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Kampania samorządowa wchodzi powoli w decydującą fazę, a 
wkrótce czekają nas jeszcze wybory prezydenckie i parlamentarne. 
Politycy wszelkich szczebli prężą muskuły i w mediach dowodzą 
… że ich przeciwnicy są źli, głupi i nieudolni. Rządzący straszą nas 
wszelkimi plagami jakie spadną na nas kiedy dotychczasowa opozycja 
dojdzie do władzy. Ta zaś próbuje dowieść, że kraj, województwo, 
gmina – już jest na krawędzi katastrofy, rządzących obwiniając o 
wszystko, od ulewnych deszczów po suszę (do wyboru). O ile w 
oficjalnych mediach wzajemne oskarżenia mają jeszcze jakieś reszt-
ki ogłady, to internet już wprost roi się od zwykłych ujadających 
piesków.

Tymczasem ja i jak sądzę zdecydowana większość mieszkańców 
gmin, powiatów, województw chciałaby usłyszeć konkrety. Nie tylko 
mniej lub bardziej poważne i udokumentowane (sic) zarzuty do opo-
nentów, ale zapowiedzi sprecyzowanych działań tych, którzy chcą 
pozyskać nasz głos. Jak łatwo krytykować a trudniej działać, ostatnio 
najdobitniej przekonał się minister Arłukowicz – będący jako poseł 
SLD najzagorzalszym krytykantem minister Kopacz. 

Oczywiście na całym świecie negatywna propaganda ma istotne 
znaczenie dla kampanii wyborczych. Jest jednak zawsze tylko dopeł-
nieniem własnego programu. Opluwanie przeciwnika nie zwalnia od 
prezentacji własnych działań. 

W listopadzie wybierzemy burmistrza, wójtów oraz radnych. Z 
tej okazji „mam marzenie” by samorządowi kandydaci dali przykład i 
prowadzili merytoryczną kampanię. By prezentowali swoje programy 
i dowodzili dlaczego właśnie ich powinniśmy wybrać na odpowie-
dzialne funkcje. Chciałbym jednak, by programy kandydatów nie 
były spisem pobożnych życzeń i obietnicami gruszek na wierzbie. 
Marzy mi się by pretendenci coś obiecując od razu wskazywali jak 
obietnicę chcą zrealizować. 

Niestety to tylko marzenie. O ile znam realia to kampanie skupią 
się raczej na szukaniu haków, oszczerstwach, poszczekiwaniu, wszel-
kich odmianach „dziadków z Wermachtu”, a z drugiej na obiecankach 
bez szans na realizację. I ten wieloletni krąg możemy przerwać tylko 
my – wyborcy. Tylko czy nam się zechce? 

MALKONTENT 
ps. O tym jak bezrefleksyjnie i bez dbania o prawdę wypowiadają 

się politycy można było się przekonać np. 27 września podczas wza-
jemnej połajanki polityków w tvp info, dotyczącej sytuacji w górnic-
twie. Wszyscy byli świetni, ale najlepsza okazała się przedstawicielka 
PiS. W ferworze wzajemnych oskarżeń rzuciła nagle, że za rządów 
PiS nie było w górnictwie politycznych nominacji. No, w Łęcznej to 
szczególnie wiarygodna wypowiedź. Bo czy to nie PiS na prezesa 
Bogdanki mianował wybitnego fachowca? Tyle, że od wodociągów czy 
kanalizacji! Nazwano go w kopalni nawet adekwatnie – „Norek”.  

Od 35 lat istnieje w Łęcz-
nej piłkarski klub, który przez 
ten czas przeszedł wszystkie 
możliwe szczeble awansu. Gra 
w ekstraklasie i jest dumą tego 
miasta. Górnik Łęczna skoń-
czył 35 lat.

Zielono-czarni pierwszy 
mecz rozegrali z LKS Suchodoły. 
Informacja o meczu szybko roze-
szła się po Bogdance. Były plaka-
ty pisane odręcznie, informujące 
o spotkaniu piłkarskim, godzinie 
meczu oraz przeciwniku. Popo-
łudniowy spacer całych rodzin 
z górniczego osiedla na stadion 
ogrodzony siatką, bez trybun, stał 
się niedzielnym rytuałem.

Pierwszy mecz rozegrany 
z LKS Suchodoły stał się dniem 
historycznym, jak wiele innych dat 
w historii budującego się miasta. 
Skład drużyny stanowili chłopcy 
pracujący na Bogdance tacy, jak: 
Andrzej Borowiec, Jan Kwie-
ciński, Jerzy Flejmer, Krzysztof 
Skrzypczak, Andrzej Borcoń, 
Marek Dowlarz, Marek Kowalski, 
Jarosław Michalski, Krzysztof 
Gański, Michał Skoniecki, kapitan 
drużyny Władysław Zimmer. Duch 
rywalizacji sportowej wyzwolony 
w młodych chłopakach popychał 
ich do wysiłku w stronę wyższych 
pozycji w piłkarskiej drabince osią-
gnięć sportowych – pisze w swojej 
książce Stanisław Luchowski.

Mecz z LKS Suchodoły 
zakończył się remisem 1-1, a 

Kolejny, jedenasty otwór 
Koncernu w poszukiwaniu złóż 
niekonwencjonalnych w Polsce 
wykonany zostanie na terenie 
koncesji „Wierzbica” w gminie 
Cyców.

Pionowy otwór Stręczyn-OU1 
zakończono w I poł. 2013 roku. 
Osiągnął on głębokość 3,5 km, 
a z jego dolnej części pobranych 
zostało 350 m rdzenia skalnego 
do laboratoryjnej analizy. Nowy 
Stręczyn jest kolejną, czwartą już 

lokalizacją w której wykonany 
zostanie otwór horyzontalny, ma-
jący na celu zbadanie możliwości 
produkcji gazu ziemnego z wystę-
pujących w tym rejonie formacji 
łupkowych. Spodziewamy się, 
że prace wiertnicze w gminie 
Cyców potrwają około miesiąca. 
Planujemy w tym okresie osiągnąć 
łączną głębokość - liczoną wzdłuż 
trajektorii otworu - 4100 metrów. 
Jeśli wszystko pójdzie według pla-
nów, zabieg szczelinowania w tej 
lokalizacji wykonamy w drugim 
półroczu 2015 roku – powiedział 

Orlen wraca do Cycowa
Wiesław Prugar Prezes Zarządu 
ORLEN Upstream.

Przed dwoma tygodniami 
spółka ORLEN Upstream zakoń-
czyła prace wiertnicze w miej-
scowości Minkowice w powiecie 
świdnickim, skąd do Nowego 
Stręczyna przetransportowano 
urządzenie wiertnicze. Po jego 
montażu i mobilizacji załogi, 
pierwsze czynności w otworze 
wykonano w poniedziałek 22 
września.

Poszukiwanie i wydobycie 
ropy naftowej i gazu ziemnego jest 
jednym z filarów znowelizowanej 
w lipcu br. strategii PKN ORLEN 
na lata 2014-2017. Strategia za-
kłada kontynuację poszukiwań 
złóż węglowodorów na terenach 
koncesyjnych w Polsce, a także 
intensyfikację prowadzonego od 
2013 r. wydobycia w Kanadzie. 
Łączne nakłady inwestycyjne 
Koncernu na segment wydobycia 
w najbliższych latach wynieść 
mogą 3,2 mld złotych.

Grzegorz Kuczyński

Górnik Łęczna skończył 35 lat
pierwszego gola zdobył Marek 
Kowalski w 34 minucie meczu. 
Drużynę prowadził wówczas 
Jerzy Flejmer, a potem Andrzej 
Zachary. 

W Łęcznej było wielu sym-
patyków piłkarskiego sportu i był 
głód sukcesów. Widać to było 
nawet w autobusach, po tym jak 
wszyscy w nich czytali sportowe 
szpalty w poniedziałkowych 
dziennikach podających wyniki 
i relacje z sobotnio-niedzielnych 
spotkań. Stadion stał się miejscem 
współzawodnictwa sportowego 
górników z Bogdanki, był też pla-
cem imprez pierwszomajowych i 
innych. Stadion stał u wrót rosną-
cego miasta. Sukces lubelskiego 
górnictwa odbije się donośnych 
echem w pozostałych dziedzinach 
życia społeczno-kulturalnego, ze 
sportowym włącznie – kontynu-
ował Luchowski.

Górnik Łęczna jubileuszowy 
mecz rozegrał w poniedziałek 
22 września. Przeciwnikiem 
naszego zespołu była Jegiellonia 
Białystok. Na trybunach pojawiła 
się rekordowa ilość kibiców. 
Było ich ponad 5 tysięcy. Mecz 
co prawda zakończył się bez-
bramkowym remisem, ale był i 
tak niezwykły. Na stadionie czuć 
było dumę z piłkarskiego zespołu 
w mieście nad Wieprzem i jego 
35-letniej historii. Dumę z klubu 
i z bycia łęcznianinem.  

GKS/GK

Wyborcze poszczekiwanie

Decyzja radnych sprzed kilku dni przyniesie 800 tysięcy złotych 
oszczędności dla budżetu gminy w trakcie całej przyszłej kadencji. Po 
wielu latach otrzymywania wysokich diet radni zgodzili się je obniżyć. 
Zaoszczędzone pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje i 
utrzymanie porządku w mieście.

Do tej pory radni z Łęcznej znajdowali się w gronie najlepiej 
wynagradzanych w województwie lubelskim. 

800 tysięcy oszczędności z diet

dok. na str. 3
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Dwa zupełnie nowe dojścia 
do szpitala od strony łęczyńskich 
osiedli wpisane zostały w stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Łęczna. Oznacza to, 
że wraz z uchwaleniem nowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego kwestia ta zostanie 
rozwiązana. 

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego to bar-
dzo ważny dla gminy dokument. 
Jest to taka lokalna konstytucja, 
która jednoznacznie ustala gdzie 
można budować domki, bloki, a 

Przyjechali z Białegostoku 
na mecz Jagiellonii z Górni-
kiem Łęczna lub raczej by 
wyszumieć się na gościnnych 
występach. Rozrabiali i zostali 
ukarani.

Do policjantów zabezpie-
czających przejazd kibiców 
podszedł mężczyzna, który ob-
rzucił policjantów wyzwiskami 
i wulgaryzmami. Nie reagował 
na polecenia wydawane przez 
funkcjonariuszy do zachowania 
zgodnego z prawem. Dlatego też 
natychmiast został zatrzymany 
i przewieziony do komendy. 
Okazał się 28–letnim mieszkań-
cem Białegostoku. Za swój czyn 
odpowiadał w trybie przyspie-
szonym. Sąd Rejonowy Lublin 
– Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku wymierzył mu karę 
sześciu miesięcy ograniczenia 
wolności, polegającej na wyko-
nywaniu pracy na cele społecz-
ne. Pseudokibic będzie musiał 
odpracowywać nieodpłatnie 20 
godzin w miesiącu. Sąd zasądził 
też na rzecz policjantów po 500 
zł tytułem nawiązki. 

Podczas tego samego ponie-
działkowego meczu doszło rów-

Wysokie kary nalicza łęczyński ratusz firmie 
Mevius. Wszystko przez uszkodzone elementy 
miejskich siłowni pod chmurką. Zgodnie z zawartą 
umową firma w ramach gwarancji powinna już kil-
ka tygodni temu wymienić niedziałające przyrzą-

Trwająca od dłuższego czasu 
kampania przeciwko Ogrodom 
Działkowym ma swój ciąg dal-
szy. Obowiązująca od kilku mie-
sięcy nowa ustawa o ROD może 
trafić do Trybunału Konstytucyj-
nego. Około 900 tysięcy altan 
ogrodowych jest zagrożonych 
rozbiórką. Dlaczego? Ponieważ 
nagle olśnienia dostał Nadzór 
Budowlany, który nie widział 
przez długie lata nieprawidłowo-
ści i … nagle zobaczył.

O co chodzi? 900 tys. altan 
„zdelegalizowanych” interpreta-
cją prawa przedstawioną przez 
urzędników nie powstało w ciągu 
kilku dni. Przez dziesięciole-
cia budowało je kilka pokoleń 
działkowców. Gdzie nadzór 
budowlany był wówczas? Dla-

Wróg lusterek
Łęczyńscy policjanci za-

trzymali 26–letniego mieszkańca 
gm. Milejów, który uszkodził lu-
sterka w czterech samochodach 
zaparkowanych na osiedlu Sam-
sonowicza w Łęcznej. Ponadto 
wybił szybę w drzwiach wej-
ściowych do jednego z bloków 
na tym osiedlu. Do zdarzenia 
doszło 11 września przed godz. 
22.00. Dyżurny łęczyńskich 
policjantów otrzymał informa-
cję od mieszkańca o niszczeniu 
zaparkowanych pojazdów na 
jednej z ulic na osiedlu Samso-
nowicza w Łęcznej. Skierowani 
na miejsce policjanci zauważyli 
mężczyznę z poranioną dłonią, 
stojącego obok drzwi wejścio-
wych do bloku, które miały wy-
bitą szybę. Został zatrzymany. 
Jak się okazało był nietrzeźwy 
i uszkodził lusterka w czterech 
pojazdach marki Seat, Opel Vec-
tra, Opel Tigra i Reanault.

Wyluzowany 
i nieodpowiedzialny

Łęczyńscy policjanci za-
trzymali 7 września do kontroli 
drogowej kierującego pojazdem 
marki BMW. Za kierownicą 
siedział 28–letni mieszkaniec 
Łęcznej. Zachowanie mężczy-
zny wskazywało, że może być 
pod wpływem środków odurza-
jących. Przeprowadzone badanie 
testerem narkotykowym dało 
wynik pozytywny. Mężczyźnie 
pobrano krew do badań. Podczas 
dalszej kontroli okazało się, że 
mężczyzna nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami, 
ponadto nie okazał funkcjona-
riuszom dowodu rejestracyjnego 
i dokumentu potwierdzającego 
zawarcie obowiązkowego ubez-
pieczenia OC. Wkrótce za jazdę 
pod wpływem narkotyków, bez 
uprawnień i wymaganych doku-
mentów odpowie przed sądem.

Pożar w Rozpłuciu
Zastęp z KP PSP w Łęcznej 

,,Przedszkolak bezpieczny 
na drodze” – pod takim hasłem 
odbyło się 16 września spotka-
nie łęczyńskich policjantów z 

pond 70–osobową grupą dzieci 
z przedszkola w Puchaczowie. 
Funkcjonariusze przekazywali 

K R O N I K A     Z D A R Z E Ń
oraz trzy jednostki OSP: Lu-
dwin, Puchaczów oraz Piasecz-
no gasiły 6 września pożar w 
miejscowości Rozpłucie Pierw-
sze gm. Ludwin. Paliła się jedna 
ściana w drewnianym budynku 
mieszkalnym. Akcja ratowni-
czo-gaśnicza  trwała 1 godz. 
48 min., wzięło w niej udział 
18 ratowników oraz pogotowie 
ratunkowe i policja.

Śmiertelny wypadek 
w Nadrybiu

W miejscowości Nadrybie 
gm. Puchaczów przed północą 4 
września doszło do tragicznego 
w skutkach wypadku drogo-
wego. 55–letni mieszkaniec 
gminy Uścimów kierujący 
motorowerem został potrącony 
przez pojazd. Kierujący autem 
uciekł z miejsca zdarzenia nie 
udzielając pomocy poszko-
dowanemu. Motorowerzysta 
poniósł śmierć. 

Łęczyńscy policjanci na 
podstawie analizy  materiałów 
wytypowali markę pojazdu, 
który mógł brać udział w wy-
padku. Funkcjonariusze spraw-
dzili, kto z najbliższej okolicy 
posiada opla zafirę. Wykonane 
czynności pozwoliły im w 
jednym z garaży w gminie Pu-
chaczów uszkodzony samochód 
tej marki. Okazało się, że po-
jazdem tym kierował 19–letni 
mieszkaniec gm. Puchaczów. 
Mężczyzna nie posiada pra-
wa jazdy. Kryminalni ustalili, 
że razem z nim podróżował 
33–letni mieszkaniec Lublina. 
Obaj zostali zatrzymani i prze-
wiezieni do komendy. Trwają 
dalsze ustalenia. Za spowodo-
wanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelny i ucieczkę z miejsca 
zdarzenia kodeks karny prze-
widuję karę nawet do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Pożar budynku
Trzy zastępy z  KP  PSP w 

Łęcznej oraz jednostka OSP z 

Łęcznej gasiły 30 sierpnia pożar 
mieszkania w budynku wieloro-
dzinnym w m. Podzamcze gm. 
Łęczna. Pożar, który wybuchł 
w łazience na parterze budynku 
ugaszono. Akcja ratowniczo-
gaśnicza  trwała 1 godz. 13 
min., wzięło w niej udział 13 
ratowników oraz pogotowie 
ratunkowe i policja. trwającej 
ponad godzinę akcji.

Śmierć na budowie
Do nieszczęśliwego wy-

padku doszło 9 września na 
remontowanej ulicy Litewskiej 
w Łęcznej. Mieszkaniec powiatu 
łukowskiego podciął sobie gar-
dło szlifierką kątową. 46 letni 
mężczyzna przecinał rurę. W 
pewnym momencie pękła tar-
cza szlifierki, która odskoczyła 
wprost w kierunku szyi mężczy-
zny podcinając mu gardło. Pomi-
mo natychmiastowo udzielonej 
pomocy mężczyzna zmarł.

Prosto przez rondo
We wrześniu dwa ronda 

w Łęcznej zostały zniszczone. 
W obu przypadkach zawiniła 
brawura i alkohol. Kierowcy za-
miast ominąć wysepki pojechali 
na nich prosto.

Do pierwszego zdarzenia 
doszło 11 września na skrzyżo-
waniu al. Jana Pawła II z ul. Tar-
gową. Honda Civic wjechał na 
rondo. Jej 20 letni kierowca był 
kompletnie pijany. Miał w orga-
nizmie 2,6 promila alkoholu.

Do drugiego zdarzenia do-
szło 21 września na ulicy Polnej. 
Tam również pijany kierowca z 
dużym impetem najpierw naje-
chał na dwa znaki drogowe, a 
później uderzył w wyniesione 
rondo. Siła uderzenia była tak 
duża, że sporo granitowych 
kostek, którym wyłożone było 
rondo odleciało na spore odle-
głości. Jedna z nich uderzyła w 
szybę przejeżdżającego obok 
autobusu.

opr. R. Nowosadzki, BD, GK

Policjanci z wizytą w przedszkolu
dzieciom podstawowe zasady 
bezpieczeństwa, które mogą 
uchronić maluchy przed różne-
go rodzaju zagrożeniami. Na 

zakończenie spotka-
nia wszyscy zrobili 
sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

Podczas spo-
tkania mundurowi 
opowiadali dzie-
ciom o zasadach 
bezpieczeństwa w 
dom, na placu za-
baw, w przedszkolu. 
Policjanci wyjaśnili 

dzieciom jak bezpiecznie do-
trzeć do przedszkola, w jaki 
sposób przechodzić przez jezd-

nię i apelowali o ostrożność na 
drogach. Przypominali również 
o noszeniu elementów odblasko-
wych, które zapewniają lepszą 
widoczność a przez to większe 
bezpieczeństwo na drodze.

Stróże prawa omówili zasady 
postępowania z obcymi i jak uchro-
nić się przed atakiem psa. Przećwi-
czono z dziećmi postawę ,,żółwia”, 
która pozwala zminimalizować 
skutki ataku agresywnego czwo-
ronoga. Policjanci przypomnieli 
też numery telefonów alarmowych 
oraz wytłumaczyli w jakich sytu-
acjach należy z nich korzystać. 

Spotkanie odbyło się w ra-
mach większego cyklu, podczas 
którego łęczyńscy policjanci 
odwiedzają dzieci z przedszkoli i 
szkół na terenie powiatu. (nor)

Kibole ukarani
nież do rozboju na pracowniku 
ochrony. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że z pojazdu 
marki volvo znajdującego się 
w kolumnie pojazdów Jagiello-
nii Białystok, wyskoczyło kilku 
mężczyzn, którzy podbiegli do 
pracownika ochrony - informo-
wała Magdalena Krasna z policji 
w Łęcznej.

Mężczyźni uderzyli ochro-
niarza w twarz, przewrócili go na 
ziemię, wyrwali z ręki radiostację 
i uciekli. Skradzioną radiostację 
wyceniono na 450 zł. Policjanci 
sprawców zdarzenia znaleźli w 
zaparkowanym na parkingu sa-
mochodzie. Kierowcą okazał się 
27-letni mieszkaniec Białegosto-
ku. Funkcjonariusze zatrzymali 

też dwóch 26-latków, pasażerów 
auta. Jak ustalono, razem z męż-
czyznami, podróżował też 22-
latek. Zatrzymano go następnego 
dnia w Białymstoku. Skradzioną 
radiostację odnaleziono w pobli-
żu stadionu.

Policjanci ustalili, że udział 
w rozboju brał 22–letni Marcin 
I. oraz 26–letni Dawid Ś. Obaj 
mężczyźni trafili przed oblicze 
prokuratora pod zarzutem doko-
nania rozboju z uwzględnieniem 
chuligańskiego charakteru czynu. 
Decyzją sądu 26–letni Dawid Ś. 
został tymczasowo aresztowany 
na okres trzech miesięcy. Męż-
czyzna trafił już do aresztu. Z 
kolei wobec 22–letniego miesz-
kańca Białegostoku sąd nie za-
stosował żadnych sankcji i został 
zwolniony do domu. (nor)

czego to powszechne zjawisko 
zakwestionował dopiero dzisiaj? 
Co spowodowało to nagłe prze-
budzenie urzędników? Czy ta 
swoista „wtórna” delegalizacja 
postępowania miliona polskich 
działkowców ma coś wspólnego 
z ponawianymi od lat próbami 
ograniczania ochrony prawnej 
ogrodów i ich wykreślaniem 
z planów zagospodarowania 
miast? Czy rację mają ci, którzy 
twierdzą, że niespodziewana 
wolta w interpretacji prawa bu-
dowlanego ma obniżyć koszty 
likwidacji ROD na cele komer-
cyjne? – piszą działkowcy w 
swoim wydawnictwie Zielona 
Rzeczpospolita.

Komu przeszkadzają ogrody 
działkowe? Kto ma chęć zbudo-

Nadzór Budowlany walczy z działkowcami
wać na ich terenie wielkie mega 
sklepy i inne budowle, które 
przyniosą zysk inwestorom, a 
miastom jednorazowo kilka 
milionów złotych? – dopytują 
właściciele ogródków.

W Łęcznej działkowcom 
nic nie grozi - zapewniał Teodor 
Kosiarski burmistrz Łęcznej 
podczas sierpniowego spotkania 
z zainteresowanymi. Jednak 
działkowcy wolą dmuchać na 
zimne. Zbierają podpisy i roz-
ważają wyjazd do Warszawy, aby 
osobiście rozmawiać z posłami. 
Boją się, że altany stojące na 
działkach trzeba będzie roze-
brać. Na to naszej zgody nie ma. 
Będziemy walczyć – przekonują 
działkowcy.

Grzegorz Kuczyński

Będą nowe dojścia do szpitala
gdzie prowadzić usługi czy dzia-
łalność uciążliwą. Powstawanie 
dokumentu to długa, kosztowna 
i wymagająca szeregu uzgodnień 
droga, dlatego zmienia się go 
niezwykle rzadko. Co kilkana-
ście lat. 

Nowe zapisy w planie 
dostosują go do nowych po-
trzeb i wyzwań. Pojawi się 
więcej przestrzeni na bloki 
mieszkaniowe, tereny prze-
znaczone pod elektrownie, 
parki czy nowe drogi. Oprócz 
tego MPZP wskaże miejsca na 
tak potrzebne nowe parkingi 

Kary za siłownię

i garaże.
Jeden z nowych zapisów 

przewiduje przedłużenie ulicy 
Wierzbowej do szpitala. Przy 
jej budowie powstanie także 
ścieżka pieszo-rowerowa. Drugie 
dojście do szpitala pojawi się od 
strony ulicy Nadwieprzańskiej. 
Tam również powstanie odcinek 
rowerowy.

Planowane inwestycje roz-
poczną się w momencie przyjęcia 
przez Radę Miejską w Łęcznej 
studium, a później planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Łęczna o czym na pewno 
będziemy jeszcze informować.

BD

dy. Jednak do dziś tego nie zrobiła. Dlatego urząd 
sięgnął do zapisów umowy i rozpoczął naliczanie 
kar finansowych. Te wynoszą około 650 złotych 
za każdy dzień zwłoki.

Ultimatum postawione przez ratusz minęło 22 
września. Jednak do dziś część urządzeń nie nadaje 
się do użytku. 

BD
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Władze Lublina zasugero-
wały, że są gotowe aby ich miej-
ska spółka rozpoczęła obsługę 
trasy Łęczna-Lublin.

To już kolejna odsłona poja-
wiającego się od kilku lat tematu. 
MPK chce poszerzyć wachlarz 
świadczonych przez siebie usług 
o nowe trasy. Po kursach do 
Świdnika na celowniku pojawiła 
się Łęczna.

Mias to  nad  Wieprzem 
otwarte jest na nowego prze-
woźnika,  ale nie zamierza 
do jego kursów dopłacać. 
Chodzi o równe traktowanie 
wszystkich przedsiębiorców 
na tej trasie. Przedstawiciele 
Łęcznej sugerują, że prze-

W niedzielę 5 października 
z Łęcznej wyruszy jesienny rajd 
rowerowy. Rowerzyści pojadą 
spokojną trasą, będą mogli po-
dziwiać wzgórze i ruiny w Za-
wieprzycach, zjeść ciepły posiłek 
oraz zobaczyć pokaz akrobacji 
rowerowych.

Będzie to już V jubileuszowa 
edycja rajdu, który zyskał renomę 
i cieszy się zainteresowaniem. Do 
Łęcznej coraz częściej przyjeż-
dżają także rowerzyści z innych 
oddalonych nawet o kilkadziesiąt 
kilometrów miejscowości.

Rajd - Łęczna na rowery 
- rozpocznie się 5 październi-
ka o godzinie 9.00 od zbiórki 
uczestników na Rynku I Starego 
Miasta. Tam przeprowadzone 
zostaną zapisy, a uczestnicy 
zostaną ubezpieczeni. Dlatego 
należy mieć ze sobą dokument 
potwierdzający tożsamość. 

Tegoroczna trasa będzie 
liczyła 45 kilometrów. Popro-

Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze, podczas których 
uczestnicy spotykają się z osobami opowiadającymi o dawnym 
życiu na wsi. Opowieści te dotyczą form odpoczynku dzieci, ich 
obowiązków domowych, uznawanych wartości, tradycji świątecz-
nych, a także zależności życia mieszkańców wsi od zmieniających 
się pór roku. Nasi goście prezentują przy tym swoje umiejętności 
rękodzielnicze. Dom Tradycji Ludowej, Stara Wieś (Łęczna), 
tel.508 839 175.

BB

Stare Miasto już prze-
szło metamorfozę. Rynek I 
i III wygląda lepiej niż kie-
dykolwiek w swojej historii. 
Pojawił się reprezentacyjny 
plac z fontannami, odnowiono 
kamienice i bloki mieszkalne, 
zbudowano, nowe wodocią-
gi, kanalizację i oświetlenie. 
Teren uzyskał nowe drogi i 
chodniki, miejsca parkingowe 
i monitoring.

Zmian zaszło bardzo dużo, 
co docenili mieszkańcy najstar-
szego osiedla Łęcznej i goście z 
innych miast. Od kilku tygodni 
trwają prace nad koncepcją 
kolejnego etapu rewitalizacji. 
Musi on zostać poprzedzony 
badaniami, spotkaniami i kon-
sultacjami. 

Najlepsze projekty będą 
podstawą do przygotowania 
dokumentacji, a ta wykorzy-
stana zostanie do aplikowania 
o pieniądze ze środków poza-
budżetowych gminy Łęczna. 
To pozwoli na znacznie szyb-
sze odrestaurowanie najstar-
szej części naszego miasta 
czyli Rynku II. Pod jego po-
wierzchnią skrywać się może 
wiele tajemnic w tym lochy 
miasta.

Propozycji na wykorzy-
stanie Rynku II padło bardzo 
dużo. Która koncepcja wygra 
i będzie w zgodzie z opinia-
mi konserwatora zabytków, 
urbanistów i  projektantów 
okaże się być może już za kilka 
tygodni.

BD

Powiatowy Urząd Pracy w 
Łęcznej wraz z Punktem Pośred-
nictwa Pracy OHP w Łęcznej 
organizują Miting Pracy, który 
odbędzie się 9 października 2014 
roku, w godzinach 10.00 – 13.00 
w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej.

Miting adresowany jest do 
osób poszukujących zatrudnie-
nia, pracodawców, przedsiębior-
ców oraz instytucji rynku pracy. 
Miting ma stworzyć możliwo-
ści nawiązania bezpośrednie-
go kontaktu - pracodawcom z 
potencjalnymi kandydatami do 
pracy, a osobom poszukującym 
zatrudnienia dać szansę zapo-

Rajd 5 października

Łęczna na rowery
wadzona zostanie w większości 
po drogach asfaltowych. Poje-
dziemy m.in. przez Puchaczów, 

Dratów, Kijany i Karolin. W 
Zawieprzycach na zielonym 
wzgórzu rowerzyści będą mogli 
odpocząć, posilić się i oglądać 
pokaz akrobacji rowerowych. 
Zachęcamy do zabrania ze sobą 
małego koca na czas odpoczynku 

na wzgórzu. Atrakcją będą także 
opowieści grupy BUSiMY, która 
fordem transitem zwiedziła całą 
Europę.

Rowerzyści biorący udział 
w rajdzie również w tym roku 
otrzymają pamiątkę. Będzie nią 

kamizelka odblaskowa. Dlatego 
już 5 października zapraszamy na 
rowery. Rajd finansowany jest z 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014.

GK

Jeszcze raz o MPK do Łęcznej
woźnicy powinni na zasadach 
wolnorynkowych konkurować 
ofertą, jakością, ceną, czy też 
nocnymi kursami.

Komunikacja do Łęcznej nie 
musi wiązać się z dopłatami ze 
strony mniejszej gminy. Wszyst-
ko zależy od tego, czy linia była-
by rentowna – twierdzi prezydent 
Lublina Krzysztof Żuk. Zarząd 
Transportu Miejskiego ma przy-
stąpić do kalkulacji opłacalności 
linii i zdecydować co dalej.

Łęcznianie przyznają, że 
chętnie poznają ofertę nowego 
przewoźnika na trasie do Lublina 
szczególnie jeśli oferta zostałaby 
rozszerzona o kursy nocne.

BB

znania się z zakresem/profilem 
działalności firm, poznania zasad 
rekrutacji, złożenia dokumentów 
aplikacyjnych, zaprezentowania 
siebie we wstępnych rozmowach 
kwalifikacyjnych.

Zapraszamy do wzięcia 
udziału w mitingu wszystkich 
zainteresowanych, a szczególnie 
pracodawców i przedsiębiorców, 
którzy aktualnie posiadają wolne 
miejsca pracy lub noszą się z 
zamiarem zwiększenia poziomu 
zatrudnienia w najbliższej przy-
szłości.

Udział w Mitingu jest bez-
płatny.

BD

800 tysięcy oszczędności z diet
dok. na str. 3 

Żaden radny nie kwapił się 
do zmiany tej sytuacji ponieważ 
był zadowolony z wysokich 
wpływów na konto. Nie zrobili 
tego, ani pełniący funkcję od 
dawna, nie zrobili tego także ci 
młodzi radni, którzy dziś ogła-
szają się reformatorami. 

Sytuacja zmieniła się do-
piero w lutym br. Wtedy na 
stole pojawił się obniżający diety 
projekt obywatelski podpisany 
przez ponad setkę osób. Radni 
najpierw projekt przesuwali w 
czasie, a później pod presją opinii 
publicznej przyjęli niekorzystne 
dla siebie zmiany. Po kilku mie-
siącach projekt został częściowo 
uchylony przez sąd administra-
cyjny i tematem należało zająć 
się raz jeszcze. Tym razem jego 
inicjatorem był burmistrz. Jego 
propozycję poparło aż 16 na 
20 radnych, a tym samym diety 

Zapraszamy na miting pracy

zostały radykalnie ograniczone. 
Od października przewodniczący 
Rady Miejskiej zarobi 1600 zł 
zamiast 1987 zł, wiceprzewod-
niczący 900 zamiast obecnych 
1764, przewodniczący komisji 
700 zł, a nie 1344, radny 600 zł 
zamiast 1260 zł. Zmiany wpłyną 
głównie na zarobki przyszłych 
radnych.

Do tej pory najmniejsza dieta 
radnego z Łęcznej była większa 
niż najniższa krajowa pensja, na 
którą trzeba było pracować cały 
miesiąc. Teraz sytuacja zostanie 
unormowana. Na sesji pojawił 
się również projekt obniżenia 
pensji burmistrzowi z 11,6 do 
7,5 tys. zł brutto. Na to jednak 
większość radnych nie wyraziła 
zgody. Głosowanie poprzedzone 
było odczytaniem uzasadnienia 
takiego wniosku oraz odpowiedzi 
burmistrza. 

BD

Stare Miasto
– na nowo

Warsztaty rękodzielnicze

Od 3 do 28 listopada 2014 
r. będzie trwał nabór wniosków 
na bezpłatne usuwanie azbestu z 
pokryć dachowych. Zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych do 
składania wniosków, ponieważ 
jest to ostania szansa na skorzy-
stanie ze środków otrzymanych 
w ramach Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy. Prace 
rozpoczną się w marcu 2015 r.

Więcej informacji oraz po-
moc w wypełnieniu wniosku uzy-
skacie Państwo w Urzędzie Miej-
skim w Łęcznej w pokoju nr 11  
tel. (81) 75 20 359.

Ami

Zapraszamy Cię do włą-
czenia się w projekt Szlachetna 
Paczka jako wolontariusz i za-
stania SuperW!

Szlachetna Paczka w prze-
myślany sposób łączy tysiące 

osób: wolontariuszy, rodziny 
w potrzebie, darczyńców i do-
broczyńców. Co roku w całej 
Polsce wolontariusze odnajdują 
ludzi żyjących w biedzie. Spo-
tykają się z nimi, diagnozują 
sytuację, a potem dbają o jak 

Nowe wyremontowane 
alejki, nowe ławki i śmiet-
niki oraz duży i najnowo-
cześniejszy w Łęcznej plac 
zabaw, to plan dla skwerku 
pomiędzy ulicami Staszica 11  
i Staszica 13.

Prace, które rozpoczęły się 
w poniedziałek obejmą ponad 
900 m² chodników poprowa-
dzonych po dotychczasowym 
ich śladzie. Zostaną wykonane 
z kostki betonowej. Wcześniej 
realizowane prace wymagały 
niwelacji terenu pod starym 
placem zabaw. Jego elementy 
zostały usunięte wraz z warstwą 
ziemi.

W miejscu starego placu za-
baw pojawi się jego odnowiona, 
odpowiadająca współczesnym 
potrzebom dzieci wersja. Będą 
karuzele, huśtawki, bujaki i 
zjeżdżalnie. Pojawi się zadaszona 
i ogrodzona piaskownica oraz 
zestawy zręcznościowo-eduka-
cyjne. To nie wszystko. Dzieci 
będą miały do dyspozycji obiekt 
w kształcie łodzi. Na jego pokła-
dzie znajdzie się sporo miejsca 
do zabawy.

Przy placu zabaw zamon-
towane zostaną ławki i kosze na 
śmieci. Inwestycja zrealizowana 
zostanie jeszcze w tym roku.

Ami

Bezpłatne 
usuwanie azbestu

Nowoczesny 
i bezpieczny plac 
zabaw w Łęcznej

Dołącz do Drużyny SuperW! 
- Pomagaj potrzebującym

najlepszą, odpowiadającą na 
konkretne potrzeby pomoc, któ-
ra jest przygotowywana przez 
darczyńców. Dzięki nim ludzie 
otrzymują nie tylko pomoc 
materialną, ale także impuls do 

działania i informację, że są dla 
kogoś ważni.

Wejdź na: www.superw.pl i 
dołącz do paczki. Dzięki Tobie 
potrzebujący z naszej okolicy 
otrzymają pomoc i spełnienie 
marzeń!                             GK

Łęczyńscy policjanci w Pu-
chaczowie przeprowadzili akcję 
„Fotelik”, której celem jest przede 
wszystkim uświadomienie kierują-
cym jak ważne jest dbanie o bez-
pieczeństwo najmłodszych pasaże-
rów poprzez używanie fotelików 
oraz pasów bezpieczeństwa. 

Podczas prowadzonych dzia-
łań policjanci skontrolowali 88 
pojazdów, wręczając 11 mandatów 
karnych za niewłaściwe przewoże-
nie dzieci - brak urządzeń ochron-
nych do przewożenia dzieci oraz 
brak zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa. Prawidłowo przewożonym 
maluchom policjanci wręczali 
pluszową maskotkę Pancernika 
Gustawa.                                 red

Akcja Fotelik
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Przegląd Cycowa

Eksperci z Uniwersytetu Technicznego 
w Wiedniu wskazują, że kraje południowej 
części Europy w swoich przedsięwzięciach 
energetycznych duży nacisk kładą na ener-
getykę węglową. Na przykład Chorwacja 
buduje obecnie nowy zasilany węglem blok 
C w elektrociepłowni Plomin (nie posiada 
zasobów węgla). Inwestycja opiewa na 
kwotę 800 mln euro. W Bośni i Hercego-
winie planuje się mega inwestycję energe-
tyczną w sektorze ciepłowniczym o wartości 
835 mln euro. Natomiast Serbia zwiększyła 
zdolność wytwórczą elektrowni Nikola.

Tak, więc we wszystkich wymienio-
nych krajach, jako podstawowym nośni-
kiem energii – w zasilaniu elektrowni, czy 
tez elektrociepłowni – jest węgiel, chociaż 
istnieją w tych krajach możliwości wyko-
rzystania energii słonecznej, wiatru i wody. 
Swoje stanowisko argumentują posiadaniem 
rodzimych zasobów węgla, koniecznością 

modernizacji/zastąpienia starych elektrowni/
elektrociepłowni oraz coraz droższym gazem 
ziemnym, importowanym z Rosji. Warto 
wspomnieć, że „niemieckie i austriackie 
elektrownie gazowe posiadają coraz dłuższe 
przestoje, z uwagi na drogi gaz ziemny”.

Na podstawie strategii UE do 2050r. 
kraje członkowskie powinny odchodzić od 
energetyki konwencjonalnej, na rzecz energe-
tyki odnawialnej, czy uda się to powyższym 
krajom, trudno powiedzieć. Wydaje się, że 
rozwiązaniem dla tych krajów jest „elastycz-
ność energetyczna”, tzn. posiadanie energe-
tyki konwencjonalnej i wykorzystywanie jej 
w przypadku niedoborów energii, pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych.

Gwoli uwagi w dalszym ciągu „ma-
gazynowanie energii, uzyskiwanej ze 
źródeł odnawialnych”, jest bardzo drogie  
i jeszcze niedojrzałe technologicznie.

Źródło: WirtschaftsBlatt, 2014-09-05

Południowa Europa stawia na energetykę węglową

ECOFORUM w Lublinie

Odpowiedzialnie korzystać ze środowiskaSytuacja górnictwa węgla kamien-
nego w Polsce jest ciągle bardzo trudna. 
Wystarczy powiedzieć, że według danych 
resortu gospodarki w pierwszym półroczu 
strata finansowa całego sektora wyniosła aż 
772,3 mln zł netto. Na samej sprzedaży wę-
gla w pierwszych sześciu miesiącach spółki 
węglowe straciły ponad miliard złotych. 

W bardzo trudnej sytuacji jest Kom-
pania Węglowa. Spośród jej 14 kopalń 
rentowne są tylko trzy. Wynik finansowy 
spółki po sześciu miesiącach wynosił mi-
nus 342,3 mln zł wobec 228,7 mln zł straty 
przed rokiem. Niewiele lepiej jest w Ka-
towickim Holdingu Węglowym, który za 
5 miesięcy miał 73,9 mln zł straty netto.  
W półroczu wydobyto o 5 proc. węgla 
mniej niż planowano, a sprzedano jeszcze 
mniej bo o 893 tys. ton mniej (16 proc.) 
przy dużym wzroście zapasów. Złe wyniki 
zanotowała nawet Jastrzębska Spółka Wę-
glowa, w której łączna sprzedaż węgla zo-
stała zrealizowana na poziomie 5,8 mln ton, 
tj. o 1,6 mln ton mniej niż w analogicznym 

okresie 2013 roku. O tyle dobrze, że spa-
dły zapasy węgla, co nie uchroniło jednak 
JSW od straty netto.

Jedynym jasnym punktem górniczej 
układanki pozostaje LW Bogdanka S.A. Co 
prawda zysk netto wyniósł 91,4 mln zł, czyli 
mniej niż w 2013 roku, ale przychody ze 
sprzedaży sięgające 945,4 mln zł, były wyż-
sze o 7,6 proc. od osiągniętych w tym samym 
okresie rok wcześniej. Taki wynik finansowy 
był skutkiem niekorzystnych parametrów 
złoża w ścianach w Polu Stefanów oraz wy-
datków na uruchomienie nowej części Za-
kładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Co istotniejsze, w trudnym dla całego gór-
nictwa okresie „Bogdanka” konsekwentnie re-
alizuje plan rozwoju i wzrostu wydobycia. Na 
koniec półrocza 2014 roku LW Bogdanka się-
gnęła 19,1 proc. udziału dla węgla energetycz-
nego w Polsce (14,8 proc na koniec 2013 roku)  
i aż 25,2 proc. dla rynku węgla energetycz-
nego sprzedanego do energetyki zawodo-
wej.

                                R. Nowosadzki

Górnictwo z problemami

- RN:  Patrząc na inwestycje 
przeprowadzone w gminie w prze-
ciągu kilkunastu ostatnich latach 
można zauważyć zarówno ich wie-
lość jak i różnorodność.

- WP: W roku 2002 na zebraniach 
w poszczególnych sołectwach gdzie 
dokonywano wyborów sołtysów i rad 
sołeckich mieszkańcy zgłosili ponad 
120 różnych wniosków i postulatów. 
Dotyczyły one głównie konieczno-
ści usprawnienia życia mieszkańców 
gminy – budowy wodociągów, kanali-
zacji, budowy i odbudowy dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich, 
poprawy warunków funkcjonowania 
oświaty i świetlic wiejskich.

Mając zebrane wnioski trzeba było 
je usystematyzować oraz określić lata 
ich realizacji, aby nie naruszyć zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz finan-
sów gminy. Pierwszymi dokumentami, 
które  przyjęła Rada Gminy były to 
„Strategia Gminy Cyców i Plan Roz-
woju Lokalnego”. To w tych dokumen-
tach  nakreślono zasady  wykonania 
i sposób finansowania. Opracowanie 
tych dokumentów pozwoliło na syste-
matyczną pracę aby je zrealizować.

- RN: To co zapisano w doku-
mentach to jedno. Wieloletnia per-
spektywa jaką przyjęto w gminie 
musiała jednak powodować koniecz-
ność odchodzenia od planów, bo re-
alia czasem są zupełnie inne od tych 
prognozowanych.

- WP: Przed przyjęciem Polski do 
Unii Europejskiej funkcjonowały już 
pewne mechanizmy finansowe tzw. 
przedakcesyjne. Przy udziale tych środ-
ków wybudowaliśmy ponad 100 km  
wodociągów i około 5 km kanalizacji, 
uzyskując dofinansowanie w wysokości 
75 proc. Rozruszało, to machinę finan-
sowania, gdyż zwrot środków z projek-
tów np. SAPARD czy ZPORR dawało 
możliwość rozpoczynania nowych za-
dań inwestycyjnych np. modernizacyj-
nych w świetlicach, boiskach i innych.  
W latach 2003 – 2010 zrealizowano po-
nad 50 różnych zadań nie tylko udzia-
łem środków UE, ale także krajowych 
np. z tzw. funduszu totolotka na bu-
dowę hali sportowej. Korzystaliśmy 
również z funduszy Banku Światowego  
na modernizację placówek oświato-
wych . Z Fundacji Rozwoju Wsi uzy-
skaliśmy środki  na zakup samochodu 
i pojemników do zbiórki śmieci. Są to 
niektóre przykłady, nie sposób wymie-
nić wszystkich.

- RN: Czy gmina korzystała ze 
środków finansowych w latach 2007 
– 2013?

- WP: Aby aplikować wnioski 
trzeba było opracować nowe doku-
menty, które powstały przy znacznym 
udziale społeczności gminnej. Na ze-
braniach i spotkaniach uzyskaliśmy 
od  mieszkańców informacje o tym 
co w danej miejscowości jest uzna-
wane za pierwszoplanowe, a co może 

poczekać. Rada Gminy przyjęła doku-
ment Strategia Rozwoju Gminy Cy-
ców na lata 2007 – 2015 a także po-
szczególne wsie uchwaliły tzw. „Plany 
Odnowy Wsi”.

Te dokumenty dały możliwość 
aplikacji wniosków o dotacji unijne 
do samych  działań w programach ta-
kich jak: Regionalny Program Ope-
racyjny, Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki, Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wła-
śnie z PROW zrealizowaliśmy szcze-
gólnie dużo projektów, a zwłaszcza  
z działań „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”  
i „Odnowa i rozwój wsi”. Duże zna-
czenie miał też program LEADER, 
realizowany na terenie naszej gminy 
przez LGD „Polesie”. Jego celem 
była budowa kapitału społecznego 
wsi przez aktywizację mieszkańców. 
Dzięki wdrożeniu Lokalnej Strategii 
Rozwoju przez LGD „Po-
lesie” nastąpiło ożywienie 
wielu środowisk w tym ta-
kich organizacji jak Koła 
Gospodyń czy Ochotnicze 
Straże Pożarne.

- RN: Przed nami 
nowy okres finansowania 
ze środków Unii Europej-
skiej. Czy na ten okres są 
już zaplanowane jakieś 
przedsięwzięcia?

- WP: Środki przy-
znano na lata 2007 – 2013 
mogą być rozliczane do 
połowy roku 2015 i tak to 
będzie w praktyce, gdyż 
niektóre zadania wcze-
śniej rozpoczęte będą kon-
tynuowane i w tym czasie 
zakończone. Biorąc pod 

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, zastępcą wójta 
gminy Cyców

uwagę nowy okres  finansowania już 
nad tym pracujemy. Wrześniowe ze-
brania na których podejmowane są 
uchwały o wydatkowaniu środków  
z funduszy sołeckich wykorzystujemy 
na konsultacje  nowych założeń  do 
strategii na lata 2015 – 2020. Myślę, że 
takie oddolne podejście do tego zagad-
nienia, znów pozwoli na wykorzystanie 
zaangażowania społeczności lokalnej. 
Do połowy października przygotujemy 
tzw. przedmiar zadań, które skonsul-
tujemy na spotkaniach i przygotujemy 
gotowy materiał dla nowo wybranej 
Rady Gminy.

- RN: Wiele samorządów reali-
zujących dużo unijnych projektów 
wpadło w zadłużeniową pułapkę. 
Jaka jest kondycja finansowa gminy 
Cyców?

- WP: Oceniam ją jako dobrą, 
gdyż gmina nie jest zadłużona i ma 
jeszcze duże rezerwy w postaci środ-
ków, które wrócą do budżetu po 

refundacji  z wykonywanych  projek-
tów. Staraliśmy się działać odważnie 
ale jednocześnie racjonalnie, na miarę 
naszych możliwości. Wbrew bowiem 
pozorom gmina Cyców ciągle na-
leży jeszcze do gmin tzw. biednych.  
W bieżącym roku korzystamy jeszcze   
z subwencji wyrównawczej. 

Jednak najbliższe lata pozwa-
lają na bardziej optymistyczne pro-
gnozy. LW Bogdanka i PD Co sta-
rają się o prawa wydobywania węgla 
znajdującego się na obszarze gminy.  
W Nowym Stręczynie prowadzone 
są badania złóż gazu z łupków. To 
napawa optymizmem, że będą nowe 
miejsca pracy i nowe wyzwania. 
Niebawem uchwalone będą zmiany  
w planie zagospodarowania prze-
strzennego uwzględniające bu-
dowę nowego zakładu górniczego. 
Wszystko to razem daje podstawy 
do optymis tycznego pat rzenia  
w przyszłość.

Droga wojewódzka 841 w Cycowie po przebudowie. Do tego remontu gmina dołożyła 
jeden milion zł. 

Zrównoważony rozwój i finanse

O roli konferencji w Lublinie, jesz-
cze przed jej rozpoczęciem tak mówił 
Zbigniew Stopa, prezes LW „Bogdanka”: 
EcoForum to doskonała forma do podję-

cia dialogu, wymiany doświadczeń, nowa-
torskich rozwiązań w aspekcie zrównowa-
żonego rozwoju i poszanowania otaczają-
cego nas środowiska naturalnego.

Cieszy mnie fakt, że wychodząc na-
przeciw problemom z jakimi styka się 
kopalnia Bogdanka, w trakcie obrad bę-
dziemy mogli zaprezentować swoje roz-
wiązania i plany w zakresie gospodaro-
wania odpadami oraz generalnie ograni-
czenia obciążeń ze strony zakładu wydo-
bywczego dla środowiska.

Będzie to też okazja, żeby instytucjom 
odpowiedzialnym w regionie za sprawy śro-
dowiskowe bardziej przybliżyć funkcjono-
wanie – w tym trudnym okresie – branży 
górniczej i pokazać, że oprócz wydoby-
cia dbamy również o środowisko. Dlatego 

ciągle analizujemy oraz monitorujemy na-
sze oddziaływanie, szukamy nowych roz-
wiązań i na tej płaszczyźnie podjęliśmy 
współpracę z lubelskimi uczelniami, które 

merytorycznie nas wspie-
rają w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę 
nasze  przywództwo  
w Radzie Europejskiej 
mamy nadzieję, że wzor-
cowe funkcjonowanie 
kopalni Bogdanka przy-
czyni się do wypracowa-
nia właściwego kierunku 
kształtowania przyszłej 
polityki energetycznej  
w Unii Europejskiej.

W lubelskich debatach, wykładach  
i prezentacjach uczestniczyli eksperci  
z dziedziny ochrony środowiska, na-
ukowcy, samorządowcy oraz przedsię-
biorcy z całego kraju i zagranicy. Podczas 
EcoForum odbywały 
się nie tylko wykłady 
i prezentacje, ale 
także spotkania oraz 
dyskusje eksperckie, 
które pomagają zna-
leźć odpowiedź na 
pytanie jak skutecz-
nie chronić środowi-
sko i odpowiedzial-
nie z niego korzystać. 
EcoForum pozwala 
na podjęcie dialogu 

przedstawicieli różnych środowisk w tro-
sce o wypracowanie ścieżki rozwoju chro-
niącej środowisko naturalne. Poprzez swój 
międzynarodowy zasięg, stanowi również 
doskonałą wizytówkę promocyjną regionu 
lubelskiego.

W czasie konferencji zostały wy-
różnione proekologiczne praktyki ludzi, 
firm i instytucji. W ten sposób został do-
ceniony ich wkład wniesiony w ochronę 
środowiska naturalnego. Statuetkę „Czło-
wiek i Firma - po pierwsze środowisko” 
przyznano Tadeuszowi Rybakowi – preze-
sowi zarządu Mostostal Puławy S.A. oraz 
spółce Mostostal Puławy SA. Statuetka 
„Człowiek – po pierwsze środowisko” 
trafiła do Zbigniewa Stopy – prezesa Za-
rządu LW BOGDANKA S.A. Statuetka 
„Firma – po pierwsze środowisko” przy-
znana została natomiast Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie. W nowej 
kategorii „Człowiek – lider lubelskiej eko-
logii” statuetkę przyznano Leszkowi Że-
laznemu, Lubelskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska. Po raz 
pierwszy przyznano też statuetkę „Czło-
wiek – po pierwsze środowisko” w skali 
kraju. Otrzymał ją Janusz Ostapiuk - pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowi-
ska.                                                 (nor)

V edycja Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” 
odbyła się w dniach 24-25 września w Lublinie. Konferencja ta jest platformą dla wy-
miany pomysłów oraz doświadczeń w zakresie skutecznej ochrony środowiska. Honorowy 
patronat nad tegoroczną konferencją objął Janusz Piechociński – wicepremier i minister 
gospodarki oraz Włodzimierz Karpiński, minister skarbu. Uczestniczyli m.in. marszałek 
Sł. Sosnowski, wojewoda W. Wilk i prezydent Lublina K. Żuk. Uczestnicy EcoForum 
debatowali w ramach czterech paneli: „Energetyka”, „Lubelski Węgiel BOGDANKA 
S.A. na drodze inteligentnych rozwiązań dla ochrony środowiska”, „Odnawialne źródła 
energii” oraz „Ciepłownictwo”.



rzata Paprota Dyrektor Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Grażyna 
Maksymiuk Kierownik Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Lek-Med.-2” w Łęcznej oraz 

dyrektorzy szkół Powiatu Łęczyńskiego, dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych bibliotek, nauczyciele 
bibliotekarze wraz z uczniami.

Pierwsza część spotkania poświęcona była 
biografii Henryka Sienkiewicza, którą przybliżyli: 
Małgorzata Paprota, Piotr Rybak oraz Krzysztof 
Bojarski.

Następnie zgromadzeni goście mogli spraw-
dzić swoją znajomość „Trylogii”, odgadując z czy-
ich ust i w jakich okolicznościach padły cytowane 
przez prowadzącą spotkanie słowa. Osoba, która 
prawidłowo wskazała autora zwrotu w nagrodę 
odczytywała fragment powieści, zawierający ów 
cytat.  

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie 
przez ucznia ZS im. K.K. Jagiellończyka Dekalogu 
Sienkiewiczowskiego „Dziesięcioro przykazań 
Sienkiewiczowskich, danych Narodowi na raucie 
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Wspaniały jubileusz 
Powiatu Łęczyńskiego

21 września setki osób przybyły 
pod Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
by wspólnie świętować 15. rocznicę 
powstania naszego po-
wiatu. Po Mszy Świętej  
w kościele p.w. św. Barba-
ry, przy Starostwie odbyła 
się uroczysta sesja Rady 
Powiatu, podsumowują-
ca 15 lat funkcjonowania 
naszej wspólnoty samo-
rządowej. Całokształt 
działań Powiatu Łęczyń-
skiego został doceniony 
dyplomem i Medalem 
Pamiątkowym Wojewody 
Lubelskiego. Za zaanga-
żowanie w sprawy lokal-
nej społeczności Medale 
Pamiątkowe Województwa Lubelskiego 
otrzymali wieloletni radni Rady Powiatu: 
Andrzej Grzesiuk, Beata Niewiadomska  
i Bogusław Janociński. Kapituła powo-
łana przez Starostę Adama Niwińskiego 
statuetką gryfa uhonorowała osoby, 
które sprawując w imieniu nas wszyst-
kich ważne funkcje publiczne znacznie 
przyczyniły się do utworzenia Powiatu 
Łęczyńskiego i jego dalszego rozwoju. 
Statuetki otrzymali: Jerzy Tkaczyk, Jerzy 
Blicharski, Henryk Gański, Piotr Winiarski, 
Krystyna Wiśniewska, Arkadiusz Biegaj. 
Okolicznościowe dyplomy otrzymali 
radni wszystkich kadencji Rady Powiatu. 
Podczas sesji pamiątkowym dyplomem 
uhonorowano również obchodzący 
swoje 10 - lecie Słowiański Gród w Wólce 
Bieleckiej.

Starosta Adam Niwiński, w swojej 
prezentacji przypomniał trudne początki 
powiatu łęczyńskiego, historię powstawa-
nia kolejnych jednostek organizacyjnych 
oraz ich osiągnięcia. Do najważniejszych 

Jubileuszowym obchodom 15 – lecia 
Powiatu Łęczyńskiego towarzyszył ro-
dzinny piknik. Na scenie przez cały dzień 
odbywały się prezentacje artystyczne wo-
kalistów, grup teatralnych, historycznych 
i tanecznych oraz zespołów muzycznych  
z terenu całego powiatu. Główną atrakcją 
dla dzieci był ogromny plac zabaw, gdzie 
bezpłatnie można było korzystać z dmu-
chanych urządzeń oraz włączyć się do 
zabaw i konkursów prowadzonych przez 
sympatycznych animatorów. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się prezen-
tacja pojazdów straży pożarnej, policji  

sukcesów 15 – lecia zaliczył:
- zakończenie przejętej przez samo-

rząd powiatowy centralnej inwestycji 
- szpitala, który obecnie jest chlubą nie 
tylko naszego powiatu, ale również całego 
województwa, 

- realizowany sukcesywnie od 2005 r. 
program przebudowy dróg wokół kopalni, 
stanowiących także alternatywny dojazd 

na Pojezierze Łęczyńsko-
Włodawskie, 

- wiodącą rolę nasze-
go Powiatu we wprowa-
dzaniu nowoczesnych 
rozwiązań informacyjno 
– komunikacyjnych, 

- bardzo wysoki udział 
środków zewnętrznych 
w inwestycjach powiato-
wych - ok. 120 projektów 
za łączną kwotę ponad 
164 milionów złotych,  
przy unijnym wsparciu 
135 milionów.

 - I miejsce w konkursie 
„Markowy Samorząd” oraz 15 nagród, 
które otrzymał Powiat Łęczyński za swoje 
działania w zakresie budowy szpitala, 
promocji turystyki oraz rozwoju zasobów 
ludzkich.

Oficjalna część uroczystości zakończyła 
się wspólnym dzieleniem urodzinowego 
tortu ufundowanego przez Starostę.

oraz Zarządu Dróg Powiatowych, a także 
konkursy dla dzieci i dorosłych.  W świę-
towanie 15 - lecia Powiatu Łęczyńskiego 
aktywnie włączyły się gminy, jednostki 
organizacyjne powiatu oraz wiele innych 
instytucji. Na stoiskach promocyjnych 
odbywały się m.in. degustacje potraw, 
porady ekspertów, konkursy i zabawy 
dla dzieci, pokazy ratownictwa me-
dycznego. Wśród stoisk przechadzał się 
pluszowy gryf - maskotka Powiatu. Wiele 
osób skorzystało z okazji do zrobienia 
pamiątkowego zdjęcia z gryfem. 

„Bardzo zależało nam, żeby 15 - lecie 
Powiatu Łęczyńskiego było świętem 
wszystkich mieszkańców. Po licznej 
frekwencji oraz zaangażowaniu w orga-
nizację uroczystości tak wielu instytucji 
jestem pewien, że piknikowa formuła 
świętowania jubileuszu bardzo odpowia-
dała naszym mieszkańcom” - podkreśla 
Starosta Adam Niwiński.

1 września Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Łęcznej uruchomiła elek-
troniczną wypożyczalnię oraz udostęp-
niła katalog zbiorów on-line. Obecnie 
zamiast tradycyjnych papierowych 
kart pracownicy biblioteki skanują 
kody kreskowe na indywidualne konta 
czytelników.  Aby zostać naszym Czytel-
nikiem wystarczy PESEL (w przypadku 
osób niepełnoletnich zobowiązanie 
musi podpisać rodzic lub opiekun). Aby 
korzystać on-line z aplikacji Czytelnika 
MAK+ (OPAC) wystarczy zapisać się 
do Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej, a następnie założyć własne 
konto biblioteczne. Wirtualne konta 
umożliwiają  przeszukiwanie katalogu,  
sprawdzanie dostępności zbiorów, 
rezerwowanie książek i czasopism  
z domowego komputera lub telefonu ko-
mórkowego. Aplikację można bezpłatnie 
pobrać z App Store (wersja na iPhona, 
wersja na iPada) oraz Google Play. Elek-
troniczny system biblioteczny powstał 
w ramach projektu „Wirtualne Powiaty. 
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 
na Lubelszczyźnie. Etap III”.

Rodzinny piknik z Gryfem

Elektroniczna 
wypożyczalnia już działa! 

W piątek 16 września 2014 
r. grupa uczniów Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej wraz z bi-
bliotekarką Ewą Szymanek wzięła 
udział w akcji Narodowego Czytania 
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 
Do wspólnego czytania wybranych 
fragmentów „Ogniem i mieczem”, 
„Potopu” i „Pana Wołodyjowskie-
go” zaprosiła Jadwiga Marczewska 
dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Łęcznej.

W ogólnopolską akcję pro-
pagującą czytanie literatury pol-
skiej włączyli się: Adam Niwiński 

Starosta Łęczyński, Kazimierz 
Radko Sekretarz Powiatu, Miro-
sław Tarkowski Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Elżbieta Brodzik 
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Elżbieta Kępka 
Dyrektor poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, Piotr Rybak 
Dyrektor Naczelny Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej, Krzysz-
tof Bojarski Z-ca dyrektora do 
spraw medycznych Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej, Małgo-

Budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, termomodernizacja 
szkoły w Dratowie, wykonanie kolej-
nego odcinka sieci kanalizacyjnej w 
Kaniwoli – tak w skrócie zapowiada 
się jesień w gminie Ludwinie.

Boisko wielofunkcyjne zostanie 
pokryte nawierzchnią syntetyczną 
poliuretanową. Na płycie wyznaczo-
ne będą pola do gry w piłkę ręczną, 
siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa 
ziemnego. Tuż obok znajdzie się 
siłownia zewnętrzna z urządzeniami 
sportowymi. – Udało nam się otrzy-
mać dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – wyjaśnia wójt 
Andrzej Chabros. – Chcemy stworzyć 
dzieciom i młodzieży odpowiednie 
warunki do uprawiania sportu oraz 
zadbać o ich wychowanie. Oczywiście 
nie zapominamy również o dorosłych, 

Już po raz czternasty rozegrane zostało Polne Kry-
terium Kolarskie „O grono jarzębiny”, które na dobre 
wpisało się do terminarza imprez sportowych i rekreacyj-
nych gminy Ludwin. W tym roku w 
najmłodszej kategorii triumfowali 
Julia Sych i Kacper Wawryńczuk, 
a w najstarszej Anna Gąsior i Jan 
Arent.– Nasz wyścig ma zapisaną 
piękną kartę i cieszy się niesłabnącą 
popularnością – mówi wójt Andrzej 
Chabros. – Przyjeżdżają do nas 
uczestnicy z sąsiednich gmin, Łęcz-
nej czy Lublina. Niektórzy czekają 
cały rok, mocno przygotowują się 
do rywalizacji, a potem długo jeszcze 
przeżywają wydarzenia na mecie. 
Dla jednych to bardzo poważna sprawa, inni traktują zma-
gania na rowerach jako relaks i dobrą rozrywkę. Ale nikt 
nie odpuszcza, każdy chce wygrać. Najważniejsze jednak, 
że wyścig dostarcza niezapomnianych wrażeń, jest świetną 
zabawą i promocją zdrowego trybu życia. A najlepszym 
dowodem jest to, że za rok wszyscy znowu chętnie wracają 
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dlatego nasz obiekt, usytuowany w 
centrum Ludwina, będzie spełniał 
wiele funkcji. Kiedy już zostanie ukoń-
czony i oddany do użytku, będziemy 
mogli pochwalić się uniwersalną i 
zaspakajającą wiele potrzeb infra-
strukturą sportową. Mamy piękny i 
zadbany stadion piłkarski, z równą 
płytą, trybunami oraz szatniami. 
Funkcjonalną i pełnowymiarową 
halę, a do tego wkrótce powstanie 
jeszcze boisko ze sztuczną nawierzch-
nią – dodaje.

Lada moment ruszy również 
termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Dratowie. – Zakres robót 
obejmuje ocieplenie budynku, 
zrobienie i pomalowanie elewacji, 
remont kominów, położenie i ocie-
plenie nowego dachu, wymiana 
okien i drzwi – wylicza Andrzej 

Chabros. – Efekt ekonomiczny po-
winien być widoczny bardzo szyb-
ko, ponieważ dzięki temu uzyskane 
zostaną oszczędności finansowe 
w kosztach utrzymania szkoły. W 
tym wypadku również mogliśmy 
liczyć na środki zewnętrzne i pomoc 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie. Ponadto przy współ-
udziale funduszy europejskich 
będziemy budowali kanalizację 
sanitarną nad jeziorem Piaseczno. 
Prace chcielibyśmy rozpocząć jak 
najszybciej. Cały czas zamierza-
my inwestować w infrastrukturę 
techniczną i podnosić standard 
życia naszym mieszkańcom oraz 
letnikom. Oczywiście regularnie 
remontujemy drogi i wydłużamy 
siatkę chodników, bo tym samym 
możemy wpływać na poprawę bez-
pieczeństwa – powiedział wójt.

Kolarski dreszczyk emocji na trasę, aby przeżyć dreszczyk emocji – dodaje.
W imprezie, zorganizowanej 21 września, udział 

wzięło blisko dwustu uczestników. W tym roku trasa 
wyścigu została urozmaicona i prowadziła z Ludwina do 
Rogóźna, gdzie zaplanowano także zmagania najmłod-

szych kolarzy.
Po części sportowej publicz-

ność mogła podziwiać występy 
artystyczne, a na koniec barwną 
rywalizację na ciągnikach.

Zwycięzcy – 3-4 lata: Julia Sych 
i Kacper Wawryńczuk; 5-6 lat: Kinga 
Janocińska i Kuba Brzyski; szkoły 
podstawowe, klasy I-III: Maria 
Janocińska i Filip Spaczyński; klasy 
IV-VI: Joanna Pasieczny i Kacper 
Wasilewski; gimnazja: Patrycja 
Bromirska i Wojciech Konwa; szkoły 

średnie: Kinga Mieszko i Arkadiusz Konwa; seniorzy, 20 
i starsi: Urszula Janocińska i Tomasz Okłocki; seniorzy 40 
lat i starsi: Anna Gąsior i Jan Arent.

Nagrodę fair-play otrzymał Szymon Pasieczny, naj-
starszym zawodnikiem był Jan Arent, rowery wylosowali 
Lidia Bodzak i Mateusz Maleszyk.

Nagrody wręczał wójt Andrzej Chabros (z lewej)

Narodowe Czytanie „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej. 

jubileuszowym w dn. 22 r.1900.”, który w dniu 
Jubileuszu 25-lecia twórczości napisali przyjaciele 
pisarza.

Na zakończenie głos zabrał Adam Niwiński, 
który nawiązał do obecnej sytuacji politycznej i 
podkreślił jak ważna jest świadomość narodowej 
tożsamości.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał dy-
plom z okolicznościową pieczęcią. Osoby, które 
przyniosły ze sobą egzemplarz „Trylogii” miały 
możliwość otrzymania okazjonalnego stempla do-
kumentującego udział w ogólnopolskiej akcji.

Zorganizowane spotkanie pozwoliło, choć 
na krótko wzruszyć się pięknem języka „Ogniem 
i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskie-
go”, zasmakować rubasznego humoru, przywołać 

niezapomnianych bohaterów i dać się porwać 
przygodzie.

Współorganizatorem spotkania w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Łęcznej był Zespół Szkół 
im. K. K. Jagiellończyka.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 
2012 roku przez Prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego ogólnopolska akcja publicznego 
czytania największych polskich dzieł literac-
kich. Rozpoczęło ją czytanie poematu „Pana 
Tadeusza”, utworu będącego nieodłączną częścią 
polskiego kanonu kulturowego. W ubiegłym roku 
akcja poświęcona była twórczości Aleksandra 
Fredry. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbałości o polszczyznę, propagowanie 
polskiej literatury i wzmacnianie tożsamości 
narodowej.
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W swoim ostatnim informa-
torze, młodzi, ambitni i bezkom-
promisowi radni ujawnili miesz-
kańcom „przerażającą prawdę” 
o pajęczynie władzy oplatającej 
nasze miasto oraz przedstawili 
sprawy, które siecią łączą nie-
których radnych z urzędującym 
burmistrzem. 

I tak dowiadujemy się, że  
pewna grupa radnych w latach 
2010 – 2013 głosowała za pod-
wyżkami opłat i podatków (a 
więc – jak określili demaskatorzy 
- przeciwko swoim sąsiadom). 

Każdy w zasadzie laik ro-
zumie, że do realizacji zadań 
własnych i zleconych gminie, 
niestety, ale potrzebne są pieniądze. 
Gmina również może korzystać z 
kredytów, dotacji, jednak również 
musi posiadać środki własne. A 
te z kolei pozyskuje w ramach 
opłat i podatków płaconych przez 
mieszkańców. Niestety, nie da się 
funkcjonować bez pieniędzy, a 
społeczeństwo musi partycypować 
w kosztach funkcjonowania miasta 
i gminy, a także budowy oraz utrzy-
mania istniejącej lub powstającej 
infrastruktury. Działo się tak i dzie-
je zawsze i wszędzie. Przyjmując 
więc narrację demaskatorów oka-
zuje się, że cała Polska opleciona 
jest pajęczynami układów. 

Takie przedstawianie konku-
rentów jest dowodem ignorancji, 
a także bezpardonową próbą 
dyskredytacji niektórych osób u 
progu wyborów samorządowych. 
Mało tego, jest to  celowa poli-
tyka informacyjna. Określanie 
przeciwników „koalicją podwyż-
kową”, to realizacja strategii me-

Takim tytułem można określić 
informator Mariusza Fijałkowskie-
go, w którym zapowiada walkę o fo-
tel burmistrza. Brakuje chyba tylko 
podtytułu „Po trupach do celu”. 

Niektórzy mieszkańcy Łęcznej 
znają kandydata tylko z „demaska-
torskich” informatorów.  Informato-
ry te to stek kłamstw i manipulacji 
mających udowodnić, że kandydat 
samotnie (no może z kolegą - za-
wodowym dziennikarzem) walczy 
z rzekomym układem, który nic 
dla Łęcznej nie zrobił i nie robi, a 
jeśli robi to tylko przeciwko miesz-
kańcom. Deklaruje opozycyjność i 
niezależność. Jak jest naprawdę?

Kandydat, tak jak jego kolega 
dziennikarz, nie chwalą się, że w 
łęczyńskim samorządzie pojawili się 
wyłącznie dzięki kandydowaniu 4 lata 
temu z komitetu „Wspólna Sprawa” 
burmistrza Kosiarskiego. Dość szyb-
ko wypięli się na osoby, dzięki którym 
zostali radnymi, bo nie chciano zaspo-
koić ich rozbujałych ambicji.

A ambicje te były i są przeogrom-
ne, szczególnie obecnego kandydata na 
burmistrza. Już jako młodzieżowego 
działacza SLD jego ambicje sięgały 
ław sejmowych. Ambicji tych nie 
ostudziło wcale uzyskanie na terenie 
naszego powiatu zaledwie 73 głosów. 
W ostatnich wyborach samorządo-
wych zasłynął z kampanii „długopiso-
wej”. Po uzyskaniu mandatu radnego 
uważał, że należą mu się najważniejsze 
funkcje w radzie. Nie otrzymał ich i 
rozpoczął wściekłe ataki na kolegów i 

7

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; t. spons. - tekst sponsorowany

“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 pa-
liw.

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. 

7

Zawody powiatowe w czwórboju 
lekkoatletycznym szkół podstawowych 
na szczeblu powiatowym odbyły się 13 
maja na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej im. Hansa Christiana 
Andersena w Jawidzu. Wzięło w nich 
udział 5 drużyn dziewcząt i 6 drużyn 
chłopców.

Wśród zespołów dziewcząt pierw-
sze trzy miejsca zajęły kolejno repre-
zentacje szkół z Cycowa, Milejowa 
i Jawidza. Indywidualnie najwięcej 
punktów zdobyły Aneta Szymbor (SP 
Jawidz), Nikola Czarnota (SP Cyców), 
Laura Kubić (SP Milejów).

Czwórbój lekkoatletyczny
 W klasyfikacji chłopców najlepsza 

okazała się drużyna z Cycowa, kolejne 
miejsca zajęła reprezentacja SP nr 2 Łęczna 
i SP Jawidz. Indywidualnie najwięcej punk-
tów zdobył Konrad Nieradko z SP Cyców 
oraz Szymon Kociuba z SP Łysołaje i Da-
riusz Skóra z SP Cyców.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pu-
chary, a ich zawodnicy medale ufundowane 
przez łęczyńskiego starostę. Pozostałe ze-
społy oraz uczniowie najlepsi indywidual-
nie wyróżnieni zostali dyplomami. Po dwie 
najlepsze w każdej kategorii drużyny awan-
sowały do zawodów rejonowych.                            

                                 J.Bartosiewicz

Dobrą inicjatywą, łączącą przy-
jemne z pożytecznym są charyta-
tywne imprezy sportowe. 

Pierwszego maja w lubelskiej hali 
Globus, odbył się mecz piłki nożnej ha-
lowej, gwiazd krajowej piłki (w składzie 
m. in. Piotr Świerczewski, Jerzy Brzę-
czek, Tomasz Jasina, Mirosław Budka) 
z reprezentacją księży. Duchowni są ak-
tualnym Mistrzem Europy wśród księży. 
Dochód ze sprzedaży biletów został 
przeznaczony na cel charytatywny. 
Ostatecznie, po twardej męskiej walce 
bez taryfy ulgowej, wygrali byli zawo-
dowi piłkarze w stosunku 6:3. Mecz 
obejrzało blisko 2 tysiące kibiców.

Mniejszej rangi, ale też charyta-
tywne granie, odbyło się w hali Zespołu 
Szkół im. Adama Mickiewicza w Pu-
chaczowie, gdzie rozegrano II turniej 
charytatywny piłki nożnej halowej o 
puchar wójta gminy Puchaczów. Pod-
czas niego zbierana była trwała żyw-
ność, która została przekazana, potrze-
bującym z terenu gminy Puchaczów. 
Inicjatorem turnieju był Mariusz Ła-
godziński, zaś organizatorami Urząd 
Gminy w Puchaczowie i Starostwo Po-
wiatowe w Łęcznej.

 Organizatorzy zaprosili Lubelskie 
Media (na parkiecie zobaczyliśmy zna-
nych dziennikarzy „Dziennika Wschod-
niego”, między innymi Michała Beczka, 
Tomasza Maciuszczaka), Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie (drużyna składa-
jąca się z pracowników urzędu, brązowy 
medalista tegorocznych Mistrzostw Pol-
ski Urzędów Marszałkowskich) oraz 
drużynę kobiet Górnika II Łęczna. Za-
proszenie do turnieju przyjęli również 
miejscowi samorządowcy. W piłkarskie 
szranki stanęły bowiem drużyny gminy 
Puchaczów i powiatu łęczyńskiego. 
W turnieju zagrała również  Telewizja 
Lublin, najbardziej rozpoznawalną ich 
twarzą, był redaktor Grzegorz Kuna. 

Drużyna powiatu łęczyńskiego, w 
pierwszym meczu turnieju starła się z 
drużyną samorządu wojewódzkiego. Po 
wyrównanym i zaciętym meczu wygrali 
goście z Lublina, w stosunku 2:1 (prze-
piękną bramkę dla drużyny powiatu 
łęczyńskiego strzelił z rzutu wolnego 
Łukasz Sawicki). W drugim pojedynku 
grupowym powiat łęczyński wygrał 4:0 
z dziennikarzami. Po zajęciu drugiego 
miejsca w grupie, zagrał z Telewizją Lu-
blin o trzecie miejsce (popularne „tele-
wizorki” zajęły drugie miejsce w drugiej 
grupie). Wygraną 3:2 drużyna powiatu 
zrewanżowała się przeciwnikowi za po-
rażkę w takich samych rozmiarach pod-
czas grudniowego turnieju. 

W meczu finałowym Urząd Mar-
szałkowski wygrał z gminą Puchaczów 
1:0 i zdobył puchar. Wiele emocji było 
w meczu o 5 miejsce, w którym zmie-
rzyły się Lubelskie Media z piłkarkami 
Górnika II Łęczna. Drużyny stworzyły 
fantastyczne widowisko zakończone 
remisem 2:2. Zwycięstwo, w rzutach 
karnych odnieśli dziennikarze. Sędzią 
turnieju był Rafał Kalinowski.

redil

Piękne dziewczyny, świetni zawod-
nicy, dobre przygotowanie imprezy i do-
pingująca naszych widownia sprawiły, 
że gala mieszanych sztuk walki MMA 
Thunderstrike Fight League 4 była bar-
dzo efektowna.

Kosztowna, ale jakże widowiskowa 
impreza zorganizowana została w Łęcznej 
ponieważ to właśnie z grodu dzika pocho-
dzi znaczna część czołowych zawodników 
MMA z Lubelszczyzny. Są tu także kluby 
posiadające i wystawiające swoich zawod-
ników w wielu tego typu zawodach. Do-
cenić należy także zaangażowanie mena-
dżera, ale także zawodnika Konrada Płazy 
bez którego TFL 4 w Łęcznej odbyć się 
nie mogło, a to właśnie na jego barkach 
spoczywała ogromna część przygotowań 
do imprezy w Łęcznej.

Gala MMA od początku do końca 
przygotowana była profesjonalnie. Ten kto 
kupił bilet przeżył kilkugodzinny spektakl. 
W jego ramach odbyły się walki, ale także 
zapowiedzi i prezentacje zawodników.

Wyniki niestety nie były najlepsze dla 
reprezentantów Łęcznej. Tylko dwóch z 
nich wygrało swoje pojedynki. Byli nimi 
Konrad Płaza i Łukasz Bieniek. Nie obyło 
się także bez kontuzji. Rajmund Flejmer 

trafił po swojej walce do szpitala. Przez 
nieuwagę sędzia nieco za późno przerwał 
jego rywalizację.

Oto wyniki wszystkich walk:
90 kg: Jan Kwiatoń pok. Michała Oleksiej-
czuka przez poddanie (duszenie trójkątne 
nogami), runda 1, (1:53)
84 kg: Jacek Czubak pok. Rajmunda Flej-
mera przez poddanie (duszenie trójkątne 
rękami), runda 2, (4:26) 
80 kg: Konrad Płaza pok. Dawida Wol-
nego przez poddanie (gilotyna), runda 
2, (1:30)
73 kg: Grzegorz Szulakowski pok. Toma-
sza Nebelinga przez jednogłośną decyzję 
(30-28; 29-28; 29-28)
72 kg: Marcin Bartosik pok. Hovannesa 
Chilingaryana przez jednogłośną decyzję 
(30-26; 30-27, 30-25)
70 kg: Łukasz Bieniek pok. Łukasza Bil-
skiego przez jednogłośną decyzję (30-27; 
30-28; 30-28)
67 kg: Marcin Sasiński pok. Patryka Mi-
tułę przez poddanie (balacha), runda 1, 
(3:52)
67 kg: Adam Gustab pok. Damiana Błasz-
czuka przez poddanie (duszenie zza ple-
ców), runda 2, (4:43)

Grzegorz Kuczyński

MMA w Łęcznej

Charytatywne
turniejePiłkarze Górnika Łęczna po sied-

miu latach nieobecności wracają do 
Ekstraklasy. Awans zielono – czarni 
zapewnili sobie na dwie kolejki przed 
końcem sezonu.  

Przed startem rundy wiosennej 
zespół z Łęcznej otwierał ligową ta-
belę, stając się tym samym głównym 
pretendentem do wygrania pierwszo-
ligowych rozgrywek. Jednak porażka 
na własnym boisku z GKS Bełchatów 
oraz brak punktów w meczu wyjazdo-
wym przeciwko Arce Gdynia sprawiły, 
że bełchatowianie odrobili stratę do ze-
społu z Łęcznej. 

Idealnym momentem do rehabili-
tacji dla górników miało być spotkanie 
z broniącym się przed spadkiem Ener-
getykiem ROW Rybnik. Niestety ki-
bice zielono – czarnych po raz kolejny 
przeżyli rozczarowanie. Podopieczni 
Jurija Szatałowa mieli inicjatywę 
od początku pojedynku, co przynio-
sło skutek pod koniec pierwszej po-
łowy, kiedy piłkę w bramce zespołu 
gości umieścił Kozacuks. Natomiast 
po przerwie Górnik zagrał fatalnie. 
Cztery minuty po wznowieniu gry nie-
poradność łęczyńskiej defensywy wy-
korzystał Idrissa Cisse. Gospodarze 
rzucili się do huraganowych ataków, 
ale w żaden sposób nie mogli zna-
leźć sposobu na pokonanie bramkarza  
z Rybnika. Zielono – czarnym nie po-
mogło nawet wyrzucenie z boiska Hu-
berta Otręby, który po sześćdziesięciu 
minutach gry opuścił boisko za dwie 
żółte kartki. Na domiar złego Górnik 

nie zdobył z outsiderem ani jednego 
punktu. W końcówce spotkania zwy-
cięskiego gola dla gości zdobył Płonka 
po dobrym rozegraniu rzutu rożnego. 
Sposób w jaki zaprezentowali się tego 
dnia piłkarze Górnika znacznie od-
dalał perspektywę awansu do Ekstra-
klasy, zwłaszcza że w kolejnym me-
czu mierzyli się na wyjeździe z osią-
gającym w tym czasie bardzo dobre 
wyniki Dolcanem Ząbki.

Po kompromitującej porażce  
z Energetykiem ROW Rybnik Jurij 
Szatałow dokonał korekt w ustawieniu, 
co przyniosło skutek już w dwunastej 
minucie, kiedy to po dośrodkowaniu 
Mraza do bramki gości piłkę skiero-
wał głową Maciej Szmatiuk. Radość 
łęcznian trwała jednak bardzo krótko, 
gdyż dwie minuty później wyrów-
nał Grzegorz Piesio. Mecz toczył się  
w szybkim tempie, oba zespoły miały 
po kilka okazji strzeleckich, ale to Zja-
wiński tuż przed końcem pierwszej czę-
ści dał prowadzenie Dolcanowi Ząbki. 
Tym razem błyskawiczną ripostą popi-
sali się piłkarze Górnika. Jeszcze przed 
przerwą Nowak podał do Grzegorza 
Bonina, a ten bardzo ładnym strza-
łem doprowadził do kolejnego remisu.  
W drugiej odsłonie oba zespoły miały 
po kilka szans, jednak żadna z nich nie 
została wykorzystana i mecz zakończył 
się remisem 2:2.

Złą passę czterech spotkań bez 
zwycięstwa Górnik Łęczna zakończył 
w kolejnym pojedynku. Na stadion 
do Łęcznej zawitał Kolejarz Stróże. 

Gospodarze wygrali 2:0 po bramkach 
Grzegorza Bonina oraz Arkadiusza 
Woźniaka. Dzięki pokonaniu Kolejarza 
podopieczni Jurija Szatałowa utrzymali 
się na drugiej pozycji, dającej awans do 
Ekstraklasy, jednak do końca wciąż po-
zostawało pięć kolejek.

Prawdziwy horror sprezentowali 
swoim kibicom piłkarze Górnika w 
Niepołomicach, gdzie walczyli z ze-
społem Puszczy. Łęcznianie już od 
35 minuty zaczęli grać w przewadze, 
kiedy to w kuriozalny sposób swój ze-
spół osłabił  Uwakwe, który w prze-
ciągu kilkudziesięciu sekund obejrzał 
dwie żółte kartki. Prowadzenie Gór-
nikowi w drugiej połowie dał znajdu-
jący się w dobrej formie strzeleckiej 
Grzegorz Bonin, który strzałem głową 
pokonał bramkarza gospodarzy. Kilka-
naście minut później zawodnicy Pusz-
czy doprowadzili do remisu za sprawą 
pięknego strzału Łukasza Nowaka. 
Stojący między słupkami bramki Gór-
nika Sergiusz Prusak nie miał szans. 
Trzy punkty dla górników wywalczył 
w ostatniej minucie doliczonego czasu 
gry Arkadiusz Woźniak w zamiesza-
niu podbramkowym strzelił zwycię-
ską bramkę.

W kolejnym spotkaniu w Łęcznej 
podopieczni Szatałowa ograli Chojni-
czankę Chojnice 2:0. Po raz kolejny  
błysnął Grzegorz Bonin. Były zawodnik 
m.in. takich klubów jak Korona Kielce, 
czy Górnik Zabrze świetnie dośrodko-
wał na głowę Arkadiusza Woźniaka, 
który z bliska pokonał bramkarza go-
ści Rafała Misztala. W drugiej części 
meczu Bonin do asysty dołożył gola, 
którego zdobył po ładnej indywidualnej 

akcji. W tym momencie łęcznianom do 
upragnionego awansu brakowało już 
tylko czterech „oczek”. Duża w tym 
zasługa kiepskiej formy piłkarzy GKS 
Bełchatów, którzy przegrali kolejno 
z: Energetykiem ROW Rybnik, Wisłą 
Płock oraz Dolcanem Ząbki.

Pewny awans do Ekstraklasy Gór-
nik Łęczna zapewnił sobie w wyjazdo-
wym spotkaniu z Olimpią Grudziądz. 
Łęcznianie bardzo dobrze bronili się 
przez cały mecz przez całą pierwsza 
połowę. Natomiast kilka minut po roz-
poczęciu drugiej odsłony kolejną asysta 
popisał się Patrik Mraz. Były zawodnik 
Śląska Wrocław dorzucił piłkę z rzutu 
wolnego, a niefortunną interwencję 
zaliczył Adrian Bielawski, który wpa-
kował piłkę do własnej siatki. Należy 
dodać, iż duży udział przy całym zda-
rzeniu miał Maciej Szmatiuk. Górnicy 
do końca spotkania nie dali wbić sobie 
wyrównującej bramki i z dużą uwagą 
oczekiwali na wynik meczu Kolejarza 
Stróże z Dolcanem Ząbki. Zawodnicy 
z Ząbek przegrali 2:1, pieczętując tym 
samym awans Górnika Łęczna do Eks-
traklasy.

Na dwie kolejki przed końcem se-
zonu Górnik Łęczna zebrał 60 pkt, drugi 
w tabeli Bełchatów ma 57 pkt, a trzecia 
Arka Gdynia 53 pkt. Ostatnie dwa me-
cze rozstrzygną już tylko o kolejności 
w tabeli I ligi. Do ekstraklasy awansuje 
na pewno Górnik Łęczna. Teoretyczne 
szanse na awans oprócz Bełchatowa ma 
jeszcze Arka. Z gry o T-Mobile Ekstra-
klasę wypadł natomiast Dolcan Ząbki, 
który ma gorszy bilans bezpośrednich 
spotkań z PGE GKS Bełchatów.

Ł. Olszewski

Ekstraklasa wraca do Łęcznej

Po 16 kolejkach piłkarki Górnika 
Łęczna zajmują drugie miejsce w ta-
beli Ekstraligi z dorobkiem trzydzie-
stu jeden punktów. Do lidera, czyli 
Medyka Konin brakuje im siedem-
nastu oczek. 

Z Medykiem podopieczne trenera 
Mirosława Stańca zmierzyły się na wy-
jeździe 26 kwietnia. Mecz zakończył 
się wysoką wygraną 7:1 zawodniczek 
z Konina.

– W grze ofensywnej, do jakiej 
skłania się nasza drużyna, z uwagi na 
predyspozycje piłkarek spoza formacji 
obrony, co chwila nadziewaliśmy się na 
kontrataki, które zwiększały przewagę 
Medyka – powiedział po meczu Miro-
sław Staniec. 

W meczu trzynastej kolejki, który 
rozegrano 4 maja, zielono-czarne podjęły 
na własnym boisku Mitech Żywiec. Spo-
tkanie zakończyło się bezbramkowym  
remisem. Wynik doskonale odzwiercie-
dla, to co działo się na murawie. 

Kolejnym rywalem Górniczek 
był zespół AZS Wrocław. Mecz odbył 
się 11 maja w stolicy Dolnego Śląska. 
Niemal do końca na tablicy świecił się 
wynik 0:0, jednak w 90. minucie Anna 
Żelazko zapewniła zwycięstwo naszym 
piłkarkom. Dzięki temu, Górniczki wró-
ciły do domu z cennym łupem trzech 
punktów. 

17 maja podopieczne Mirosława 
Stańca spotkały się z Golem Często-
chowa. Zielono-czarne zdominowały 
rywalki i strzeliły im aż siedem goli. 
Worek z bramkami rozwiązał się w 6. 
minucie za sprawą Anny Ciupińskiej. 
Po zmianie stron do siatki rywalek tra-
fiały Anna Żelazko (59’, 86’ i 88’), Anna 
Ciupińska (77’) oraz Anna Sznyrowska 
(60’, 89’). 

W ramach 16 kolejki Ekstraligi, 
nasze piłkarki zmierzyły się z gospo-
dyniami – Zagłębiem Lubin i pewnie 
wygrały 1:3. Mecz od początku ułożył 
się znakomicie. Już w 3 min. padł sa-
mobójczy gol piłkarki Lubina. Kolejny 
gol w 29. minucie to potężne uderzenie 
z około trzydziestu metrów Dominiki 
Kwietniewskiej. Idąc „za ciosem” mi-
nutę później na 3:0 podwyższyła Anna 
Żelazko. Honorowego gola gospodynie 
strzeliły w 62 minucie meczu. 

Na dwie kolejki przed końcem se-
zonu nasza drużyna ma 4 pkt przewagi 
nad trzecim AZS Wrocław i 5 pkt nad 
Mitechem, który jednak ma jeszcze 
jeden zaległy mecz. Z kolei Górnik 
otrzyma 3 pkt walkowerem z wycofaną 
Unią Racibórz. 

Ostatnie spotkanie ligowej wiosny 
„zielono-czarne” zagrają 7 czerwca na 
wyjeździe z KKP Bydgoszcz.

Katarzyna Gileta-Klępka

Coraz bliżej wicemistrzostwa

Pajęczyna, a może piramida (kłamstw)?
dialnej zgodna z zasadą „kłamstwo 
powtarzane tysiąc razy staje się 
prawdą”.W taki właśnie sposób 
manipuluje się opinią publiczną.

Można, a nawet trzeba dys-
kutować o poziomie opłat i podat-

ków – musi to być jednak rzetelna 
dyskusja, osadzona w realiach i 
nie wyjęta z kontekstu. Prawda 
jest taka, że gmina Łęczna ma 
dochody własne (na które składają 
się podatki i opłaty) na jednego 
mieszkańca niższe niż w Lubar-
towie czy Świdniku o około 20% 
(Łęczna 1041,78 zł przy 1246,16 
zł w Lubartowie i 1231,56 zł w 
Świdniku). 

Wysokość podatków utrzy-
mywana jest w rozpiętości skali 
na średnim poziomie. Większość 
stawek podatku od nieruchomości 
kształtuje się na tym samym lub 
nieco niższym poziomie, co w 
okolicznych miastach (Lubartów, 
Świdnik czy Lublin).  Natomiast 
w Łęcznej występuje znacznie 
niższy, bo od 25% - 37%, podatek 
od budynków mieszkalnych niż w 
w/w miastach.  

Podobnie manipulowani są 
mieszkańcy w kwestii cen wody 
i ścieków.  To prawda, że ceny 
te nie są niskie. Wynikało i wy-
nika to z wielu czynników, które 
kształtują ich wysokość. Tylko dla 

kompletnego ignoranta niezrozu-
miały jest fakt, że na cenę ścieków 
komunalnych wielki wpływ ma 
konieczność  przesłania i wtłocze-
nia każdego litra  do oczyszczalni 
położonej kilka kilometrów za 
miastem na wysokość kilkudzie-
sięciu metrów. W żadnym chyba 
innym mieście podobnej wielkości 
nie ma tak wielkiej ilości zaworów 
tłoczno-przesyłowych, które tło-
czą ścieki. W taki sposób została 
wykonana pod tym względem 
infrastruktura miasta (docelowo 
70-100 tysięcznego) w czasie 
budowy i rozwoju Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego, a efekty 
pod tym względem odczuwamy 
wszyscy do dzisiaj.

Jak czas pokazał, to obecna 
„pajęczynowa” koalicja radnych 
i burmistrz doprowadzili do tego, 
że przez trzy kolejne lata taryfa 
na wodę i ścieki nie została pod-
wyższona.

Okłamywanie społeczeństwa 
i celowe deformowanie rzeczy-
wistego obrazu w imię sukcesów 
wyborczych, jak sądzę, ma krót-
kie nogi. Wyrażam nadzieję, że 
mieszkańcy nie dadzą się okpić 
zręcznymi hasełkami. 

Panowie demaskatorzy i jedy-
ni obrońcy porządku publicznego, 
zamiast straszyć ludzi mafijnymi 
pajęczynami, weźcie się sami do 
rzetelnej i konkretnej pracy. W 
gminie pozostaje jeszcze wiele do 
zrobienia. A wasz, jak dotychczas, 
medialny obraz sprowadza się wy-
łącznie do krytykowania innych. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej

Krzysztof Matczuk

Szukam pracy, 
wybierzcie mnie na burmistrza

koleżanki z  komitetu obecnie urzędu-
jącego burmistrza.  

Objęcie funkcji burmistrza 
Łęcznej marzyło mu się od dawna. 
Wystarczy spojrzeć na wysyłane 
przez niego mieszkańcom kartki 
świąteczne na tle miejskiego ratusza. 
Śmieszne, że nie przeszkadzało mu 
to, iż ratusz ten w nowej szacie to 
zasługa znienawidzonego przez nie-
go burmistrza. Tylko patrzeć spotów 
wyborczych z ratuszem w tle.

To, że funkcja burmistrza była-
by jego pierwszą pełnoetatową pracą 
nie ma chyba, według niego, naj-
mniejszego znaczenia. W Urzędzie 
normalnie mógłby ubiegać się co 
najwyżej o stanowisko podinspek-
tora (nie wymagające żadnego stażu 
pracy). Po co mu doświadczenie w 
zarządzaniu ludźmi czy majątkiem? 
Zapewne sądzi, że tylko inni muszą 
pokazać, iż potrafią cokolwiek zro-
bić. Nie zamierza czekać i poddawać 
się ocenom, od oceniania jest on. 
Cel ma prosty, a cel uświęca środki.  
Środki te to kłamstwa i manipulowa-
nie informacjami, czego dowodem 
jest właśnie jego informator.  

Wydawać się może, że kandy-
dat walczy o elektorat nowocześnie 
i w sposób otwarty – informatory, 
chodzenie po mieszkaniach, roz-
dawanie długopisów, blog i portal 
internetowy, który współredaguje. 
Są to tylko pozory otwartości. 

Informatory za każdym razem 
zmieniają nieco tytuł, żeby tylko unik-
nąć nakazu rzetelności wymaganego 

przez prawo prasowe. To pozwala 
wywinąć się z konieczności spro-
stowywania kłamstw i manipulacji 
w nich zawartych. Na swoim blogu 
kandydat zablokował możliwość 
komentowania jego wpisów – bo 
prawda może być tylko jedna – jego 
prawda. Na portalu komentarze są 
cenzurowane w sposób skandalicz-
ny. Wszystkie te działania trzeba 
określić jako przejawy tchórzostwa. 
Tego samego tchórzostwa, przez 
które, w przeciwieństwie do innych 
radnych, prawie nie pojawia się na 
otwartych zebraniach osiedlowych. 
Nie zaryzykuje przecież publicznej 
konfrontacji i możliwości obnażenia 
swoich kłamstw. 

Kłamliwe ataki na innych to nie 
jedyny oręż ambitnego kandydata. 
Trzeba próbować czymś zyskać 
przychylność potencjalnego wyborcy. 
Ponieważ nie może wykazać się prak-
tycznie żadnym doświadczeniem, 
do pracy przystępuje więc populi-
sta, który gotów obiecać wszystko 
każdemu. A więc słyszymy: niższe 
podatki, ceny, więcej inwestycji itp. 
itd. Brak za to konkretnych odpo-
wiedzi na pytanie – jak to zrobi? 
Tylko ktoś totalnie naiwny przyjmie 
zdawkowe stwierdzenie o obniżeniu 
kosztów. Wzorem lubelskiego posła 
z Twojego Ruchu przedstawia także 
populistyczną inicjatywę rozwiązania 
Straży Miejskiej. To jeden z punktów 
programu wyborczego ugrupowania 
Palikota. Jak tchórzliwe i cyniczne jest 
zachowanie wspomnianego kandyda-
ta na burmistrza najlepiej świadczy 
fakt, że jeszcze pod koniec marca tego 
roku podczas sesji, na której przedsta-
wiana była praca Straży Miejskiej nie 
zadał nawet żadnego pytania, ani nie 
złożył żadnego wniosku. Tak samo 
zachował się wcześniej, kiedy na sesji 
burmistrz zaproponował dyskusję o 
przyszłości Straży Miejskiej. 

Krystyna Borkowska
Materiały przygotowane i opłacone z prywatnych funduszy radnych

Zwycięstwem drużyny 
Związku Zawodowego Górni-
ków w Polsce LW Bogdanka SA 
zakończył się trzeci już turniej 
piłkarski o Puchar Przewod-
niczącego Rady Nadzorczej 
Lubelskiego Węgla Bogdanka 
Witolda Daniłowicza, roze-
grany w sobotę na obiektach 
Górnika Łęczna.

Był to turniej rekordowy 
– do rywalizacji przystąpiło 
10 drużyn, nie tylko reprezen-
tujących związki zawodowe 
działające w LW Bogdanka, 
lecz także zaproszonych gości 
– związkowców, górników i nie 
tylko. Od sobotniego poranka 
do popołudnia rozegrano ponad 
dwadzieścia meczów, w których 
nie brakowało ciekawych akcji, 
pięknych goli i bramkarskich 
parad. Była także zacięta walka 
i prawdziwe emocje wywołują-
ce spory – lecz i te udawało się 
rozwiązać w duchu prawdziwej 
sportowej rywalizacji.

Drużyny uczestniczące w 
turnieju podzielono na dwie 
grupy, grające systemem każdy 
z każdym. Dwie najlepsze ekipy 
każdej z grup awansowały do 
półfinałów, po których nastą-
piły mecze o trzecie i pierwsze 
miejsca. Gros spotkań odbyło 
się na boisku treningowym ze 
sztuczną nawierzchnią – lecz 
dwa najważniejsze pojedynki 
toczyły się już na głównej pły-
cie stadionu przy ul. Jana Pawła 
II – przed nimi zaś odbyła się 
prezentacja wychowanków 
Akademii Górnika Łęczna – nie 

GKS „Górnik” Łęczna 
prowadzi nabór do sekcji 
początkującej MMA (mie-
szanych sztuk walki). Osoby 
które ukończyły 14 rok życia 
mogą aktywnie spędzać czas 
wolny na matach GKS-u, 
znajdujących się przy ul. 
Staszica 15 w Łęczyńskim 
Ośrodku Sportów Walki. 
MMA to sport  który nie 
tylko kształtuje sylwetkę, 
ale przede wszystkim cha-
rakter.

Sekcja klubu dysponuje 
dużą halą, która wyposażo-
na jest w matę zapaśniczą, 
ale również ściany zabezpie-
czone dookoła miękką matą, 
dzięki czemu można w pełni 
wykorzystać walory sali. Do 
dyspozycji zawodników jest 
również doskonale wyposa-
żona siłownia oraz sprzęt do 
cross-treningu.

Zapisy do sekcji początku-
jącej odbywają się codziennie 
w dni robocze o godzinie 19.15. 
Klub organizuje również poran-
ne zajęcia dla osób pracujących 
w trybie zmianowym w każdy 
wtorek i czwartek o godzinie 
9.00.

Szerszych informacji udzie-
la trener koordynujący sekcji, 
Konrad Płaza pod numerem tele-
fonu 530-338-900 lub osobiście 
na hali treningowej w godzinach 
treningów.

GK

Związkowy turniej dla ZZG Nabór 
do sekcji MMA
 GKS-u

tylko piłkarzy, lecz także moto-
crossowców, badmintonistów, 
tenisistów stołowych i adeptów 
krav-magi.

W meczach półfinałowych 
ekipa Związku Zawodowego 
Kadra z LW Bogdanka przegra-
ła z łęczyńskimi policjantami – 
związkowcami 0:1, zaś oldboje 
Wołynia Łuck ulegli Związkowi 
Zawodowemu Górników w Pol-
sce 2:5. Trzecie miejsce przy-
padło Wołyniowi, po wygranej 
nad ZZ Kadra (m.in. z Piotrem 
Bronowickim w składzie) 1:0. 
W meczu finałowym natomiast 
ZZG pokonał policjantów 5:0. 
W zwycięskiej drużynie zagrali 
m.in. byli piłkarze Górnika – 
Paweł Bugała, Piotr Wójcik i 
Mirosław Budka.

Niższe miejsca w turnieju 
zajęły zespoły: oldbojów Dy-
nama Brześć, związkowcy z 
Enei Kozienice, PRS Wschód, 
reprezentacja Śląskiej Ligi Gór-
niczej, Porozumienie Piłkarskie 
„Solidarni z Przeróbką”, oraz 
Media Team.

Na zakończenie turnieju 
nie zabrakło również nagród 
indywidualnych – otrzymali je: 
najlepszy zawodnik – Łukasz 
Wywrocki z ZZG, najlepszy 
bramkarz – Patryk Majdak z 
reprezentacji ŚLG, najlepszy 
strzelec – Rusłan Kondraszuk 
z Dynama Brześć i autor naj-
ładniejszej bramki turnieju 
– Rafał Kalinowski z drużyny 
policyjnej. Puchar Fair Play na-
tomiast trafił do związkowców 
z Kozienic.

W drugi piątek września, w 
powiecie łęczyńskim, gościliśmy 
17-krotne Mistrzynie Polski, 
piłkarki ręczne MKS Selgros 
Lublin. Aktualny Mistrz Polski 
do Ludwina przyjechał na za-
proszenie Starosty Łęczyńskiego 
Adama Niwińskiego. Zaczęło 
się od spotkania władz powiatu i 
gminy Ludwin z lubelskim zespo-

łem. Goście dostali od włodarza 
powiatu gadżety, zaś gospodarze 
pamiątkowe zestawy upominków 
związanych z lubelską drużyną. 
Następnie młodzież z ZS im. 
Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej i ZSG w Łęcznej wzięła 
udział w pokazowym treningu 
piłki ręcznej. Przeprowadziła go 
sama trenerka mistrzyń Sabina 
Włodek, zaś poprawność wykona-
nia zadań zademonstrowała jakże 
doświadczona piłkarka MKS Sel-
gros Lublin, Małgorzata Rola. Po 
treningu wszyscy, którzy przybyli 
do hali sportowej w  Ludwinie 
otrzymali pamiątki klubowe. 
W ręce kibiców powędrowały 

Mistrzynie z MKS Selgros Lublin 
spełniają marzenia

koszulki MKS, piłki z autogra-
fami piłkarek, opaski, długopisy. 
Ponadto były wspólne zdjęcia, 
mistrzynie złożyły autografy. 

Kulminacyjnym punktem był 
charytatywny mecz piłki ręcznej 
drużyn Powiatu Łęczyńskie-
go VIP z MKS Selgros Lublin. 
Dzięki niemu zostało spełnione 
marzenie dziewczynki z Gminy 

Ludwin. Sponsor lubelskiego 
zespołu, Selgros, ufundował dla 
niej aparat fotograficzny. Jak 
powiedziała Magda Bednarska, 
która porusza się na wózku, było 
to jej marzenie. 

Sam mecz pokazał klasę 
Mistrzyń Polski, choć grały bez 
pięciu piłkarek, które wyjechały 
na zgrupowania kadr Polski i 
Białorusi, dziewczyny z MKS za-
grały twardo w obronie, punktując 
przeciwnika szybkimi kontrami. 
Łęczyńska drużyna nie dawała 
się jak mogła, rzucając bramki 
głównie za sprawą piłkarek legend 
lubelskiego „Montexu” Iwony 
Nabożnej i Małgorzaty Maje-

rek, który wystąpiły gościnnie w 
drużynie Powiatu Łęczyńskiego 
VIP. Niewątpliwym wzmocnie-
niem były transfery do drużyny 
gospodarzy Edyty Danielczuk 
(w poprzednim sezonie grała w 
lubelskiej drużynie) oraz Mar-
ty Daniewskiej-Zduńczyk oraz 
bramkarek lubelskiej siódemki, 
w pierwszej połowie Aleksandry 
Baranowskiej, w drugiej zaś Eka-
tariny Dzhukevej. Ostateczny wy-
nik meczu brzmiał 24:14 dla MKS 
Selgros Lublin. Jednak wynik w 
tym meczu nie był najważniejszy. 
Najważniejsze było spełnienie 
marzenia Magdy. Drugim celem 
była promocja piłki ręcznej w 
naszym powiecie.

Jednocześnie zapraszamy ki-
biców na piłkę ręczną na najwyż-
szym poziomie 24 października 
o 20:15. Wówczas MKS Selgros 
Lublin podejmie w ramach drugiej 
kolejki Ligi Mistrzyń norweski 
Larvik. W drużynie gości gra 
wieloletnia piłkarka lubelskiej 
siódemki, reprezentantka Polski, 
doskonale znana kibicom szczy-
piorniaka Alina Wojtas. 

Powiat Łęczyński VIP – 
MKS Selgros Lublin 14:24 (2×15 
minut)

Powiat Łęczyński VIP: Alek-
sandra Baranowska – Iwona 
Nabożna, Małgorzata Majerek, 
Marta Daniewska – Zduńczyk, 
Edyta Danielczuk, Grzegorz Kuna, 
Paweł Knap, Łukasz Cimek, Piotr 
Gałat, Adam Matej, Andrzej Bień-
ko, Mariusz Łagodziński, Bogumił 
Krzyszczak

MSK Selgros Lublin: Eka-
terina Dzhukeva – Dorota Małek, 
Jessica Quintino, Małgorzata Rola, 
Patricia de Jesus, Katarzyna Kozi-
mur, Alesia Mihdaliova, Honorata 
Syncerz, Joanna Szarawaga.

Mariusz Łagodziński
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Piłkarze Górnika Łęczna po dziesięciu kolej-
kach zajmują dwunastą lokatę w tabeli Ekstraklasy. 
Jesteśmy na półmetku rundy jesiennej, czas więc 
podsumować poczynania podopiecznych Jurija 
Szatałowa na ligowych boiskach.

W pierwszych trzech spotkaniach, zielono-
czarni zanotowali dwa jednobramkowe remisy – z 
Wisłą Kraków (gol Macieja Sadloka) i GKS-em 
Bełchatów (gol Łukasza Mierzejewskiego) oraz 
wygrali z Ruchem Chorzów  po trafieniach Lukáša 
Bieláka i Miroslava Božoka. W meczu czwartej 
kolejki, Legia Warszawa rozgromiła Górnika 5:0. 
Ponadto, w trakcie tego spotkania, żółtą kartką 
został ukarany rezerwowy zawodnik łęczyńskiego 
klubu – Sergiusz Prusak. Kolejnym rywalem nasze-
go zespołu był Zawisza Bydgosz. Tym razem górą 
okazali się piłkarze Jurija Szatałowa. Na siedem 
bramek, które padły w meczu, aż pięć należało 
do zawodników w zielono-czarnych trykotach. 
Po dwa trafienia zanotowali Grzegorz Bonin i 
Fedor Černych. Wynik ustalił natomiast Sebastian 
Szałachowski. 

Pechowo natomiast zakończyło się starcie 
łęcznian z Górnikiem Zabrze. W spotkaniu szóstej 
kolejki, piłkarze ze Śląska pokonali naszych 2:0. 
Pogoń Szczecin to kolejny zespół, z którym zmie-
rzyli się zielono-czarni. Miejscem spotkania  był 
stadion przy Alei Jana Pawła II 13. Gospodarze 
nie okazali się zbyt gościnni, pokonując drużynę z 
portowego miasta 4:2. Dwa gole zdobyli Shpëtim 
Hasani i Grzegorz Bonin. Natomiast jedno trafienie 
dopisał do swojego konta Fedor Černych.  

Udział  najmłodszej drużyny 
w ludwińskim klubie (chłopcy 
z rocznika 2002, 2003 i 2004) 
w rozgrywkach Lubelskiej Ligi 
Młodzików Młodszych, gr. 1 w 
sezonie 2013/2014 zakończył się 
niespodziewanym sukcesem. Lu-
dwiniak Ludwin zajął I miejsce w 
lidze z przewagą 7 punktów nad 
drugim w tabeli BKS-em Lublin. 
Na trzecim miejscu rozgrywki 
zakończył zespół Motoru Lublin 

S.A. Ludwiniak okazał się rewe-
lacją rozgrywek, wyprzedzając aż  
cztery zespoły z dużego Lublina. 
Zespół prowadzony przez Grze-
gorza Sajnaja istnieje dopiero od 
roku, a od razu z takim powo-
dzeniem zakończył rozgrywki. 
Bardzo dobrze  młodzi zawod-

Jaki był najtrudniejszy 
moment w sezonie, który za-
kończył się spektakularnym 
sukcesem, w postaci awansu do 
piątek ligi? 

Zespół objąłem w zastęp-
stwie za trenera Tomasza Woj-
ciechowskiego który wyjechał za 
granice. Chciałbym mu podzię-
kować za ten skład, który ułożył 
w tej drużynie, bo to w gruncie 
rzeczy jest przede wszystkim 
jego zasługa, że jesteśmy w tym 
miejscu, a nie w innym. 

A najtrudniejszy moment? 
Chyba mecz w Siostrzytowie, 
gdzie przy stanie 3:0 wydawało 
się, że już jest mecz wygrany, 
później drużyna zremisowała na 
3:3. Jednak udało się nam w koń-
cówce strzelić bramkę, a powiem 
szczerze, że zwątpiłem trochę, bo 
tracąc te dwa punkty przy remisie 

ciężko już później to odrobić. 
Ale udało nam się wygrać i to 
był moment, że już wtedy byłem 
pewien, że awansujemy. 

Jak wyglądają przygoto-
wania do pierwszego meczu, 
inaugurującego rozgrywki 
piątej ligi? 

Po zakończonych rozgryw-
kach A klasy chłopaki mieli trzy 
tygodnie przerwy, później spotka-
liśmy się 17-go lipca na pierw-
szym treningu. Treningi mamy 
dwa razy w tygodniu - zazwyczaj 
jest to wtorek i czwartek  - i spa-
ringi, które gramy w weekendy. 
Tak właśnie to wygląda. 

Jakie zmiany nastąpią w 
kadrze w porównaniu do ubie-
głego sezonu? (kto przybył, kto 
ubył?)

Nie spodziewam się jakichś 
większych zmian. Jedno jest pew-
ne, że Paweł Cyfra w pierwszych 
meczach nam nie pomoże, bo jest 
zajęty prywatnymi sprawami, 
które zabierają mu czas w week-
endy.  Cały czas szukam młodzie-
żowców, chłopców urodzonych 
w roku 1994 i młodszych, bo 
zostało nam tylko dwóch - Sasza 
(bramkarz) i Czarek Zawrotniak. 
Większych zmian w składzie nie 
będę robił. 

Jaki cel postawiły Panu 
władze klubu na nadchodzący 
sezon? 

Nie mieliśmy jeszcze roz-
mowy z Prezesem i z władzami 
Klubu na ten temat, ale myślę, że 

Rozmowa z trenerem Błękitu Cyców - Rafałem Wejem

Trzeba ciężko pracować
realne cele na ten sezon, które ja 
sobie ustaliłem to utrzymanie na 
tym szczeblu - chciałbym, żeby 
to było spokojne utrzymanie, ale 
jak będzie, ciężko mi powiedzieć, 
nie znam tej Ligi- zobaczymy. 
Większych wzmocnień nie ma, 
więc uważam, że będzie naszym 
sukcesem, jak utrzymamy się tak 
do 10-go miejsca w tabeli. 

Co Pana zdaniem należy 
zrobić, żeby Błękit lśnił w no-
wym sezonie, żeby występy w 
piątej lidze nie były epizodem 
w postaci jednego sezonu? 

Trzeba ciężko pracować. Jak 
wiemy, chłopaki w życiu pry-
watnym pracują równie ciężko, 
wiec ten trening nie raz wygląda 
tak, że gramy w okrojonym skła-
dzie. Oczywiście chciałoby się 
mieć ich wszystkich na treningu,  
jednak nie ma takiej możliwości, 

bo praca zawodowa jest ważniej-
sza - wiadomo, to jest tylko ich 
hobby, wiec jest to mało realne. 
Życzyłoby się, żeby chłopaki 
przychodzili na treningi, na pew-
no przy dobrych treningach stać 
nas na dobrą grę. Wtedy i nasi 
kibice będą zadowoleni. 

Proszę scharakteryzować 
prowadzoną przez Pana dru-
żynę, stawia Pan na doświad-
czenie z młodością czy inny 
wariant? 

Wariant na jaki stawiam to 
taki, żeby grało jak najwięcej 
chłopaków miejscowych. A czy 
oni będą młodzi czy starsi - nie ma 
znaczenia. Ważne, że są to chłopcy 
stąd i z tego się bardzo cieszę. 
Jest dwóch - ja i Paweł Pranagal 
- doświadczonych zawodników, 
bo mamy po 40 lat, wiec zdecydo-
wanie wystarczy.  Jest też Sławek 
Chałupnik - doświadczony bram-
karz. Reszta to są młodzi chłopcy, 
więc można powiedzieć trochę 
„rutyny” plus młodzież, a przede 
wszystkim miejscowi. 

Jest Pan znanym na Lu-
belszczyźnie byłym piłkarzem, 
jaki wpływ ma to na prowadze-
nie drużyny? 

Ciężko powiedzieć. My-
ślę, że przez te pół roku, które 
zastępowałem trenera Tomka 
Wojciechowskiego, udowodniłem 
chłopakom, że jakość treningów, 
które prowadzę jest na wysokim 
poziomie. Frekwencja była wiec 
mam nadzieję, że moja postawa na 

boisku i doświadczenie trenerskie 
powoduje to, że chłopaki chętnie 
przychodzą na treningi i dobrze 
nam się razem współpracuje. 

Jakby Pan przekonał kibi-
ców z powiatu łęczyńskiego, że 
nie tylko warto chodzić na mecze 
Górnika Łęczna, że warto też 
obejrzeć mecz Błękitu Cyców? 

Ciężko się porównywać z 
takim klubem jak Górnik Łęcz-
na, bo przede wszystkim są to 
rozgrywki ekstraklasy - pięć 
poziomów wyżej niż my gramy. 
Dodatkowo infrastruktura tego 
zespołu i warunki w jakich oni 
grają też są nieporównywalne 
do naszych. Ale wierze, że to co 
chłopaki zrobili i pokazali w tej A 
klasie udowodniło, że mogliśmy 
liczyć na naszych kibiców. Stadion 
„żył” w meczach, był doping, więc 
wierzę, że w tej 5-tej lidze sprawi-
my przyjemność kibicom. 

Proszę kibicom przedsta-
wić swoją sylwetkę – byłego 
piłkarza jak i trenera? 

Przygoda z piłką zaczęła 
się w Białej Podlaskiej - jestem 
wychowankiem Podlasia Biała 
Podlaska. Później przeszedłem 
do zespołu uczelnianego – AZS 
Biała Podlaska.  Grałem jeszcze 
w Orlętach Radzyń, Orlętach 
Łuków, Polonii Przemyśl, poza 
tym drużyny z południowo-
wschodniej Polski. Był epizod z 
Galicją Cisna, później dostałem 
propozycje wyjazdu do Stanów 
Zjednoczonych - zagrałem kilka 
meczy w lidze Polonijnej, zain-
teresowała się mną liga Amery-
kańska, gdzie z powodzeniem pól 
roku występowałem w tamtejszej 
lidze. Wróciłem tutaj i znalazłem 
się w Cycowie. 

Z którego miejsca będzie 
Pan zadowolony na koniec 
sezonu? 

Tak jak już wspomniałem, 
chciałbym żeby nasza drużyna za-
jęła miejsce w pierwszej 10-tce.

Czego sobie i drużynie 
życzy Pan na nadchodzące 
rozgrywki? 

Przede wszystkim życzę 
zdrowia, żeby było mniej kon-
tuzji, bo chłopaki jak mogą tak 
przychodzą na zajęcia i nie raz 
na mecze się zwalniają z pracy, 
co jest dużym poświęceniem i za 
to im bardzo dziękuje. Chciał-
bym, żebyśmy w tym gronie, w 
jakim zaczęliśmy, dograli tą ligę 
do końca. 

Dziękuję.
Marta Leszczyńska 

Raz lepiej, raz gorzej Na kolejny mecz, łęcznianie udali się do 
Krakowa, gdzie stoczyli bój z tamtejszą Cracovią. 
Mimo świetnego początku – gol Fedora Černycha 
w 4. minucie, spotkanie zakończyło się porażką 
podopiecznych Jurija Szatałowa 1:2. Tydzień póź-
niej górnicy podjęli na własnym boisku, zespół ze 
stolicy Podlasia – Jagiellonię Białystok. W meczu 
padł bezbramkowy remis. Żółtą kartką został uka-
rany rezerwowy zawodnik gospodarzy – Veljko 
Nikitović. 26 września we Wrocławiu, nasi piłkarze 
przegrali ze Śląskiem 1:2. Gola dla zielono-czar-
nych zdobył Miroslav Božok.

W sobotę 4 października o 15.30, górnicy 
podejmą Koronę Kielce. Dotychczas oba zespoły 
spotkały się dwanaście razy na froncie I i II ligi (dzi-
siejszej Ekstraklasie i I lidze), ostatnio – w sezonie 
2008/2009. Bilans meczów jest następujący – pięć 
wygranych łęcznian, dwie remisy i pięć porażek. 
Korona znajduje się aktualnie na przedostatnim 
miejscu w tabeli Ekstraklasy

18 października podopieczni Jurija Szatałowa 
zagrają na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-
Biała. Do tej pory zielono-czarni rozegrali osiem 
spotkań z tą drużyną, w których cztery razy wygrali, 
trzy razy zremisowali i raz przegrali. Podbeskidzie 
zajmuje ósme miejsce w tabeli.

 26 października łęcznian czeka wycieczka do 
Poznania, gdzie zmierzą się z Lechem. Będzie to 
trzynaste spotkanie tych drużyn. Górnikom udało 
się ograć zespół z Wielkopolski tylko dwa razy. 
Osiem zwycięstw jest po stronie Lecha. Dwa razy 
padł remis. Lech jest obecnie na szóstym miejscu 
w tabeli.

Katarzyna Gileta-Klępka

Sukces młodzików młodszych 
Ludwiniaka Ludwin

nicy prezentowali się w lidze 
na własnym boisku, gdzie przez 
cały sezon byli niepokonani. 
Cieszyła wysoka frekwencja na 
treningach i w samych meczach. 
W rozgrywkach ligowych wy-
stąpiło łącznie dwudziestu trzech 
zawodników: Paweł Romańczuk, 
Michał Marzec, Dominik Lipski, 
Dawid Walenciuk, Dawid Jan-
kowski, Jakub Zaorski, Kacper 
Bojarczyk, Patryk Harasim, Kac-

per Brzyski, Kacper Kałdunek, 
Oskar Kałdunek, Kacper Dziad-
ko, Wojciech Papliński, Filip 
Foltyn, Szymon Szalast, Patryk 
Bodzak, Adrian Pachucki, Piotr 
Romańczuk, Gabriel Szalast, 
Dominik Prończuk, Mateusz Ol-
szak, Samanta Smolarz, Kacper 

Łoziński. Ani jednego spotkania 
nie opuścili: Dominik Lipski, 
Paweł Romańczuk, Dawid Jan-
kowski, Dawid Walenciuk, Piotr 
Romańczuk, Kacper Brzyski, 
Patryk Bodzak, Jakub Zaorski. 
Najwięcej goli strzelili: Dominik 
Lipski (25), Kacper Brzyski (15), 
Kacper Bojarczyk i Szymon 
Szalast (13), Dawid Jankowski 
(8), Kacper Kałdunek (5), Dawid 
Walenciuk (4).

Nowy sezon 2014/2015  mło-
dzi gracze Ludwiniaka Ludwin 
rozpoczęli już jako młodzicy star-
si. Trafili do gr.II, w której zagra 

12 zespołów: Ludwiniak Ludwin, 
Zawisza Garbów, Cisy Nałęczów, 
Sygnał II Lublin, GKS Abramów, 
Puławiak Puławy, Góra Puławska, 
Powiślak Końskowola, Górnik 
Łęczna, Hetman Gołąb, MOSIR 
Lubartów, MKS Ryki. 

redil
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Sprzedam nosidełko/fotelik 
samochodowy dla dzieci do 12 
m-ca, kolor turkusowy, stan bar-
dzo dobry. Cena 40 zł (w sklepie 
120zł), tel. 692 535 366.
Sprzedam mieszkanie 32m, ul. 
Żabickiego 2(8 piętro). Cena do 
uzgodnienia. Tel: 665 324 742.  
Sprzedam działkę budow-
laną, Kolonia Stara Wieś, 36 
ar, ogrodzona, doprowadzona 
woda  i prąd, atrakcyjna loka-
lizacja. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 697 154 093.
Szukam pracy jako doświad-
czona opiekunka do osób 
starszych na terenie Łęcznej.  
Tel. 781 634 017
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 25 ar, Łańcuchów. Wszyst-
kie media i budynki gospodarcze. 
Tel: 785 384 774
Sprzedam dom w Łęcznej, 
powierzchnia użytkowa 190m2 
w zabudowie szeregowej .  
Tel. 731 993 107
Sprzedam dom murowany 75m2 
1,5h pola. Cena 170tys. Milejów. 
Tel. 691 996 334 
Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe M4, 64m2, osiedle 
Bobrowniki (Wiklinowa), po 
remoncie (stan bardzo dobry). 
Cena 218 tys. zł do negocjacji.  
Tel 884 884 386,  505 202 189.  
Sprzedam dom w Łęcznej, ul. 
Leśna 8, pow. 326 m2., użytkowa 
185m2. Powierzchnia działki 
481m2. Cena do uzgodnienia, 
Tel. 512 331 130  
Sprzedam działkę budowlaną 
53ar. Karolin. Wszystkie media, 
nad Wieprzem, szer. 31,5m.  
Tel. 694 367 894   
Sprzedam  mieszkanie M3, 

ul.Wiklinowa, Łęczna, 2 po-
koje 47m2, księga wieczysta. 
Cena 165 tys. do negocjacji.  
Tel 501 825 584  695 487 283
Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną 30ar,  Nowogród, 
oddalona od drogi głównej o 
ok.300m. Cena do negocjacji.  
Tel. 600 378 236
Sprzedam kredens holenderski 
(orzech), wymiary 260x154x51, 
styl Ludwik XVI stan ide-
alny. 1100 zł do negocjacji.  
Tel 606 477 352.
Sprzedam działki budowla-
ne, wszystkie media, w Cia-
chankach Krzesimowskich.  
Tel. 500 280 018
Sprzedam mieszkanie, pow. 
60,54 m2, II piętro, ul.Obrońców 
Pokoju. Tanio. Tel. 603 728 008
Sprzedam mieszkanie M5, 72m2 
(4pokoje). Łazienka z wanną, wc 
z prysznicem. Księga wieczysta 
z gruntami, niski czynsz, osie-
dle Bobrowniki. Cena 247 tys.  
Tel. 609 965 098
Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Łęcznej, 57m2, przestronne, 
z dużym tarasem. Cena 3.700zł/
m2 z możliwością negocjacji. 
Tel. 665 486 440
Wynajmę niezależny pokój 
dla pracującego mężczyzny 
w domku jednorodzinnym w 
Łęcznej. Parking, tv, internet.  
Tel. 723 975 060
Sprzedam wzmacniacz estradowy 
Crown XLS 402 (400W/4Ohm), 
używany, tel. 602 808 155
WYKONUJEMY meble kuchen-
ne pod wymiar, szafy wnękowe. 
Krótkie terminy, atrakcyjne ceny!
Pomiar i wycena GRATIS!  
Tel. 698 566 389

Zapalenie tarczycy Ha-
shimoto, czyli przewlekłe lim-
focytowe zapalenie gruczołu 
tarczowego jest to najczęst-
szy rodzaj zapalenia tarczy-
cy i najczęstsza przyczyna 
pierwotnej niedoczynności 
gruczołu tarczowego. Zapa-
lenie Hashimoto to choroba 
autoimmunologiczna - układ 
odpornościowy wytwarza 
przeciwciała, które atakują  
i  niszczą tarczycę. 

Warto wierzyć, że żyw-
ność jest lekarstwem i sku-
teczną profilaktyką. Istnieje 
pogląd, że nie ma diety zale-
canej przy Hashimoto, jednak 
dzisiaj już wiadomo, że nie 
jest to stwierdzenie uzasad-
nione. Ostatnie doniesienia 
naukowe dowodzą, że można 
skutecznie wspomóc kurację 
farmakologiczną odpowied-
nim sposobem żywienia. 

Jak wykazały przepro-
wadzone badania, obecność 
glutenu w diecie może nasilić 
autoimmunologiczną chorobę 
tarczycy. Dlatego też zaleca 

Ogłoszenia drobne

Dieta w Hashimoto
się wykluczenie glutenu z 
jadłospisu, suplementację se-
lenu, wskazuje się również na 
znaczną rolę witaminy D oraz 
kwasu omega-3. Podobnie jest 
z kazeiną zawartą w mleku 
krowim. Jeżeli te produkty 
wyraźnie  nas i la ją  objawy 
choroby warto je ograniczyć.  
Należy wprowadzić produkty 
pełnowartościowe i bardzo 
zdrowe, tj. warzywa 5 porcji 
dziennie, kasze, oleje roślinne, 
chude mięso. 

Jednak dieta to tylko jeden 
element wspomagający walkę 
z chorobą, drugim elementem 
jest regularna aktywność fi-
zyczna dostosowana do zdro-
wia i  kondycji pacjenta. 

Każdy  przypadek  Ha -
shimoto jest inny i  należy 
rozpatrywać indywidualnie. 
Niezbędne jest kompleksowe 
podejście do choroby oraz 
odpowiednie połączenie le-
czenia farmakologicznego i 
dietetycznego. 

(źródło: FoodForum)
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Nasze małe piekiełko
Jestem przerażony skalą kłamstw i manipulacji, 

jakimi karmi łęczyńskie społeczeństwo kandydat na 
burmistrza Mariusz Fijałkowski.

W najnowszym informatorze wydanym przez 
komitet wyborczy osoba, która ma aspiracje rządzić 
Łęczną, zamiast przedstawić swoje osiągnięcia i 
program wyborczy, ponownie atakuje i ujada na 
innych. Skupię się wyłącznie na tekstach dotyczą-
cych mojej osoby.

Młody gniewny Fijałkowski robi ze mnie 
celebrytę i sugeruje, że jestem w Łęcznej bardzo 
wpływowym człowiekiem. Miło z jego strony, że ma 
takie zdanie o mojej pozycji na lokalnej scenie, ale 
prawda jest taka, że jestem jednym z kilkudziesięciu 
szeregowych urzędników, bez przypisywanych mi 
wpływów na otoczenie.

Czy przez to, że ja pracuję w urzędzie miejskim 
moja żona ma pozostawać osobą bezrobotną, bo inaczej 
pan Fijałkowski wyśledzi wyimaginowany spisek? 
Moja żona ma odpowiednie kwalifikacje, więc wzięła 
udział w konkursie na stanowisko w łęczyńskim MOP-
S-ie. Nie mam i nie miałem żadnego wpływu na kie-
rownictwo jednostki, która ogłosiła nabór. Informacja 
o konkursie podana była do wiadomości publicznej i 
każdy mógł wziąć w nim udział. Zgłosiło się 8 osób. Po 
skardze, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Łęcznej 
konkurs ten był kontrolowany jak żaden inny i nie 
dopatrzono się najmniejszych uchybień w procedurze 
wyboru pracownika. Również radny Fijałkowski nie 
zagłosował za zasadnością owej skargi.

Haki na żony? Śmieszne. 
Co tak oburza Mariusza Fijałkowskiego?
Czyżby to, że ujawniłem ogólnodostępną infor-
mację o umowach żony radnego Fijałkowskiego 
z urzędem skarbowym w Łęcznej, w którym 
pracuje również jego matka? Czy ten niewygod-
ny fakt można nazwać szukaniem haków? Czy 
raczej przedstawianiem niepodważalnych faktów? 

Internetowe, groźby, pomówienia i obrażanie
Przez wiele miesięcy byłem obrażany w internecie. 

Pomówienia, zniesławienia czyli tzw. hejt w Internecie 
był smutną codziennością. Nie wystarczyło obrażanie 
mnie, trzeba było też wypisywać bzdury na moją sio-
strę, ojca czy żonę. Organom ścigania udało się ustalić 
z czyich sieci kryjący się pod wieloma nickami hejterzy 
robili szambo w Internecie. O kogo chodzi konkretnie? 
Zapytajcie o to wyżej wskazanego kandydata na bur-
mistrza. Ma w tym temacie dużą wiedzę. 

Prawie pobity Fijałkowski? Bujda na resorach
Kilkanaście dni temu przypadkiem spotkałem się 
z Mariuszem Fijałkowskim. Odbyło się to w biały 
dzień, pod okiem kamery na jednej z ulic w Łęcznej. 
Kandydat na burmistrza wraz z kolegą kolportował 
właśnie swoją gazetkę. Powiedziałem mu jedynie (na 
co mam dowód), że możemy spotkać się w sądzie 
za jego pomówienia i odszedłem w swoja stronę.  
A jak całe to spotkanie zrelacjonował na politycznej 
stronie internetowej Mariusz Fijałkowski? Miałem 
go prawie pobić i obrzucić inwektywami. Fałszywe 
oskarżenia umieszczone w internecie nie wystarczyły 
temu panu. Tego samego dnia poszedł na policję gdzie 
złożył fałszywe zeznania przeciwko mnie. 

Sprawa nawet nie ruszyła, a już przez funkcjona-
riuszy została zakończona, bo w Polsce w odróżnieniu 
od Korei Północnej za czyjeś myśli się ludzi nie karze. 
O czym pan Fijałkowski chyba zapomniał. Nie wiem 
czy takie zachowanie kandydata na burmistrza jest 
bardziej śmieszne, czy żałosne. Czy takimi metodami 
będzie on nadal zastraszał polityczną konkurencję? 
Czy chcemy takiego burmistrza?

Na koniec napiszę, że bardzo szkoda, że 
taki „aktywny” i „doświadczony” radny nadal 
nie ma swojego wątku na żadnym z inter-
netowych for. Być może w odróżnieniu ode 
mnie boi się trudnych pytań od internautów? 
Zamiast tego, ponownie próbuje zastraszać 
przesyłając lokalnym mediom wnioski o cenzu-
rowanie niewygodnych dla niego komentarzy. 
Czy to na pewno jest ta lepsza Łęczna 
i lepszy kandydat na burmistrza?

Grzegorz Kuczyński

Zdrowe odżywianie


