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Dożynki powiatowe w Łęcznej
Prysły nadzieje na
nową drogę nad jeziora

Jeszcze w tym roku rozpocznie się w Łęcznej budowa
nowego segmentu szpitalnego
o pow. 2000 mkw. Właśnie trwa
przygotowanie dokumentacji
do ogłoszenia przetargu na wykonanie obiektu, którego koszt
szacuje się na ok. 10 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z harmonogramem, to budowę
rozpoczniemy jesienią – zapowiada Krzysztof Bojarski dyr.
SPZOZ w Łęcznej. - Obiekt
powinien być gotowy na koniec
2020 roku - dodaje.

tam zakład opiekuńczo – leczniczy z 84 łóżkami i oddział rehabilitacji, który zostanie przeniesiony z III piętra z głównego
budynku. Dzięki temu na tym oddziale zwiększy się liczba miejsc
dla pacjentów z 18 do 32.
Wyprowadzka rehabilitacji z z budynku głównego pozwoli natomiast powiększyć
oddział gastroenterologii, który powstał 3 lata temu.
- Planowana rozbudowa
szpitala nie będzie pierwszą
w jego historii – przypomina

Jak będzie wyglądała
nowa część szpitalna można
na razie zobaczyć na wizualizacji. Zgodnie z projektem,
szpital zyska nowe skrzydło,
które zostanie wybudowane
od strony wschodniej, a z budynkiem głównym będzie połączone łącznikiem.
- Nowa część ma mieć dwie
kondygnacje o powierzchni 1000
mkw. każda – informuje dyr. K.
Bojarski. - Zostanie umieszczony

dyrektor Bojarski. - Podobną
inwestycję przeprowadziliśmy
na początku tej dekady. Wtedy
w szpitalu dobudowany został
nowy segment z tyłu głównego
budynku, gdzie w 2011 roku na
parterze uruchomiliśmy ośrodek hiperbarii, a na piętrze
oddział intensywnej terapii
Wschodniego Centrum LeczeW tym roku budżet
nia Oparzeń. i Chirurgii Reobywatelski
w Łęcznej ogłokonstrukcyjnej.
red szony został w zmienionej
formule. Decyzję o wyborze
wniosków podejmą w głosowaniu mieszkańcy Miasta
Łęczna, a nie jak dotychczas
rady osiedli.
Do podziału jest 300 tysięcy złotych. Składają się na niego
232 tysiące w ramach podziału
na 6 miejskich osiedli, 18 tysięcy na tegoroczną nowość, jaką
jest „zielony budżet” z przeznaczeniem na działania przyrodnicze, a także 50 tysięcy złotych
na „wicebudżet”. Ten ostatni
nazywany budżetem junior
musi zostać przeznaczony na
działania na rzecz dzieci i mło-

Prawo i Sprawiedliwość, które ma 18 radnych i bezwzględną większość w 33-osobowym sejmiku województwa
lubelskiego, przesunęło w czasie przebudowę dróg w powiecie łęczyńskim. Nowy termin rozpoczęcia odnowy dróg nr
820 Sosnowica Dwór – Łęczna oraz nr 829 Łucka – Łęczna
– Biskupice, powoduje, że nie zostaną wykonane w bieżącej
perspektywie UE i mogą nie zostać przebudowane nawet
przez kolejne pięć czy nawet dziesięć lat.
Drogę nr 820 Sosnowica dze tworzą się korki czasem
Dwór – Łęczna wymieniono nawet większe niż w Lublinie
w „Planie rozwoju sieci dróg w godzinach szczytu.
wojewódzkich Województwa
Przebudowa drogi miała rozLubelskiego na lata 2012- wiązać wiele problemów. Nowa
2020” wśród pięciu ciągów trasa nad jeziora miała mieć siekomunikacyjnych istotnych dem metrów szerokości, nowy asw województwie ze względu falt równy jak stół, chodniki, barna ważną funkcję w ruchu tu- dzo potrzebną ścieżkę rowerową.
rystycznym.
Dlatego już w marcu 2017
Całkiem słusznie, bo- roku podpisano umowę z firmą
wiem nad jeziora: Piaseczno, WYG International Sp. z o.o.
Rogóźno, Łukcze czy Za- z Warszawy na opracowanie
głębocze ciągną od początku wielobranżowej kompleksowej
maja do końca października dokumentacji geodezyjno-prawdziesiątki tysięcy turystów nej z decyzjami i pozwoleniami
z całego kraju. To tam mają też umożliwiającymi uzyskanie deswoje działki rekreacyjne nie cyzji o zezwoleniu na realizację
tylko mieszkańcy Łęcznej, ale inwestycji drogowej o długorównież Lublina i Świdnika. ści 28,46 km. Nie wdając się
W weekendy na wąskiej drodok. na str. 3

Łęcznianie sami podzielą 300 tys.
dzieży, a pieniądze na ten cel
będą pochodzić z oszczędności
w związku z niepowołaniem zastępcy burmistrza Łęcznej.
Wydłużony termin na składanie wniosków i pomysłów
zakończył się 20 września, a
w październiku rozpocznie
się stacjonarne głosowanie. A
czego oczekują mieszkańcy?
Powielają się pomysły nowych
miejsc parkingowych, zasiania
zieleni miejskiej, ławek i stojaków dla rowerów. Pomysły
dotyczą też dodatkowych zajęć sportowych i kulturalnych.
Niebawem zestawienie pomysłów ma pojawić się na stronie
łęczyńskiego ratusza.
BB

Łęczna przywraca pamięć
22 września na Rynku I
słychać było żydowskie psalmy, modlitwę w języku prawosławnym, pozdrowienia przez
muzułmanina i katolickiego
księdza. Wszystko to podczas
Marszu Pamięci Chrześcijan
i Żydów w Łęcznej.
Na placu przed ratuszem
wspominano wielokulturową
Łęczną. Miasto tworzone przez
żyjących i sąsiadujących ze
sobą żydów, katolików i prawosławnych.
Pierwsi żydzi pojawili się
w Łęcznej wraz
z lokacją miasta
już w 1467 roku,
a społeczność ta
rosła, aż do wy-

buchu wojny. Przez ponad 550
lat losy Łęcznej były burzliwe.
Miasto kilka razy płonęło i było
odbudowywane. Mieszkali tu
wyznawcy wielu religii i wspólnie tworzyli lokalną społeczność.
Uczestnicy
modlitwy
przeszli z Rynku I pod żydowską bożnicę, a także na ulicę
3 Maja gdzie stoi krzyż upamiętniający
prawosławnych
mieszkańców Łęcznej.
BB

15 września na obiektach
sportowych GKS „Górnik
Łęczna” odbyły się dożynki
powiatowo-gminne. Pogoda
dopisała, w przeciwieństwie
do zainteresowanych imprezą,
których było mniej niż na niektórych dożynkach gminnych.
Szumnie zapowiadana strefa
dla dzieci w rzeczywistości
ograniczyła się do płatnych
instalacji obecnych na wszelkich tego typu imprezach.

Furorę robiły natomiast
atrakcje przygotowane przez
Stowarzyszenie
Chorągiew
Zamku w Zawieprzycach. Ich
„miejsce postoju” było wprost
oblegane, dzieci chętnie uczestniczyły w organizowanych po-

jedynkach, sprawnie też przebiegał „zaciąg” do chorągwi
husarskiej imć pana Atanazego
Miączyńskiego. Na plus można
też zapisać występy zespołów
i solistów reprezentujących poszczególne gminy.
Kilku polityków z różnych
ugrupowań wykorzystało dożynki do promocji swoich kandydatur. Najmocniej robili to przedstawiciele rządzącej partii, tak,
że grupa łęczyńskich radnych
komentując blok
przemówień stwierdziła: - To PiS-owski
wiec, a nie dożynki.
Jedyne samochody
oklejone podobiznami kandydatów,
jakie wjechały na
plac dożynkowy, to
samochody z dwoma kandydatami
z … PiS.
Podczas dożynek wybrano
najlepsze wieńce dożynkowe
w dwóch kategoriach, wręczono wylosowane nagrody dla
honorowych
krwiodawców
dok. na str. 6

X rocznica oparzeniówki
Na trzydniową konferencję
naukową „Metody i techniki
w leczeniu oparzeń i chirurgii
rekonstrukcyjnej - retrospekcja i przyszłość” zorganizowaną
z okazji X rocznicy powstania
Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
przybyli 5 września
prawdziwi przyjaciele placówki.
Byli
więc
głównie profesorowie, konsultanci,
ordynatorzy i lekarze związani z tymi dziedzinami
medycyny, ale również aktualni
i byli samorządowcy, parlamen-

tarzyści, wojewoda lubelski,
wysocy rangą przedstawiciele
NFOZ w Lublinie czy obecny prezes LW Bogdanka S.A.
oraz ten od którego zaczęły się
pozytywne zmiany w kopalni. Atmosfera była podniosła

a jednocześnie wszyscy prezentowali duży luz i poczucie
dok. na str. 3
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KRONIKA ZDARZEŃ
Miał dużo marihuany i amfetaminy

Nietypowe zgłoszenie od mieszkańców otrzymał dyżurny lubelskiej policji. Wynikało z niej, iż w okolicy jednego z bloków na
Bronowicach wyczuwalna jest woń marihuany. Na miejsce wysłani
zostali wywiadowcy z KMP w Lublinie. Nieumundurowani policjanci
postanowili zapukać do drzwi wytypowanego mieszkania. Otworzył
młody mężczyzna. Jego zachowanie od razu wydało się podejrzane,
był nerwowy i dziwnie pobudzony. Z korytarza wydobywał się silny zapach marihuany. W związku z tym funkcjonariusze postanowili
wejść do lokalu. 24-latek nie był tam sam. W mieszkaniu była jeszcze
jego znajoma. Policjanci od razu po wejściu zauważyli urządzenia do
palenia marihuany. Podczas interwencji mężczyzna cały czas nerwowo spoglądał na szafę znajdującą się w pokoju. Policjanci zajrzeli do
środka, gdzie znaleźli rozwieszone konopie oraz susz roślinny. Podczas
dalszego przeszukania odnaleźli biały proszek, który jak się okazało
podczas badania narkotesterem wykazywał właściwości amfetaminy.
Łącznie podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli przeszło 1 kilogram marihuany oraz 370 gramów amfetaminy. Zarówno 24-latek jak i 22-latka zostali zatrzymani i trafili do policyjnego
aresztu. Niebawem zostaną doprowadzeni do prokuratury. Policjanci
wnioskować będą o tymczasowy areszt. Za posiadanie znacznych
ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia.

Pornografia dziecięca w domu 35-latka

Policjanci zatrzymali 35-latka. Mężczyzna odpowie ze posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem
małoletnich. 4 września został doprowadzony do prokuratury z
wnioskiem o areszt.
Na trop 35-letniego mężczyzny wpadli policjanci z Wydziału
dw. z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie. Mieszkaniec Żywca
przez kilka tygodni udostępniał na różnych portalach społecznościowych treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Funkcjonariusze zgromadzony w sprawie materiał przekazali kryminalnym
KMP w Lublinie. Do zatrzymania doszło 3 września. Funkcjonariusze w miejscu zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli sprzęt
komputerowy, który będzie skrupulatnie analizowany. Za posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych grozić mu może
do 12 lat pozbawienia wolności.

Pacjentka okradła pacjentkę

W szpitalu 67-letnia kobieta ukradła telefon innej pacjentce. 23
września do łęczyńskich policjantów zgłosiła się 27-letnia kobieta i zawiadomiła o kradzieży telefonu komórkowego o wartości 600 złotych
w szpitalu w Łęcznej. Właścicielka komórki pozostawiła swoją torebkę,
odzież i komórkę na krześle w szatni na oddziale rehabilitacyjnym w
szpitalu. W tym momencie z szatni korzystała jeszcze jedna pacjentka.
Do kradzieży doszło, gdy pokrzywdzona wyszła na kilka minut do recepcji. Po powrocie do szatni szpitala telefonu już nie było.
Łęczyńscy kryminalni szybko ustalili podejrzaną kradzieży, którą okazała się 67-letnia mieszkanka Łęcznej. Kobieta nie nacieszyła się długo
skradzionym łupem i została zatrzymana przez policjantów. Skradziony
telefon został odzyskany i zwrócony właścicielce.

Z kościoła prosto do aresztu

W niedzielę łęczyńscy policjanci zostali poinformowani o kradzieży
pieniędzy z jednego z łęczyńskich kościołów. Na miejscu policjanci zastali szarpiących się dwóch mężczyzn oraz kobietę. Ustalili, że kościelny
przyłapał dwie osoby na kradzieży pieniędzy z kasetki na datki i próbował
ich zatrzymać. Kasetka ta znajdowała się w przedsionku kościoła, miała uszkodzony zamek, a wokół niej leżały porozrzucane monety. Osoby,
które miały dokonać kradzieży to 64-letni mężczyzna bez stałego miejsca
zameldowania oraz 43-letnia kobieta mieszkanka Lublina. Mężczyzna w
trakcie dokonywania kradzieży był nietrzeźwy, w chwili zatrzymania
miał ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przy tych
osobach policjanci znaleźli łącznie prawie 100 zł oraz cążki i scyzoryk.
Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo kradzieży rozbójniczej zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

użytkownik domu chciał zagotować sobie herbatę, w tym celu odkręcił
butlę gazową i włączył kuchenkę, a następnie wyszedł z domu. Kiedy
zobaczył płomienie sam podjął bezskuteczną próbę ugaszenia pożaru.

Nietrzeźwy kierowca autobusu przewoził pasażerów

Podczas działań „Trzeźwy poranek” policjanci ze świdnickiej
drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę rejsowego autobusu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy.
Rano podczas akcji w miejscowości Siostrzytów policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu marki Mercedes, który przewoził pasażerów na trasie Oleśniki – Lublin. W autobusie znajdowało się trzech
podróżnych. Okazało się, że 35-latek z gminy Trawniki jest nietrzeźPijany, bez prawka, dachował w polu kukurydzy
W miejscowości Trębaczów przypadkowy świadek zauważył da- wy. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 0,5 promila alkoholu
chujący samochód. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że 23-letni w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy a jego dalszym lokierowca hyundaia na prostym odcinku drogi nie dostosował prędko- sem zajmie się Sąd. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.
ści do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Nadmierna prędkość przyczyną wywrotki
W wyniku niedostosowania prędkości kierowca pojazdu cięSamochód zatrzymał się na dachu w kukurydzy. W skutek powstałych
obrażeń kierowca hyundaia trafił do szpitala. Mundurowi ustalili, że żarowego doprowadził do wywrócenia naczepy taranując pobliskie
mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mecha- ogrodzenie i bramę wjazdową. 22 września po godzinie 16 dyżurny
nicznymi, a ponadto test Alcoblow wykazał wynik pozytywny. 23- świdnickiej policji odebrał zgłoszenie, że w miejscowości Józefów
latek przyznał się, że od kilku dni spożywał alkohol w znacznych ilo- kierujący tirem wjechał w rów i ogrodzenie posesji. Na miejscu poliściach. Odmówił badania stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu, cjanci zastali leżący pojazd ciężarowy. Okazało się, że pojazdem kierował 19-letni mieszkaniec Krasnegostawu. Powodem „wywrotki”
dlatego została pobrana od niego krew.
była nadmierna prędkość. Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierSamochodowi wandale zatrzymani
Łęczyńscy policjanci zatrzymali w nocy trzech nastolatków, którzy piał. Kierowca był trzeźwy. Droga w tym miejscu była zablokowana
zniszczyli cztery samochody zaparkowane w rejonie ul. Bogdanowicza blisko 3 godziny. Kierowca został ukarany mandatem karnym.
w Łęcznej. Sprawcy kopali nogami w maski pojazdów, oderwali też lus- Przyjechał zatankować auto. Był pijany.
Na stację paliw przy ul. Piaseckiej w Świdniku pojazdem
terko i wycieraczkę. Wandale próbowali uciec z miejsca przestępstwa,
marki Skoda przyjechał mężczyzna i zatrzymał się koło dystryjednak udaremnił im to interweniujący patrol policji.
Sprawcami okazali się, trzej mieszkańcy Łęcznej w wieku 15, butora. Gdy wysiadł z auta, świadkowie, którymi byli funkcjo18 i 20 lat. Pełnoletni mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w poli- nariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
cyjnym areszcie, zaś 15-letni chłopiec został przekazany pod opiekę w Lublinie, od razu zwrócili uwagę na zachowanie mężczyzny, które
matki. Wkrótce za swoje naganne zachowanie odpowiedzą przed wskazywało na to, że może znajdować się w stanie po użyciu alkohosądem. Sprawa jest rozwojowa niewykluczone, że sprawcy dopuścili lu. Zabrali mu kluczyki i wezwali patrol policji. Policjanci ustalili, że
kierującym był 67-letni mieszkaniec Świdnika. Badanie alkomatem
się zniszczenia innych samochodów.
wykazało, że miał 2,8 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie
Uczył się jeździć samochodem - po pijanemu
zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed
Młody mężczyzna naukę jazdy zorganizowaną na własna rękę
sądem. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.
zakończył w na terenie posesji jednego z mieszkańców Łęcznej. Po goPościg za 17-latkiem
dzinie 22:00 zgłaszający usłyszał donośny hałas dochodzący z terenu
13 września tuż po godz. 18 patrol świdnickiej drogówki chciał zajego posesji. Jak się okazało w jego ogrodzenie wjechał pojazd marki trzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki VW Passat.
nissan, uszkadzając 15 krzewów, 3 metalowe słupki i 4 metalowe przę- Kierowca na widok policjantów gwałtownie przyśpieszył. Nie reagował
sła ogrodzeniowe. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak mundu- na sygnały świetlne i dźwiękowe. Podczas pościgu na łuku drogi zderzył
rowi szybko dotarli do auta i zabezpieczyli pojazd sprawcy. Wkrótce do się z jadącym z naprzeciwka innym passatem. Zatrzymał się dopiero po
komendy zgłosił się podejrzany, który przyznał się, że wypił kilka piw kilkuset metrach z powodu uszkodzeń powstałych w jego aucie. Okazało
i podczas nauki jazdy samochodem wjechał w ogrodzenie posesji. się, że kierującym był 17-letni mieszkaniec gminy Mełgiew. Powodem
Badanie wykazało, że 26-latek ma ponad 1 promil alkoholu w wydy- dla którego uciekał był fakt, że nie posiada uprawnień do kierowania. Za
chanym powietrzu. Kierowca nissana będzie odpowiadał za kierowanie spowodowanie kolizji oraz za jazdę bez uprawnień został ukarany w pow stanie nietrzeźwości, bez stosowanych uprawnień oraz spowodowanie stępowaniu mandatowym. Teraz sprawą niezatrzymania się do kontroli
kolizji drogowej, podczas której uszkodził ogrodzenie i krzewy drogowej zajmie się sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
powodując straty w mieniu w wysokości co najmniej 4 tys. zł.
Piesza potrącona na pasach
Pechowa herbatka
11 września po godz. 9 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarze2 września w godzinach popołudniowych doszło do pożaru domu niu drogowym w centrum Świdnika. Na miejscu ustalili, że 69-letni
znajdującego się na terenie gminy Puchaczów. Ogień strawił również kierujący pojazdem Range Rover poruszał się ul. Niepodległości
przebudówkę, pełniącą funkcję obory, w której znajdowały się zwierzęta. w kierunku AL. Lotników Polskich. Będąc na skrzyżowaniu z ul. WyWłaścicielka posesji wstępnie oszacowała straty na 80 tysięcy złotych. szyńskiego skręcił w lewo i nie ustępując pierwszeństwa przejścia na
Służby ratunkowe zostały poinformowane o pożarze przez kobietę, oznakowanym przejściu dla pieszych wjechał w przechodzącą prawiktóra jechała drogą krajową i zauważyła dym. Natychmiast udała się na dłowo na zielonym świetle 71-latkę. Piesza z urazem głowy trafiła do
miejsce pożaru i wyprowadziła z domu mężczyznę, który bezskutecznie szpitala. Kierowcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
oprac. R. Nowosadzki
próbował ugasić ogień. Mundurowi ustalili wstępnie, że 53-letni
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X rocznica oparzeniówki
dok. ze str. 1
humoru. Po prostu zgromadzeni
świetnie się bawili.
Wielkim wodzirejem imprezy okazał się profesor dr hab.
n. med. Jerzy Strużyna, lekarz
koordynujący
WCLOiChR,
konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej. Żartobliwie opowiadał o początkach
placówki, byłych i obecnych
współpracownikach, wyszkolonych i aktualnie szkolonych
w Łęcznej specjalistach. Podkreślał rolę dobrego i zgranego
zespołu walczącego o życie
i zdrowie pacjentów.

też te przyszyte palce a w ostatnim okresie całe dłonie. Ale
najważniejsze co udało się nam
stworzyć to zespół, grupa fanatyków medycyny, do których, do
Łęcznej przyjeżdżają szkolić się
lekarze z całej Polski a nawet
z zagranicy...
Wspomnienia
kontynuował Piotr Rybak, poprzedni
dyrektor szpitala w Łęcznej.
- Najważniejsi są liderzy – powiedział. - Liderem przy budowie szpitala, osobą która go
otwierała był ówczesny starosta
Adam Niwiński. Dzisiaj widzę
też, że gdyby nie prof. Strużyna

Pierwszego dnia konferencji część spotkania poświęcono historii powstania i działania WCLOiChR. Krzysztof
Bojarski, dyrektor SPZOZ
w Łęcznej wspominał: Kiedy
tworzyliśmy oddział oparzeniowy w Łęcznej to nie były łatwe
czasy. To był czas kiedy brakowało pieniędzy w systemie,
pierwszy kontrakt który dostaliśmy wynosił 500 tys. zł. Leczenie
oparzeń jest bardzo drogie, takie
koszty może wygenerować jeden
pacjent z oparzeniami. I w boju,
w różnych sporach, powoli budowaliśmy nasz oddział. A głównym motorem napędowym był
oczywiście prof. Strużyna. No
i udało się. Po 10 latach powstało
centrum, które permanentnie się
rozwija, które jest ważnym ośrodkiem na mapie medycznej województwa lubelskiego, całej Polski, które nie tylko leczy, ale ma
w dorobku prace naukowe, prezentowane na różnych, w tym
międzynarodowych konferencjach medycznych. Wspomnę tu
o autorskiej metodzie leczenia
zespołu Lyella, którą opracował prof. Strużyna. Dzięki tej
metodzie udało się nam obniżyć śmiertelność z 80 do ok. 15
proc. Spektakularne sukcesy to

centrum leczenia oparzeń by nie
powstało. To osoba pana profesora gromadziła wokół siebie
lekarzy, cały zespół ale również
pacjentów.
Gratulacje, życzenia przekazywali także zaproszeni goście. - To duma Lubelszczyzny
– mówił wojewoda lubelski,
Przemysław Czarnek. - To
najbardziej perspektywiczny
i najlepszy ośrodek w kraju –
stwierdził Maciej Kuczyński,
chirurg plastyczny i wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
Tesłowauznaniapotwierdzają fakty. Oparzeniówka w szpitalu
w Łęcznej rozpoczęła działalność
24 sierpnia 2009 roku. Dzisiaj
ośrodek dysponuje 43 łóżkami w
tym 14 łóżkami oparzeniowymi
dla pacjentów dorosłych i 9 dla
dzieci oraz 12 dla dorosłych i 8
dla dzieci chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki. I z roku na
rok przyjmuje coraz więcej pacjentów. W 2009 – było ich 87,
w 2010 – 275, a w 2018 trafiło tu
1353 osoby.
Największy wzrost przyjęć
i wykonanych zabiegów odnotowuje oddział chirurgii rekonstrukcyjnej. W 2015 roku, od

kiedy Łęczna pełni całodobowy
dyżur replantacyjny dla całego województwa lubelskiego
w zakresie chirurgii ręki, przyszywa się tu coraz więcej palców, a także i dłonie. W tym
roku udało się przeprowadzić
skuteczną replantację ręki
u dwudziestoczterolatka z województwa
podkarpackiego.
Według szpitalnej statystyki,
w 2015 roku na oddziale chirurgii rekonstrukcyjnej odnotowano 491 hospitalizacji, a w 2018
było ich już 956.
Wschodnie Centrum to także skuteczne leczenie pacjentów
ze zespołem Lyell’a, czyli rozległą martwicą naskórka. WCLOiChR jest oddziałem szpitala
powiatowego, ale stało się
ośrodkiem o zasięgu krajowym.
W 2017 roku za swoją działalność
wykraczającą poza granice województwa, a nawet kraju WCLOiChR otrzymało tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.
Kolejnym wyrazem uznania dla
szpitala i jego lekarzy jest powstanie UniwersyteckiejKliniki
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń.
Umowę pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,
a SPZOZ w Łęcznej zawarto 15
maja 2019 roku. Zgodnie z umową, we WCLOiChR w Łęcznej,
w roku akademickim 2019/2020
rozpoczyna działalność Uniwersytecka Klinika Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Leczenia Oparzeń, co oznacza,
że w szpitalu Łęcznej odbywać
się będą zajęcia dydaktyczne dla
studentów wydziału lekarskiego
pod nadzorem nauczycieli akademickich.
W drugiej części konferencji zaprezentowano przegląd
technik i procedur medycznych
stosowanych w Łęcznej. Następnego dnia tematem były
nowoczesne technologie i terapie wspomagające w leczeniu
oparzeń oraz przeszczepy skórne
i rekonstrukcje w oparzeniach.
R. Nowosadzki

Prysły nadzieje na nową drogę nad jeziora
dok. ze str. 1
w szczegóły, warto powiedzieć, że w styczniu br. wójt
gminy Ludwin wydał pozytywną decyzję środowiskową
pozwalającą na rozbudowę
drogi. Odbyły się już spo-

propozycję w sprawie przesuniecie przebudowy dróg nr 820 i 829
na rok 2021. Radny Krzysztof
Bojarski zapytał, czy przesuniecie zadań na rok 2021 oznacza w
rzeczywistości, że te zadania nie
zostaną zrealizowane w bieżącej

pochodzi właśnie z Kraśnika.
Tam był nauczycielem, dyrektorem szkoły, ale również
radnym i zastępcą burmistrza.
Zasiadał też w ławach poselskich, a w ostatnich dwóch
latach był Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
ps. Zdjęcie (na dole)
zrobione podczas otwarcia
fragmentu
przebudowanej
w 2018 roku drogi wojewódzkiej nr 829 Łęczna –
Biskupice.
Wtedy też ówczesny marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski
powiedział: Tutaj stawiamy
pierwszą tablicę, którymi bęDroga wojewódzka nr 820
dziemy znakować drogi przetkania z mieszkańcami, na perspektywie finansowej. Od- budowywane w ramach 100
których konsultowano m.in. powiedział mu członek zarządu km dróg w każdym powiecie
gdzie powstaną ronda. Pod koniec maja wydano pozwolenie
wodnoprawne. Jeszcze na początku lipca 2019 roku Zdzisław Szwed, członek zarządu
województwa uważał, że możliwy termin uzyskania wszystkich zgód to 2 października.
Firmie za wykonaną pracę trzeba będzie zapłacić ok.
2 mln zł, Przesunięte na 2021
rok, czyli już nową perspektywę
finansową Unii Europejskiej, Droga wojewódzka nr 829
w której nie wiadomo, kie- województwa Zdzisław Szwed, na 100-lecie niepodległości
dy i ile środków otrzyma na potwierdzając, że droga będzie naszego państwa. W ten kiloprzebudowę dróg Urząd Mar- mogła być wykonana dopiero metraż wliczamy prawie 18 km
przebudowanej drogi od Łęczszałkowski w Lublinie, może w następnej perspektywie.
oznaczać też przebudowę „na
Zgodnie z uchwałą sej- nej do Biskupic.
świety nigdy”.
W powiecie łęczyńskim
miku środki na drogę nr 820
Pełną
dokumentację zmniejszono o kwotę 106,8 mln takiego uczczenia stulecia rapotrzebną do zezwolenia zł, a na drogę nr 829 o 28,8 mln czej już nie będzie. Może na
na budowę drogi ma rów- zł. Jednocześnie zwiększono 110-lecie.
nież 7,1 km odcinek dro- o 109,79 mln zł finansowanie
gi nr 829 Łucka-Łęczna- drogi nr 833 Kraśnik-ChodelRyszard Nowosadzki
Biskupice, na co wydano Bełżyce.
w 2018 roku ok. 600 tys. zł.
Ciekawe, że marTymczasem 2 września szałek
województwa
2019 na IX sesji Sejmiku Wo- lubelskiego
Jarosław
jewództwa Lubelskiego pod Stawiarski, który współgłosowanie radnych poddano decydował o zmianach,
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Łęczna się zazieleni

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 19 września b.r. podpisał
list intencyjny z gminą Łęczna oraz Fundacją Krajobrazy,
w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy z zakresu architektury krajobrazu, edukacji i zaangażowania społecznego pn.
„Program Estetyka dla Miasta Łęczna”. Ten autorski projekt Fundacji Krajobrazy ma na celu stworzenie unikalnego
planu dla Łęcznej, zawierającego rekomendacje dotyczące
zagospodarowania terenów zielonych w mieście, zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu
opinii mieszkańców, ekspertów i samorządowców.
W ramach realizacji pro- liderów promujących projektu przeprowadzony będzie jekt, opracowanie harmonocykl prezentacji i warsztatów gramu i rodzaju spotkań dla
dla mieszkańców Łęcznej, mieszkańców oraz przeprow zakresie wiedzy związanej wadzenie części merytoryczz terenami zielonymi. Całość no – warsztatowej w formie
działań ma mieć wpływ na ja- prelekcji ekspertów z danych
kość przestrzeni, a w później- dziedzin, panelu dyskusyjneszym etapie również przejęcie go, warsztatów oraz spaceru.
przez społeczeństwo części od- Z ogromną niecierplipowiedzialności za jej tworze- wością oczekujemy wyników
nie, ale również za ochronę.
szerokich konsultacji, anga-

Mieszkańcy miast przyzwyczaili się do tego, że
o przestrzeń publiczną dbają
instytucje miejskie czy lokalni
aktywiści. Powoduje to pewnego rodzaju „obojętność” społeczną na dewastację i jakość
utrzymania wspólnej przestrzeni. Instytucje samorządowe
nie są w stanie samodzielnie
poradzić sobie z wieloma problemami, dotyczącymi jakości
terenów, dopóki po drugiej
stronie nie będą miały świadomego i wyedukowanego

żujących zarówno ekspertów,
jak i mieszkańców Łęcznej,
w tym reprezentantów lokalnych organizacji społecznych, które wskażą kierunek
naszemu miastu oraz będą
cennym drogowskazem przy
planowaniu terenów zielonych, skwerów publicznych
czy innych obszarów dedykowanych rekreacji. Tego
typu program realizowany w
mieście powiatowym to rzadkość, dlatego cieszy nas możliwość stania się przykładem

partnera, w osobie mieszkańca
miasta. „Program Estetyka dla
Miasta Łęczna” ma za zadanie
wspomagać edukacyjnie jednostki samorządowe i zwiększyć zaangażowanie mieszkańców. - Jest on skierowany
do mieszkańców, administracji, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji
miejskich – tłumaczą przedstawiciele Fundacji.
Dodatkowo, w ramach
zadania, zakłada się przeprowadzenie analiz i przygotowanie raportu dotyczącego
potrzeb mieszkańców związanch z zagospodarowaniem
przestrzeni. Ważnym elementem będzie znalezienie

dla innych małych i średnich
miejscowości.
Zachęcamy
mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, do zgłaszania uwag
i pomysłów. Program jest
doskonałym uzupełnieniem
realizowanej w ostatnich
miesiącach rewitalizacji oraz
wprowadzonego „zielonego
budżetu”. Mieszkańcy mają
głos i mogą zazieleniać Łęczną – powiedział Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.
Równolegle z „programem estetyka” Bogdanka
wraz z Fundacją realizują
dwa działania zogniskowane
na walor edukacyjny mieszkańców powiatu. Pierwszy

z nich pn.: „Duże drzewa
dla Powiatu Łęczyńskiego”
ma na celu przeprowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie roli terenów z zielenią
w ekosystemie. Wśród działań wymienić można konkurs dla szkół.: „Przyjazna
przestrzeń – posadźmy duże
drzewo przy szkole” oraz pakiet szkoleń skierowany do
przedstawicieli samorządów,
branżystów dziedzin budowlanych i architektury krajobrazu. Oprócz zajęć edukacyjnych projekt zakłada praktyczne wdrożenie w postaci
wykonania nasadzeń dwóch
dużych (ok. 10-15 m) drzew
– jednego w Łęcznej i jednego w szkole, która zwycięży
w konkursie.
Współpracę
pomiędzy
LW Bogdanka a Fundacją
Krajobrazy zwieńczy instalacja „Podwórko Nadrybia”.
W Lublinie, Łęcznej, Świdniku i innych miejscach pojawi
się mobilny parklet, stanowiący promocję ścieżki edukacyjnej w Nadrybiu, którą kopalnia
stworzyła w ramach współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków
w 2015 r. Projekt zakłada
wyprodukowanie
specjalnej przyczepy, która zostanie
wypełniona gatunkami roślin
z Nadrybia oraz elementami małej architektury, w tym
ławkami oraz tablicą informacyjną traktującą o terenach
Nadrybia. Projekt potrwa do
połowy 2020 r.
- Z dumą zaprezentowaliśmy plan współpracy z Fundacją Krajobrazy, której bezpośrednimi beneficjentami będą
osoby bliskie Spółce – mieszkańcy Łęcznej i całego regionu.
Bogdanka konsekwentnie realizuje swoją strategię społecznej odpowiedzialności i buduje
wspólną wartość poprzez edukowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, sama dbając o
to, by prowadzona działalność
wydobywcza w najmniejszym
możliwym stopniu negatywnie
wpływała na środowisko naturalne. Inwestujemy nie tylko
w technologie pozwalające na
korzystanie z najcieńszych pokładów węgla bez marnotrawienia zasobów naturalnych,
jak i w działania prośrodowiskowe. Zapraszamy mieszkańców na wspólne sadzenie
dużych drzew i na dyskusję
o ich roli w środowisku – dodał
Adam Partyka, zastępca prezesa Zarządu w LW Bogdanka.
Wszystkie
realizowane
działania wpisane są w Strategię CSR LW Bogdanka na
lata 2018-2021, w myśl której
Spółka LW Bogdanka inwestuje w działania z zakresu
ochrony środowiska, w tym
związane z promowaniem
zrównoważonego
rozwoju
w najbliższym otoczeniu kopalni, z proaktywnym angażowaniem społeczności lokalnej.

Technologia cyfrowa w służbie Bogdanki
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. rozpoczęła wraz
z firmą ABB innowacyjny
projekt
wykorzystujący
zaawansowaną analizę danych. Kompleksowe cyfrowe rozwiązanie ma poprawić efektywność wydobycia
poprzez zapewnienie większej niezawodności maszyn
górniczych. Zakończenie
projektu planowane jest
w lutym 2020 roku.
W ramach podjętej
współpracy LW Bogdanka
oraz ABB opracują platformę Industrial Internet of
Things (IIoT, czyli Przemysłowy Internet Rzeczy),
w celu połączenia różnych
systemów
wchodzących
w skład cyfrowego portfolio ABB Ability™, a także urządzeń oraz usług.
W efekcie powstanie narzędzie do usprawnienia procesów decyzyjnych, konserwacji predykcyjnej oraz
efektywnego wykorzystania
zasobów i koordynacji operacji w czasie rzeczywistym.
Założeniem
projektu
R&D jest zwiększenie możliwości przewidywania awarii, rozwiązywania problemów maszyn i urządzeń oraz
skrócenie czasu przestojów
sprzętu, a w konsekwencji
– redukcja kosztów. Ma to

szczególne znaczenie w kon- Niezmiennie stawiamy więc
tekście poprawy efektywno- na innowacje, które są
ści wydobycia.
istotnym elementem strategii Bogdanki
– powiedział
Artur Wasil,
prezes zarządu LW Bogdanka S.A.
Prowadzenie
kons er wacji
- LW Bogdanka SA od urządzeń
wydobywczych
lat pozostaje najnowocze- jest procesem bardzo dynaśniejszą kopalnią węgla micznym, ponieważ zarówkamiennego w Polsce, m.in. no warunki produkcji jak
dzięki sukcesywnemu wdra- i pracy maszyn górniczych
żaniu najnowszych inicjatyw zmieniają się nieustannie
w ramach programu Kopal- i wymagają ciągłej analinia Inteligentnych Rozwią- zy ewaluacyjnej. Skuteczny
zań. Rozpoczęcie prac nad program diagnostyki prewykorzystaniem zaawan- dykcyjnej powinien pozwosowanej analizy danych lić na wczesne wykrywanie
w systemach wspomaga- anomalii. Dzięki temu możnia decyzji to kolejny krok liwe będzie zaplanowanie
napraw
maszyn
i urządzeń
w najbardziej dogodnym
momencie,
zarówno
z perspektywy finanfot. LW Bogdanka S.A. sowej, jak
w kierunku dalszego dosko- i produkcyjnej – dodaje
nalenia procesów operacyj- Anna Wujec, menedżer ds.
nych w Spółce i ułatwienia cyfryzacji w ABB.
pracy naszych górników.
red

W sobotę 7 września,
podczas spotkania z Resovią, piłkarze Górnika Łęczna
zagrali pierwszy mecz w nowych koszulkach z logotypem
Fundacji „Solidarni Górnicy”. Drużyna rozpoczęła tym
samym współpracę z organizacją pożytku publicznego,
której Fundatorem jest LW
Bogdanka SA.
O inicjatywie w przerwie
meczu opowiedzieli prezes
Zarządu LW Bogdanka Artur
Wasil, prezes Górnika Łęczna
Piotr Sadczuk oraz członek
Zarządu Fundacji, Bronisław
Jaworski.

kim jest GKS Górnik Łęczna
i mamy nadzieję, że nasze logo
przyniesie szczęście zawodnikom w dalszych rozgrywkach
– powiedział Bronisław Jaworski, członek Zarządu Fundacji.
W ramach współpracy
część zysku ze sprzedaży koszulek meczowych zostanie
przekazana na cele statutowe
Fundacji.
Fundacja „Solidarni Górnicy” została zarejestrowana
w KRS, przez Sąd Rejonowy
w Świdniku. Fundator, czyli
Lubelski Węgiel „Bogdanka”
S.A. powołał pięcioosobową
radę fundacji
oraz dwuosobowy zarząd.
Członkowie
zarządu pełnią
swoje funkcje
społecznie. Po
uregulowaniu
niezbędnych
formalności
administracyjnych Fundacja
rozpoczęła swoją statutową
działalność w marcu 2014 r.
Od tego też roku udziela
pomocy finansowej pracownikom kopalni, ich rodzinom oraz
mieszkańcom woj. lubelskiego,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej
wypadkami losowymi, chorobami czy ubóstwem. Wspiera

Fundacja Solidarni Górnicy
na koszulkach Górnika Łęczna

- Kilkaset osób rocznie
korzysta z pomocy Fundacji „Solidarni Górnicy”. To
mieszkańcy woj. lubelskiego,
przede wszystkim powiatu
łęczyńskiego. Działamy lokalnie, wspierając najbliższe
otoczenie LW Bogdanka. Jesteśmy dumni, że Fundacja
zyskała tak wartościowego
i legendarnego partnera, ja-

także unikalne talenty, przedsięwzięcia kulturalne, prozdrowotne, ekologiczne i inne,
o dużym znaczeniu lokalnym
i regionalnym.
Dochody Fundacji pochodzą
w
szczególności
z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i subwencji, dochodów uzyskanych
z akcji promocyjnych, dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, itp. Dochody te
przeznaczane będą na pomoc
potrzebującym osobom lub
innym podmiotom. Fundacja
będzie rozpatrywała i przyznawała pomoc osobom, czy też
podmiotom (również w oparciu o wywiad środowiskowy)
najbardziej
potrzebującym,
w miarę swoich finansowych
możliwości.
Od 2017 r. Fundacja
posiada status organizacji
pożytku publicznego, który
uprawnia do przyjmowania
wpłat z odpisu 1% podatku.
Dzięki prężnemu rozwojowi
i zaangażowaniu we wspieranie osób i grup potrzebujących
Fundacja stała się ważnym
podmiotem
pomocowym,
z roku na rok podwajając liczbę beneficjentów.
O jej działalności charytatywnej przeczytać można
na stronie www.fundacja.
lw.com.pl.
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Rozmowa z Arturem Soboniem, posłem na Sejm, wiceministrem inwestycji i rozwoju

Artur

Przed nami dobry czas
na polskich rodzin. Każdy właściciel
mieszkania i domu stał się jednocześnie
posiadaczem gruntu. Teraz pozostaje
wpisanie tej własności do ksiąg wieczystych, a w kolejnych latach likwidacja użytkowania wieczystego dla
wszystkich, także dla przedsiębiorców. Jednocześnie objąłem nadzór
nad unijnymi pieniędzmi dla Polski
Wschodniej. Dzisiaj mogę zapewnić,
że najważniejsze dla nas inwestycje,
jak np. droga Białystok – Lublin – Rzeszów, czyli Via Carpatia, będą miały
zapewnione finansowanie w nowym
budżecie UE. Natomiast dodatkowe
pieniądze z Unii trafią dla terenów,
które straciły na znaczeniu społeczno-gospodarczym.
– Jak Pan ocenia swoje pierwsze
cztery lata w Sejmie? Jak można je
podsumować?
– Początek kadencji to praca w komisjach finansów publicznych i obrony
narodowej. Uczyłem się pracy posła.
Założyłem też zespół parlamentarny
na rzecz odbudowy przemysłu w Polsce. Częstym uczestnikiem jego posiedzeń był ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Gdy został prezesem
Rady Ministrów od razu zaproponował
mi wejście do rządu. Ostatnie dwa lata to
codzienna praca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz wspieranie premiera
w jego służbie dla Polski.
– Która z podjętych inicjatyw dała
Panu największą satysfakcję, ale przyniosła również najbardziej znaczące
korzyści regionowi?
– Zdecydowanie najważniejsze było
oddanie Polakom własności. Zrobiłem
coś, czego nie udało się nikomu po
roku 1989, czyli wprowadziłem powszechne uwłaszczenie dla 2,5 milio-

Realnie
obniżamy podatki.
Nowa stawka PIT
i wyższe koszty uzyskania przychodu
to ok.

10 proc. więcej

w kieszeniach 25 milionów Polaków.
Mimo to, w latach 2015-2018
do budżetu wpłynęło dodatkowo
100 miliardów złotych

– Mówi Pan o miliardach dla regionu, tylko że Lubelszczyzna nadal jest
jednym z najuboższych miejsc w Unii
Europejskiej. Czego potrzebuje, żeby
gospodarczo „dogonić” peleton?
– Przede wszystkim mądrze rozdysponowanych pieniędzy. W ostatnich latach
z mojego ministerstwa trafiło do województwa lubelskiego ponad 7 miliardów
złotych. To daje nam 6. pozycję w Polsce.
Mówię tylko o krajowych programach

W ostatnich latach
z mojego ministerstwa
trafiło do województwa lubelskiego

ponad
7 miliardów złotych.
To daje nam
6. pozycję w Polsce

operacyjnych. Nie liczę pieniędzy, które
wydaje na rozwój regionu marszałek województwa, ani licznych programów drogowych, mostowych, mieszkaniowych,
które finansujemy z budżetu państwa.
Stąd też mogę dzisiaj mówić o miliardach
dla regionu i o tym, że mój awans z posła na ministra przydał się mieszkańcom
Lubelszczyzny. Dzięki temu mogłem
w Warszawie skuteczniej pracować dla
naszego regionu.
– Zajmuje się Pan dużymi rządowymi programami. Jak te poważne
inicjatywy przekładają się na życie
poszczególnych mieszkańców?
– Polacy byli przez lata oszukiwani,
że wolny rynek wszystko załatwi, a państwo nie powinno realizować żadnych
programów społecznych. I tak bogaci
byli coraz bogatsi, a biedni nie mieli
żadnych szans na wyjście z tej sytuacji.
Dlatego zaproponowaliśmy takie programy jak 500 Plus czy Mieszkanie Plus.
Chcemy, żeby państwo było aktywne
i tworzyło równe szanse dla wszystkich,
także dla mieszkańców najmniejszych
miejscowości Lubelszczyzny. Chodzi o to,
żeby młodzi ludzie pracowali w Polsce,
zakładali tutaj rodziny, tworzyli nasze
wspólne bogactwo. Patrząc na wszystkie
wskaźniki ekonomiczne, widać, że plan

Soboń
 42 lata.
 Żonaty, dwie córki.

premiera Morawieckiego działa. Przed
Polską naprawdę dobry czas.
– Rząd oczywiście mówi o samych korzyściach z wprowadzanych programów, pieniądzach dla
rodzin, nowych mieszkaniach,
wsparciu dla seniorów i mieszkańców wsi. Opozycja pyta: kto
za to zapłaci?
– Nie chcę mówić o opozycji, bo też
i nie ma o czym. Nasi konkurenci przez
całą kadencję nie przedstawili żadnego
pomysłu dla Polski. My jesteśmy wiarygodni, bo realizujemy nasz program. Realnie obniżamy przy tym podatki, nowa
stawka PIT i wyższe koszty uzyskania
przychodu to ok. 10 proc. więcej w kieszeniach 25 milionów Polaków. Mimo to,
w latach 2015-2018 do budżetu wpłynęło
dodatkowo 100 miliardów złotych. To
wszystko dzięki uszczelnieniu systemu
podatkowego i szybkiemu rozwojowi
Polski. Nasz program rozwoju kraju i polityki społecznej przynosi dobre efekty.
– Słyszę o sukcesach, osiągnięciach,
wzroście gospodarczym. Zostało coś
jeszcze do zrobienia?
– Widać, że ten wzrost nie rozkłada
się równomiernie. Potrzeba dodatkowego wsparcia dla Polski Wschodniej
i polskiej wsi. Potrzeba bezpieczeństwa
i spokojnych lat rozwoju. Jeśli zapewnimy
krajowi bezpieczeństwo militarne, patriotyzm gospodarczy, niezależność energetyczną i silne rolnictwo, to przedsiębiorczy i zaradni Polacy szybko dogonią te
narody, które po 1945 mogły rozwijać się
normalnie. To będzie nowoczesna i bogata Polska z tradycyjnymi wartościami
i naszą narodową tożsamością.
Dziękuję za rozmowę
MAC

 Magister Wydziału
Humanistycznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
oraz Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
 Ukończył studia podyplomowe
w zakresie projektów UE i prawa
europejskiego UMCS oraz
rachunkowości i finansów KUL.
Ukończył studia doktorskie
z ekonomii w Kolegium Nauk
Społeczno-Ekonomicznych SGH.
 Sprawował nadzór właścicielski
nad spółkami publicznymi.
Samorządowiec wszystkich
szczebli. Sekretarz miasta. Radny
i członek zarządu powiatu. Radny
województwa lubelskiego.
 Obecnie poseł na Sejm RP oraz
wiceminister inwestycji i rozwoju.
 Lubi ciekawą książkę,
dobre towarzystwo i aktywność
fizyczną. Kilka razy przebiegł
maraton.

Statystyki

kadencji:

85

Posiedzenia sejmu ..........................
Wystąpienia
na posiedzeniach sejmu ...........

77
Interpelacje i zapytania ............. 37
Procentowy udział
w głosowaniach ..................

98,79

Przynależność do stałych
delegacji parlamentarnych
i grup bilateralnych .............................

3
Komisje (do lutego 2018) ...............2
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Dożynki powiatowe w Łęcznej
dok. ze str. 1
oraz złote „Gryfy” powiatu łęczyńskiego.
Do tegorocznego konkursu

zgłoszono 22 wieńce, które konkurowały o tytuł tego najpiękniejszego w dwóch kategoriach:
tradycyjnej i nowoczesnej. Jury
w składzie: Krzysztof Orlikowski, Monika Szalast, Marta Piwońska przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia: w kategorii wieniec tradycyjny: I miej-

sce – wieniec wykonany przez
Koło Gospodyń Wiejskich
w Ciechankach gm. Puchaczów;
II miejsce – wieniec wykonany
przez
Stowarzyszenie
Koła Gospodyń Wiejskich
w
Stoczku
gm. Spiczyn;
III miejsce –
wieniec wykonany przez
Koło Gospodyń Wiejskich w
Ostrówku
gm. Puchaczów.
W kategorii wieniec
współczesny:
I miejsce –
wieniec
wykonany przez Sołectwo
Jaszczów gm. Milejów;
II miejsce – wieniec wykonany przez Koło Aktywnych Kobiet w Turowoli
gm. Puchaczów;
III miejsce – wieniec wykonany
przez Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet w
Puchaczowie gm.
Puchaczów.
Równolegle
z
przebiegiem
uroczystości dby-

wała się Akcja Krwiodawstwa,
której partnerem było Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie. Spośród osób, które
postanowiły pomóc i oddać
krew potrzebującym rozlosowano upominki sponsorowane przez: CH „Wamex”
w Łęcznej, LW „Bogdanka”
S.A., „Edwanex” w Rossoszu, restaurację „Emocja”
w Łęcznej, hotel Secession
w Łęcznej, restaurację „Coun-

Remonty dróg w Łęcznej
Tuż przed pierwszymi powiatowymi dożynkami
w Łęcznej, które odbywały się na terenie stadionu
i w jego okolicach, zakończyły się prace na ulicy Pasternik. To ważna arteria w przemysłowo-sportowej części
Łęcznej. To także główna droga wyjazdu dla sprzętu
i strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Przebudowany 718 me- stała także zmieniona geotrowy odcinek drogi otrzy- metria drogi. Wzdłuż niej

try” w Kolonii Łuszczów. Nagrodę główną – rower, ufundowało Starostwo Powiatowe mał nową nawierzchnię powstały chodniki i nowe
w Łęcznej.
z betonu asfaltowego, zo- oświetlenie. Na przebudoR. Nowosadzki

Najpiękniejsze ogrody w gm. Cyców

Gmina Cyców zorganizowała konkurs „Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców”. Jego celem była promocja dziedzictwa
przyrodniczego, aktywizacja gospodarcza na rzecz zwiększenia
walorów krajobrazowych, rozbudzenie i pogłębianie zamiłowania
oraz szacunku dla przyrody i ochrona środowiska naturalnego.

Dożynki w gminie Cyców
W niedzielę 8 września
br. mieszkańcy gminy Cyców
podziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek
Gminno-Parafialnych.

Dożynki są ukoronowaniem całorocznego trudu pracy
rolników oraz dziękczynieniem
za zebrane plony. Uroczystości
z udziałem władz samorządowych, zaproszonych gości i
mieszkańców gminy rozpoczęły się mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza ks. kan.

Zbigniewa Szcześniaka. Uczestnicy mszy przemaszerowali w
korowodzie dożynkowym na
plac przy urzędzie gminy. Koro-

wód uświetniła kapela ludowa z
Żółkiewki oraz wieńce wykonane przez: Koło Gospodyń Wiejskich Barki-Adamów, KGW
Bekiesza, KGW Cyców, KGW
Głębokie,
KGW Janowica, KGW Małków, KGW
Świerszczów.
Starostowie dożynek:
Pani Agnieszka Bronecka
i Pan Andrzej
Stefański, przekazali bochen
chleba na ręce gospodarza
gminy - Wójta Wiesława Pikuły. Ofiarowany chleb jest
symbolem dostatku, szczęścia
i pomyślności, a zarazem szacunku dla natury. Wójt podzielił
się dożynkowym chlebem ze
wszystkimi uczestnikami Święta Plonów.
Na dożynkowych
stołach
nie
mogło zabraknąć specjałów
przygotowanych
przez
KGW: Barki-Adamów,
Bekiesza,
Cyców, Głębokie, Janowica,
Ludwinów i Małków.
Aura w tym roku była dla
nas łaskawa, mieszkańcy mogli

wę tej drogi gmina Łęczna
pozyskała z Funduszu Dróg
Samorządowych blisko milion złotych.
Trwa też remont innej
istotnej drogi w Łęcznej.
Ulica Gwarków naprawiana jest przez gminę Łęczna
w porozumieniu ze spółdzielniami
mieszkaniowymi. Gmina wyłoży 300
tysięcy złotych, a pozostały koszt około 170 tysięcy
złotych pokryją Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek
oraz SM Batory.
Mieszkańców ucieszą
zapewne nowe miejsca
parkingowe i odpowiednia wysokość drogi. Do tej
pory bowiem uszkodzenie
zderzaka lub miski olejowej podczas parkowania
samochodu na ul. Gwarków było częstym zjawiskiem.
W tegorocznej kolejce
do remontu znajduje się
jeszcze ulica Nadrzeczna. Ta także uzyskała dofinansowanie w ramach
rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych.
Kwota
dofinansowania to prawie
200 tysięcy złotych. Modernizacja drogi nastąpi do
końca 2019 roku.
Droga zostanie wykonana w technologii kostki
brukowej, zostanie także oświetlona. Całkowity
koszt prac szacowany jest
na 280 tysięcy złotych. Pełną cenę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.
BB

miło spędzić wieczór przy muzyce zespołu „Mało Znani”.
Gmina Cyców zaprezentowała się również na Dożynkach Gminno-Powiatowych
w Łęcznej.

rowodzie wieńców dożynkowych
gminę zaprezentowali przedstawiciele KGW z Bekieszy, Cycowa
i Małkowa. Pod naszym namiotem zagościły rękodzieła pań:
Teresy Bedynek, Kazimiery
Marcinek, Danuty
Parasion. Panie
z Kół Gospodyń
Wiejskich z Bekieszy, Cycowa,
Głębokiego, Ludwinowa i Małkowa serwowały
wykonane przez
siebie pyszności.
Na scenie Cyców
Na czele delegacji stanął wójt reprezentował zespół ŚwierszWiesław Pikuła. W barwnym ko- czowianki.

Przeglądu ogrodów dokonała niezależna komisja powołana przez wójta gminy Wiesława Pikułę, która zdecydowała o
przyznaniu I miejsca państwu Agnieszce i Pawłowi Arasimowicz, II miejsce pani Jadwidze Gargol, natomiast III miejsce
komisja przyznała pani Marii Wnuk.
G r a tulujemy
wszystkim
zwycięzcom i zachęcamy
do dbania
o zieleń wokół siebie.
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Brąz na Mistrzostwach Europy w Kickboxingu W klasie A, gr. Lublin III
W dniach 23-30 sierpnia w
węgierskim mieście Gyor odbyły się Mistrzostwa Europy
w Kickboxingu. W trwających
cały tydzień zawodach wzięło
udział 1991 zawodników z 39
krajów rywalizując w formułach planszowych oraz ringowych na bardzo wysokim poziomie sportowym.

Brązowy medal i tytuł II
wicemistrza Europy w Kickboxingu wywalczył Paweł Bielecki
ulegając w półfinale zawodnikowi z Irlandii. Jest to świetny
wynik młodego zawodnika i
pierwszy wywalczony medal Mistrzostw Europy dla Akademii.
Bardzo dobry pojedynek stoczył
Kacper Szymczuk przegrywa-

Wśród reprezentantów kadry
Polski znaleźli się także zawodnicy klubu sportowego Akademii
Sztuk Walki Go-Fight z Łęcznej
w składzie: Kacper Szymczuk,
Paweł Bielecki, Nikodem Dejko
oraz Kacper Głowienka.

jąc zaledwie dwoma punktami
z reprezentantem Irlandii. Dało
mu to 9 pozycję w rankingu medalowym. Nikodem Dejko i Kacper
Głowienka również walczyli z reprezentantami Irlandii i obaj uplasowali się na 9-tych miejscach.

20 września meczem
o godzinie 20:09 z Gryfem
Wejherowo (nawiązanie do daty
założenia klubu - przyp. red.)
klub zwieńczył świętowanie 40
lat działalności.
Wcześniej, bo o godzinie
17:00 rozpoczęła się msza
w intencji zespołu. Jak wspomniał
ksiądz Janusz Rzeźnik – jeszcze
tylu mężczyzn w kościele nie
widział. O godz. 18:30 rozpoczęła
się uroczysta gala na której
pojawili się działacze, byli prezesi,
zawodnicy,
samorządowcy
oraz wielu znamienitych gości.
Wręczono wyróżnienia i medale,
a zwieńczeniem wieczoru był
zwycięski mecz Górnika Łęczna
nad Gryfem Wejherowo.

Jak to się zaczęło?
20 września 1979 roku
z inicjatywy pracowników
Kombinatu
Budownictwa
Górniczego Wschód powstał
GKS Górnik Łęczna. Grupa
byłych piłkarzy z różnych stron

Polski (Zagłębie Miedziowe,
Dolny
i
Górny
Śląsk,
Lubelszczyzna)
postanowiła
zorganizować drużynę piłki
nożnej i zgłosić ją do rozgrywek
ligowych. Pierwszą utworzoną w
klubie sekcją była piłka nożna.
Zgłoszona do rozgrywek drużyna
występowała w sezonie 1979/80
w lubelskiej klasie B. Pod wodzą
trenera Andrzeja Zacharego
zdobyła
pierwsze
miejsce
awansując do klasy A. Kolejny
rok to następny sukces drużyny.
Drugie miejsce promowało
drużynę do klasy okręgowej.
Sezon 1981/82 to występy
drużyny w klasie okręgowej.
Górnik zajął w lidze szóste miejsce.
Identyczna sytuacja powtórzyła się
w następnym
sezonie,
k i e d y
teoretycznie
pewny awans
do III ligi
wyślizgnął
się Górnikowi z rąk
w ostatniej
minucie
meczu na rzecz Stali Poniatowa.
W
roku
1983
nastąpiła
reorganizacja ligi. Górnik znalazł
się w międzyokręgowej lidze
lubelsko-zamojskiej. Po sezonie
drużyna zajęła pierwsze miejsce
w grupie, które nie dało jej

Górnik Łęczna (drużyna
żeńska) po 7 kolejkach o mistrzostwo ekstraligi ma rozegrany jeden
mecz mniej. W 6 meczach piłkarki
odniosły sześć zwycięstw. Z dorobkiem 18 punktów zajmowały
w tabeli 2. miejsce. Punkt więcej
miał Medyk Konin, mając rozegrany jeden mecz więcej. Imponuje liczba strzelonych bramek przez
Górnik 33 przy tylko pięciu straconych. W klasyfikacji strzelczyń
z 13 trafieniami prowadzi Ewelina
Kamczyk, 8 trafień zaś na swoim
koncie ma Nikola Karczewska. O
sile Mistrza Polski boleśnie prze-

konał się beniaminek ekstraligi
Rolnik Biedrzychowice, który w
siódmej serii gier uległ na własnym boisku naszym piłkarkom
0:13. Pojedynek, który zelektryzuje kibiców odbędzie się 16 lub
17 listopada, wówczas w Koninie
Medyk (Wicemistrz Polski) podejmie Górnika (Mistrz Polski).
Górnik II Łęczna – w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi,
grupa lubelska, rezerwy trenowane przez Jacka Fiedenia zajmują
w tabeli po ośmiu meczach dziesiąte miejsce, mając w dorobku
dziewięć punktów. Drużyna dotychczas zanotowała 3 wygrane i
5 przegranych. Jest prawdziwym

40 lat Górnika Łęczna

Piłkarski raport

Po spadku milejowian
z klasy okręgowej w poprzednim sezonie, powiat łęczyński
nie ma swojego przedstawiciela
w tej klasie rozgrywkowej. Wielka szkoda, gdyż niewątpliwie
w Milejowie jest zapotrzebowanie na piłkę na wyższym poziomie niż klasa A. Obecnie trzy
nasze drużyny grają o mistrza
klasy A, grupa Lublin III.
Drużyna z Cycowa ma na
koncie dziesięć punktów (trzy
zwycięstwa, remis). Po 6 meczach plasował się w tabeli na
piątej pozycji. Cycowianie zaczęli od zimnego prysznica.
W pierwszym meczu przegrali
na wyjeździe z Piaskovią Piaski
3:0. Przeciwnik to spadkowicz
z klasy okręgowej. W dwóch kolejnych meczach Błękit odniósł
pewne zwycięstwa pokonując
najpierw na wyjeździe Piotrcovię
Piotrków 3:0, następnie w Cycowie LKS Biskupice 4:1.
Punkt mniej niż Błękit ma
Ludwiniak, który prawie na pół-

metku rundy jesiennej zajmował
w tabeli jedno miejsce niżej niż
klub z Cycowa (6.). W sześciu
grach ludwinianie 3 razy wygrywali tyleż razy przegrywając.
Zaczęli nowy sezon znakomicie, notując 2 zwycięstwa. Na
inaugurację jesieni zwyciężyli
w Ostrowie Lubelskim miejscowy Tajfun 2:1. W pierwszym
meczu w Ludwinie pewnie bo
4:0 zwyciężyli Krzczonovię
Krzczonów.
W trzej kolejce Ludwiniak
doznał pierwszej porażki, uległ
minimalnie bo 1:2 w Piaskach
Piaskovii. Mecz, który zelektryzował kibiców odbył się w
piątej kolejce. W niej to doszło
do pierwszych w tym sezonie
piłkarskich derbów powiatu łęczyńskiego. W Ludwinie
naprzeciw siebie stanęły jedenastki Ludwiniaka i Błękitu.
Była to prawdziwa piłkarska
uczta, jednak tylko dla kibiców
miejscowych. Cycowianie zechcą zapomnieć jak najszybciej

1 września w Spiczynie
odbyły się uroczystości związane ze 110. rocznicą działalności
strażaków ochotników w tej
jednak awansu. Druga w tabeli gminie. Były odznaczenia, przeStal Kraśnik uzyskała taki sam mówienia a na koniec zabawa.
dorobek punktowy, jednak w
klasyfikacji końcowej liczył się
bilans bezpośrednich spotkań
obu drużyn, a ten był identyczny.
Sprawę
rozstrzygnął
PZPN
wyznaczając spotkanie barażowe.
Przez kolejne lata Górnik
Łęczna
przynosił
wiele
powodów do radości, ale i do
smutku. Największym sukcesem
był awans do ekstraklasy w
2003 roku. Był to okres kiedy
stadion wypełniał się po ostatnie
miejsce, a na mecze zjeżdżali
Impreza rozpoczęła się o
kibice z całego województwa.
Kupienie biletu wymagało godzinie 11:00 zbiórką na parcałonocnego stania w kolejne kingu przed kościołem p.w. św.
z termosem herbaty pod pachą. Anny w Kijanach. Pół godziByły też czasy smutku i kary za ny później odprawiona została
handlowanie meczami. Górnik msza święta.
Łęczna był jednym z zespołów
ukaranych najbardziej. Klub
borykał się też ze stratą
wizerunkową po zmianie nazwy
i przenosinach rozgrywek do
Lublina, ale to już za klubem
zielono-czarnych.
Pozostał
jedynie dług, który ciągnie się
od lat, ale pod wodzą nowych
zarządzających
z
każdym
rokiem się zmniejsza.
Później nastąpił przemarsz
Obecnie zespół występuje
w II lidze czyli trzeciej klasie i złożenie wieńców pod pomnirozrywkowej,
ale
będąc kiem upamiętniającym poległych
aktualnie liderem rozbudza oraz przy tablicy OSP w Spiczynadzieje na awans do I ligi, nie. O godz. 14:00 odbył się uroco na 40-lecie klubu byłoby czysty apel przy Szkole Podstawowej w Spiczynie. Był przegląd
wspaniałym prezentem.
BB pododdziałów, podniesienie flagi
państwowej, wręczenie odznapoligonem doświadczalnym, gdyż czeń i wyróżnień związkowych,
jest ogromna rotacja w składzie, okolicznościowe
wystąpienia
związana z delegowaniem piłka- oraz poczęstunek.
rzy z pierwszej drużyny. Wiadomo
O początkach działania w
jak ich jest więcej to i wynik jest Spiczynie strażaków ochotników
lepszy gdyż opiekun zielono-czarnych ma większe pole manewru. Z
trzech zwycięstw najwyższe nasz
zespół zanotował w kolejce szóstej, pokonując na własnym boisku
7:1 Unię Hrubieszów. W kolejnym
meczu domowym Górnik piątego
lub szóstego października podejmie Lewart Lubartów, który po 8.
serii gier z dorobkiem 22 punktów
otwierał ligową tabelę na IV froncie rozgrywek.
Mariusz Łagodziński

można mówić od momentu kiedy
jeden z mieszkańców miejscowości – Zygmunt Gregorowicz,
za 100 rubli ufundował ręczną
sikawkę, specjalistyczną drabinę oraz kilka bosaków i tłumic.

Cała czwórka zasługuje na
wielkie brawa. Aby zakwalifikować się do kadry narodowej
musieli zdobyć tytuł mistrza lub
wicemistrza Polski w Kickboxingu. Trenując przez cały rok
pod okiem trenerów kadry, mieli
szansę otrzymać powołanie na
Mistrzostwa Europy. Praca, którą włożyli podczas przygotowań
była ogromna, ale jej efekty są
widoczne. Poziom umiejętności
w walkach pointfighting łęczyńskich zawodników zbliża się do
poziomu europejskiego. Udział w
mistrzostwach dał chłopcom możliwość zdobycia ogromnego doświadczenia ale także był nagrodą
i niezapomniana przygodą. To
również olbrzymi sukces trenerów
Akademii: Dawida Szewczyka
i Tadeusza Wesołowskiego, którzy włożyli wiele serca i wysiłku
w fizyczne i mentalne przygotowanie swoich podopiecznych.
Wszystkich, którzy chcieliby
przeżyć swoją przygodę ze sportami walki zapraszamy na zajęcia do
SP nr 4 w Łęcznej w każdy wtorek
i czwartek, w godz. 16-19,30.
Pierwszy trening gratis! Treningi dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zapisy pod nr tel.
794171278.
E. Szostakiewicz

ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna
tel. dział reklamy: 602 811 876, 602 406 545, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: redakcja@e-pojezierze.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

o tym meczu, bowiem przegrali
go aż 5:0.
Trzeci przedstawiciel powiatu łęczyńskiego milejowski
Tur, jak przystało na nazwę drużyny jak dotychczas miażdży
przeciwników. Lider tabeli jako
jedyna drużyna nie doznał porażki. W sześciu meczach piłkarze
grającego trenera Karola Kurzępy (bramkarz) wygrali pięć razy,
raz remisując. W pierwszych
dwóch meczach Tur wygrywał
5:2 (u siebie z Victorią Rybczewice) i 6:1 (na wyjeździe z Perłą
Mełgiew). W kolejnych trzech
meczach zespół z Milejowa znów
wygrywał. Zanotował bowiem
trzy zwycięstwa (z Rohland Tuszów 5:3 (d), GLKS Głusk 3:1
(w), Piotrcovią Piotrków 1:0
(d)). Pierwsze punkty Tur stracił
w szóstej kolejce, wówczas zremisował w Milejowie z Traweną Trawniki 2:2. Do kolejnych
derbów powiatu łęczyńskiego
dojdzie 19 lub 20 października.
Wówczas w Milejowie Tur podejmie Błękit Cyców.
M. Łagodziński

W Spiczynie świętowali rocznicę

Na tej bazie sprzętowej powstała
zorganizowana Straż Ogniowa
w Spiczynie.
Pierwszym większym wyzwaniem, z którym musieli
zmierzyć się strażacy ze Spiczyna były pożary
wsi
Charlęż,
Spiczyn, Zawieprzyce, Jawidz,
Stawek, Januszówka, które
w wybuchły w
1914 roku w
wyniku
walk
wojsk rosyjskich
z oddziałami sojuszu Niemiec i Austro-Węgier.
Niestety działania strażaków były
mało skuteczne. Głównie z powodu gęstej zabudowy drewnianych,
krytych strzechą budynków,
spaliła się większość gospodarstw.
Kolejny
duży
pożar,
który ogarnął
w 1921 roku
fabrykę cykorii

Redaguje zespół:
Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), Tomasz Pastuszak
(sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Mariusz Łagodziński
(dział sportowy), Grzegorz Kuczyński.

w Zawieprzycach miał tragiczne skutki. Ogień przenosił się
błyskawicznie napędzany silnymi podmuchami wiatru, tak
ze spaliła się cała wieś po lewej
stornie drogi do Kolonii Zawieprzyce. Nie pomogła druga
sikawka i beczka na wodę ufundowane przez gminę, oprócz
dużych
strat
materialnych,
w tym pożarze zginęło dziewięcioro mieszkańców wsi.
DodzisiajstrażacyzeSpiczyna
pamiętają też 19 marca 1926 roku,
kiedy to wybuchł pożar w pałacu
w Kijanach. Szkoła rolnicza
w Kijanach spłonęła niemal
cała, a życie straciło dwóch
strażaków
(Bolesław
Kłos
i Jan Szalast), którzy starali się
uratować książki ze szkolnej biblioteki.
W ponad 100-letniej historii strażaków ochotników
ze Spiczyna było jeszcze
wiele akcji gaszenia pożarów, później też ratowania ofiar wypadków drogowych, ale również w czasie
II wojny światowej walka
z okupantem w szeregach miejscowych oddziałów partyzanckich. Obecnie OSP Spiczyn
jest włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a na wyposażeniu ma
dwa wozy bojowe i wiele innego potrzebnego specjalistycznego sprzętu.
Ryszard Nowosadzki

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach, wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej,
al. Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Historia przystępnie opowiedziana
Książka „Zapobiec klęsce...” jest analizą tworzenia Wojska Polskiego w niepodległej Polsce, przygotowań II Rzeczpospolitej do wojny jak i jej przebiegu w pierwszej fazie działań. Pokazuje co się naszym przodkom udało w tym zakresie
i co niestety sknocili. Praca nie skupia się tylko na samej armii, ale
daje również obraz szerszych działań, w sferze gospodarki, finansów i organizacji zaplecza. Czego
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano,
kogo nie chciano słuchać, by lepiej
przygotować polską armię do nadciągającej wojny – na te i inne pytania
znajdą Czytelnicy odpowiedź właśnie
w książce „Zapobiec klęsce ...”. Fragment pracy pokazuje, jak mogłyby
wyglądać działania bojowe, gdyby wprowadzono najlepsze pomysły na reformę polskiej armii.

Książka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostatnie 80 egzemplarzy wydania. Obecna na pewno w: aros.
pl, bonito.pl, czytam.pl, motyleksiazkowe.pl, taniaksiazka.
pl.i innych.

Na portalu Historykon.pl
można znaleźć artykuły oparte na książce.

ogłoszenia drobne

Kupię działkę budowlaną lub
dom do remontu w Łęcznej. T:
605 231 439
Sprzedam nową wersalkę 350 zł
i nowy tapczan 290 zł. Miejscowość
Kolonia Białka. T: 509 943 317
Sprzedam działkę rolno-budowlaną (65a) wieś Brzeziny przy drodze
Łęczna-Cyców. Wszystkie media,
domek letniskowy dwa garaże. Bardzo dobry dojazd z dwóch stron drogą asfaltową. Możliwość podziału
działki na pół. Cena do uzgodnienia.
Tel. 887 674 262
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną(40ar) ul. Cegielniana Cena
do uzgodnienia. Tel. 883 727 913
Sprzedam działkę budowlaną
w Łęcznej o pow. 550m2 położoną
w pobliżu starostwa powiatowego i ul. K.Wyszyńskiego. Cena do
uzgodnienia. Tel. 602 236 698

Wynajmę garaż o wym. 3x6m
przy ul. Piłsudskiego w Łęcznej
(blisko Domu Handlowego Dzik)
Tel. 508 581 214
Kupię malowniczo położoną
działkę pod budowę domu, chętnie nad rzeką lub przy lesie. Okolice Łęcznej, Milejowa, Kijan.
Tel. 692 535 366
WGN Biuro Nieruchomości
w Łęcznej. Skutecznie sprzedajemy. Zadzwoń! tel. 513 686 864
Mieszkanie M-3, 52 m2, 4 p.,
po gruntownym remoncie. Zabudowa kuchenna w cenie. Meble
pokojowe do uzgodnienia. Cena
235 tys. Tel. 513 686 864
Dom, 96 m2, rok budowy 2013,
działka 30 ar, z możliwością podzielenia na 2 działki, gotowy plan
i wyprowadzone przyłącza pod budowę drugiego domu. Garbatówka.
Cena 340 tys. zł. tel. 513 686 864

PSE wspiera gminy
Cztery gminy z powiatu
łęczyńskiego realizują projekty w ramach konkursu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje
otoczenie”. Projekty wsparte
przez PSE są wykonywane w
gminach Spiczyn, Łęczna, Puchaczów i Cyców.
Konkurs „WzMOCnij swoje
otoczenie” to inicjatywa Polskich
Sieci Elektroenergetycznych krajowego operatora systemu
przesyłowego. Jego celem było
wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją
życia społecznego i kulturalnego
oraz finansowe wsparcie w ich
wdrożeniu, w gminach na terenie
których jest zlokalizowana lub
budowana infrastruktura przesyłowa PSE. A na przykład na terenie gminy Łęczna PSE realizują
projekt inwestycyjny budowy
linii 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa, który wzmocni
bezpieczeństwo
energetyczne
i niezawodność dostaw energii
w południowo-wschodniej części kraju.
Dzięki akcji PSE w Szkole
Podstawowej w Jawidzu (gm.
Spiczyn) realizowany jest projekt „Plac Zabaw: Bezpieczny,
Aktywizujący, Wesoły”. Dzięki
temu powstaje pierwszy tego
typu obiekt w Jawidzu, który
będzie sprzyjał rozwojowi dzieci oraz integracji mieszkańców.
W Łęcznej beneficjentem
jest tutejsze „Centrum Kultury”.
Już w październiku sala teatralnokinowa CK zostanie wyposażona

w nowoczesny sprzęt multimedialny do projekcji filmów – bezprzewodowy projektor z ekranem, reflektory, mikrofony oraz
nagłośnienie. Placówka otrzyma
także nowe fotele z oparciami
oraz kilkadziesiąt krzeseł. Projekt
zakłada wykorzystanie nowego
wyposażenia podczas otwartych
spektakli teatralnych i pokazów
filmowych dla lokalnej społeczności, już od sezonu 2019/2020.
Zgodnie z projektem skorzystać
ma z niego ok. 2 tysięcy mieszkańców rocznie. Mamy nadzieję,
że tak będzie, zobaczymy ciekawe filmy a może nawet jakieś
przedstawienia teatralne, a obiecywana frekwencja nie powstanie tylko w wyniku np. emisji tak
ambitnych produkcji jak odcinki
„M jak miłość”.
W Puchaczowie dzięki projektowi „Wzmacniamy swoje
otoczenie – zdrowo, aktywnie
i bezpiecznie w gminie Puchaczów” powstaje nowa infrastruktura sportowa przy boisku
(postawienie wiaty rowerowej
i miejsc postojowych dla rowerów przy orliku), co ma podnieść jakość życia i integrację
społeczności. W gminie Cyców
dzięki projektowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Razem, zdrowo, rozwojowo” tworzona jest siłownia na
świeżym powietrzu na terenie
ośrodka. Ma to pozwolić na
aktywizację młodzieży wykluczonej i wyrabianie zdrowych
nawyków związanych z aktywnością sportową.
nor

Giganci programują w Łęcznej
21 września w Łęcznej
na ulicy Jawoszka odbyły się
warsztaty dla dzieci i młodzieży Koduj z Gigantami. Organizatorem tej ogólnopolskiej
akcji była największa w Polsce
szkoła programowania „Giganci Programowania”.
W warsztatach uczestniczyło
prawie 60 osób w grupach 7-9 10-12
oraz 13-18 lat. Patronat honorowy
wydarzenia objął burmistrz
Łęcznej Leszek Włodarski,
a patronat medialny redakcja
miesięcznika Pojezierze. W
skali ogólnopolskiej patronat
honorowy nad wydarzeniem
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Cyfryzacji.
Program nauczania
jest nastawiony na efektywną naukę programo-

wania oraz stymulację rozwoju,
logicznego myślenia i pobudzania kreatywności uczestników.
Uczeń zapisując się na zajęcia
na poziomie początkującym, ma
przed sobą całą ścieżkę edukacyjną, którą może kontynuować
do czasu podjęcia studiów.
Zajęcia startują już 1 października.
red

Łęczna boi się kolorów,
chce być szarym miastem?
Od kilku tygodni trwa akcja dziergania stroju dla łęczyńskiego dzika zorganizowana
przez klub koronkarek działających przy Centrum Kultury
oraz przy wsparciu MOPSu i
Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Organizatorom chodziło wyłącznie o dobrą zabawę i aktywizację, ale dla niektórych to za
dużo, doszukują się podtekstów
i niszczą pracę prząśniczek.
W czwartek 12 września
odbyło się drugie otwarte spotkanie w okolicach dzika. Podczas
pierwszego odyniec został ubrany
w skarpetki, tym razem strój został
uzupełniony i zamienił się w kompletny, składający się z kolorowych
kwadracików, kombinezon.
Na wspomnianym spotkaniu ponownie pojawiło się blisko
30 kobiet, większość stanowiły
osoby nowe, które o akcji dowiedziały się z plakatów i ogłoszeń
w internecie. Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania.
Na miejsce wiele kobiet
przychodzi nie tylko z własnymi
drutami i szydełkami, ale także
dziećmi i wnukami. Wolontariuszki z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zadbały o to,
żeby w czasie tworzenia elementów stroju dla dzika, dzieci miały
odpowiednią opiekę.
- To jest cudowne, trzy lata
zbierałyśmy się żeby wyjść z naszym „dzierganiem” na zewnątrz,
a w momencie w którym się na to
zdecydowałyśmy wszyscy okazali
się przychylni i otwarci, podchodząc do pomysłu na wesoło mówi Monika Kotlarz-Koza jedna z inicjatorek zrobienia stroju
dla łęczyńskiego dzika.
- W Łęcznej inicjatywy oddolne coraz częściej wychodzą
na światło dzienne. Mamy
mnóstwo mieszkańców ze
świetnymi pomysłami i
energią do działania, co
bardzo nas cieszy - mówi
Grzegorz
Kuczyński
rzecznik prasowy urzędu.
Bez wahania zgodziliśmy
się pomóc organizatorkom akcji w jej rozpropagowaniu i zakupie włóczki, bo ciekawe inicjatywy zawsze
mogą liczyć na wsparcie - dodaje
Kuczyński.
W ostatniej akcji dziergania
najmłodsza uczestniczka miała
10 lat, a najstarsza 89. Pojawiło
się także dwóch pierwszych szydełkujących mężczyzn w tym,
przypominający sobie fach, burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
- Ostatni raz szydełkowałem w
szkole, ale pod ręką tak doświadczonych uczestniczek, szybko sobie
przypomniałem zasady i nawet
wydziergałem bransoletkę - śmieje
się burmistrz Leszek Włodarski.
Niestety to co wiele osób
uznało za wspaniały pomysł
na aktywizację kilkudziesięciu,

najczęściej starszych kobiet,
które z dziergania czerpały satysfakcję, kogoś innego zdenerwowały. W internecie pomiędzy
pochlebnymi
komentarzami
o społecznej akcji pojawiały się
także te sugerujące w ubieraniu
odyńca ukryte działania LGBT
i inne seksualne rewolucje. Niektórzy mimo, że strój dzika był
wykonywany z kwadracików
doszukiwali się na nim pasków
tęczy (sic!) i zboczeń.
- Nic z tych rzeczy! strój jest
kolorowy, bo miał być wesoły, zabawny, przyjazny dla dzieci, które
najczęściej robiły sobie przy nim
zdjęcia – mówią organizatorki.
Żadna z nas, a w większości jesteśmy dorosłymi kobietami, matkami
i babciami z tradycyjnych rodzin,
nie przemyca żadnej ideologii! Robimy to, bo mamy dystans, uważamy, że miasto może być kolorowe,
a nie smutne i szare. Już dwukrotnie naprawiałyśmy materiał na
odyńcu i jak trzeba będzie zrobimy
to ponownie, bo większość łęcznian
jest rozsądnych.Mamy nadzieje,
że po tym tekście przekonamy też
wandali, którzy niszczyli owoc naszej pracy.
BB
OD REDAKTORA: Chociaż
mnie osobiście pomysł ubierania
dzika w buciki i wdzianko wydaje się nieco infantylny, to jeśli
sprawia on przyjemność i daje
szansę na integrację jakiejś grupy
mieszkańców miasta, to trudno
być przeciwko. Może właśnie
w szarej codzienności, pełnej
hejtu i nienawiści, takich zwariowanych i prostych gestów
właśnie brakuje? Może kolorowe
wdzianko dla dzika jest takim nieuświadomionym poszukiwaniem
radości i niezgody na przaśność,
takim jak w latach 80-tych było

rozdawanie deficytowego za komuny papieru toaletowego przez
Pomarańczową Alternatywę?
Natomiast doszukiwanie się
LGBT w każdym użyciu żywych
kolorów z tęczy, świadczy o złej woli,
albo o posuniętym oszołomstwie.
Widać spiskowe widzenie świata, doszukiwanie się inspiracji LGBT nawet
wśród mam i babć – jakie przeważały wśród dziergających pań, jest dla
autorów negatywnych wpisów ważniejsze od prawdy i świadczy o braku
samodzielnego myślenia. Może jutro
zaproponują ustawowy zakaz używania razem kolorów występujących
w tęczy? Oby nie rzucali kamieniami
w tęczę na niebie. Ktoś może dostać
rykoszetem.

