. 1
zł, tuż za nim powiat przysuski 8 przystanków w ręce zaintere1374,80 zł i trzeci powiat opatow- sowanych artystów. Na ten cel
ski 1266,82 zł.
BB zabezpieczono 10 tysięcy złotych. Przystanki w większości
znajdują się na ruchliwej trasie przy drodze krajowej 82 z
Łęcznej do Lublina.
A jakie wymagania postaw porozumienie wymiany kul- wili urzędnicy?
turalnych imprez? Przykłady
Na ścianie najazdowej,
takiej współpracy są w naszym zgodnie z kierunkiem ruchu
regionie. Patrz Międzynarodo- pojazdów, musi zostać ujęta
wy Festiwal Folklorystyczny, nazwa miejscowości w której
który odbywa się za porozu- znajduje się przystanek, a jej
mieniem Lublina, Nałęczowa czcionka powinna być czyteli Włodawy. W Łęcznej nikomu na i zrozumiała.
się nie chce?
Sam projekt nie może
Porównajmy
Włodawę zawierać motywów reklamoi Łęczną. Włodawa choć mniej- wych - przystanki znajdują się
sza o jedną trzecią od Łęcznej
ma aż pięć znaczących imprez
kulturalnych – mam na myśli te
letnie. We Włodawie są Sobótki
- Noc Kupały, Dni Włodawy na
które są zapraszane prawdziwe
Od ćwierć wieku Adam
gwiazdy (w tamtym roku Bajm, Grzesiuk rządzi jedną z najw tym roku Kombi, a nie jak bogatszych gmin w Polsce.
kiedyś w Łęcznej koncerty disco
Raz idzie mu łatwiej, mapolo). Lada dzień będzie Festi- jąc za sobą większość radnych,
wal Folklorystyczny i Festiwal a obecnie nieco gorzej, bo radZEW Natury. We wrześniu ni w większości są do niego
mieszkańcy Włodawy ale także w opozycji i ostatnio obniżyli
wielu gości, uczestniczyć będą mu nawet wynagrodzenie.
Poza wyjątkiem kiedy to
mogli w Festiwalu Trzech Kulsąd
musiał
rozstrzygnąć czy statur. Do tego powiat włodawski
finansuje Dni dobrosąsiedztwa nowisko mu się należy, wygryZbereże-Adamczuki (PL-UA). wał kolejne wybory dość łatwo.
Kiedyś jak się sprowadziłem do Łęcznej było jakoś fajniej, przyjemniej jeśli chodzi
o życie kulturalne miasta i jego
mieszkańców...
Waldemar Rudko
ps. Żona jeździ na imprezy kulturalne do Lublina i Włodawy.
Dzieci posłałem do Milejowa,
gdzie występują w zespole folklorystycznym, a jedno nauczyło
się gry na klarnecie. W Łęcznej
nie było takiej możliwości.

Listy do redakcji
Łęczna kulturalną pustynią
Nie wiem czy Państwo
w ostatnim czasie poruszali temat
kultury w Łęcznej? Jako dawny
mieszkaniec Włodawy i Lublina
od 20 lat mieszkający w Łęcznej
jestem tematem kultury bardzo
rozczarowany. Co rok jest mniej
wydarzeń kulturalnych w Łęcznej, podczas gdy wspomniane
wyżej miasta co roku zwiększają
ilość imprez kulturalnych.
Jakie są tego powody,
nie wiem. Brak młodej krwi
w ośrodkach kultury czy zła
wola miasta? W Łęcznej jest
obecnie w roku w zasadzie jeden festiwal – kapel ulicznych
i podwórkowych, jakiś konkurs
tańca nowoczesnego w szkole
i konkurs hej kolęda, kolęda.
To co oferuje CK Łęczna jest
coraz uboższe, o atrakcyjności
już nawet nie mówię. Większa
Łęczna jest pustynią kulturalną nie tylko w porównaniu do
Włodawy ale nawet w porównaniu do … Milejowa. Kto nie
wierzy niech tylko przejrzy
stronę Domu Kultury w Milejowie.
Wróćmy do imprez plenerowych. Kiedyś były Dni Łęcznej już ich nie ma, kiedyś było
pożegnanie lata, obecnie nie ma.
Nie rozumiem dlaczego
nie można czerpać przykładów
z Włodawy, Milejowa, nie
wspomnę już o Lublinie gdzie
w okresie letnim jest po kilka
imprez kulturalnych na raz...
Czy włodarze miasta nie mogą
brać z nich przykładu? Wejść

śmierć. Szczepionka przeciwnowotworowa minimalizuje szanse jej nawrotu!
Niestety - jej cena zwala
z nóg - mówi
mama
Mikołaja.
Szczepionka antynowotworowa podana
zostanie w nowojorskiej klinice.
Lekarstwo ma
pobudzić organizm
Mikołaja do wytwarzania przeciwciał
już do końca życia.
To jeszcze bardziej
zmniejszy
ryzyko
nawrotu raka.
Obecnie chłopiec przechodzi niezbędne badania przed
wylotem do Stanów
Zjednoczonych.
GK

Przystanki jak malowane

w ciągu drogi krajowej i takie
elementy potraktowane byłyby jako umieszczenie reklamy. Wiązałoby się z wysokimi
opłatami dla gminy Łęczna.
Zainteresowane
osoby
powinny także poza projektem
przedłożyć kosztorys prac:
potrzebnych farb, podkładów,
pędzli itp. Adres mailowy na
który można przesyłać propozycje i kosztorysy to usterka@
um.leczna.pl.
Powierzchnia przystanku
wynosi 42,98 m2. W jej skład
wchodzą wszystkie (murowane) ściany. Z tego 9,78 m2
stanowi część ściany tylnej,
nieeksponowanej z drogi.
BB

Adam Grzesiuk wójtem
Puchaczowa od 25 lat
Na początku lipca nadszedł czas jubileuszu o którym
pamiętali jego pracownicy.
Jubilat nie krył zaskoczenia
i wzruszenia, kiedy oprócz
tradycyjnych życzeń stu lat w
zdrowiu i szczęściu, otrzymywał gratulacje, słowa potwierdzenia, że jest „odpowiednią
osobą na odpowiednim stanowisku” - relacjonują urzędnicy
z puchaczowskiego urzędu.
BB

Ukwiecić Łęczną

Coraz częściej mieszkańcy Łęcznej zaczynają się czuć współgospodarzami miasta, mają też pomysły jak je uczynić przyjaźniejszym
dla mieszkańców albo po prostu jak je upiększyć. Z takim właśnie
pomysłem zwrócił się do nas jeden z czytelników. Pan Rudko napisał
...W ostatnich latach furorę i coraz większą popularność w różnych
miastach zdobywają łąki kwietne, czy też trawniki kwietne. Czy władze Łęcznej nie mogłyby pójść za przykładem innych miejscowości,
kupić mieszanki nasion łąkowych (a jest ich duży wybór i można tanio nabyć np. na Allegro) i wysiać w odpowiednich miejscach? Jakże
wtedy byłoby kolorowo od wiosny do jesieni!
dok. na str. 4

szkół powiatu hrubieszowskiego zdobyli średnio 56 proc.
W ogonie stawki szkół maturzyści z łęczyńskiego byli też z historii (12 proc. a w Lublinie 42
proc.), z chemii uzyskali średnio 13 proc. Podobny wynik
mieli uczniowie z chełmskiego,
jeszcze gorszy z opolskiego (12
proc.) za to z hrubieszowskiego
średnio 56 proc.
Nie ma sensu ciągnąć dalej tej listy wstydu. To jest po
prostu duży problem. Ambaras dla władz powiatu, którym
podlegają szkoły ponadpodstawowe, nauczycieli i uczniów
uczęszczających do szkół w łęczyńskim. Tym bardziej, że rok
2019 nie był jakąś odosobnioną
wpadką, jednorazowym przypadkiem.
Łęczyńscy maturzyści już
od lat słabo wypadają w skali województwa. Rok temu
uczniowie łęczyńskich szkół
byli na trzecim miejscu od
końca pod względem zdawalności matury. Zdało 60 proc.
maturzystów z powiatu łęczyńskiego, gorzej było w powiecie
lubelskim (54 proc.), najgorzej
w chełmskim – 43 proc. Podobnie było w 2017 roku – 3.
miejsce od końca, ale 71 proc.
tych co zdali w maju; najgorsi z powiatów: janowskiego
67 proc. i lubelskiego 66 proc.
W 2016 roku było niewiele lepiej – 4. miejsce od końca z wynikiem 68 proc. uczniów, którzy
zdali w maju.
Nie jestem specjalistą od
oświaty, nie podam więc tu
łatwej recepty na poprawę sytuacji. Pewne jest jednak, że
władze powiatu muszą podjąć
konkretne działania – najlepiej po konsultacji z niezależnymi fachowcami. Na pewno
potrzebne będą zmiany organizacyjne, może jednak połączenie szkół. Dlaczego? Bo

W tym roku do egzaminu
maturalnego z liceum w Milejowie podeszło 7 uczniów,
a z liceum w Łęcznej 13. W całym powiecie maturę zdawało
raptem 141 osób z kilku różnych
szkół. I nie będzie ich więcej.
Nie tylko z powodu demografii ale przede wszystkim dlatego, że większość absolwentów
podstawówek i likwidowanych
gimnazjów wybiera szkoły
w Lublinie.
Pomimo
tegorocznego
ścisku w szkołach z powodu
kumulacji dwóch roczników,
młodzież nie tylko z Łęcznej ale
i innych okolicznych powiatów
dalej wybierała głównie lubelskie licea. W Lublinie dla absolwentów gimnazjów przygotowano 6191 miejsc, a na absolwentów szkół podstawowych
czekało 6647 miejsc. Pomimo
tego 603 osoby nie zakwalifikowały się do żadnej ze szkół
(150 ma na świadectwie czerwony pasek) bo nie ma miejsc
w liceach, a one do techników
a tym bardziej do szkół branżowych nie chcą iść, chociaż tam
są wolne miejsca.
Co ciekawe z tych
wszystkich ubiegających się
o miejsce w Lublinie absolwenci ze stolicy województwa
biorący udział w rekrutacji to
nie więcej niż 6 tys. osób. Pozostali to mieszkańcy innych
powiatów.
Być może w tym roku
część z tych, którzy nie znaleźli miejsca w Lublinie wróci do
szkół w swoich powiatach. Nie
znaczy to, że po roku problem
rekrutacji do szkół w powiecie
łęczyńskim nie powróci i to ze
zdwojoną siłą. Dlatego powiatowa władza ma nie więcej niż
rok na zmiany i poprawę sytuacji w łęczyńskiej oświacie ponad podstawowej.
Ryszard Nowosadzki

Władze powiatu łęczyńskiego z PiS szukając sposobów
na oszczędności (jednocześnie
rozbudowując
administrację
powiatową) zlikwidują jedyną
własną bibliotekę, która mieściła
się na ulicy Staszica w Łęcznej.
Jej „szczątki” zostaną formalnie
połączone z biblioteką gminną gdzie zatrudnienie znajdzie
część pracowników.
Biblioteka od wielu lat mieści się w dogodnej lokalizacji
na ulicy Stanisława Staszica 9
razem z PCPR oraz przychodnią. Jednak los książnicy na ul.
Staszica jest przesądzony i od
przyszłego roku zniknie ona
z obecnej lokalizacji.
Władze powiatu zaproponowały gminie Łęczna współpracę w sprawie biblioteki. Bez
względu na nazwę formy prawnej chodzi o to, żeby bibliotekę powiatową pod swój zarząd
przejęła, czy raczej współprzejęła gmina Łęczna.
Radni gminni z Łęcznej
powiedzieli takiemu pomysłowi
- tak (licząc na sowitą finansową
dotację z powiatu), natomiast
radni powiatowi powiedzieli - nie, argumentując to utratą
zaufania społecznego i wyzbywania się jedynej własnej instytucji kultury, chociaż jeszcze

niedawno w trakcie kampanii
wyborczej mówili o potrzebie
utworzenia kina i własnego powiatowego centrum kultury.
Pomimo takiego stanowiska
do głosowania w tej samej sprawie doszło, już kilka dni później,
po raz drugi. Na nadzwyczajnej
sesji i już po przeprowadzeniu
partyjnych, dyscyplinujących rozmów radni powiatowi minimalną
większością zgodzili się na połączenie biblioteki powiatowej z biblioteką gminy Łęczna. Tuż przed
podjęciem przez radnych decyzji
o głos prosiła obecna dyrektor
biblioteki powiatowej Jadwiga
Marczewska, ale przewodniczący
rady powiatu Arkadiusz Biegaj jej
na to nie pozwolił, czym wzbudził
zdziwienie i oburzenie obecnych
na sesji radnych i oglądających
relację na żywo internautów.
W tym momencie otwarto
furtkę do likwidacji, poprzez połączenie, biblioteki powiatowej.
Szczegóły tej operacji mają zostać
zawarte w umowie gminy Łęczna z
powiatem łęczyńskim. Tak kończy
się historia biblioteki prowadzonej
przez powiat, a jej grabarzem okazali się obecni radni powiatowi.
Pomieszczenia po bibliotece zajmie prawdopodobnie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
BB

Koniec powiatowej biblioteki
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DNI GMINY CYCÓW – program
100. urodziny mieszkanki
gminy Cyców
Wyjątkowa
uroczystość miała miejsce w dniu
19 lipca br. Swoje setne
urodziny obchodziła Pani
Olga Chromiuk – mieszkanka gminy Cyców.

Z tej okazji z gratulacjami i kwiatami Szanowną
Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele samorządu - wójt
Wiesław Pikuła, z-ca wójta
Marta Dyszewska, przewodnicząca Rady Gminy Violetta Tobiasz, radny Edward
Romanowski.
Z listem gratulacyjnym
od prezesa KRUS przybyli
pracownicy Punktu Trenowego w Łęcznej Edyta Karwacka i Agata Pierepienko.

Pojawili się też przedstawiciele Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, przedstawiciele Koła ZBoWiD

w Cycowie oraz
przedstawiciele
stowarzyszenia
lokatorów „My
w Centrum”.
Goście złożyli Pani Oldze
najserdeczniejsze
życzenia
zdrowia, szczęścia, wszelkiej
pomyślności
i
samych pogodnych dni. Prze-

Obchody święta policji w Łęcznej
Od mszy świętej w kościele
pw. św. Barbary rozpoczęły się w
Łęcznej obchody 100. rocznicy
powstania Policji Państwowej. Następniena placu przed budynkiem
Komendy Powiatowej Policji w
Łęcznej odbył się apel, a funkcjonariusze otrzymali z rąk zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Po-

licji w Lublinie insp. Mariusza Siegiedy akty mianowania na wyższe
stopnie służbowe. W łęczyńskiej
komendzie awansowało 24 funkcjonariuszy.
W uroczystości udział
wziął zastępca komendanta wojewódzkiego, przedstawiciele
władz samorządowych powia-

wodnicząca Rady
Gminy odczytała
i wręczyła Jubilatce list gratulacyjny od premiera RP Mateusza
Morawieckiego.
Dostojna Jubilatka cieszy się
całkiem dobrym
zdrowiem, pogodą ducha i wsparciem
rodziny.
Pomimo
sędziwego wieku cią-

tu, miasta i gmin oraz innych
służb mundurowych i instytucji
współpracujących z policją na
rzecz bezpieczeństwa w powiecie. Zaproszeni goście przekazali
na ręce komendanta powiatowego policji w Łęcznej gratulacje
i podziękowania dla wszystkich
funkcjonariuszy i pracowników
policji.
(rkn)

gle
jest
promienna
i otwarta na towarzystwo.
Spotkanie
upłynęło
w miłej i sympatycznej atmosferze, nie zabrakło pysznego tortu i wielu toastów.
Goście odśpiewali gromkie
„200 lat”.
Pani Oldze serdecznie
gratulujemy, życzymy dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze, szczęśliwe
lata.

SOBOTA 10 sierpnia 2019
7:00 – 19:00 V Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”
9:00 – 10:00 Zapisy do turnieju piłki siatkowej – boisko
Orlik.
9:00 – 09:30 Zapisy do turnieju piłki nożnej w kat. do 16
lat.
10:00 – Zawody strzeleckie – strzelnica LOK Wólka Cycowska
11:30 – 12:00 Zapisy do turnieju piłki nożnej w OPEN.
16.00 – DJ „Focus”
17.30 – Waldemar Wywrocki dzieciom
19.00 – Koncert zespołu „Ściana W”
20.30 – Koncerty zespołu „No Name”
22.00 – Koncert zespołu „Tex”
23:00 - Gwiazda Wieczoru „CZADOMAN”
00:30 – Dyskoteka pod Gwiazdami

NIEDZIELA 11 sierpnia 2019 – główne obchody 99 rocznicy bitwy pod Cycowem
10:30 – Złożenie wiązanek na cmentarzu wojennym przy
ul. Lubelskiej
11:00 – Msza Święta
12:10 – Przemarsz pod pomnik, Apel Poległych, salwa hoUG Cyców norowa, złożenie wiązanek.
12:30 – Przemarsz z orkiestrą na parking za Urzędem Gminy
13:00 – Uroczyste otwarcie uroczystości, wystąpienia gości
Występy artystyczne zespołów działających przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie oraz zespołów lokalnych
Prezentacja sprzętu i uzbrojenia żołnierzy 7 bkpow z
Tomaszowa Mazowieckiego.
Degustacja potraw KGW i Stowarzyszeń
Wystawa rękodzieła.
17:00 – Koncert zespołu ”Don Vasyl Junior”
18:00 – Kabaret „Szara Eminencja”
19.00 – Koncerty zespołu „Extra Mocni”
20.30 – Koncerty zespołu „Sonic”
22.00 – Gwiazda Wieczoru „Novator”
23.30 – Dyskoteka pod Gwiazdami

ogłoszenia drobne
Kupię działkę budowlaną lub dom do
remontu w Łęcznej. T: 605 231 439
Sprzedam działkę rolno-budowlaną(65a) we wsi Brzeziny przy
drodze Łęczna-Cyców. Wszystkie
media, domek letniskowy, dwa garaże. Bardzo dobry dojazd z dwóch
stron drogą asfaltową. Możliwość
podziału działki na pół. Cena do
uzgodnienia. Tel. 887 674 262
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną (40ar) ul. Cegielniana. Cena
do uzgodnienia. Tel. 883 727 913
WGN Biuro Nieruchomości
w Łęcznej. Skutecznie sprzedajemy. Zadzwoń! tel. 513 686 864.
Dom, 96 m2, rok budowy 2013,
działka 30 ar, z możliwością podzielenia na 2 działki, gotowy
plan i wyprowadzone przyłącza
pod budowę drugiego domu.
Garbatówka. Cena 340 tys. zł. tel.
513 686 864

Ukwiecić Łęczną
dok. ze str. 3 Jeśli popieracie ideę ukwiecenia Łęcznej piszcie do
nas. Co ciekawsze listy
będziemy publikować,
o wszystkich poinformujemy ratusz.
Na naszej stronie
www. e-pojezierze.pl
(post Ukwiecone miasta) znajdziecie galerię
zdjęć z miejscowości
gdzie kwiaty i krzewy
są stałym i pięknym eleBardzo nam się w redakcji spodobał ten pomysł. Takie mentem miejskiego krajobrazu.
R. Nowosadzki
kwietne łąki czy może klomby
to nie tylko radość
dla oka ale również
pożytek dla pszczół
(np. wrzos, lawenda,
dalia, nagietek, mak,
chaber) i innych
owadów, których tak
szybko ubywa.
Pomysł ten poddajemy pod rozwagę
władz miasta jak i
jego mieszkańców.

