Rok XVIII Nr 12 (249)

29.12. 2017- 31.01.2018 ISSN 1507 - 5257 nakł. 15,5 tys. egz.

Pieniądze na ratowanie życia Nowa droga w Łęcznej
Szpital powiatowy w Łęcznej oraz lubelski szpital MSWiA
znalazły się wśród sześciu szpitalnych oddziałów ratunkowych
w województwie lubelskim, które będą modernizować swoje oddziały ratunkowe z środków Ministerstwa Zdrowia.

Każdy, komu zdarzyło się trafić na SOR wie, jak czasem długo

czeka się na pomoc.

dok. na str. 3

W obecności wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, starosty Romana Cholewy
oraz burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego oddano do
użytku nową ulicę łącząca osiedle Bobrowniki i Niepodległości
z Pasternikiem.

szpitala. Zbudowana droga jednocześnie pełni rolę ewakuacyjną
dla szpitala. Zbudowano porządny chodnik i ścieżkę rowerową.
Pojawiło się również oświetlenie
i pętla autobusowa przy szpitalu.
Kosztowna
inwestycja
w połowie (około 2 mln zł) została dofinansowana
z Programu Rozwoju
Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Prace podzielone
zostały na dwa odcinki - przed i za nowym rondem na ulicy Krasnystawskiej.
fot. UM w Łęcznej
Dłuższy ma 1219
Nowa droga wyeliminowa- m i obejmuje ulicę Wierzbową od
ła problem dojazdu i dojścia do
dok. na str. 3

Koniec lecznicy w Łysołajach
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Łysołajach (gm. Milejów) przestaje
istnieć.
Według szpitala neuropsychiatrcznego przy ul. Abramowickiej przeniesienie zakładu do
Lublina konieczne jest z powodu złych warunków lokalowych
w Łysołajach. Mieścił się bowiem

w starym budynku, będącym pod
opieką konserwatora zabytków.
Obiekt nie spełniał przepisów
sanitarno-epidemiologicznych.
Nowa lokalizacja ma też być lepsza z powodów logistycznych.
Przeniesienie do Lublina
ośrodka z Łysołaj, zaczęło restrukturyzację innych oddziałów
dok. na str. 3

Z Arturem Soboniem, posłem PiS
rozmawia Ryszard Nowosadzki

Pod Łęczną będzie elektrownia
Pojezierze: Zarówno w powiecie świdnickim jak i łęczyńskim otrzymał pan duże poparcie
wyborców i ma pan tam swoje
biura poselskie. Czy ludzie przychodzą z problemami do swojego posła? Z czym się zwracają?
Mają podobne kłopoty, czy można mówić o jakiejś, w tym przypadku, odrębności obu miast?
Artur Soboń: W obu powiatach otrzymałem duże zaufanie od
mieszkańców i staram się by go nie
zawieść. Do biur poselskich rzeczywiście ludzie przychodzą z różnymi
sprawami. Od osobistych po propozycje jakichś zmian legislacyjnych.
Bywa, że jest potrzeba by pomóc w
różnych sprawach ludzkich, potrzeba jakiejś interwencji. Sporo spraw
jest związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, ludzie mają poczucie braku sprawiedliwości i próbują szukać pomocy
u posła. Tak więc pomysł aby w
nowych ustawach sądowych była
instytucja skargi nadzwyczajnej, w
której poseł może się upomnieć o
krzywdzącą niesprawiedliwość, jest
czymś co nam pomoże.
Są również sprawy specyficzne. W PZL-Świdnik przeprowadzono proces, który nazywa się
programem dobrowolnych odejść.
W sposób, który jednoznacznie
wprowadził w błąd tych którzy z
niego skorzystali. Chodzi opodatkowanie tego programu. Tu interweniując, zderzyłem się z procedurami i sytuacją, gdzie istnieje kilka
stanów prawnych dla różnych
osób. Dlatego przygotowujemy
całą procedurę odwoławczą i chcemy doprowadzić do wyroku sądo-

wego, który mam nadzieję będzie
korzystny dla pracowników, którzy
przystąpili do programu.
W łęczyńskim jest natomiast
sprawa deputatów węglowych.
O ile problem został załatwiony
dla pracowników Lubelskiego
Węgla, o tyle dla tych, którzy nie
byli pracownikami kopalni ale byli
górnikami, ta sprawa nie została
załatwiona. Wystąpiłem do ministerstwa z propozycją rozwiązania problemu. Mam sygnały, że
suma przewidziana w budżecie na
ten program nie zostanie w pełni
wykorzystana i pojawi się kwota,
która powinna pozwolić zaspokoić
potrzeby tych pominiętych. Chodzi
tu np. o tych, którzy budowali kopalnię a dzisiaj nie mają pracodawcy, który już nie istnieje i nie może
wystąpić w ich imieniu.
P: Budowa elektrowni
opartej na technologii zgazowania węgla to duża szansa dla
regionu. Ma pan może jakieś informacje świadczące o tym, czy
taka elektrownia powstanie?
AS: Jestem całkowicie przekonany, że elektrownia powstanie.
Jeśli nie powstanie w technologii
IGCC, to musi powstać w tradycyjnej technice kotła fluidalnego. Ta inwestycja jest w regionie
niezbędna. Jednocześnie byłoby
bardzo pożądane aby powstała
właśnie w nowoczesnej technologii. Implementacja takich rozwiązań do Polski, do tego w skali
540 MW to byłaby duża sprawa
dla całej gospodarki. Bo pozyskanie tej metody to szansa nie tylko
dla kopalni ale dla całego lubelskiego przemysłu i nauki. Można
by ją rozwijać i zastosować na
przykład dla przemysłu chemicznego. Weszlibyśmy na poziom innowacyjnej gospodarki, o co nam
przecież chodzi. Dałoby to też nam
bezpieczną technologię z punktu
widzenia polityki ekologicznej
i walki ze zmianami klimatu. Dla
samej kopalni budowa elektrowni
o tej mocy dawałaby dodatkowe
zapotrzebowanie na 1,5-2 mln ton
węgla, do tego na długie lata.

dok. na str. 4

2
KRONIKA
LUBLIN

Ukradł szalik, grozi mu do 12 lat
Policjanci zatrzymali 24-latka,
który w nocy napadł na przechodnia
w Lublinie. Idącego ul. Narutowicza
mieszkańca Łodzi zaczepił nieznajomy. Chciał pieniędzy. Kilkukrotnie
uderzył go pięścią w twarz. Następnie
przewrócił swoją ofiarę na chodnik,
zdjął mu kurtkę i zaczął dusić. Szarpaninę obydwu mężczyzn zauważyli
przejeżdżający tamtędy świadkowie,
którzy zaalarmowali policję. Napastnik rzucił się do ucieczki. Uciekając,
zgubił po drodze etui na dokumenty.
Wewnątrz znajdowała się karta bankomatowa wystawiona na nazwisko
mieszkańca Lublina. Sprawca został
zatrzymany kilka ulic dalej. Okazał
się nim właściciel zgubionych dokumentów.
Kradzieżami dorabiała do pensji
Zarzut kradzieży biżuterii o
wartości ponad 230 tys. zł usłyszała
40-letnia kobieta. Jak ustalili policjanci od pewnego czasu zaczęły
ginąć wartościowe rzeczy, drogie
zegarki, pierścionki oraz kolczyki.
Nic nie świadczyło o włamaniu.
Sprawczynią okazała się mieszkanka powiatu lubelskiego, była już
pracownica sklepu. Podczas prowadzonych czynności policjanci odzyskali część skradzionej biżuterii.
Śmiertelny wypadek na polu
60-letni mieszkaniec gm. Bełżyce 25 listopada wyjechał ciągnikiem na pole. Do domu tego dnia
jednak nie powrócił. Zwłoki mężczyzny zostały znalezione na polach
następnego dnia. Kilkaset metrów
dalej znaleziono jego ciągnik.
Ustalenia policjantów doprowadziły do zatrzymania 35-letniego
mieszkańca pobliskiej miejscowości. Jak się okazuje, obydwaj mężczyźni ciągnikami wyjechali w pole
wykonywać prace. W pewnym momencie młodszy z nich przejechał

ZDARZEŃ

swoją maszyną kompana stojącego
obok przyczepy. Widząc leżącego
na ziemi nie dającego oznak życia
60-latka, odjechał zostawiając poszkodowanego.
Fałszywy policjant zatrzymany
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszał 37-latek. Mężczyzna dzwonił
do starszych osób i przedstawiając
się za funkcjonariusza rozpracowującego grupę oszustów nakłaniał do szybkiego przekazania gotówki. W ten sposób wyłudził od
nich łącznie ponad 130 tys. zł.
Poszukiwany Europejskim
Nakazem Aresztowania 37-latek
został zatrzymany. Ukrywał się
na terenie Niemiec. Pokrzywdzonymi były osoby mieszkające na
terenie w woj. dolnośląskiego,
lubelskiego, podlaskiego czy kujawsko-pomorskiego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i
aresztował 37-latka na 3 miesiące.
Sprawa ma charakter rozwojowy.

ŁĘCZNA

Wpadła w poślizg, dziecko w szpitalu
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 21 grudnia w miejscowości Nadrybie-Dwór. 50-latka
kierująca pojazdem marki Peugeot dojeżdżając do skrzyżowania
rozpoczęła manewr hamowania.
Z powodu oblodzenia nawierzchni samochód wpadł w poślizg.
Kobieta wjechała na skrzyżowanie prosto pod jadący prawidłowo
pojazd marki Mercedes. Kierowca
mercedesa, chcąc uniknąć bezpośredniego zderzenia, odbił, ale kolizji nie uniknął. W wyniku zdarzenia ucierpiała 12-letnia córka,
będąca pasażerką. Dziewczynka
z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.
Śliska nawierzchnia sprawia,
że wydłuża się znacznie droga
hamowania. Kierowcom przypo-

minamy o ostrożności, zarządcom
dróg, że to oni odpowiadają w decydującej mierze za bezpieczeństwo.
Mazur zatrzymany w Łęcznej
Dzielnicowi z łęczyńskiej
komendy zatrzymali 33-latka poszukiwanego przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności.
Policjanci mieli informację,
że w szpitalu w Łęcznej przebywa
na leczeniu młody mężczyzna, poszukiwany w Piszu. Sąd Rejonowy
wydał za nim nakaz poszukiwania
celem odbycia przez niego kary
aresztu. Kiedy mężczyzna opuścił
placówkę, został zatrzymany.
Rekonstruktor z autentyczną bronią
Policjanci z Łęcznej zatrzymali do kontroli drogowej podróżującego przez Charlęż 24-latka, który
jechał z kuzynem. Kierujący nie
korzystał z pasów bezpieczeństwa
i zachowywał się nerwowo. Stróże
prawa znaleźli dwa woreczki z różową i białą krystaliczną substancją, łącznie ponad 30 gram. W czasie dalszego przeszukania mundurowi znaleźli w chryslerze pistolet
z magazynkiem, ale bez amunicji.
Do znalezionej substancji przyznał
się kierowca samochodu, natomiast
do broni - jego 19-letni kuzyn. Obaj
zostali zatrzymani. Starszy wyjaśnił, że proszkowa substancja to dopalacze. Młodszy wyjaśnił, że broń
została zakupiona przez internet
i była wykorzystywana podczas
występów grupy rekonstrukcyjnej,
do której należy. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Chciała sprzedać lewe papierosy
Łęczyńscy kryminalni zatrzymali 56-letnią kobietę, obywatelkę
Ukrainy, która 2 listopada podczas
targu w Milejowie w przenoszonych
torbach miała nielegalne papierosy,
łącznie 6480 sztuk bez polskich
znaków akcyzy. Uszczuplenie skarbu państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków i opłat sięgnęło
blisko 6 tysięcy złotych. Kobieta

podczas przesłuchania przyznała się
do zarzucanego jej czynu.
Szarża na rondo, pasażer w szpitalu
W Kajetanówce, gm. Milejów, na budowanym rondzie pędząc audi przejechała przez rondo
na wprost.
Jadąca audi A6 od strony
Łęcznej w kierunku Milejowa, 33latka z gminy Piaski przejechała
na wprost przez rondo. Nie
zauważyła, że skrzyżowanie zostało
przebudowane na rondo. Samochód
przejeżdżając przez rondo został
poważnie uszkodzony. Kobieta
podróżowała z mężczyzną i 5-letnim
dzieckiem. 35 – letni mężczyzna,
został przetransportowany do
szpitala z obrażeniami kręgosłupa
i głowy. Prowadząca pojazd była
trzeźwa.

ŚWIDNIK

Więzienie za puste puszki
Mieszkaniec Świdnika złożył
zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do swojego mieszkania. Mundurowi szybko zatrzymali sprawcę.
Okazał się nim 38-letni mieszkaniec
Świdnika, którego pokrzywdzony znał. Mężczyzna po uprzednim
wypchnięciu drzwi wszedł do jego
mieszkania, skąd ukradł plecak
o wartości 10zł oraz puste puszki i butelki po piwie. Włamywacz
w momencie zatrzymania miał ponad 3 promile alkoholu. Został osadzony w policyjnym areszcie.
Pies wyniuchał narkotyki
Policjanci ze Świdnika ustalili, że 25-letni mieszkaniec gminy
Trawniki może posiadać narkotyki, jak również może zajmować
się ich rozprowadzaniem. Na przeszukanie do mężczyzny udali się
wraz z przewodnikiem psa Straży
Granicznej i jego czworonogiem,
który zajmuje się tropieniem narkotyków. Pies od razu wskazał,
gdzie mężczyzna ukrył narkotyki.
Funkcjonariusze w szafce ubraniowej odnaleźli ponad 50 działek

dilerskich suszu roślinnego, który
okazał się marihuaną. Znaleziono również sprzęt potrzebny do
przetwarzania i ważenia środków
odurzających.
Wpadł pod koła pociągu
Około godz. 7 w pobliżu dworca Świdnik Miasto doszło do wypadku kolejowego. Przechodzący przez
torowisko 63-letni mieszkaniec
Świdnika został potrącony przez
pociąg relacji Port Lotniczy Lublin
– Lublin. Mężczyzna z obrażeniami
ciała został przewieziony do szpitala

w Lublinie gdzie zmarł.
Śmierć pod kołami
Na ul. Racławickiej w Świdniku,
kierujący fordem 49-letni mieszkaniec miasta najechał na przechodzącą
przez przejście dla pieszych 73-letnią
mieszkankę Świdnika. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kobieta
z obrażeniami ciała została zabrana
do szpitala. Tam zmarła. Okazało się,
że kierujący nie posiadał dowodu rejestracyjnego, gdyż został zatrzymany
za brak badań technicznych. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.
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Barbórka w dobrych nastrojach
„W tym roku przyjęliśmy do
pracy 200 osób, a w przyszłym
roku zwiększymy zatrudnienie
o kolejnych 300” – powiedział
podczas barbórkowych uroczystości Krzysztof Szlaga, prezes
LW Bogdanka. Rząd na uroczystościach reprezentował wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek, a partię rządzącą poseł
Artur Soboń.
List z gratulacjami i pozdrowieniami przysłał prezydent RP Andrzej
Duda. „Górnicy są społecznością
wyjątkową, tak, jak wyjątkowy jest

ich zawód, jak wyjątkowe znaczenie
ma ich praca dla Polski. Świadczy
o tym również historia i obecne sukcesy kopalni Bogdanka” - napisał

prezydent. Życzenia
górnikom nadesłali
też m.in. marszałek
Sejmu Marek Kuchciński oraz premier
Beata Szydło.
Górnicy mają
powody do świętowania. – Mamy
najlepszą od 5 lat koniunkturę na węgiel.
Spółka jest w dobrej
kondycji
finansowej – mówił prezes
Krzysztof Szlaga. – Nie oznacza to
jednak, że nie myślimy o przyszłości.
W tym roku zrealizujemy rekordowe
prace przygotowawcze, na 29-30
kilometrów chodników. Otrzymaliśmy też koncesję
wydobywczą na
pole „Ostrów”.
Pierwszy węgiel
zaczniemy tam wydobywać w 2020 r.
W tym roku przyjęliśmy do pracy 200 osób, a w przyszłym roku zwiększymy zatrudnienie
o kolejnych 300 – mówił.
– Bogdanka w tej złożonej sytuacji rynkowej poradziła
sobie bardzo dobrze. To
dzięki wam, drodzy pracownicy – dodał podczas
uroczystości Krzysztof
Szlaga. – Wszystko wskazuje na to, że nasza produkcja wyniesie stabilne
9 mln ton i że będziemy
mieli 25 proc. udziału w rynku. Oznacza to, że co czwarta
tona węgla spalana

w polskich elektrowniach pochodzi
z Bogdanki.
Od czasu, kiedy wydobyto pierwszy węgiel w Bogdance,
w tym roku mija 35 lat. – Wchodzimy też w 3. rok współpracy
w ramach koncernu Enea. Mamy
stabilnego odbiorcę węgla, któremu dostarczamy ok. 75 proc. naszej produkcji. To nam zabezpiecza
stabilny byt na długie lata – mówił
prezes Szlaga.
Enea to także nowe wyzwania w dziedzinie energetyki. –
Wciąż pracujemy nad technologią
zgazowania węgla, czyli nad nową
niskoemisyjną elektrownią. Byłoby to oparte o węgiel z Bogdanki
– mówił w Bogdance Mirosław
Kowalik, prezes koncernu Enea.
- Bogdanka działa dzisiaj jako
zdrowy organizm. Codziennie są
problemy, wyzwania, jakiś kłopot
do rozwiązania. To normalne, tak
musi być w każdej spółce, która
chce się rozwijać. Radzimy sobie
z tymi codziennymi problemami,
bo nasz system odpornościowy, to
w jaki sposób podejmujemy decyzje,
kto je podejmuje, jak kompetentni
są to ludzie, pomaga nam w rozwoju – podkreślał prezes Szlaga.
R. Nowosadzki

Giełda wyróżniła Bogdankę
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego ratingu Respect Index,
do którego zaliczono 28 spółek
giełdowych. Lubelski Węgiel
Bogdanka SA już po raz dziewiąty został zakwalifikowany
do tego grona – poinformowały 15 grudnia służby prasowe
spółki.
Respect Index obejmuje
polskie i zagraniczne spółki z
Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie
ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem
czynników
ekologicznych,
społecznych i pracowniczych.
Badanie spółek i rewizja składu
indeksu jest przeprowadzane raz
w roku, w jego drugiej połowie.
Trafiają do niego firmy, które

przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW
i Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych, a także audyt prowadzony przez partnera projektu, firmę Deloitte.
Bogdankę wyróżniono po
raz dziewiąty za poszanowanie
środowiska naturalnego, działania na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu
korporacyjnego, informacyjnego
i relacji z inwestorami.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat stanowi integralną część strategii rozwoju
Bogdanki, do kwestii tej podchodzimy zawsze niezwykle poważnie. Również w ogłoszonej w
lutym tego roku Strategii do 2025
roku obszar ten ma ogromne znaczenie. Dlatego bardzo cieszy
nas fakt, że już po raz dziewiąty
starania Bogdanki zostały do-

strzeżone i wyróżnione udziałem
w RESPECT Index – powiedział
Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu
LW Bogdanka S.A.
W 2017 r. LW Bogdanka
zwyciężyła też w konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 (Green
Frog Award) za Raport Zintegrowany 2015 oraz znalazła się
w gronie laureatów I edycji
rankingu Transparentna Spółka
Roku 2016, zorganizowanego
przez redakcję “Parkietu” oraz
Instytut Rachunkowości i Podatków, pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Publikacja rankingu zbiegła
się z bardzo dobrymi dla Bogdanki informacjami z parkietu. W
ciągu zaledwie dwóch dni akcje
kopalni zdrożały z poziomu poniżej 66 zł do nawet 72 zł za akcję.
(nor)
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Nowa droga w Łęcznej
dok. ze str. 1
pętli autobusowej przy Stokrotce
oraz jej przedłużenie przez pola

fot. UM w Łęcznej

przy szpitalu do ulicy Perłowej
przy pizzerii. Drugi odcinek ma
długość 676 m. Rozpoczyna się
za rondem i poprowadzony został
do ulicy Przemysłowej przy „Mo-

ściskach” i targowisku miejskim.
W bezpośrednim sąsiedztwie ul.
Wierzbowej powstały 132 miej-

sca postojowe, a w rejonie szkoły
przy ul. Jaśminowej - dwie zatoki autobusowe. Z przystanku do
szkoły prowadzi nowy chodnik
o długości 72 m.
(nor)

Koniec lecznicy w Łysołajach Łęczna najlepsza w rankingu
dok. ze str. 1
w Szpitalu Neuropsychiatrcznym
w Lublinie. Szpital wygasza jeden z dwóch istniejących oddziałów neurologii, z których każdy
miał po 43 łóżka. Teraz będzie
jeden oddział z 49 łóżkami.
To nie koniec zmian w szpitalu przy Abramowickiej. Na piąte piętro (po neurologii) zostanie
przeniesiony oddział psychogeriatrii. Do budynku M, w którym dotychczas działał oddział
psychogeriatrii, wprowadzi się

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Psychiatryczny z Łysołaj. Będzie
miał 78 miejsc.
Odbiorcami świadczeń zakładu w Łysołajach były osoby

z zaburzeniami psychicznymi
i upośledzeniem umysłowym
wymagające stałej, długotrwałej
opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki
krótkoterminowej. Podopieczni
mieli zagwarantowaną opiekę
lekarską i psychologiczną oraz
pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Pensjonariusze
uczestniczyli w zorganizowanych
zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu
terapii zajęciowej
zarówno na terenie placówki jak
i w zajęciach w
Środowiskowym
Domu Samopomocy w Łęcznej.
Przedstawiciele Szpitala
Neuropsychiatrycznego tłumaczą
zmiany restrukturyzacją oddziałów, polegającą na optymalizacji
liczby łóżek do faktycznych potrzeb.
(rkn)

Mikołajki w szpitalu
Spotkanie mikołajkowe obecnych i byłych małych pacjentów
łęczyńskiej oparzeniówki stało się
już doroczną tradycją. Również
w tym roku łęczyński szpital licznie odwiedzili najmłodsi ze swoimi rodzicami.
Wschodnie Centrum Leczenia
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Szpitalu Powiatowym w
Łęcznej rozpoczęło działalność 24
sierpnia 2009 roku. Ośrodek dysponuje 43 łóżkami, w tym 14 łóżkami
oparzeniowymi dla pacjentów dorosłych i 9 dla dzieci oraz 12 łóżkami
dla dorosłych i 8 dla dzieci chirurgii
rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki.

Oddział dziecięcy WCLOiChR istnieje od trzech lat. Od początku swojego funkcjonowania
oddział przyjął ok. 620 najmłodszych pacjentów.

Nowym pomysłem są zajęcia zdrowego gotowania. Podczas spotkań dzieci uczą się
wspólnie przygotowywać pyszne i zdrowe dania.
Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom rodziców najmłodszych dzieci, GDK zaprasza maluchy do 3 roku życia
na zajęcia w Klubie Mini Mini.

czas uczestnicząc w przedpołudniowych zajęciach, bawiąc
i ucząc się w małym gronie rówieśników.
Starsi mieszkańcy odnajdą
miłe towarzystwo w Klubie Artysty Seniora. Zajęcia w formie
artystycznych i rękodzielniczych
warsztatów, podczas których będzie można projektować i wyko-

Gmina Łęczna zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Gmin
Lubelszczyzny 2017. Nagrodę
w imieniu gminy Łęczna odebrał
w Janowie Lubelskim sekretarz
Jerzy Małek.
Wyróżnionych zostało 20
gmin, na 213 z naszego województwa. Trzy najlepsze gminy
na Lubelszczyźnie to Łęczna, Tomaszów Lubelski (gmina miejska)
i Konopnica. Wśród wyróżnionych znalazły się także Lubartów
(gmina wiejska) na 11. pozycji
i Puchaczów na pozycji 13. Ranking zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz
lubelski Urząd Statystyczny.
Ideą Rankingu Gmin Lubelszczyzny
było
wyłonienie
i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego na terenie województwa lubelskiego.
Ocenie poddane zostały wszystkie
gminy Lubelszczyzny z wyłączeniem miast na prawach powiatu:
Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina
oraz Zamościa. Wyniki rankingu
oparte zostały o dane statystyki
publicznej za rok 2016, zebrane
i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie.
Metodą oceny poziomu rozwoju gminy był syntetyczny wskaźnik

rankingowy wyliczony w oparciu
o 11 wskaźników: dochody własne
na mieszkańca, wydatki majątkowe
inwestycyjne na mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na
mieszkańca, budżety środków europejskich na mieszkańca, podmioty
gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym do ludności ogółem, sal-

aktorski talent i dołączyć do kabaretu.
Istnieją również zespoły wokalne, które reprezentują
GDK podczas różnych wydarzeń
i przeglądów: Zespół
Śpiewaczy „Świerszczowianki”, „Ferajna”,
młodzieżowy
zespół
„Si-do” oraz rodzinny
band.
GDK w Cycowie
posiada także studio
nagrań z szeroką ofertą dotyczącą nagrań
dźwiękowych oraz filmowych.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej
o zajęciach - zajrzyjcie
do GDK w Cycowie.
Szczegółowy plan znajdziecie na stronie www.

gdkcycow.pl Jeśli macie jakieś
pytania, dzwońcie do domu kultury, tel. 825677620.

do migracji na 1 tys. mieszkańców
dane za 2016 rok, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska na
1 mieszkańca, liczba czytelników
bibliotek publicznych na 1 tys.
mieszkańców, przyrost naturalny
na 1 tys. mieszkańców, zadłużenie
gmin do dochodu ogółem. (nor)

Dom kultury szeroko otwarty
Gminny Dom Kultury
w Cycowie serdecznie zaprasza
do zapoznania się z bogatą ofertą regularnych zajęć dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Zajęcia
prowadzą instruktorzy i specjaliści w swoich dziedzinach. Zajęcia
rozpoczęły się we wrześniu, ale w miarę wolnych miejsc - można
dołączyć w każdej chwili.

Rodzice dzieci powyżej piątego roku życia i o tanecznych
uzdolnieniach mogą zapisywać
swoje pociechy do zespołu ta-

necznego. Ponadto w GDK prowadzony jest nabór na zajęcia
tańca towarzyskiego. Ciekawą
propozycją ruchową są również
zajęcia baletu i treningi karate
kyokushin. Dla dorosłych dbających o kondycję przewidziane są
zajęcia z aerobiku.
Odwiedzając dom kultury
można ponadto nauczyć się gry
na instrumentach
(gitara,
bas, pianino,
perkusja). Na
osoby kochające
sztukę
czekają sekcje
plastyczne. Zajęcia z plastyki
przeznaczone
są zarówno dla
najmłodszych
uczestników, rozpoczynających
swoją przygodę z plastyką, jak
i dla starszych dzieci i młodzieży
oraz dorosłych.

Z kolei Klub Przedszkolaka
BAMBINO jest rozwiązaniem
dla rodziców poszukujących
miejsca, w którym dzieci od 4
roku życia mogłyby spędzać

nywać niepowtarzalne dekoracje
do swojego domu w technikach
zdobniczych decupage, scrapbooking itp. Jest też oferta dla osób,
które chciałyby rozwinąć swój

GDK Cyców
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Pod Łęczną będzie elektrownia
dok. ze str. 1
P: Zostańmy jeszcze chwilę
przy kopalni. Trwa spór pomiędzy zagraniczną spółką a istniejącą kopalnią o koncesję. Nie
jestem przeciwnikiem kapitału
zagranicznego, ale Bogdanka
ma już dużą część infrastruktury potrzebnej do wydobycia, a
nowa kopalnia musi zaczynać od
zera. Jakie jest Pana stanowisko
w tej sprawie i jak wygląda na
dzisiaj proces koncesyjny?
AS: Trwa spór sądowy i na
temat jego przebiegu nie wypowiadam się. Moim zdaniem Bogdanka
ma jednak mocne argumenty, które świadczą, że złoża K-6 i K-7 są
przez Bogdankę rozpoznane i ta
koncesja mogłaby być dla Lubelskiego Węgla przyznana. Nie ja to
będę jednak rozstrzygał. Dla mnie
dziwne i niezrozumiałe jest, że do
tego postępowania w ogóle doszło.
Mogę powiedzieć, że ministerstwo
środowiska działa i będzie działać
konsekwentnie i zgodnie z literą
prawa. Terminy na złożenie wniosku o koncesję są określone i będą
przestrzegane. Na pewno cała sprawa nie będzie przeciągana.
Osobiście jestem przekonany,
że program dla rozwoju lubelskiego
górnictwa, to program dla rozwoju
Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.
Nowe koncesje, nowe inwestycje
i wsparcie tych inwestycji w inwestycje w energetykę – to program
dla LW „Bogdanka”. Nie wierzę
w programy, które mówią o kilku
zupełnie nowych kopalniach, do
tego wspartych przez pieniądze z
UE. Będąc radnym wojewódzkim
nie raz słyszałem, że górnictwo nie
ma szans na unijne wsparcie, teraz
nagle były marszałek województwa
lubelskiego mówi że to możliwe.
Mam wrażenie, że pod przykrywką dla jakiegoś programu o nazwie
lubelskie górnictwo kryje się lobbingowe wsparcie dla konkretnych
zagranicznych projektów inwestycyjnych. Tym nie jestem przeciwny
– jednak przy zachowaniu reguł.
P: Inny problem ma Świdnik, a konkretniej wszyscy
związani z PZL Świdnik. Rząd
sformowany przez PiS anulował
przetarg na kupno śmigłowców,
motywując to niekorzystnymi
rozwiązaniami gospodarczymi.
Minister obrony obiecywał kupno helikopterów w wytwórniach
istniejących w kraju. Minęły
dwa lata a zamówień nie ma.
Ciągle trwa przetarg i to tylko na
kilkanaście sztuk. Jak wynika ze
specyfikacji zamówień to ewentualnymi kontraktami mogą
się podzielić Mielec i Świdnik.
Te przetargi to kropla w morzu
potrzeb armii i możliwości producentów. Co może Pan dzisiaj
powiedzieć załodze PZL?

AS: W październiku ubiegłego
roku został anulowany kontrakt na
zakup 50 szt. Caracali. O słuszności
tej decyzji mówi nawet książka –
wywiady z generałami, którzy odeszli z wojska. Gen. Duda były szef
Inspektoratu Uzbrojenia podkreśla
na przykład, że ten przetarg zadecydowałby o rynku śmigłowcowym
w Polsce na długie lata. Nie byłoby miejsca dla żadnej innej firmy,
więc po kilku latach nastąpiłby kres
Świdnika i Mielca. Ten anulowany
kontrakt moim zdaniem został też
wykreowany trochę pod potrzeby producenta a nie naszej armii.
Jestem przekonany, że decyzja o
wspólnej platformie dla tak dużego
zamówienia, helikopterów do tak
różnych zadań była błędna. Lepiej
zamawiać śmigłowce w odrębnych
przetargach, o konkretnych cechach
i specyficznym przeznaczeniu.
Aktualnie trwają dwa przetargi dla wojsk specjalnych i dla
marynarki wojennej. W obu Świdnik wystawia duży śmigłowiec,
spełniający wszystkie techniczne
warunki stawiane przez armię.
Nie mam wątpliwości, że w obu
przetargach to najlepszy, ale i najdroższy śmigłowiec. Mam wątpliwości czy nasz konkurent – Mielec jest w stanie spełnić warunki
dla wojsk specjalnych. Chcę też
podkreślić, że oprócz wysokich
wymagań technicznych dalej stawiane są wysokie postulaty co do
offsetu.
Polska armia potrzebuje też
bardzo innych jeszcze helikopterów – maszyn uderzeniowych.
I to uznano obecnie za jeden z
priorytetów sił zbrojnych. Tu
właśnie widzę dźwignię dalszego rozwoju zakładu w Świdniku.
Jest nim wspólna budowa nowego
śmigłowca uderzeniowego przez
Polską Grupę Zbrojeniową i Leonardo Helicopters. Rozmowy już
się toczą, zarówno na szczeblu rządowym, jak i wykonawczym, czyli
wymienionych grup.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że nieprawdą jest, iż MON
nie kupił żadnych śmigłowców.
Zakupiono w Świdniku Anakondy.
Ponadto namawiam ministra obrony zarówno do zakupu dalszych
morskich Anakond, jak też wyprodukowanych w Polsce śmigłowców wsparcia pola walki. Roboczo
można go nazwać Huzar-2, czyli
taka modernizacja W-3 lub nowy
śmigłowiec Sokół, który spełniłby wymagania współczesnych sił
zbrojnych. Mocniejszy, uzbrojony
w pociski przeciwpancerne Spike
o zasięgu 8 km. To ważne dla armii, która otrzymałaby krajowe,
już sprawdzone śmigłowce, a PZLŚwidnik nie traciłby zdolności
rozwojowych i konstrukcyjnych w
dłuższej perspektywie.

P: Cieszy zaangażowanie
posła – chyba jedynego – w problemy powiatu łęczyńskiego,
prezentowane na specjalnej konferencji prasowej. Wie Pan też, że
te problemy wynikają, w głównej
mierze, z determinacji w budowie
szpitala powiatowego. Teraz zadłużonego powiatu nie stać na dokładanie do oświaty. RIO zasugerowała cięcia właśnie w oświacie
i stąd pomysł połączenia szkół w
jedną. Problem jest jednak szerszy – małe gminy i powiaty muszą
dużą część swojego budżetu przeznaczać na oświatę lub zamykać
szkoły. Państwowa dotacja jest
po prostu zbyt mała. Czy nie czas
– szczególnie w kryzysie demograficznym, zmienić cały system
finansowania szkół?
AS: Zainteresowałem się nie
tylko złą sytuacją budżetową w
powiecie łęczyńskim, interesuje
mnie wszystko co dzieje się w
gminach i powiatach moich wyborców. I kiedy mogę staram się
pomagać. Słysząc o problemach
powiatu poprosiłem o komplet
materiałów dotyczących przyczyn
tej sytuacji. Nie po to by oceniać,
ale z myślą o ewentualnej pomocy.
Pytanie o to, czy powiat łęczyński jest potencjalnym bankrutem,
bardzo niepokoi. A odpowiedź na
nie powinni znać wszyscy mieszkańcy. Także odpowiedź na to, jak
temu zaradzić.
Jeśli chodzi o samą oświatę, to
rzeczywiście powiat łęczyński nie
jest tu wyjątkiem. Są powiaty, które dokładają mniej, inne więcej. To
kwestia dobrej organizacji oświaty,
a powiat łęczyński z przyczyn dla
mnie niezrozumiałych miał ostatnio duży odpływ uczniów, zwłaszcza ze szkoły górniczej. Pieniądze
idą za uczniem, więc im ich mniej,
tym mniejsza subwencja i trudniej
zarządzać oświatą. Rolą organizującego oświatę jest jednak zapewnienie odpowiednio atrakcyjnej
oferty edukacyjnej dla właściwej
liczby uczniów. Moim zdaniem
zwłaszcza szkoła górnicza ma
wszelkie zewnętrzne warunki by
taką ofertę zagwarantować. Kopalnia to przecież wciąż atrakcyjne
miejsce pracy, a szkoła ma znakomitą kadrę nauczycielską.
Zupełnie odrębną sprawą są
prace w ministerstwie edukacji
dotyczące ewentualnej zmiany
modelu finansowania oświaty.
Wiemy o kosztach generowanych
szczególnie w małych szkołach.
Dlatego trwają prace nad korektą
systemu, by pieniądze szły nie za
uczniem, ale za oddziałem szkolnym. Należy jednak pamiętać, że
to też będzie miało swoje reperkusje. Nie ma rozwiązań idealnych.
Póki co wszystko jest jednak na
etapie rozważań i analiz skutków,
więc teraz trzeba pracować w systemie który istnieje.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Pieniądze
Łęcznianie potrafią walczyć
Cup Internatio- nując bardzo mocnych przeciwnina ratowanie nal odMazovia
ponad dekady jest naj- ków. W finałowej walce uległ jedwiększym międzynarodowym nym punktem zawodnikowi z Zażycia
turniejem sztuk walki w Polsce, lewo. Wśród dzieci najmłodszych
dok. ze str. 1
W sześciu szpitalach, za
sprawą nowych inwestycji, sytuacja może się poprawić. W szpitalu w Łęcznej za ministerialne
pieniądze w kwocie 2,08 mln zł
ma być między innymi kupiony
kardiomonitor, łóżko z wagą,
mobilny sprzęt do znieczulania,
defibrylatory i wiele innych urządzeń. Lubelska placówka otrzymała natomiast 2,04 mln zł.
Szpitale mają czas do połowy
2018 roku na realizację programów związanych z doposażeniem
i odnową swoich SOR. Na Lubelszczyźnie pieniądze otrzymały
jeszcze szpitale w Białej Podlaskiej
– 2,48 miliona złotych, w Puławach
– 2,9 mln zł, w Łukowie – 5,9 mln
zł i Parczewie 800 tys. zł.
(rn)

ogłoszenia drobne
Sprzedam dom w Milejowie,
działka 11 arów, powierzchnia
mieszkalna 170 m2. Ogrzewanie z
możliwością przejścia na paliwo
stałe. Posiada kanalizację, wodę.
Możliwość podłączenia tel. stacjonarnego. Tel: 817572191
Sprzedam działkę na ogródkach
działkowych w Łęcznej. 10 ar.
Bardzo dobra lokalizacja, przy os.
Bobrowniki, przy lasku (z trzech
stron obrośnięta drzewami). Cisza
i spokój, 200 m od Wieprza. Cena
13000 zł. Tel: 669 302 530
Kopanie stawów i pomoc przy
uzyskiwaniu pozwoleń. Tel. 669
302 530
Sprzedam działkę 22 ar wraz z
budynkiem mieszkalno-gospodarczym, Łuszczów Kolonia, 7 km
od Łęcznej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 693 374 582
Sprzedam działkę budowlaną 28
ar, wszystkie media. Łuszczów
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna cena! Tel. 693 374 582

Myślisz o zabezpieczeniu
swojego zdrowia i życia?
Szukasz elastycznego
ubezpieczenia dopasowanego
do twoich potrzeb
i możliwości?
Zadzwoń.Tel. +48602811876

organizowanym przez Polską
Federację Kickboxingu. Na tym
międzynarodowym turnieju nie
zabrakło również młodych reprezentantów z Łęcznej, którzy
do domu wrócili z medalami.
W tym roku zawody miały
rangę Pucharu Europy federacji
UFR, WKSF, ICO, WTKA, WKA
i WAKF. Odbyły się pod hasłem
kampanii:
Łączy
Nas Sport Nie Narkotyki. Na turniej
przyjechało ponad
600 zawodników,
reprezentujących
Francję,
Węgry,
Ukrainę, Czechy,
Słowację, Iran, Gruzję, Egipt oraz gospodarzy – Polskę.
Spośród
naszych zawodników bardzo korzystnie zaprezentowała się Sara Steć,
która zdobyła aż cztery medale, po
jednym w każdej konkurencji, w
której brała udział. Dwa z nich były
złote, za układy formalne oraz walki kalaki. Srebrem zadowoliła się w
walkach pointfighting oraz na torze
przeszkód.
Świetnie spisał się także Bartosz Sadowski. W konkurencjach
walk nie dał przeciwnikom żadnych szans zdobywając dwa złote
medale. Na wyróżnienie zasługuje
Kacper Głowienka, który w pięknym stylu doszedł do finału poko-

do lat 6, Lena Głowienka i Kuba
Szymczuk rozgromili wszystkich
swoich przeciwników i podzielili
się łupem medalowym spotykając
się w finałach swoich kategorii.
Medale zdobyte przez łęczyńskich zawodników: Medale złote:
Głowienka Lena – walki kalaki
oraz układy formalne. Kuba Szymczuk – tor przeszkód, Sadowski

Bartosz – walki kalaki oraz walki
pointfighting, Steć Sara – układy
formalne oraz walki kalaki. Medale Srebrne: Kacper Głowienka
– walki pointfighting, Steć Sara –
walki pointfighting, Kuba Szymczuk – walki kalaki, Nikodem Dejko – układy formalne oraz walki
UFR. Kacper Szymczuk – walki
UFR, Głowienka Lena – tor przeszkód, Steć Sara – tor przeszkód.
Steć Olaf – walki poinfighting oraz
walki kalaki. Medale Brązowe:
Szostakiewicz Daniel – układy
formalne oraz walki UFR, Kacper
Głowienka – układy formalne.

Medale łęczyńskich zawodników
9 grudnia odbyła się jedenasta edycja Mikołajkowego Pucharu Łopiennika w taekwondo.
W hali sportowej w Łopienniku
Nadrzecznym rywalizowało ponad 130 najmłodszych taekwondoków w wieku od 6 do 12 lat
z
województw
lubelskiego
i świętokrzyskiego. Wśród nich
nie zabrakło sześcioosobowej reprezentacji Łęcznej, startującej
w barwach Lubelskiego Klubu
Sportów Walki Dan.
Łęczyńscy zawodnicy wywalczyli siedem medali. Trzykrotnie na podium stanął Łukasz
Oleszek który zwyciężył w kopnięciach dollyo chagi na czas,
był drugi w
układach od
8.kup i trzeci
w walkach
soft.
Złoto
w układach
10-9.kup
oraz srebro w
kopnięciach
przeskokowych zdobył
Jakub Wojciechowski.
Zuzanna Guz
była pierwsza w walkach soft
oraz trzecia w układach.
Najmłodsi
stażem
w
drużynie: Michał Guz, Dawid Zaborski i Aleksandra
Kowalczyk jeszcze nie wy-

walczyli medali, ale podobnie jak inne dzieci wrócili
z Łopiennika z paczkami od
Świętego Mikołaja i kartami
motywacyjnymi od trenerów.
Był to ostatni start łęczyńskiej sekcji LKSW Dan w 2017
roku. W styczniu nasi taekwondocy wezmą udział w seminarium
szkoleniowym, które poprowadzi
mistrz Don Dalton z Irlandii, posiadacz 8. dana, zaś kolejne starty
są planowane w lutym.
Ciągle można zapisywać się
na zajęcia taekwondo dla dzieci,
które odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 18 w Szkole
Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Sek-

cję prowadzą instruktorzy Łukasz
Staiński, Jacek Cur i Piotr Żołędź
(wszyscy 1.dan), przy wsparciu
głównego trenera LKSW Dan
Piotra Bernata (5.dan).
P. Bernat

