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„Wygrali” przed wyborami
W sześciu okręgach wyborczych w gminie Spiczyn i Puchaczów kandydaci na radnych gminnych nie będą mieli konkurencji.
Oznacza to funkcję z automatu.
W gminie Spiczyn taka sytuacja będzie miała miejsce w okręgu
„3” obejmującym miejscowości
Ludwików i Stawek. Najwięcej
radnych, bo na 15 wybieranych, aż
5 zostanie radnymi bez głosowania
w gminie Puchaczów. Dotyczy to
okręgów wyborczych „6” – Nadrybie Wieś, „8” - Bogdanka, „11”

Piekiełka ciąg dalszy
Mariusz Fijałkowski, kandydat na radnego, ubiegający
się jednocześnie o fotel burmistrza Łęcznej wniósł do Sądu
Okręgowego w Lublinie wniosek o wydanie orzeczenia w
trybie wyborczym w stosunku
do Grzegorza Kuczyńskiego,
autora tekstu „Nasze małe
piekiełko”, opublikowanego w
208 wydaniu Gazety Regionalnej Pojezierze. Autorowi tekstu zarzucił generalnie biorąc
„naruszenie dóbr osobistych
poprzez sformułowanie nie-

- Puchaczów: ul. 1 Maja, ul. Cicha,
ul. Dolna, ul. Krótka, ul. Krzychowca, ul. Leśna, ul. Lubelska, ul. Mickiewicza, ul. Podwale, ul. Rynek,
ul. Senatorska, ul. Skoczylasa, ul.
Tysiąclecia, „13” - Stara Wieś i Turowola Kolonia, „14” - Wesołówka
i Jasieniec.
W dosyć komfortowej sytuacji jest też sam wójt Puchaczowa. Adam Grzesiuk, wieloletni
włodarz gminy, też nie ma ani
jednego konkurenta.
dok. na str. 3

Krok bliżej ku elektrowni

prawdziwych twierdzeń”. Sąd
wniosek oddalił.
Uzasadnienie wyroku liczy jedenaście stron i szkoda
miejsca w gazecie na cytowanie chociażby jego części. Dla
całej sprawy istotny jest jednak
moim zdaniem jeden akapit z
uzasadnienia: W ocenie Sądu
autor publikacji Grzegorz
Kuczyński opisał i ocenił jego
kontakty i relacje z wnioskodawcą, przez co poddał je
osądowi społecznemu.
dok. na str. 3

Koncern GDF Suez po wielu
miesiącach oczekiwania i uzupełniania przedłożonych dokumentów otrzymał najważniejszy
z nich, czyli decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia wydaną przez
burmistrza Łęcznej. Jest on pozytywna. W przyszłości zakład
będzie miał moc energetyczną
klasy 500MW i powstanie w
Starej Wsi k. Łęcznej.
Firma energetyczna od początku mogła liczyć na przychylność władz samorządowych.
- Jesteśmy gotowi wydelegować

i opłacać pracownika jeśli tylko
będzie taka potrzeba. Budowa
elektrowni to priorytet – mówił
już kilka lat temu Teodor Kosiarski. Przedstawiciele koncernu
byli częstymi gośćmi w Łęcznej.
Najpierw toczyli spór z PGE
(grupa planowała budowę koło
Puchaczowa), a później rozpoczęły się wykupy gruntów. Firma
pod budowę elektrowni wykupiła
blisko 30 hektarów ziemi. Rolnicy chętnie ją sprzedawali, bo
mogli zarobić nawet 15-krotność
normalnej rynkowej wartości.
dok. na str. 2

Samorząd dla ludzi

Dlaczego kandyduje Pani na Wójta Gminy Spiczyn?
Myślę, że mieszkańcy oczekują zmian. Samorząd powinien być
dla ludzi, a nie odwrotnie. Moje założenia skupiają się między innymi
na poprawie komunikacji, chcę abyśmy
wspólnie podejmowali kluczowe decyzje. Jeśli wygram, zamierzam skupić
się m.in. na rozbudowie infrastruktury
drogowej, wspieraniu istniejących Stowarzyszeń i Fundacji i pomaganiu im
w aplikowaniu o unijne środki. Teraz
jest dobry czas, Unia Europejska znów
odkręca nam kurek z pieniędzmi, trzeba
pomyśleć o konkretnych projektach.
Wiele z nich przeszło nam koło nosa albo
realizacja ich nie przebiegła pomyślnie.
Chcemy to zmienić. Jeśli zajdzie taka
potrzeba Gmina zaciągnie kredyt z przeznaczeniem na inwestycje. Tak radzi sobie zdecydowana większość z
korzyścią dla mieszkańców. Możemy także współpracować z innymi
gminami, dzięki czemu wiele przedsięwzięć uda nam się zrealizować
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Kim są Pani kandydaci do rady gminy?
-KWW Przyjazna i Aktywna Gmina tworzą mądrzy, pełni energii
ludzie. Pragnę, aby zostali wybrani w tych wyborach, ponieważ zależy
im na sukcesie naszej Gminy.
Z czego jest Pani najbardziej dumna?
- Najbardziej? Myślę, że z mojej rodziny. W rodzinie siła, w moich działaniach bardzo mnie wspierają, oczywiście ich zdanie było decydujące zanim
podjęłam decyzję o ubieganiu się o stanowisko Wójta Gminy Spiczyn.
Czego mogę Pani życzyć na zakończenie naszej rozmowy?
- Chciałabym, żeby mieszkańcy przyszli do wyborów, postawili
na zmiany, zdecydowali o swojej przyszłości, oddali swój głos mądrze
i świadomie. Razem możemy więcej.

Były policjant oskarżony
Witold B. było policjant z
Łęcznej, który śmiertelnie potrącił 19-letnią dziewczynę na
przejściu dla pieszych w Wólce
Lubelskiej, a później uciekł
z miejsca zdarzenia usłyszał
zarzuty.
Akt oskarżenia wobec
27-letniego mężczyzny trafił
do Sądu Rejonowego LublinWschód. Zarzuty usłyszała też
żona byłego policjanta. Razem
z nim mataczyła w sprawie i
zacierała ślady.
Sprawca wypadku chciałby
dobrowolnie poddać się karze.
Proponuje karę 4 lat więzienia
i gotów jest zapłacić 15 tys. zł
zadośćuczynienia rodzinie ofiary
i 2 tys. zł nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i

Pomocy Postpenitencjarnej oraz
podporządkować się zakazowi
prowadzenia pojazdów na 6 lat.
Jego żona 25-letnia Monika B.
chce dla siebie kary 1,5 roku w
zawieszeniu na 5 lat oraz grzywny i nawiązki w wysokości 4,5
tysiąca złotych.
Do wypadku doszło w Wólce Lubelskiej. 19-latka została potracona przez samochód.
Sprawca śmiertelnego wypadku
uciekł. Jego ustalenie zajęło kilkanaście dni. Prokuratura uznała,
że B. jechał z nadmierną prędkością, około 55-60 km na godzinę,
nie zachował ostrożności i nie
zwolnił przed dobrze oznakowanym przejściem, a także nie
hamował.
Grzegorz Kuczyński
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KRONIKA
Pożar w Łysołajach
24 października o godz. 14,38
łęczyńscy strażacy zostali zawiadomieni o pożarze budynku
mieszkalnego w Łysołajach gm.
Milejów. Na ratunek ruszyło aż 6
zastępów straży pożarnej: 2 zastępy z KP PSP w Łęcznej oraz 4 jednostki OSP. Na miejscu zdarzenia
stwierdzono, że pali się budynek
mieszkalny (budynek składał się
ze starej części drewnianej oraz
nowej murowanej). Pożarem objęta była drewniana część budynku
oraz cały dach. Podjęto gaszenie
pożaru, a równocześnie ratownicy
w aparatach ochrony dróg oddechowych ratowali mienie z budynku (meble, sprzęt RTV, kanapy).
Pożar ugaszono i przeprowadzono
prace rozbiórkowe ściany, komina
oraz części dachu grożącej zawaleniem. Akcja ratowniczo-gaśnicza
trwała 2 godziny 55 min., wzięło
w niej udział 23 ratowników oraz
pogotowie energetyczne i policja.
Przemoc w sieci
Łęczyńscy policjanci odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie. Temat
spotkania dotyczył przede wszystkim agresji, przemocy i cyberprzemocy. Przypomniane zostały
konsekwencje prawne negatywnych zachowań oraz przybliżono
środki wychowawcze stosowane
przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Uczniom wyjaśniano pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej
przejawów oraz kiedy za swoje
czyny odpowiada się jako nieletni,
a kiedy już jako dorosły. Dzieciom
podano przykłady najczęściej
popełnianych negatywnych zachowań przez rówieśników zarówno w
szkole jak i poza nią. Omówiono
zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu. Podkreślano korzyści
jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i sieci. Zaznaczali, że anonimowość w Internecie
jest tylko pozorna. Przestrzegali
również młodych ludzi przed
konsekwencjami wynikającymi z
popełniania czynów zabronionych
za pomocą środków przekazu.
Sprawca wypadku
poszukiwany
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego, do którego doszło
23 października przed godz 3
rano w Starościcach gm. Milejów.
80–letnia mieszkanka gm. Milejów
została potrącona przez nieustalony dotychczas pojazd. Kierujący
autem uciekł z miejsca zdarzenia
nie udzielając pomocy poszkodowanej. Piesza z obrażeniami ciała
została przewieziona do szpitala w
Łęcznej. Osoby, które były świadkami bądź posiadają informację na
temat tego zdarzenia proszone są
o kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łęcznej pod nr tel. 81 752
72 10, 997, 112.
Potrójna kolizja
Do kolizji trzech samochodów
osobowych doszło 23 października
po godz. 6 rano w Trębaczowie
gm. Łęczna. Jedna osoba zdarzenia
została poszkodowana - zajął się
nią personel medyczny karetki
pogotowia.

www.e-pojezierze.pl

ZDARZEŃ
Kontrole na drogach
W sobotę 18 października
na drogach powiatu łęczyńskiego
policjanci przeprowadzili działania
pod nazwą ,,Stop agresji na drodze”.
Policjantów z Łęcznej wspierali
funkcjonariusze z Lubartowa. Głównym celem prowadzonych działań
była poprawa stanu bezpieczeństwa
na drogach. Przy wykorzystaniu
nowoczesnych urządzeń AlcoBlow w ciągu kilku sekund każdy
zatrzymany do kontroli kierujący
był sprawdzany na zawartość alkoholu. Podczas prowadzonych
działań skontrolowano łącznie
ponad 500 kierujących. Policjanci
ujawnili dwóch amatorów jazdy
na podwójnym gazie. Nałożono 15
mandatów karnych za wykroczenia
drogowe – przekroczenia prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie,
zatrzymano 4 dowody rejestracyjne
oraz 2 prawa jazdy.
Ponadto w Zofiówce policjanci zauważyli trzech pieszych,
którzy poruszali się po zmierzchu,
poza terenem zabudowanym bez
wymaganych elementów odblaskowych. Za brak odblasków zostali
ukarani mandatami karnymi.
Niestety nie obyło się bez
wypadku drogowego do którego
doszło po godz. 18.00 w miejscowości Stara Wieś gm. Puchaczów.
Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że kierujący pojazdem
marki Volvo w terenie zabudowanym potrącił pieszego, który
przechodził przez jezdnię. 43–letni
pieszy, mieszkaniec gm. Puchaczów
ubrany był w ciemne obranie. Mężczyzna z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala w Łęcznej.
Kierujący, 72–letni mieszkaniec gm.
Puchaczów był trzeźwy.
Trzeźwy poranek?
20 października na terenie
powiatu łęczyńskiego policjanci
przeprowadzili działania pod nazwą ,,Trzeźwy poranek”. Podczas
trwającej od godz. 5.00 do 8.00
akcji skontrolowano 155 kierujących. Niestety dwóch kierowców
zdecydowało się na podróż na
podwójnym gazie.
Dzisiaj rano w ramach akcji
„Trzeźwy poranek” policjanci z łęczyńskiej komendy przeprowadzili
wzmożone kontrole kierujących.
mundurowi skontrolowali 155 kierujących. Dwaj z nich wsiedli za
kierownicę po alkoholu. 44–letni
mieszkaniec gm. Wólka Lubelska kierował pojazdem marki
Opel Vectra mając w organizmie
blisko 0,7 promila alkoholu w
organizmie. Ponadto mężczyzna
nie posiadał przy sobie prawa
jazdy. Z kolei badanie alkomatem
u 47–letniego mieszkańca gm.
Milejów kierującego pojazdem
marki volvo wykazało ponad 0,4
promila alkoholu w organizmie.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości
grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności. Za jazdę w stanie po
użyciu alkoholu w myśl przepisów
kodeksu wykroczeń grozi kara
aresztu bądź grzywny.
Tego rodzaju akcje będą kontynuowane.
Nalot na bazar
Policjanci z Zespołu do walki

z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą łęczyńskiej komendy 18
października w sobotę pojechali
na targowisko w Milejowie. Tam
zauważyli, jak z bagażnika volkswagena passata nieznany mężczyzna wyjmuje karton papierosów.
Policjanci zaczęli obserwować
pojazd, a następnie sprawdzili
jego zawartość. W aucie znaleźli
ponad 600 paczek papierosów
bez polskich znaków skarbowych
akcyzy. Pojazdem podróżował
31–letni mieszkaniec Lublina. Jak
się okazało, pożyczył samochód
od znajomej, po czym przyjechał
sprzedać papierosy. Ustalono, że
wartość uszczuplenia należnego
podatku na rzecz Skarbu Państwa
wynosi ponad 9 tys. zł. Mężczyzna
usłyszał już zarzut z kodeksu karno-skarbowego. Wkrótce za swój
czyn odpowie przed sądem.
Uważać na zwierzęta
Dwa zastępy straży pożarnej
(z Komendy Powiatowej PSP w
Łęcznej oraz jednostka OSP Albertów) ruszyły 16 października
po godz. 21 na pomoc ofiarom
wypadku drogowego w Albertowie
gm. Puchaczów. Wypadku trochę
nietypowego, bo na drodze krajowej samochód osobowy uderzył
w przebiegającego przez jezdnię
dzika i wytrącony z toru jazdy
dachował. Podróżującym dwóm
osobom nic się nie stało, opuścili
pojazd o własnych siłach. Strażacy
postawili pojazd na koła, który
następnie odholowała pomoc drogowa. Dzik zderzenia nie przeżył.
Martwe zwierzę zabezpieczyła
policja.
Zwiększył sobie wyrok
Kryminalni z KWP w Lublinie przy udziale policyjnych
antyterrorystów zatrzymali 15
października 40-letniego mieszkańca gm. Konopnica. Mężczyzna
o pseudonimie „Jaszczur” był poszukiwany listem gończym za wielokrotne kradzieże z włamaniem i
ciążący na nim wyrok 1 roku i 6
miesięcy pozbawienia wolności.
Wpadł w ręce policjantów pod
Łęczną, gdzie zorganizowano na
niego zasadzkę. Do zatrzymania
doszło w Nowogrodzie. W akcji
brali udział również policyjni
antyterroryści, którzy zablokowali
40-latkowi drogę. Funkcjonariusze
w pojeździe „Jaszczura” odnaleźli
broń palną, na którą mężczyzna
nie posiadał zezwolenia. Teraz
dodatkowo za posiadanie broni
palnej bez pozwolenia grozi mu
do 8 lat więzienia.
Rośnie przemyt papierosów?
W piątek 10 października w
Wólce Łańcuchowskiej gm. Milejów policjanci ze specjalnej grupy
do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą łęczyńskiej
komendy zatrzymali do kontroli
drogowej pojazd marki Kia Ceed.
Pojazdem podróżowało małżeństwo
z Chełma w wieku 56 i 58 lat. Podczas prowadzonej kontroli w aucie
policjanci znaleźli 1457 paczek
papierosów różnych marek, bez
polskich znaków akcyzy. Nielegalny
towar został przez funkcjonariuszy
zabezpieczony. Małżeństwo zostało
zatrzymane i przewiezione do komendy. Jak ustalono sama wartość
utraconego podatku na rzecz Skarbu
Państwa wynosi ponad 22 tys. zł.
Mieszkańcy Chełma usłyszeli już
zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Wkrótce za swój czyn odpowiedzą przed sądem.
Wypadek w Rozpłuciu
8 października w Rozpłuciu
Pierwszym gm. Ludwin, na drodze
powiatowej doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych.
Jednemu z kierowców udzielono
pomocy medycznej. Usuwanie
skutków wypadku trwało ponad
godzinę.
opr. nor

Krok bliżej ku elektrowni
dok. ze str. 1
Koncern GDF organizował
także spotkania i konsultacje z
mieszkańcami Łęcznej i gminy. Przekonywał, że elektrownia to same plusy dla okolicy.
Mieszkańcy w te zapewnienia
uwierzyli. Nie było protestów,
a wręcz odwrotnie. Na spotkaniach organizowanych przez
„ekologów” na które zazwyczaj
przychodziła garstka ludzi, to
sami mieszańcy przekonywali,
że chcą elektrowni. To szansa
na nowe miejsca pracy podczas
kilkuletniej budowy, a także po
rozruchu zakładu. To również
nowe tereny inwestycyjne, nowe
drogi oraz ogromne wpływy do
budżetu Łęcznej przewyższające
te, które otrzymuje gmina Puchaczów z kopalni Bogdanka.
Wydanie decyzji przez burmistrza Łęcznej poprzedzone
było otrzymaniem przez GDF
Suez oceny oddziaływania na
środowisko i uzyskaniem postanowień Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
oraz Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łęcznej. Biurokratyczny proces trwał kilka

lat. Jego każdy etap obserwowany był przez kilka organizacji ekologicznych czekających
na jakiekolwiek potknięcie zainteresowanego budową. Dla
ekologów znacznie ważniejszy
od rozwoju gminy i powiatu
był jeden z rodzajów porostów
występujących na drzewach 20
kilometrów od Łęcznej! Jego
zagrożenie wyginięciem było
jednym z argumentów przeciwko
budowie bloku energetycznego w
Starej Wsi pod Łęczną.
Spółka w otrzymanej decyzji
środowiskowej obwarowana została wieloma warunkami, które
musi spełnić. Ma to gwarantować
minimalny wpływ elektrowni na
otoczenie.
Jednak już dziś GDF Suez
jest znacznie bliżej rozpoczęcia
budowy niż kiedykolwiek. Jeśli
ekolodzy nie zaskarżą wydanej
decyzji już niedługo budowa
elektrowni wejdzie w decydującą
fazę. Rozpoczną się przygotowania do otrzymania pozwolenia
na budowę i budowy inwestycji,
tak żeby za kilka lat prąd płynął
z elektrowni pod Łęczną.
Grzegorz Kuczyński

Do niedawna powiatowa
droga w Karolinie podawana
była za przykład tych najgorszych w otoczeniu Łęcznej.
Jednak sytuacja zmieniła się w
październiku. Po latach najpierw
próśb, a potem nasilających
się głosów niezadowolenia i
protestów mieszkańcy Karolina
odetchnęli z ulgą.
Mieszkańcy Karolina,
Witaniowa i Ziółkowa byli
wściekli, że są traktowani po
macoszemu. Z każdym rokiem irytacja wzrastała. Przez
te miejscowości z obawy o
podwozie przestały kursować
autobusy.
Rok temu mieszkańcy
przygotowali petycję pod którą
podpisało się kilkaset osób.

Jednak i to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. W budżecie
na 2014 rok gmina Łęczna zabezpieczyła 200 tysięcy złotych
na wsparcie remontu przez władze powiatu. Jednak burmistrz
zastrzegł, że środki finansowe
przekaże starostwu dopiero
jeśli samorząd powiatowy też
wyłoży na stół 200 tysięcy złotych. W końcu oba samorządy
dogadały się i za 400 tysięcy
złotych wyremontowano spory
odcinek drogi w Karolinie.
Zniknęły najgorsze dziury, a na
ich miejscu pojawił się równy
asfaltowy dywanik. Być może
w przyszłym roku uda się wyremontować dalszą część drogi
w Karolinie.
GK

Droga równa jak stół

Mieszkanka
Łęcznej
uszła z życiem
Jeszcze kilkanaście dni temu
media rozpisywały się o tragedii
w Himalajach, gdzie zginęło około 40 osób z kilku krajów, w tym
troje Polaków. Lawiny wywołane
przez niespotykane o tej porze
śnieżyce zeszły w dystryktach
Mustang i Manang, w pobliżu
popularnej trasy trekkingowej
wokół Annapurny, gdzie zgłoszono wspinaczkę ok. 170 osób.
Wiele osób zginęło z nagłego
wyziębienia, bo pogoda zmieniła
się niespodziewanie.
W wyprawie brali udział turyści z wielu krajów. Była wśród
nich mieszkanka Łęcznej. Jak
tłumaczyła nagle znacznie pogorszyły się warunki atmosferyczne.
Sporo osób tego nie przeżyło.
Sama musiała identyfikować
ciało kompana wyprawy.
BB

Plac zabaw
jak z bajki
Ślizgawki, huśtawki, bujaki,
stojaki – te wszystkie elementy
znajdują się na nowoczesnym
placu zabaw postawionym na
skwerku pomiędzy ulicami Staszica 11 i 13. Jednak to dopiero
początek. Największą atrakcją
placu jest statek albatros. To dwupoziomowa konstrukcja gdzie
znajduje się wszystko co dzieci
lubią najbardziej. Liny, koła, rury,
przechylona konstrukcja, czy
zjeżdżalnia. Plac zabaw to także
zadaszona piaskownica w kształcie kutra oraz zestawy zabawowe
dzięki którym dziecko ćwiczy
pamięć i koordynację. Plac zabaw
otoczony został ławkami z których swoje pociechy będą mogli
obserwować rodzice. Wcześniej
na skwerku wymieniono wszystkie połamane przejścia na nowe
chodniki, a ścianę amfiteatru
ozdobiły bajkowe postacie m.in.
Bolka i Lolka.
G. Kuczyński
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Piekiełka ciąg dalszy
dok. ze str. 1
Tego rodzaju działanie jest
przez prawo dozwolone. Przeszkodą dla krytyki prasowej nie
może być okres przedwyborczy,
bowiem publikacja nie odnosi
się do wyborczej agitacji i popierania innych kandydatów na
stanowisko, do którego aspiruje
wnioskodawca (Mariusz Fijałkowski – przyp. RN). Publiczne
środki masowego przekazu są
bowiem uprawnione, w granicach przewidzianych prawem do
wypowiedzi urzeczywistniających
konstytucyjną zasadę wolności
słowa i prasy.
Sąd oczywiście podkreślił,
że wszystko musi odbywać
się w granicach prawa, czyli
upraszczając oceny nie mogą
wynikać z nieprawdziwych
faktów.
Pozostawiając już na boku
spór obu panów, chciałbym
zwrócić uwagę Czytelników na
kilka faktów dotyczących kandydata tak oburzonego tekstem
zamieszczonym w Pojezierzu,
że poszedł aż do Sądu. Tenże
„oburzony” już wcześniej zaatakował gazetę.

Pojezierze opublikowało
krytyczny tekst o wycinku
działań obecnego burmistrza,
ale jego rywal uznał, że jest za
mało krytyczny. I przepuścił
atak na … gazetę. Perfidnie,
bo łącząc jego zdaniem „zbyt
małą krytykę burmistrza” w
Pojezierzu z faktem wykupienia przez grupę radnych
powierzchni reklamowej w
gazecie. Paradoks polega na
tym, że M. Fijałkowski dużą
część swojego tekstu oparł na
danych właśnie z Pojezierza,
ba, cytował spore fragmenty
z gazety, by jednocześnie ją
zaatakować.
Z drugiej strony sam wydaje z kolegami gazetkę wyborczą, za każdym razem
zmieniając jej tytuł. Nie wiem
czy żal mu 40 zł na rejestrację
tytułu w sądzie, czy chodzi
o uniknięcie konsekwencji
wynikających z wydawania
zarejestrowanego tytułu prasowego – czyli normalnych
obowiązków, a przede wszystkim odpowiedzialności ciążącej na redaktorze naczelnym
i wydawcy. W sumie nie ob-

chodzi mnie to, wystarczy mi
fakt, że poważny kandydat na
burmistrza nie powinien tak
postępować.
No i jeszcze jedno. Nie
przeszkadza mi młody wiek
kandydata. Wszakże w wieku 29 lat są ludzie, którzy
osiągnęli już bardzo dużo –
założyli i prowadzą poważne
firmy, szczebel po szczebelku
awansowali w korporacjach
czy urzędach, albo na przykład zbudowali najlepszego
na świecie marsjańskiego
łazika. Czym poza krytyką
obecnego burmistrza zasłużył
się M. Fijałkowski? Jakimi
osiągnięciami w innych dziedzinach może się pochwalić?
Zresztą, on sam też chyba do
końca nie wierzy w sukces, bo
startuje w wyborach zarówno
na radnego jak i burmistrza.
Jako jedyny kandydat. Jak
stołka szefa miasta się nie
uda zdobyć, to chociaż może
diety radnego pozostaną na
otarcie łez?
Na szczęście są jeszcze dwaj
inni kandydaci. Będzie można
wybierać.
redaktor naczelny
GR „Pojezierze”
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dok. ze str. 1
Zgodnie z ordynacją, w takiej
sytuacji wybory upodobnią się do
plebiscytu. Zamiast stawiać krzyżyk
przy najlepszym kandydacie, mieszkańcy będą musieli wyrazić zgodę
lub brak zgody na tego jedynego,
który startuje. Aby zostać ponownie
wójtem musi uzyskać większościo-

19 000 ZZZHXUREDQNSO

we poparcie – więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.
Gdyby jednak przepadł w głosowaniu, nowa rada gminy po pewnym
czasie wybierze wójta w tajnym
głosowaniu z grona kandydatów
zaproponowanych przez radnych.
W całym powiecie największa
konkurencja przy wyborze radnych

będzie natomiast w okręgu „14” w
Cycowie gdzie sześciu kandydatów
walczyć będzie o jeden mandat.
Jednak w większości gmin kandydatów jest zdecydowanie mniej 2,
3, 4, a czasami 5.
Mandat w okręgu jednomandatowym przypada kandydatowi zdobędącemu najwięcej głosów bez względu
na wynik całej listy wyborczej.
G. Kuczyński
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TURYSTYKA
INWESTYCJE
Rusza „oparzeniówka” dla dzieci

Od 4 listopada Dziecięcy Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
szpitala powiatowego w Łęcznej rozpoczyna przyjmowanie małych pacjentów.
Pierwsza grupa dzieci z rozszczepem
podniebienia już została poddana operacji
rekonstrukcyjnej. Jest to jedyny tego typu
oddział w naszej części kraju. Do tej pory
rodzice z dziećmi byli zmuszeni jeździć
do szpitala w Warszawie. Dzięki otwarciu
nowego oddziału Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
jest obecnie największym i najnowocześniejszym ośrodkiem tego typu w Polsce
i w Europie. Nowy oddział powstał dzięki
unijnemu wsparciu w ramach projektu
„Współpraca transgraniczna w zakresie
zapobiegania i leczenia oparzeń w polskoukraińskim obszarze transgranicznym”.

ORW w nowej siedzibie

Mieszczący się dotąd w budynku szpitala Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej przeprowadza się do nowej siedziby. Na potrzeby placówki
został zaadaptowany budynek dawnej szkoły ogrodniczej w parku na Podzamczu.
Dzięki kompleksowemu remontowi 21 dzieci niepełnosprawnych będzie miało
lepsze warunki do nauki i zabawy. Będzie można poszerzyć zakres oddziaływań
rehabilitacyjnych m.in. o: dogoterapię, hipoterapię i integrację sensoryczną.
Podwyższy się komfort pracy i jakości usług, będzie również możliwość przyjęcia
większej liczby osób niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie nowej siedziby
odbyło się 3 listopada.

Przebudowa dróg

Z końcem października zakończyły się prace związane z przebudową dróg powiatowych nr 1625L i 2007 L w miejscowościach Kaniwola, Nadrybie, Wólka Cycowska. Zakres prac obejmował wzmocnienie nawierzchni, wykonanie poboczy
utwardzonych i oznakowania poziomego, lokalizację przystanków autobusowych,
przebudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi oraz przebudowę chodnika w
Wólce Cycowskiej. Przeprowadzone prace w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
za łączną kwotę ok. 2,5 mln pozwolą polepszyć standard znacznego odcinka
ciągu drogowego od drogi wojewódzkiej 820 do drogi krajowej 82.
Zakończyły się również prace remontowe związane z poprawą nawierzchni
drogi powiatowej nr 1565L Kijany – Nowa Wólka oraz przebudowa fragmentu
drogi powiatowej nr 2003L w miejscowości Karolin.
REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu: Małgorzata KolaryWoźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska, Natalia Golonka, Agnieszka Łazuga, Paweł Romańczuk, Łukasz Borowiec.
Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20. Więcej informacji na www.powiatleczynski.

Nowe możliwości
dla Pojezierza
Utworzenie Transgranicznego Rezerwatu „Polesie Zachodnie” otworzyło przed Pojezierzem nowe możliwości, które chcą wspólnie wykorzystać
Powiat Łęczyński, Włodawski oraz
Gmina Urszulin. Pierwszym efektem
nowego projektu jest międzynarodowy kongres naukowo-biznesowy,
który odbył się 16-17 października w
Okunince. Samorządowcy, naukowcy,
przyrodnicy i przedstawiciele biznesu wspólnie dyskutowali na temat
wykorzystania potencjału Rezerwatu
dla jego rozwoju gospodarczego oraz
utworzenia klastra turystycznego.
Wnioski posłużą do przygotowania
strategii promocji marki, opracowania biznesowej oferty turystycznej
Pojezierza oraz założeń certyfikacji,
a także przeprowadzenia kampanii
promocyjnej regionu. Prezentacje,
których wysłuchali uczestnicy konferencji zostaną udostępnione w formie
publikacji.

ROCZNICE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Powiatowe obchody
96. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
odbędą się 11 listopada
w Łęcznej.
Program:

11.10 - zbiórka pocztów
sztandarowych przy kościele
p.w. św. Barbary w Łęcznej,
montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez młodzież
z ZSR w Kijanach
11.30 - Msza Święta
12.30 - uroczystości na Placu
Powstań Narodowych

Mediacja
zamiast sądu

W lubelskim okręgu czas
trwania rozpraw sądowych należy do dłuższych w kraju. Według
oficjalnych danych w naszym
okręgu aż 9,35 proc. spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji
trwa dłużej niż rok. Tylko oba
warszawskie okręgi mają odsetek
trwających ponad rok postępowań wyższy niż u nas. W tej
sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem może być mediacja.
Mediacja to po prostu próba
doprowadzenia do ugodowego,
satysfakcjonującego obie strony
rozwiązania konfliktu na drodze
dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby,
neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Jego zadaniem
jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstających napięć
i pomoc w wypracowaniu kompromisu. Mediator nie narzuca jednak
żadnego rozwiązania, ugodę muszą
wypracować spierające się strony.
Listy mediatorów prowadzone są w
sądach okręgowych. Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków
mediacyjnych zgłaszających własne
listy mediatorów znajdują się na
stronach internetowych właściwych
miejscowo sądów okręgowych.
W okresie 13-18 października
w całym kraju, także w naszym
powiecie, trwał Tydzień Mediacji,
którego kulminacją był 16 października – Międzynarodowy Dzień
Mediacji przebiegający pod hasłem
„Masz prawo do mediacji”. Przez
cały tydzień m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji
pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurowali mediatorzy, którzy
wszystkim zainteresowanym udzielali
bezpłatnych porad oraz niezbędnych
informacji o mediacji. (nor)

BIULETYN INFORMACYJNY - LUDWIN
Rozmowa z wójtem gminy Ludwin Andrzejem Chabrosem

Nasza gmina cały czas się rozwija
- Przed panem poważna
weryfikacja - wybory samorządowe. Jest pan zadowolony ze
swojej pierwszej kadencji?
- Cztery lata to nie dużo, ale
też nie mało. Udało się zrobić
naprawdę sporo, ale nie wszystko. To nie była łatwa kadencja,
jednak istotna dla rozwoju naszej
gminy. Na pewno szliśmy do
przodu, nie zatrzymaliśmy się w
jednym punkcie. Bo kto staje w
miejscu, ten w efekcie zaczyna się
cofać. Udało nam się
uniknąć poważniejszych konfliktów,
choć oczywiście nie
brakowało pewnych
„zaczepek”. Dzięki
dobrej współpracy
z radą gminy, organizacjami społecznymi, starostwem
powiatowym, innymi gminami oraz
województwem
umocniliśmy swoją
pozycję w regionie.
Do tego stworzyliśmy stabilny
budżet, byliśmy aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
oraz braliśmy odpowiedzialność
za sprawy ludzkie – to wszystko
charakteryzowało kończącą się
kadencję.
- Krótko mówiąc, jak ktoś
wróci do Ludwina po czterech
latach, nie będzie mógł poznać
gminy?
- Przeobrażenie widać na
pewno. Pomysłów było bardzo
dużo i większość z nich udało
się zrealizować. Chyba każdy
zauważył, że w znacznym stopniu zmieniło się centrum Ludwina, przy Urzędzie Gminy.
Postawiliśmy targowisko gminne,
uporządkowaliśmy plac, a obok
wybudowaliśmy wielofunkcyjne
boisko. Na tym oczywiście nie
poprzestaniemy rewitalizacji.
- Wspomniał pan o nowym
boisku. To kolejny krok w mocnym promowaniu sportu.

- Chcemy zadbać o rozwój
naszych dzieci, które zamierzamy
odciągnąć sprzed komputerów i
telewizorów. Nie powiem nic odkrywczego, że warto inwestować
w sport. Bo w tym wypadku każda
złotówka wydana na popularyzowanie zdrowego trybu życia wróci
ze zdwojoną wartością. Nowe
boisko będzie pokryte warstwą
syntetyczną poliuretanową. Na
nawierzchni wyznaczone zostaną
pola do gry w piłkę ręczną, siat-

kówkę, koszykówkę oraz tenisa
ziemnego. Tuż obok znajdzie się
siłownia. Jestem przekonany, że
ten obiekt będzie tętnił życiem od
rana do wieczora. Na tę inwestycję
otrzymaliśmy dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Do tego już posiadamy pełnowymiarową halę widowiskowosportową i wyposażony w bogatą
infrastrukturę stadion Ludwiniaka.
Jeśli do tego dodam utworzenie
Gminnego Centrum Kultury i
Sportu oraz wysoką aktywność
szkół i bibliotek, to od razu widać,
że młodzi ludzie nie mają prawa
nudzić się w naszej gminie.
- Środki zewnętrzne są poważnym zastrzykiem do budżetu?
- Nie chcę drażnić naszych
sąsiadów, ale jesteśmy bardzo
skuteczni. Mogę powiedzieć, że
w zdecydowanej większości realizujemy inwestycje z udziałem
pieniędzy europejskich i pocho-

dzących z zewnątrz. Lista jest
naprawdę długa. Sfinalizowaliśmy
ścieżkę rowerową z Dąbrowy do
Kaniwoli, dokończyliśmy kanalizację w miejscowościach Dratów,
Dąbrowa, Dratów Kolonia, a lada
moment rozpoczniemy w Kaniwoli. Postawiliśmy kilka placów
zabaw, wybudowaliśmy targ, do
tego jeszcze drogi z narodowego
programu przebudowy dróg i kilka
kilometrów chodników, boisko,
modernizacja remizy w Zezulinie i
ocieplenie Szkoły Podstawowej w
Dratowie. Pozyskaliśmy również
sprzęt informatyczny dla szkół i
urządzenia medyczne dla przychodni.
Zrealizowaliśmy także sporo mniejszych
projektów.
- Czyli mieszkańcy powinni być
zadowoleni.
- Takie też otrzymujemy sygnały,
choć oczywiście malkontentów nigdy nie
brakuje. Ale jeszcze
się taki nie urodził,
który by wszystkim
dogodził. Mogę jednak zapewnić,
że radni i pracownicy Urzędu Gminy dążą wspólnie do jednego celu
– by naszym mieszkańcom żyło się
lepiej, bezpieczniej i wygodniej.
Opracowaliśmy program scalenia
gruntów w kilku miejscowościach
naszej gminy, dzięki czemu pozyskamy od 12 do 15 mln zł na utwardzenie dróg i przeprowadzenie
melioracji. Zmieniliśmy Studium
Uwarunkowań Przestrzennych,
wprowadzając dużo nowych terenów budowlanych, rekreacyjnych
i usługowych. A że znajduje to
odzwierciedlenie w rzeczywistości,
najlepiej świadczy fakt, iż w tym
roku zajęliśmy pierwsze miejsce
w prestiżowym konkursie organizowanym przez Lubelski Klub
Biznesu jako gmina przyjazna
mieszkańcom i przedsiębiorcom.
Dowody naszej pracy widać na
każdym kroku i w każdym zakątku
gminy.
Rozm. Dorian Karczmarzyk
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Szybkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe.
16 listopada będziemy wybierali swoich reprezentantów do
samorządu miejskiego, powiatowego oraz wojewódzkiego, a
także osobę ubiegającą się o fotel burmistrza. I jak zwykle
w takich sytuacjach bywa, prezentują się nam różne osoby, które chciałyby zasiąść w szeroko pojętych władzach
samorządowych.
Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami.
Dlatego kandydaci najczęściej próbują mamić wyborców zręcznymi hasłami
oraz obietnicami, często bez
realnego uzasadnienia i możliwości zrealizowania.
Są to typowe chwyty przedwyborcze, m.in. takie jak:
obniżka lub likwidacja niektórych podatków lokalnych,
zrealizowanie szumnych inwestycji, stworzenie nowych
miejsc pracy.
Świadomy wyborca automatycznie w takich momentach
powinien zadać sobie kilka prostych pytań: czy możliwości
budżetu i charakter gminy na to pozwolą, czy realia społeczno – ekonomiczne temu sprzyjają, czy to tylko mrzonki,
często „zielonych” kandydatów?
Ponadto, Rada Miejska jest ciałem zbiorowym i podejmuje decyzje większością głosów, natomiast pojedynczy
radny czy nieliczna ich grupa, która chce realizować często
partykularne interesy, tak naprawdę nic nie może i jej głos
wcale nie musi znaleźć uznania wśród większości.
W obecnej kampanii na terenie naszej gminy pojawiła
się liczna grupa bardzo młodych kandydatów. Powszechnie
mówi się, że świat należy do młodych. Jednak, realnie patrząc, jak człowiek, który dopiero tak naprawdę wkracza w
dorosłe życie, może być reprezentantem naszych ważnych
lokalnych interesów. Znam wielu młodych, rozważnych,
jak na swój wiek, ludzi, lecz oni na razie skupiają się na
osiągnięciu jakiegoś wykształcenia lub jego pogłębianiu oraz
zdobyciu satysfakcjonującego ich zatrudnienia. Zdobywają

więc doświadczenie życiowe i zawodowe i dopiero pracują
na swój wizerunek.
Moim zdaniem, radny, który przecież sprawuje mandat
zaufania publicznego, powinien posiadać ugruntowaną
pozycję i status społeczny. Mało tego, niektórzy młodzi
kandydaci kuszeni różnymi obietnicami, często nie zdają
sobie z tego sprawy, że stają się narzędziem w czyichś
rękach, że tak naprawdę mają komuś za darmo prowadzić
kampanię wyborczą.
Sądzę, jak już niejedne wybory pokazały, że część z
nich przekona się o tym tuż po ogłoszeniu wyników. Potem
o nich nikt nie będzie pamiętał.

I w krótkich słowach sprawa ostatnia – kwestia dojścia
i dojazdu do Szpitala Powiatowego od strony osiedli „Niepodległości” i „Bobrowniki”.
W związku z przedłużającym się okresem oczekiwania
na wydanie środowiskowej decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w sprawie budowy elektrowni,
przedłużyły się również prace nad sporządzeniem projektu
zagospodarowania przestrzennego. Wstępny dokument już
jest, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna, zawierający zapisy
i koncepcje, pozwalające na planowanie niezbędnych inwestycji. Dojście, a nawet dojazd do szpitala mają być realizowane poprzez budowę nowej
drogi, która ma być przedłużeniem ulicy Wierzbowej.
Trakt wiodący do szpitala
przebiegać więc będzie nieco
w innym miejscu niż obecnie
dziko wydeptana ścieżka.
Inwestycja może się rozpocząć w momencie przyjęcia
przez Radę Miejską studium, a następnie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zabezpieczeniu na ten cel
środków finansowych w gminnym budżecie.
Krzysztof Matczuk

Wybory, perspektywy i … ścieżka do szpitala
Kolejny aspekt, to zachowanie konsekwencji i ciągłości
prowadzonej polityki lokalnej. I chociaż sprawowanie tzw.
władzy ograniczone jest ustawową kadencyjnością, wskazane byłoby, aby następcy kontynuowali nakreślone wcześniej
zamierzenia, ponieważ istnieją wieloletnie plany rozwojowo
– inwestycyjne i finansowe stworzone pod kątem realizacji
perspektywicznych działań. Burzenie czegoś, wcześniej
ustalonego oraz zaplanowanego i zaczynanie po swojemu od
nowa, na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi. O tym
świadomy wyborca musi pamiętać zanim odda swój głos.
Priorytetem w tej dziedzinie na pewno powinno pozostać
dążenie do budowy elektrowni na terenie naszej gminy. I
choć to jeszcze odległa perspektywa, to zrealizowanie inwestycji przyniosłoby gminie ogromne wpływy do budżetu,
a także miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
Nadarza się również sprzyjająca okazja kompleksowego
sfinalizowania rewitalizacji całej „starej Łęcznej” ze środków Unii Europejskiej przyznanych na lata 2014 – 2020. W
tym też celu przygotowuje się duży projekt, opiewający na
kilkanaście milionów złotych, „Rewitalizacji Rynku II wraz
z przyległymi terenami”, który objąłby tereny aż po dolinę
Świnki i Wieprza, a także okolice cmentarza parafialnego w
Łęcznej wraz z przyległym parkingiem. Jestem przekonany,
że tę perspektywę należy wykorzystać.

Szukam pracy... cd
Opublikowany w ostatnim
numerze „Pojezierza” artykuł
„Szukam pracy, wybierzcie mnie
na burmistrza” przyniósł zadziwiające efekty. Nagle kandydat
na burmistrza przypomniał sobie o swoich doświadczeniach
zawodowych i poinformował
o nich swoich wyborców w
opublikowanym informatorze.
Informacja o tym pojawiła się
również na jego blogu. Okazało się, że pracuje aż w dwóch
szkołach naraz. To się nazywa
doświadczenie! Dziwnie zabrakło przy tym konkretów. Wy-

starczy przejrzeć opublikowane
jego oświadczenie majątkowe i
sprawa staje się jasna. Dochód 1047,12 zł (słownie jeden tysiąc
czterdzieści siedem złotych),
jakie zarobił przez ostatnie
trzy lata mówi sam za siebie.
Nawiasem mówiąc za ten sam
okres zainkasował ponad 41 780
zł (czterdzieści jeden tysięcy
siedemset osiemdziesiąt) z tytułu diet radnego. Ale tak u tego
kandydata jest z konkretami
również w innych poruszanych
przez niego sprawach.
Krystyna Borkowska

Materiały przygotowane i opłacone z prywatnych funduszy radnych

Dynamiczny rozwój Gminy Cyców
W roku 2002 z inicjatywy dwunastu osób
powołany został do życia Komitet Wyborczy
„Wspólna Sprawa” skupiający w swoich szeregach
ludzi, którym na sercu leży dobro mieszkańców
gminy Cyców. Głównym celem KWW „Wspólna
Sprawa” było po pierwsze wyciszenie różnych
konfliktów, a następnie skupienie pracy wszystkich mieszkańców, wójta oraz radnych na rzecz
rozwoju gminy i poprawy warunków życia lokalnej społeczności. W tym celu przyjęto konkretne
założenia, takie jak:
1. Uaktywnienie społeczeństwa
2. Opracowanie długofalowych planów
3. Zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy
4. Poprawa bazy lokalowej dla oświaty
i kultury
5. Budowa dróg, kanalizacji i wodociągów
6. Promocja i reklama gminy, w celu poprawy
jej wizerunku na zewnątrz
Dzisiaj, podsumowując ten okres śmiało
można stwierdzić, że wszystkie te zamierzenia
osiągnięto. Warto więc niektóre z konkretnych
dokonań przypomnieć.
Dzięki zaangażowaniu rożnych środowisk
opracowano i wdrożono w życie Strategię Rozwoju Gminy Cyców, Strategię Gminy i Plan
Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny
i Finansowy gminy. Pracownicy Urzędu Gminy
i instytucji gminnych podnoszą swoje kwalifikacje na różnych kursach i szkoleniach. Stworzono
możliwości szkolenia dla mieszkańców w różnym
zakresie, do tego przy wykorzystaniu obiektów
i urządzeń będących własnością gminy.
Przede wszystkim jednak w gminie nastąpił
bardzo duży wzrost aktywności samych mieszkańców. Powstały różne organizacje społeczne i dzisiaj
działa na przykład aż 13 Kół Gospodyń Wiejskich.
Założono 6 stowarzyszeń, które dzięki tej formie
prawnej mogą korzystać z unijnych dotacji. Swoją
działalność ożywiły Ochotnicze Straże Pożarne,
dla których m.in. zakupiono wiele nowoczesnego
sprzętu służącego do ochrony przeciw-pożarowej

i ratowniczej. Przy pomocy funduszy UE wyposażane są budynki, świetlice wiejskie i ich otoczenie.
W gminie nastąpiła rozbudowa i modernizacja
placówek oświatowych, wyposażono je w sprzęt
komputerowy i inne pomoce naukowe. Wybudowany został budynek gimnazjum, hala sportowa

i zespół boisk „Orlik”, wraz z placem zabaw i dużym
parkingiem. W szkołach wymieniono okna, zmodernizowano kotłownie i sale dydaktyczne, a przede
wszystkim tym czasie nie zlikwidowano żadnej
szkoły. W zakresie kultury sztandarową inwestycją
jest Dom Kultury, a 11 świetlic we wsiach zostało
gruntownie zmodernizowanych i wyposażonych.
Przeznaczono też dużo środków finansowych
oraz podjęto inne działania dla poprawy warunków
życia mieszkańców gminy. To był jeden z priorytetów. Dlatego opracowano plan zagospodarowania
przestrzennego co dało możliwość dodatkowego
osadnictwa, oczywiście w ścisłej symbiozie z

przemysłem wydobywczym, gdyż obecnie około ¼ gminy ma opracowany szczegółowy plan
w terenach górniczych. Praktycznie w każdej miejscowości jest możliwość uzyskania pozwolenia na
budowę, ale działki pod budownictwo indywidualne domów jednorodzinnych są wyznaczone głównie w Cycowie, Wólce Cycowskiej i Głębokiem
– zgodnie z ustaleniami urbanistów lubelskich.
Według obecnych danych w tym rejonie można
wydzielić około 250 działek głównie na terenach
prywatnych. Aby stworzyć odpowiednie warunki
dla osadnictwa w 16 wsiach, które nie posiadały
wody z ujęć publicznych wybudowane zostały
wodociągi. W ten sposób cały teren gminy został
zwodociągowany.
Przystąpiono do usprawnienia dróg gminnych.
Drogi główne zostały wykonane z kruszywa kamiennego, a około 20 km pokryto asfaltem. W 13
wsiach powstało oświetlenie uliczne, a w pięciu
następnych w przygotowaniu jest dokumentacja
techniczna na dalsze przyłącza. Zmodernizowano istniejące oczyszczalnie, a po wybudowaniu
oczyszczalni w Kopinie gmina zorganizowała
odbiór ścieków z szamb.
W ciągu ostatnich kilku lat poprawiono wizerunek gminy, wydana została książka „Dzieje
Cycowa”, nagrano dwa filmy o gminie, dostępne na
stronie internetowej. Wydawane są okolicznościowe foldery, w siedzibie Gminnego Domu Kultury
jest punkt Informacji Turystycznej.
Reasumując, należy stwierdzić, że te 12 lat

było dobrym czasem dla gminy Cyców. Zmienił się
wizerunek gminy, a jej atrakcyjność spowodowała
nowe osadnictwo. Od 2002 roku do 2014 przybyło
nam około 500 osób, a z osobami czasowo zameldowanymi ponad 600.
Na wrześniowych zebraniach mieszkańcy
zgłosili szereg nowych wniosków i potrzeb.
Znajdzie to odzwierciedlenie w strategii na lata
2015–2020, kiedy napłyną nowe środki z Unii
Europejskiej. Ten okres musi być wykorzystany
przez gminę i jej mieszkańców. Zadań jest zaś
wiele. Do najważniejszych zaliczyć należy uporządkowanie sprawy ulg dla przedsiębiorców
i inwestorów. Kontynuację budowy dróg i ciągów
pieszych, instalowanie oświetlenia ulicznego LED,
modernizację ujęć wody i rozbudowę ujęcia w
Ludwinowie w związku z planowaną inwestycją
górniczą. Podłączenie do kanalizacji wsi w pobliżu oczyszczalni w Kopinie i Podgłębokiem.
Stosowanie dotacji do kolektorów słonecznych
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres lat
2015-2020 musi być wykorzystany do wykonania
inwestycji z udziałem dotacji UE. I gmina jest
do tego przygotowana. W latach 2002-2014 wykonano inwestycje na kwotę około 42 milionów
złotych przy dofinansowaniu z różnych źródeł w
kwocie około 18 milionów złotych. Teraz KWW
„Wspólna Sprawa” wystawia 15 kandydatów na
radnych i kandydata na wójta gminy (Wiesława
Pikułę, aktualnego zastępcę wójta) a ponadto 8
kandydatów na radnych do Rady Powiatu.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cyców
W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego po przepracowaniu 48 lat w tym 46 lat
na terenie gminy Cyców, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za lata współpracy na
różnych stanowiskach, w tym ostatnie 12 lat na stanowisku Wójta Gminy Cyców.
Z tej okazji chciałbym również życzyć Państwu, aby gmina Cyców rozwijała się dynamicznie a jej mieszkańcy mieli satysfakcję z zamieszkiwania i życia na tym terenie.
				
				

Z poważaniem
Jan Baczyński vel Mróz
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Górnikowi brakuje skuteczności
Piłkarze Górnika Łęczna po
całkiem dobrym początku sezonu, później nieco spuścili z tonu.
W każdym meczu beniaminek
walczy o cenne punkty. Celem
podopiecznych Jurija Szatałowa
na ten sezon jest utrzymanie się
w T-Mobile Ekstraklasie. Po
trzynastu kolejkach, Górnik zajmuje jedenaste miejsce w tabeli z
dorobkiem piętnastu punktów.
W sobotę 4 października,
łęcznianie podjęli Koronę Kielce.
W tym spotkaniu zdecydowanie
lepiej zaprezentowali się gospodarze, jednak swoją przewagę udokumentowali tylko jednym golem.
W pierwszej połowie Fiodor Cernych udowodnił, że do... czterech
razy sztuka. Litewski pomocnik
w ciągu sześciu minut zmarnował
trzy okazje, aż w końcu, w 37.
minucie udało mu się pokonać
Vytautasa Cerniauskasa.
Górnik Łęczna-Korona Kielce 1:0 (1:0)
Bramki: Cernych 37’

Górnik: Prusak, Mierzejewski, Szmatiuk, Bożić, Mraz
- Bonin, Burkhardt (46’ Hasani),
Nowak, Pruchnik (72’ Nikitović), Bożok (66’ Szałachowski),
Cernych.
Żółte kartki: Mierzejewski –
Dejmek, Janota, Petrow.
Czerwona kartka: Dejmek za
drugą żółtą.
Kolejnym rywalem łęcznian
było Podbeskidzie Bielsko-Biała.
Mecz odbył się 18. Było to już
piąte z rzędu wyjazdowe spotkanie Górnika, zakończone porażką
podopiecznych Jurija Szatałowa.
Mimo wyraźnej przewagi gości, to
piłkarzom z Podbeskidzia, udało
się doprowadzić do jednobramkowej wygranej. W 68 minucie
Demjan głową ulokował piłkę w
bramce Prusaka.
Podbeskidzie Bielsko-Biała-Górnik
Łęczna 1-0 (0-0)
Bramka: Demjan 68’
Górnik: Prusak, Mraz, Bozić

Liga Orlików dla drużyny Białki
Kolejna społeczna, piłkarska
inicjatywa za nami. Mowa o
„Lidze orlików powiatu łęczyńskiego” w piłce nożnej lato-jesień
2014. Lidze, której przeprowadzenie było możliwe dzięki społecznej
pracy miłośnika sportu, działacza
sportowego, czującego potrzeby
sportowców amatorów. Mowa,
o jakże znanym w środowisku
sportowym, Ryszardzie Kurzępie
z Milejowa, od lat oddanemu propagowaniu aktywności fizycznej
w różnych formach.
Szesnaście amatorskich drużyn rywalizowało w czternastu
turniejach. Sześcioosobowe drużyny grały o miano najlepszej w
piłce nożnej pięciokrotnie na orliku w Milejowie, czterokrotnie w
Białce, dwukrotnie w Jaszczowie
i Ostrówku zaś jeden raz zespoły
gościły w Puchaczowie.
Po trzy zwycięstwa, na czternaście startów, zanotowały Białka i
Ostrówek. Dwa razy najlepszy był
Jaszczów, zaś po jednym triumfie

na koncie zanotowało sześć drużyn. Były to Starościce, Mełgiew,
Milejów Wieś, Milejów Oldboy,
Siostrzytów oraz Antoniów (w
turniejach grały także Łysołaje,
Albertów, Turowola, Starostwo
Powiatowe w Łęcznej, Milejów
Doni, Łęczna KWL, Łęczna).
Jak widać rywalizacja w poszczególnych turniejach była wyrównana i zacięta. Nie było zdecydowanego faworyta, co jasno
obrazuje fakt, że aż dziewięć drużyn
było zwycięzcami w poszczególnych
turniejach. Sprawiło to dużą satysfakcję grającym, gdyż każda z drużyn miała szansę być tą najlepszą w
naszym powiecie. Ostatecznie zwyciężyła Białka, drugie miejsce zajął
Ostrówek zaś trzecie Jaszczów.
Ze statystyk warto wiedzieć,
że rozegrano około dziewięćdziesięciu meczów, w których padło
ponad 360 goli. Sprawiedliwymi
w turniejach byli: Rafał Onyszko,
Dariusz Górski, Alfred Idzi oraz
Ryszard Kurzępa. Turnieje nie

mogłyby się odbyć bez przychylności właścicieli orlików, którzy je
udostępniali oraz sponsorów: UKS
Banity Milejów, Urzędu Gminy
w Milejowie, Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Bati-Gola
Mariusza Sawy. Najlepsza drużyna
„Ligi orlików powiatu łęczyńskiego” grała w następującym składzie:
Rafał Siedlecki, Karol Żelechowski, Przemysław Borowiec, Marek
Wójtowicz, Michał Wójtowicz,
Kamil Wójtowicz, Andrzej Major
oraz Mariusz Major.
Organizatorzy serdecznie
dziękują, sponsorom i wszystkim
zaangażowanym w realizację, jakże cennej inicjatywy sportowej bo
propagującej aktywne spędzanie
czasu i mają nadzieję na kontynuację ligi w następnym roku.
Liczą również na to, że sponsorzy
i jednostki samorządowe wesprą
ligę w jeszcze większej liczbie,
dzięki temu większe środki finansowe sprawią, ze rozgrywki dla
ich uczestników staną się jeszcze
bardziej atrakcyjne.
Mariusz Łagodziński

w Sochaczewie to nasz olbrzymi
sukces - powiedział Konrad Płaza,
trener oraz kierownik sekcji MMA
Górnika Łęczna. Zdobyliśmy prawie trzydzieści medali, ponadto
zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Jest to świetny
rezultat, zwłaszcza że startowało
około pięćdziesiąt ekip - dodał
łęczyński trener.
Już tydzień po starcie w Sochaczewie odbyły się kolejne
zawody. Tym razem Górnicy wybrali się do Lubonia w okolicach
Poznania. Zielono–czarnych reprezentowali: startujący w kategorii
kadetów Cezary Oleksiejczuk oraz
wyróżniony na gali w Sochaczewie
– Adrian Żak. Obydwaj zawodnicy
wrócili z medalami. Oleksiejczuk
wygrał swoją kategorię nie dając
rywalom żadnych szans. Natomiast

Żak musiał uznać wyższość rywala
dopiero w walce finałowej.
Kolejne występy wojownicy z
Łęcznej zaliczyli podczas IV Gali
Sportów Walki, która odbyła się 25
października w Chełmie. Spośród
czterech startujących łęcznian
zwyciężyła tylko Aleksandra Rola,
która pokonała Dianę Tapałaj po
dwóch rundach decyzją sędziów.
Mimo słabszych wyników w
Chełmie, sekcja MMA cały czas się
rozwija. - Rok temu nie myślałem
o tym, że tak bardzo uda nam się
pójść do przodu. Zaczynaliśmy na
kilkunastu metrach kwadratowych
w piwnicy, a dziś trenujemy w kilkadziesiąt osób na sali profesjonalnie
przygotowanej do treningów sztuk
walki - powiedział Płaza.
Kolejnym dużym sprawdzianem umiejętności dla łęcznian będą
grudniowe Mistrzostwa Polski.
Ł. Olszewski

Sekcja MMA z sukcesami
Już kilka miesięcy od powstania sekcji MMA w Górniku
Łęczna, zawodnicy z Łęcznej zaczęli wyrabiać sobie dobrą markę
w polskim środowisku mieszanych
sztuk walki. Świadczą o tym wyniki osiągane przez podopiecznych
Konrada Płazy.
Łęczyńscy wojownicy zadebiutowali 11 października na
Mistrzostwach Polski Centralnej
Amatorskiej Ligi MMA w Sochaczewie, skąd przywieźli aż szesnaście złotych, osiem srebrnych i
pięć brązowych medali. Ponadto
bohaterem zawodów uznano Adriana Żaka, reprezentującego GKS
Górnik Łęczna. Adrian w ciągu
dwóch dni stoczył osiem walk, nie
przegrywając żadnej. Pięć stoczył
w formule BJJ No Gi, a trzy w
formule Junior MMA. - Zawody

(71’ Kalkowski), Szmatiuk, Mierzejewski, Bozok (74’ Szałachowski), Bielak, Nowak, Bonin, Cernych, Hasani (78’ Burkhardt).
Żółta kartka: Nowak – Stano,
Malinowski.
W niedzielę 26 października
łęcznianie zmierzyli się na wyjeździe z Lechem Poznań. Niestety i
tym razem nie udało się przełamać
złej passy. W meczu trzynastej
kolejki Ekstraklasy, Lech wygrał
z Górnikiem Łęczna 1:0. Pierwszy i jedyny gol padł dopiero w
końcówce. Autorem tej bramki
był Muhamed Keita. W następnej
serii meczów Górnik podejmie w
Łęcznej Lechię Gdańsk.
Lech Poznań-Górnik Łęczna 1:0 (0:0)
Bramka: Keita 81’
Górnik: Prusak, Mierzejewski, Szmatiuk, Bozic, Mraz, Bonin
(75’ Hasani), Bielak, Burkhardt,
Nowak, Bożok (76’ Szałachowski), Cernych.
Żółte kartki: Hamalainen –
Nowak, Bożok.
Katarzyna Gileta-Klępka

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
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

Rozmowa z Adamem Niwińskim, Starostą Powiatu Łęczyńskiego

15 lat minęło ...
- Niedawno obchodziliśmy
jubileusz 15-lecia działalności
powiatu łęczyńskiego. Jak Pan
ocenia jego funkcjonowanie na
przestrzeni minionych lat?
- Jako członek zarządu powiatu
od 1998 roku, jestem zadowolony z
efektów, które na przestrzeni tych 15
lat wspólnie udało nam się osiągnąć.
Utworzenie powiatu z siedzibą w
Łęcznej wymagało dużego zaangażowania lokalnej społeczności, ale
myślę, że była to słuszna decyzja.
Powiatową administrację budowaliśmy praktycznie od zera, a dziś z
całą stanowczością mogę powiedzieć, że jest to sprawnie działający,
nowoczesny samorząd, dzięki
któremu mieszkańcy odnieśli wiele
korzyści. Zrealizowaliśmy wiele
działań, które znacznie poprawiły
dostępność usług publicznych oraz
jakość życia mieszkańców naszego
regionu. Wysoką jakość naszej
pracy potwierdza ponad 30 nagród i
wyróżnień - w tym nagroda w ogólnopolskim konkursie „Markowy
Samorząd”, nagrody za działania w
zakresie budowy szpitala, informatyzacji, rozwoju zasobów ludzkich,
oświaty, promocji turystyki.
- Jakie najistotniejsze zmiany zawdzięczamy powiatowemu
samorządowi?
- Już w roku 2003 powiat
sfinansował Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starej Wsi,
przyczynił się do utworzenia w 2004
r. w Łęcznej Urzędu Skarbowego.
W 2009 roku oddaliśmy do użytku
szpital. Mamy jedyny w tej części
Polski oddział intensywnej terapii
dla pacjentów oparzonych, jeden
z 6 w Polsce ośrodków hiperbarii,
specjalizujący się w chirurgicznym
leczeniu otyłości oddział chirurgii
oraz cieszący się bardzo dobrą opinią oddział urazowo-ortopedyczny.
Sukcesywnie od 2005 r. realizujemy
program przebudowy dróg wokół
kopalni w Bogdance, które stanowią
jednocześnie alternatywny dojazd
nad jeziora, a także upowszechniamy nowoczesne rozwiązania
informacyjno-komunikacyjne w
pracy jednostek publicznych oraz
w życiu mieszkańców. Jako jedni
z pierwszych w naszym regionie
powołaliśmy Zakład Aktywności

Zawodowej oraz Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy, zajmujące się wsparciem dla osób
niepełnosprawnych. W Łęcznej
utworzyliśmy szkołę górniczą, która
cieszy się dużym zainteresowaniem
i prestiżem, może też pochwalić się
tym, że ponad 80 proc. absolwentów
pracuje w wyuczonym zawodzie.
Dzięki przeprowadzeniu wielu remontów wszystkie jednostki obecnie funkcjonują w dobrych warunkach lokalowych, a powiatowe
szkoły ponadgimnazjalne posiadają
odpowiednie zaplecze dydaktyczne
i sportowe. Uczniowie i studenci
byli objęci programami stypendialnymi, w szkołach prowadzone były
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i
kursy zawodowe, osoby bezrobotne
i pracujące korzystały z bezpłatnych
szkoleń i innych form wsparcia,
które pomogły im dostosować
swoje kwalifikacje do potrzeb rynku
pracy. Aktywnie realizujemy także
działania promocyjne Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego. W gminach Cyców i Ludwin wdrażane są
programy scalenia gruntów.
- Jednym ze sztandarowych
projektów powiatu jest projekt
„Wirtualne Powiaty”. Na jakim
etapie są obecnie prace związane
z jego realizacją?
- Cała infrastruktura sieciowa
jest już gotowa i tylko czeka na udostępnienie mieszkańcom z terenu powiatów łęczyńskiego, włodawskiego
i świdnickiego. Zbudowaliśmy
regionalną sieć szerokopasmową,
utworzyliśmy i wyposażyliśmy sieć
hot – spotów i telecentrów, wdrożyliśmy telefonię IP, elektroniczną
skrzynkę podawczą oraz przygotowaliśmy elektroniczny system
biblioteczny. Nasza rola jako lidera
projektu zgodnie z porozumieniem
zakończyła się. Obecnie partnerzy
pracują nad powołaniem spółki komunalnej - podmiotu, który będzie
zarządzał siecią szerokopasmową.
To od sprawności i dobrej współpracy naszych partnerów zależy,
kiedy mieszkańcy zaczną korzystać z
szerokopasmowego Internetu. Część
samorządów już podjęła uchwały o
przystąpieniu do spółki komunalnej,
która będzie świadczyła usługi dostępu do Internetu w imieniu partnerów

Złoto dla Bartłomieja Żurawia
Złotymi zgłoskami, zapisał
się w historii klubu Iskra Spiczyn,
Bartłomiej Żuraw. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
w zapasach w stylu wolnym, w
kategorii 74 kilogramy, nie miał
sobie równych i zdobył tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski.
Złoty krążek jest bezprecedensowym, bo największym
osiągnięciem zapaśnika ze spiczyńskiego klubu w trwającej
24 lata historii „Iskry”. Warto przypomnieć, również inne
osiągnięcia „wolniaków”. Na
Mistrzostwach Makroregionu
Młodzików, w kategorii wa-

gowej 53 kg, złoto wywalczył
Konrad Wójcik. Brązowe krążki
podczas tych samych mistrzostw
zawisły na szyi Olgierda Gąsiora
(kat. wagowa 38 kg.) oraz Antoniego Gąsiora (kat. wagowa
59 kg.). Sukcesy te pokazują
znakomitą pracę z zawodnikami
w klubie i dowodzą, że klub
pochodzący z małej miejscowości wcale nie stoi na straconej
pozycji w rywalizacji z wielkimi
klubami z dużych miast. Niewątpliwie ogromna w tym zasługa,
wielkiego pasjonata zapasów,
trenera Tomasza Żurawia, zarazem dyrektora Gimnazjum w

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział
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Gileta, Grzesiek Kuczyński, Łukasz Olszewski.
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projektu, kilka samorządów podjęło
niestety negatywne decyzje, od ich
decyzji zależy termin uruchomienia
Internetu dla mieszkańców.
- Czy „Wirtualne Powiaty”
to jedyna inwestycja, którą powiat zrealizował w tym roku?
- Ten rok był dla nas bardzo
pracowity, bo kończy się wsparcie z
programów unijnych na lata 2007 –
2014 i zbiega nam się zakończenie
realizacji kilku projektów. Obecnie
uruchamiany jest Dziecięcy Oddział
Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, dzięki któremu nasze
wschodnie centrum jest obecnie
największym i najnowocześniejszym
ośrodkiem tego typu w Polsce i w
Europie. Niedawno zakończył się
remont w domu dziecka w Kijanach,
a do nowej siedziby przeprowadza
się Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. W październiku zakończyły
się też prace związane z przebudową dróg powiatowych nr 1625L
i 2007 L w Kaniwoli, Nadrybiu i
Wólce Cycowskiej. Poprawiliśmy
też nawierzchnię drogi nr 1565L
Kijany – Nowa Wólka oraz fragment
drogi powiatowej nr 2003L w miejscowości Karolin. Do tego należy
również zaliczyć budowę chodnika
w Antoniowie oraz utwardzenie
pobocza w Świerszczowie. W tym
roku będzie też utwardzone pobocze
w Piasecznie.
- Czy powiat stać na realizację tylu działań?
- Z własnych środków nie
bylibyśmy w stanie wiele zdziałać,
dlatego też wszystkie jednostki z sukcesem aplikują o środki zewnętrzne.
Przez 15 lat z programów unijnych i
krajowych zrealizowaliśmy 125 projektów o łącznej wartości ponad 226
mln zł, przy zewnętrznym wsparciu
ok. 188 mln. Bez wątpienia to wielki sukces. Bez tych pieniędzy nie
zrealizowalibyśmy wielu potrzebnych inicjatyw. Na budowę szpitala
musieliśmy zaciągnąć kredyt długoterminowy, bez którego nie byłoby
możliwości zakończenia tej jakże
ważnej dla naszych mieszkańców
inwestycji. Przy realizacji projektów,
do czasu otrzymania dofinansowania
korzystamy też z kredytu w rachunku
bieżącym, który spłacany jest na
koniec każdego roku. Dzięki dobrej
współpracy, duże wsparcie przy
realizacji zadań drogowych otrzymujemy z poszczególnych gmin.
rozm. BC
Spiczynie. Podkreśla on, że bez
ciężkiej pracy, zapału, poświęcenia i możliwości korzystania
z bazy jaką jest gimnazjum o tak
wielkich sukcesach można by po
prostu zapomnieć.
Mariusz Łagodziński

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach
paliw.
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Zatrzymać emigrację
- Ma Pan za sobą kadencję w Sejmiku Województwa.
Czym była dla Pana praca w
samorządzie?
- Cztery lata dość szybko minęły. Był to okres mojej intensywnej pracy zawodowej i samorządowej. Pracując w komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki
przygotowaliśmy szereg uchwał
pozwalających sprawnie wydać
unijne miliardy przeznaczone na
rozwój naszego województwa.
Nowe drogi, stadiony, place zabaw,
wyremontowane szkoły, zrewitalizowane miasta, miasteczka i
tereny wiejskie bardzo cieszą i dają
osobistą satysfakcję. Ta pozytywna
zmiana Lubelszczyzny, w której
osobiście uczestniczyłem dała mi
ogromny zastrzyk energii.
- Co udało się Panu zrobić
jako radnemu dla regionu, a co
zyskała Łęczna?
- Praca w samorządzie to gra
zespołowa należy więc mówić, o
tym co zrobiliśmy w liczbie mnogiej. I myślę tu nie tylko o radnych

koalicji, ale o wszystkich radnych.
W Sejmiku polityki nie brakuje, ale
jest ona zdecydowanie na drugim
planie. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że Lubelszczyzna może
zaliczyć te ostatnie lata do udanych.
Nastąpił wyraźny skok rozwojowy. Warunki życia mieszkańców
poprawiają się, planowana kolejna
perspektywa wsparcia pozwala
mieć nadzieje, że dogonimy, a może
przegonimy inne regiony.
Natomiast praca radnego wojewódzkiego na rzecz powiatu jest trochę inna. Ja skupiłem się na ścisłej
współpracy z władzami samorządowymi: z burmistrzem Łęcznej, starostą i wójtami oraz organizacjami
społecznymi. Wspierałem wnioski z
naszego terenu, pisałem interpelacje
i głośno dopominałem się o Polskę
powiatową. Jeśli przeliczy się te
projekty na konkretne pieniądze,
będę to naprawdę duże kwoty.
- O jakich pieniądzach mówimy?
- Dokonałem takiego bilansu,
chodzi o ok. 100 milionów zł.

Ogłoszenia drobne
Pilnie sprzedam mieszkanie, M5, 72m2,
IIp., Łęczna, ul. Bogdanowicza, cena do
uzgodn. Tel. 602 682 322
Kupię ziemię w okolicy Łęcznej. Tel.
605 231 439
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia
Stara Wieś, 36 ar, ogrodzona, doprowadzona woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja.
Cena do uzgodn. Tel. 697 154 093
Szukam pracy jako doświadczona
opiekunka do osób starszych na terenie
Łęcznej. Tel. 781 634 017
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 25
ar, Łańcuchów. Wszystkie media i budynki gospodarcze. Tel: 785 384 774
Sprzedam mieszkanie 32m2 8 piętro(2
pokojowe – balkon) Cena do uzgodnienia. Tel. 665 324 742
Sprzedam mieszkanie M3, 49,5m2 własnościowe w Łęcznej p.8/9. Mieszkanie
zadbane, położone w dogodnej lokalizacji,
blok ocieplony. Cena 189tys. do uzgodnienia. Tel. 505 620 380
Sprzedam działki budowlane, wszystkie
media, w Ciechankach Krzesimowskich.
Tel. 500 280 018
Sprzedam mieszkanie M4, własność, III
piętro, ul.Górnicza. Cena do negocjacji.
Tel. 814621545 727326193
Sprzedam mieszkanie 36m2, ul.Gwarków 2/14, 4 piętro, duży balkon. Cena
do uzgodnienia. Tel. 817522158
Sprzedam dom w Łęcznej, pow. użytkowa 190m2 w zabudowie szeregowej.
Tel. 731 993 107
Sprzedam kredens holenderski (orzech),

wymiary 260x154x51, styl Ludwik XVI,
stan idealny. 1100zł do negocjacji. Tel
606 477 352
Sprzedam działkę budowlaną pomiędzy szpitalem a szkołą. Tel 752 19 86
lub 507 086 044. Cena do negocjacji.
Szukam świadków wypadku motocyklisty w Zofiówce z 29 sierpnia. Tel
609 073 546
Sprzedam siedlisko 62ar (budynek mieszlany-drewniany i gospodarczy-murowany)
gm.Wierzbica. Tel. 798 267 870
Sprzedam działkę budowlano-rolną w
Nowogrodzie. Powierzchnia 3000m2 (w
tym 10ar działka budowlana). Cena do
negocjacji. Tel. 600 378 236
Pracujący mężczyzna poszukuje
mieszkania (pokoju) do wynajęcia. Tel.
512 382 194
Sprzedam działkę budowlaną 25a w
Uciekajce gm.Ludwin. Ogrodzona, prąd,
woda, budynek gospodarczy. Cena 65
000. Tel 609 090 584 782 271 090
.......................................
Ogłoszenia firmowe

Kredyt dla emerytów
i rencistów
tel. 669 778 750
Oddzwonimy
Profesjonalne
Usługi Masażu.
Dojazd do pacjenta.
tel. 514 985 125

- A konkretne inwestycje?
- Wymienię tylko kilka. Na
pewno są to dwa projekty rewitalizacyjne w Łęcznej, przebudowa
dróg wojewódzkich w Łęcznej,
Cycowie czy Spiczynie, budowa
Ośrodka Hiperbarii, lądowiska dla
helikopterów i Oddziału Intensywnej
Terapii dla pacjentów oparzonych w
Szpitalu Powiatowym w Łęcznej, ale
też wiele innych dotyczących termomodernizacji obiektów szkolnych,
sportowych i rekreacyjnych.
- Czego jeszcze potrzeba,
żeby nasz region szybciej się
rozwijał?
- Największe zadanie przed
jakim stoimy to poprawa warunków życia, nauki, tworzenie
nowych miejsc pracy, poprawa
możliwości rozwoju działalności
gospodarczej. Musimy zatrzymać
emigrację zewnętrzną do zachodniej Europy, ale i wewnętrzną do

innych rejonów kraju, zwłaszcza
ludzi młodych. Musimy ich zatrzymać, bo problem demografii
dotknie nas za kilka lat i wtedy
będzie za późno. Dzisiaj najbardziej wyludnia się Zamojszczyzna. Ludzie będą wyjeżdżać w
poszukiwaniu lepszego miejsca
do życia. Musimy porównywalne
warunki stworzyć na Lubelszczyźnie, wtedy wszyscy wygramy i
powiemy, że nie zmarnowaliśmy
czasu i pieniędzy.
- Dlaczego lekarz, dyrektor
medyczny szpitala w Łęcznej
zajmuje się polityką?
Samorząd to nie polityka.
Zależy mi na tym aby nasz region
się rozwijał, żeby lepiej się tu żyło.
Chciałbym aby nikt nigdy już nie
powiedział, że Lubelszczyzna to
Polska B. A samorząd to dobre
miejsce do tego, by to realizować.
rozm. RK

Wysokość podwyżek płac stała
się przyczyną sporu zbiorowego
pomiędzy związkami zawodowymi z „LW Bogdanka”, a zarządem
spółki. Związkowcy chcą minimum
2,5 proc. podwyżki średniego wynagrodzenia. Zarząd spółki proponuje
natomiast podwyżkę w roku 2014
w stosunku do roku 2013 (7211,34
zł/miesiąc) o maksymalnie 2 proc.
Uważa bowiem, iż tylko taki poziom wzrostu zarobków możliwy
jest w trudnej sytuacji całej branży
w Polsce oraz biorąc pod uwagę złe
perspektywy rynkowe dla węgla
energetycznego.
W oficjalnym komunikacie
zarządu spółki czytamy m.in.: Na
proponowane przez stronę związkową podwyżki wynagrodzeń
trudno wyrazić zgodę. W roku
2014 nie zostaną bowiem zrealizowane planowane na początku

roku założenia produkcyjne i
ekonomiczne. Budżet wynagrodzeń jest najistotniejszym, stałym
elementem kosztów. Ustalenie
jego wysokości, tak by wszyscy
interesariusze Bogdanki byli
chociaż w części zadowoleni,
jest zadaniem bardzo trudnym
i odpowiedzialnym. (…) Należy
mieć również na uwadze fakt, że
w roku bieżącym wzrasta realna
wartość naszych wynagrodzeń,
gdyż od kilku miesięcy mamy do
czynienia w Polsce ze zjawiskiem
deflacji.
Zdajemy sobie jednak sprawę
z oczekiwań naszych pracowników.
Istnieje szereg powodów mających
istotny wpływ na nasze stanowisko
w sprawie płac. Najistotniejszym
z nich jest niewątpliwie notowany
od dłuższego czasu spadek cen
węgla na rynkach światowych.
(…) Nie przynoszą też wyraźnych
rezultatów próby ograniczenia
importu.(...) Zarząd spółki dostrzega konieczność zapewnienia
godziwych warunków pracy i
płacy naszym pracownikom, które
uwzględniać powinny zarówno
wkład ich pracy jak i aktualne
możliwości finansowe spółki. (…)
Z uwagi na dotychczasowe różnice
zdań, będą rozmowy z udziałem
mediatora...
(nor)

Spór zbiorowy w Bogdance

X lat Wspólnej Polityki Rolnej
W dniu 11.08.2014r., dzięki
uprzejmości Starosty Powiatu
Łęczyńskiego Pana Adama Niwińskiego w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
pracownicy Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej
w osobach: Małgorzata Bujak
– Kierownik BP, Izabella Chabros - Zastępca Kierownika BP
oraz Artur Żukiewicz - Naczelnik
Wydziału Działań Społecznych i
Środowiskowych oraz Płatności
Bezpośrednich przeprowadzili
konferencję poświęconą dwóm
rocznicom: XX lat ARiMR oraz X
lat WPR. Kierownik BP powitała
wszystkich zaproszonych przedstawicieli samorządu terytorialnego,
gości, rolników i przedsiębiorców
z terenu Powiatu Łęczyńskiego
oraz omówiła efekty wdrażania
Wspólnej Polityki Rolnej na terenie
Powiatu Łęczyńskiego. Następnie
Zastępca Kierownika BP przedstawiła osiągnięcia rolników i przedsiębiorców działających na terenie
powiatu łęczyńskiego z udziałem
środków UE.
Kolejnym mówcą był Zbigniew Kołodziej - hodowca ras
zachowawczych zwierząt: owiec,
gęsi, koni, bydła. Następnie przemawiali przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego, którzy
zaprezentowali osiągnięcia jednostek nt. wykorzystania środków
UE: Głos zabrali Adam Niwiński

- Starosta Powiatu Łęczyńskiego;
Jan Baczyński vel Mróz -Wójt
gminy Cyców; Andrzej Chabros
- Wójt gminy Ludwin, Teodor Kosiarski - Burmistrz Miasta Łęczna,
Adam Grzesiuk - Wójt Gminy
Puchaczów, Mirosław Krzysiak
- Wójt gminy Spiczyn. Adam
Panasiuk - dyrektor Biura LGD
„Polesie”, przedstawił osiągnięcia
w wykorzystaniu środków UE,
którymi zarządzała Lokalna Grupa
Działania „Polesie”.
Spotkanie zakończyło się
wręczeniem przez Z-cę Dyrektora
Lubelskiego Oddziału Regionalnego Pana Janusza Barana
podziękowań za aktywny udział w
przeobrażeniach polskiej wsi oraz
za efektywne wykorzystanie środków w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej rolnikom i organizacjom
współpracującym z ARiMR z
terenu powiatu łęczyńskiego, co
uwieńczono wspólną fotografią.
W związku z nową perpektywą płatności bezpośrednich i
PROW na lata 2015-2020 Biuro
Powiatowe ARiMR przeprowadziło już pierwsze szkolenia dla
Beneficjentów, które odbyły się w
każdej gminie naszego powiatu.
Po zatwierdzeniu powyższych
projektów przez Komisję Europejską zostanie zorganizowany
kolejny cykl szkoleń, by zapoznać
Beneficjentów z nowymi zasadami
przyznawania płatności i wypełniania wniosków.

Znaczenie diety w sporcie
W ostatnim czasie pojawiała
się moda na bieganie, fitness, ćwiczenia, wizyty w siłowni. Ten pozytywny trend świadczy o większej
świadomości na temat roli wysiłku
fizycznego w naszym życiu.
Doświadczeni dietetycy i sławni
sportowcy podkreślają istotny wpływ
zbilansowanej i racjonalnej diety na
wyniki sportowe. Aby sport przynosił wymarzone sukcesy konieczne
jest dostarczenie odpowiedniej ilości
energii i składników odżywczych
we właściwych proporcjach oraz
utrzymanie bilansu wodnego.
Tak jak treningi dobierane są
indywidualnie dla każdego sportowca, tak samo powinniśmy przygotowywać plany dietetyczne. Dieta
powinna uwzględniać budowę ciała,
wiek, wagę, rodzaj i intensywność
treningu. Jedni pracują nad reduk-

cją tkanki tłuszczowej, inni nad
rozbudową masy mięśniowej, a
jeszcze inni poddawani są bardzo
wyczerpującym treningom. Dlatego
dietę każdego sportowca należy rozpatrywać bardzo indywidualnie.
Odpowiednio przygotowany
plan dietetyczny z całą pewnością
poprawi samopoczucie, zwiększy
wydolność i wytrzymałość organizmu, zwiększy przyswajalność
składników odżywczych z przyjmowanej żywności, a przede wszystkim
przyśpieszy regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym.
Wykupując karnet na siłownie pamiętaj, że wysiłek fizyczny
powinien iść w parze z odpowiednim żywieniem. Dopiero połączenie tych dwóch składowych
przyniesie pożądany i spektakularny sukces.

