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Kilka dni temu po wieloletnich 
zmaganiach z chorobą, zmarła 
Paulina Caboń. Osoba ciesząca się 
każdym dniem swojego życia. Idą-
ca pod wiatr, dążąca i spełniająca 
własne marzenia.

W ubiegłym roku czytelnicy m.in. 
„Pojezierza” przekazywali dla Pauliny 
1 proc. podatku. W tym roku miało być 
tak samo. Ale nie będzie… Przygotowy-
wany od miesiąca tekst miał wyglądać 
zupełnie inaczej niż ten, który teraz 
prezentujemy. Chcieliśmy ponownie 
poprosić mieszkańców powiatu o 
wpłatę 1 proc. podatku na subkonto 
Pauliny w Polskim Towarzystwie Wal-
ki z Mukowiscydozą. Materiału nie 
ukończyliśmy. Stan naszej koleżanki 
nieoczekiwanie pogorszył się podczas 
ostatniego pobytu w szpitalu. Pomimo 

usilnej walki lekarzy o życie Pauliny, 
choroba okazała się silniejsza.

Opiszemy Paulinę i jej życie tak 
jak je zapamiętaliśmy.

Wyglądała jak jej rówieśniczki. 
Blond włosy, szczupłe cia-
ło i uśmiech na twarzy. Sta-
rała się z życia korzystać 
na ile mogła, a ograniczeń 
było sporo. Paulina choro-
wała na mukowiscydozę, 
genetyczną chorobę wciąż 
nieuleczalną i śmiertelną. 
Jej organizm produkował 
nadmiernie lepki śluz, któ-
ry powodował zaburzenia 
we wszystkich narządach 
posiadających gruczoły 
śluzowe m.in. płucach, 
układzie pokarmowym. 

Zmarła Paulina Caboń
 Pomimo tego 23-letnia Paulina 

walczyła z chorobą i robiła wszystko, 
aby się jej nie poddać.

Jednym z głównych punktów 
posiedzenia były sprawozdania komen-
dantów policji i Straży Miejskiej o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie miasta i gminy Łęczna. Obaj 
przedstawili wiele statystyk w formie 
multimedialnej. Zadowolenie budzi 
fakt, że z wielu statystyk policji liczba 
przestępstw na terenie powiatu i miasta 
ma tendencję malejącą, a to oznacza, że 
jest bezpieczniej. Duże znaczenie miała 
także reorganizacja policji powiatowej 
poprzez uszczuplenie posterunków w 
terenie i przeniesienie funkcjonariuszy 

do służby na terenie Łęcznej. Martwi 
fakt, że o ile liczba przestępstw jest 
mniejsza, to rośnie procentowy udział 
nieletnich w niektórych z nich. Obaj 
komendanci wyrazili zadowolenie ze 
współpracy i wspólnych patroli na 
terenie miasta.

Zastępca burmistrza pan Dariusz 
Kowalski przedstawił stan prac m.in. 
nad projektem budowy w Łęcznej 
miasteczka ruchu drogowego. Bur-
mistrz Teodor Kosiarski mówił  także 
o tym, że niektórzy wójtowie z gmin 
odmawiają zwrotu kosztów ponie-

sionych przez gminę Łęczna na dofi-
nansowanie pobytu dzieci, które nie 
zamieszkują terenu gminy Łęczna. W 
związku z powyższym wprowadzono 
wymóg, aby rodzice lub opiekunowie 
dziecka składali oświadczenie o miej-
scu zamieszkania, które będzie stano-
wiło jedno z kryterium decydujące o 
przyznaniu miejsca w przedszkolu i 
dofinansowaniu. Warto podkreślić, 
że z takiej pomocy finansowej korzy-
stają także dzieci w przedszkolach 
prywatnych. 

V sesja Rady Miejskiej w Łęcznej

dok. na str. 3

24 lutego w foyer krakowskiego 
Teatru im. Juliusza Słowackiego od-
była się uroczysta gala jubileuszowej 
XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 
w trakcie której zostały ogłoszone 
wyniki konkursów na „Najlepszą 
kopalnię”, „Bezpieczną kopalnię” i 
„Górniczy sukces roku”.

Uosobieniem „Górniczego sukcesu 
2010 roku” w kategorii „Osobowość” 
uznano Mirosława Tarasa, prezesa za-
rządu Lubelskiego Węgla Bogdanka SA. 
W uzasadnieniu werdyktu podkreślono 

„niezwykłe kompetencje w zarządzaniu, 
odwagę i zdecydowanie w pionierskich 
w polskim górnictwie węgla kamiennego 
działaniach związanych z prywatyzacją 
Bogdanki i to w sposób umożliwiający 
wzrost wartości i rozwój firmy”.

Za najlepszą w 2010 roku uznano 
kopalnię Marcel należącą do Kompanii 
Węglowej. Tytuł najbezpieczniejszej 
kopalni przyznano Zakładowi Górni-
czemu Piekary wchodzącemu również 
w skład Kampanii Węglowej.

Prawie jednocześnie a konkretnie 

10 lutego Giełda Papierów Wartościo-
wych podała w swoim komunikacie, że 
w wyniku rocznej rewizji indeksu, po 
sesji 18 marca, do prestiżowego indeksu 
największych spółek – WIG20, wejdą 
Lubelski Węgiel Bogdanka SA oraz 
Kernel – producent oleju słoneczniko-
wego na Ukrainie. 

Zajmą one w indeksie WIG20 miej-
sce Polimeksu-Mostostalu i Cyfrowego 
Polsatu. Warto tu przypomnieć, że po 
wejściu Bogdanki na giełdę fachowcy 
dosyć zgodnie uważali, że kopalnia z 
Lubelszczyzny nie ma większych szans 
na szybkie wejscie do indeksu WIG20.

(nor)

Prestiżowe decyzje
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Zdradliwy sen na przystanku
Co najmniej trzy miesiące spędzą 

w areszcie trzej amatorzy cudzego do-
bra, którzy trafili tam jako podejrzani o 
napad, do którego doszło w styczniu na 
przystanku autobusowym w Łuszczo-
wie. Do dwóch młodych mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego śpiących na 
przystanku podeszło wtedy trzech nie-
znajomych, którzy zażądali pieniędzy. 
Zaskoczeni 19 i 20-latek nie byli w 
stanie się bronić. Stracili swoje telefony 
komórkowe oraz portfele ze skromną 
ilością pieniędzy i dokumentami.

2 lutego policjanci zatrzymali 20-
letniego Karola G. oraz 18-letniego 
Pawła J. W domu 20-latka znaleziono 
jeden ze zrabowanych telefonów ko-
mórkowych. Trzeciego z domniema-
nych napastników, 27-letniego Pawła 
Z, który w przeszłości wchodził już w 
konflikt z prawem, policjanci zatrzymali 
na Starym Mieście w Lublinie. Męż-
czyzna był karany za rozbój z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. 7 lutego 
policjanci z komisariatu w Niemcach 
doprowadzili go do sądu, który orzekł 
areszt tymczasowy.
Potrącił pijaną pieszą

W Dratowie gm. Ludwin kierujący 
samochodem osobowym marki VW 
Vento potrącił 10 lutego poruszającą się 
prawą stroną jezdni pieszą. Okazało się, 
że kobieta miała blisko promil alkoholu 
w organizmie natomiast 28 – letni kie-
rujący był trzeźwy. 

Do zdarzenia doszło o godz. 17.40. 
Policjanci ustalili, że kierujący samo-
chodem osobowym marki VW Vento 
na prostym odcinku drogi potrącił idącą 
w tym samym kierunku prawą stroną 
jezdni 41 – letnią mieszkankę gm. Pu-
chaczów. Piesza z urazami nogi została 
przewieziona do szpitala w Łęcznej. 
Uratowali łabędzie

14 lutego rano Powiatowe Stano-
wisko Kierowania przyjęło zgłoszenie, 
że na stawie w miejscowości Górne za-
uważono dwa przymarznięte łabędzie. 
Na ratunek ptakom pojechał zastęp z 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w 
Łęcznej. Na miejscu ratownicy ubrani w 
specjalistyczne ubrania do pracy w wo-
dzie, przy pomocy sań lodowych dotarli 
do uwięzionych ptaków, skruszyli lód i 
umożliwili łabędziom samodzielny od-
lot. W działaniach trwających niespełna 
2 godz. brało udział 4 ratowników.  
Zatrzymani za rozbój na kobiecie

18 lutego do Prokuratury Rejono-
wej we Włodawie zostało doprowa-
dzonych pięciu podejrzanych o rozbój 
na 49-letniej kobiecie. Sprawcy bili 
kobietę po całym ciele po czym zabrali 
biżuterię oraz pieniądze. Kobieta została 
przewieziona na obserwację do szpitala 
w Łęcznej. Za dokonanie rozboju grozi 
kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 16 lutego 
przed północą. Policjanci otrzymali 
informację, że w miejscowości Cyców 
doszło do pobicia kobiety. Mundurowi 

ustalili, że 49 – letnia kobieta przeby-
wała w jednym z lokali w Cycowie. W 
drodze do domu została zaatakowana 
przez kilku mężczyzn. Jeden z nich 
użył wobec kobiety gazu łzawiącego 
po czym wszyscy zaczęli kopać ją po 
całym ciele. Sprawcy ukradli kobiecie 
biżuterię oraz portfel z pieniędzmi, po 
czym uciekli. Pokrzywdzona łączne 
straty oszacowała na 1,2 tys. zł.

Na zatrzymanie sprawców nie trzeba 
było długo czekać. Już po kilkunastu 
minutach w ręce policjantów trafili dwaj 
mieszkańcy gm. Cyców w wieku 18 i 25 
lat. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. 
Mieli od blisko 1,5 do prawie 2 promili al-
koholu w organizmie. 18 lutego rano stró-
że prawa zatrzymali kolejne trzy osoby 
odpowiedzialne za ten rozbój. Wszyscy 
okazali się mieszkańcami gm. Cyców. Są 
nimi dwaj 20–latkowie i jeden 19-latek, 
przy którym policjanci znaleźli jeden ze 
skradzionych kobiecie pierścionków.
Pożar domu

18 lutego po godz. czwartej rano 
łęczyńscy strażacy przyjęli zgłoszenie 
o pożarze domu mieszkalnego w miej-
scowości Stara Wieś gm. Puchaczów. 
Do działań gaśniczych skierowano jeden 
zastęp z JRG Łęczna oraz dwie jednostki 
OSP: z Puchaczowa i Ostrówka. W chwili 
przyjazdu pierwszego zastępu pożarem 
objęte były już kuchnia oraz część podda-
sza drewnianego budynku. Po ugaszeniu 
pożaru ratownicy w aparatach oddecho-
wych dokonali kontroli pomieszczeń, 
które oddymiono i przewietrzono.
Zderzenie samochodów osobowych

21 lutego w Łęcznej na Osiedlu 
Kolonia Trębaczów doszło do wypadku 
drogowego – zderzyły dwa samochody 
osobowe. Dwie osoby, które zostały 
poszkodowane znalazły się pod opieką 
zespołu kartki pogotowia ratunkowe-
go. Zastęp ratowniczy po zakończeniu 
czynności prowadzonych przez poli-
cję, usunął z jezdni rozbite elementy 
karoserii. 
Pożar samochodu

21 lutego w Łęcznej na ul. Krasny-
stawskiej doszło do pożaru samochodu 
osobowego. Do zdarzenia zadyspono-
wano jeden zastęp ratowniczo-gaśniczy 
z JRG Łęczna. Paliła się komora silnika 
w samochodzie osobowym. Pożar uga-
szono za pomocą piany gasniczej.
Kosztowny błąd

Prokuratura Rejonowa w Lublinie 
skierowała do sądu akt oskarżenia w 
sprawie nieprawidłowości  do jakich 
miało dojść przy budowie szpitala w 
Łęcznej. Zarzuty postawiono inspektoro-
wi nadzoru, kierownikowi budowy oraz 
prezesowi firmy, która była inwestorem 
zastępczym. Nieprawidłowości wykryto 
podczas kontroli CBA w szpitalu.

Zdaniem śledczych w trakcie bu-
dowy szpitala zamontowano elementy 
konstrukcji stropowych o zbyt małej 
nośności. Naprawa błędu kosztowała 
dodatkowe 200 tysięcy złotych. Teraz 
sprawą zajmie się sąd w Świdniku.

Być może w Starej Wsi po-
wstanie biogazownia. Zaintereso-
wana jej otworzeniem na terenie 
gminy Łęczna jest firma Energo-
biogaz z Poznania. 

Przedstawiciele spółki gościli 
już w Łęcznej i prowadzili rozmowy 
z burmistrzem. Oglądali także tereny 
na których inwestycja miałaby zostać 
zrealizowana. Jej planowana lokalizacja 
znajduje się w niedalekiej odległości 
od oczyszczalni ścieków i wysypiska 
śmieci.

Uwarunkowania terenowe odpo-
wiadają potencjalnym inwestorom, któ-

Od początku roku obowiązu-
je znowelizowana ustawa o ruchu 
drogowym. Zgodnie z nią skończy 
się „zgaduj zgadula” czy na masz-
cie jest fotoradar czy to tylko pusta 
skrzynka.

Urządzenia rejestrujące prędkość 
kierowców będą musiały być widoczne 
i oznaczone. Nie będzie można ustawiać 
atrap tych urządzeń.

Biogazownia w Starej Wsi

Z dróg znikną atrapy 

Po czterech latach od zdarzenia 
lubelski sąd wydał wreszcie wyrok w 
głośnej w 2006 roku sprawie. Wtedy 
to, pomiędzy pierwszą, a drugą turą 
wyborów na wójta Puchaczowa 
w gminie przybyło 94 wyborców. 
O dopisaniu ich na listy wyborcze 
zadecydował ostatecznie pełniący tę 
funkcję Adam Grzesiuk, jednocze-
śnie kandydat na wójta w następnej 
kadencji.

Prokuratura oskarżała wójta o 
niedopełnienie obowiązków poprzez 
wpisanie na listę osób nieuprawnio-
nych, bez sprawdzenia czy rzeczywiście 
powinni się na niej znaleźć. Sąd Rejo-
nowy w Lublinie też uznał, że wójt zbyt 
pobieżnie sprawdził czy chętni do gło-
sowania, którzy zgłosili się po drugiej 
turze, rzeczywiście mieszkają w gminie 
Puchaczów. Jednocześnie jednak proces 

Pozostaje wójtem

rzy teraz zajmą się tworzeniem wstępnej 
koncepcji biogazowni.

Co warte podkreślenia biogazow-
nia pozwoliłaby na utylizację części 
odpadów z oczyszczalni oraz pobliskiej 
gorzelni, które teraz były wylewane na 
pola. Dodatkowo rolnicy mieliby szan-
sę na wieloletnie kontrakty z firmą na 
wkład roślinny potrzebny do spalania.

Dalsze rozmowy ze strony gminy 
Łęczna będzie prowadziło Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej zainteresowane współpracą 
przy inwestycji.

Arek

zakończył się umorzeniem ze względu 
na znikomą szkodliwość tego czynu.

Takie orzeczenie wyjaśnia chyba 
ustne uzasadnienie jakie padło podczas 
ogłaszania wyroku. - Miał na to tylko 
kilka dni - mówiła sędzia Violetta Tracz-
Kowalska. Świadkowie zeznawali, że 
wójt dzwonił do radnych i sołtysów 
pytając czy w ich miejscowościach 
mieszkają takie osoby. Mógł wykonać 
bardziej szczegółowe czynności, ale nie 
miał na to czasu.

Sąd nie dopatrzył się celowego  
działania i błąd uznał za mało istotny. 
Podobnie chyba myśleli wyborcy, skoro 
w ubiegłorocznych wyborach wybrali 
po raz kolejny Adama Grzesiuka wój-
tem i to w pierwszej turze. Powyższy 
wyrok sądu  nie powoduje utraty przez 
Adama Grzesiuka stanowiska wójta 
Puchaczowa.                                    rk

Zmienia się także sposób nadzoru 
nad urządzeniami. Te ustawione na dro-
gach krajowych będą w kompetencjach 
Inspekcji Transportu Drogowego.

Z wstępnych ustaleń wynika, że 
maszt w Zofiówce przy trasie Łęczna-
Lublin zostanie zdjęty.

Policja, ani Straż Miejska w Łęcz-
nej nie posiadają własnych fotorada-
rów.                                            Arek

Egipskie ciemności od prawie 
trzech tygodni panują na parkingu i 
drodze dojazdowej przy banku PKO 
BP przy ul. Szkolnej w Łęcznej. Lampy 
wyłączył zakład energetyczny ponieważ 
instytucja finansowa nie chciała dalej 
płacić za oświetlenie m.in. drogi do-
jazdowej i parkingu koło banku. Teraz 
osoby pobierające wieczorem gotówkę 
z bankomatu przed budynkiem banku 
będą miały pełną anonimowość, tylko 
ewentualni złodzieje również. Czy 
na pewno o to chodziło oszczędnym 
bankowcom?

Wydaje się, że konieczne jest i to 
na szczeblu krajowym wprowadzenie 
jasnych zasad (podobnych do tych 
dotyczących odśnieżania czy utrzymy-
wania czystości) kto i w jaki sposób ma 
dbać o oświetlenie terenów w miastach. 
Z całego kraju dochodzą informacje 
o sporach w tym zakresie pomiędzy 
władzami miast i spółdzielni mieszka-
niowych, teraz do sporu włączyli się 
bankowcy. A ci na swoich klientach 
potrafią oszczędzać.

(nor)

Oszczędni

Na wyrok sądu w sprawie od-
szkodowania, czekają rodzice trójki 
dzieci, które w czerwcu 2007 roku 
zostały ciężko poszkodowane w wy-
padku samochodowym w Zofiówce. 

Do wypadku doszło z winy kie-
rowcy, który przed skrzyżowaniem 
rozpoczął manewr wyprzedzania w 
wyniku czego doszło do groźnego wy-
padku i zranienia trójki dzieci idących 
poboczem drogi. Brawurowy kierowca 
w 2009 roku skazany został przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie na trzy lata wię-
zienia, zakaz prowadzenia pojazdów 
przez siedem lat oraz po 10 tys. zł 
nawiązki na każde z poszkodowanych 
dzieci. Sąd wyższej instancji uchylił 

nakaz nawiązki, resztę wyroku utrzy-
mując w mocy. 

 Firma ubezpieczeniowa, w której 
sprawca wypadku miał wykupione OC, 
każdemu z poszkodowanych dzieci 
wypłaciła po 20 tys. zł. Rodzice uznali 
jednak, że kwota ta nie pokrywa nawet 
kosztów rehabilitacji dzieci i pozwali 
ubezpieczyciela o łączne odszkodowa-
nie w wysokości prawie 600 tys. zł. 24 
lutego Sąd Okręgowy w Lublinie miał 
ogłosić wyrok w tej sprawie. Sąd  zde-
cydował jednak o wznowieniu procesu, 
bo we wniosku nie została określona 
data wymagalności wpłaty renty dla 
małoletnich poszkodowanych. Sprawę 
odroczono na 24 marca.                rk

Czekają na odszkodowanie

Od marca rosną emerytury i 
renty. Świadczenia  wzrosną średnio 
w kraju o 57 złotych. W lubelskim 
oddziale ZUS, w którym przeciętna 
emerytura wynosiła w styczniu 1586 
zł brutto wzrośnie o 49 zł.

Z powodu wyższej niż progno-
zowano inflacji wyższa też będzie 
waloryzacja emerytur i rent. Tego-
roczny wskaźnik waloryzacji wynosi 
103,1 procent i każdy może obliczyć 
nową wysokość swojego świadczenia 
mnożąc ten wskaźnik przez emeryturę 
dotychczas otrzymywaną z ZUS. 
Najmniej wzrosną więc najniższe 
świadczenia i najmniejsza emerytura, 
renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna od 1 marca 
wynoszą 728,18 zł.

 Podwyżki tych świadczeń ozna-
czają dodatkowy wydatek dla budżetu 
w wysokości 1 mld zł.

Wyższe 
emerytury

Nasze piękne Pojezierze, to nie tyl-
ko jeziora, łąki, lasy, ale także mnóstwo 
niepowtarzalnych  smaków. W Rogóźnie 
nieopodal jeziora znajduje się restauracja 
inna niż wszystkie w pobliżu. Wyróżnia ją 
doskonała kuchnia, zawsze świeże i naj-
lepsze produkty bez chemii oraz specjały, 
których nigdzie indziej nie skosztujemy.  
Lokal urządzony jest w iście podróżni-
czym klimacie. Wielka mapa na ścianie, 
duży kompas i róża wiatrów. W okresie 
zimowym palący się kominek. Sala nie 
przytłacza wielkością, jest bardzo przytul-
na, chce się w niej posiedzieć dłużej.

Każdy podróżnik znajdujący się w 
restauracji musi skosztować tu wyśmienitej 
kaczki przygotowywanej po staropolsku 
czy carpaccio z łososia w zalewie ko-
rzennej z dodatkiem brendy. Restauracja 
Eskapada posiada także znaczny wachlarz 
wyselekcjonowanych win. Gwarantuje to 
niezapomniane doznania dla miłośników 
tych trunków. Nad wszystkim 
czuwa mistrz kuchni Michał 
Komorowski. Szlify zdoby-
wał we Włoskiej restauracji 
nieopodal Neapolu. Później 
pracował w Lubelskim hotelu 
Europa i Fokus.

Klienci, którzy chcą zjeść 
danie niedostępne w karcie mu-
szą je tylko złożyć odpowied-
nio wcześnie. Można zamówić 
nawet stek z kangura, danie z 
rekina czy małże św Jakuba. W 
sezonie letnim oferujemy duży 
wybór ryb i owoców morza. 

W planach są tygodnie z kuchnią 
Hiszpańską, Japońską, Włoską. Będzie to 
szansa na skosztowanie dań na co dzień 
niedostępnych. Dodać należy, że restaura-
cja na zamówienie może wykonać rzeźby 
w owocach (np. para młoda, logo firmy), 
a zrobi to mistrz kuchni, który przez dwa 
lata uczył się sztuki wycinania tajskim 
nożem owocowych ozdób.

W dniach 5-13 marca 2011 Eskapada 
będzie obchodziła swoje pierwsze uro-
dziny. Z tej okazji przygotowano szereg 
promocji. Na odwiedzające w tych dniach 
restaurację osoby będzie czekała urodzi-
nowa karta dań. Za 20 złotych otrzymamy 
pierwsze i drugie danie oraz smaczny 
deser. Nie pozostaje nam nic innego jak 
zaprosić czytelników do odwiedzenia re-
stauracji Eskapada i życzyć smacznego.

Więcej o restauracji na www.restau-
racjaeskapada.pl oraz pod numerem tele-
fonu 693 223 937.                       t.spons.

Eskapada - restauracja warta odwiedzin
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To cios zadany w sympatyków 
klubu – tak zmianę nazwy komentują 
kibice. 

Łęczyński klub oficjalnie nazy-
wa się GKS Bogdanka od 15 lutego, 
kiedy to nowa nazwa została zareje-
strowana w Krajowym Rejestrze Są-
dowym. Od początku nie spodobała 
się kibicom klubu. 

– Bronimy ponad 30-letniej tradycji 
Górnika Łęczna. Wiemy, że sponsor ma 
prawo do zmiany nazwy, ale też chcemy, 
żeby była racjonalna. Utożsamiamy się 
z górnictwem i miastem, dlatego oba 
człony nazwy są dla nas ważne – mówi 
Sebastian Aftyka, prezes stowarzysze-
nia kibiców Górnika Łęczna. 

Kibice zebrali ok. 2, 5 tys. podpi-
sów pod papierową petycją w obronie 
starej nazwy klubu. Do akcji można 
włączyć się także za pośrednictwem 
strony www.tylkogornikleczna.pl, gdzie 
pod elektroniczną petycją podpisało się 
ponad 14 tys. osób. 

Sprawę zmiany nazwy klubu pod-
jęli łęczyńscy radni, którzy są oburzeni 
brakiem reakcji burmistrza. - Nie ma 
sportu bez pieniędzy, najważniejsze, 
aby klub dalej istniał i nadal był sport 
w Łęcznej, a decydujący głos w sprawie 
nazwy należy do sponsora – krótko 
komentuje burmistrz Łęcznej Teodor 
Kosiarski.

O powodach zmiany nazwy mówi 
Tomasz Zięba, rzecznik Lubelskiego 
Węgla Bogdanka S.A., spółki, która 
fi nansuje klub: - Sponsor zawsze dąży 
do ekspozycji swojej marki. Dzięki temu, 
że w I lidze będzie grał teraz klub, który 
ma w nazwie słowo „Bogdanka”, nasza 
fi rma stanie się lepiej rozpoznawalna w 

kraju. Potwierdzają to badania eksper-
tów od sponsoringu sportowego. 

- Bez środków fi nansowych z ko-
palni piłka nożna na pierwszoligowym 
poziomie w Łęcznej byłaby niemożli-
wa, ale kibice są dla nas równie ważni 
jak sponsor – podkreśla Artur Kapelko, 
pełniący obowiązki prezesa GKS Bog-
danka. I dodaje: – Chcemy rozmawiać 
z kibicami klubu, jesteśmy gotowi do 
dyskusji na temat nowej nazwy klubu. 

- My też jesteśmy gotowi na kom-
promis, od dawna mówiliśmy, żeby na 
przykład wyeksponować nazwę Lubelski 
Węgiel, ale zostawić przy tym chociaż 
słowo „Łęczna”, bo w tym mieście prze-
cież grają zawodnicy – mówi Aftyka. 

- Zarząd klubu powinien dogadać 
się z sympatykami drużyny – uważa 
Jacek Kruszewski, wiceprezes Wisły 
Płock, który kibicuje temu klubowi od 
ponad 20 lat i pamięta kolejne zmiany 
nazw klubu na Petrochemię, Petro i Or-
len. – Kibice szczególnie niezadowoleni 
byli z nazwy Orlen, z którą zupełnie się 
nie utożsamiali, a do tego jeszcze doszła 
zmiana tradycyjnych barw – opowiada 
Kruszewski. 

Z powodu protestów i niezadowo-
lenia kibiców przed sezonem 2002/2003 
zarząd klubu wrócił do historycznej 
nazwy Wisła Płock i biało-niebieskich 
barw. – Nazwa klubu piłkarskiego jest 
jak świętość, dlatego jej zmiana musi 
być dobrze przemyślana. Trzeba zdawać 
sobie sprawę, że to nie zawsze skończy 
się dobrze: mogą być protesty, niezgoda 
kibiców, którzy dalej używają starych 
fl ag, skandują na stadionie starą nazwę 
klubu – komentuje Kruszewski. 

Kamil Kulig

Nie ma już Górnika Łęczna

W kwestii szkoły górniczej w Łęcz-
nej trwają rozmowy ze starostwem o 
udostępnienie całego budynku szkoły na 
działalność technikum górniczego. Obec-
ny projekt jest uzgodniony w 99 proc. 
przez obie strony. Trwają przygotowania 
do prac rewitalizacyjnych na Starym 
Mieście. Będzie konieczna tymczasowa 
przeprowadzka niektórych mieszkańców 
ze względu na to, że kamienice wymagają 
generalnego remontu. 

Dla przyszłości Łęcznej ważną 
kwestią jest budowa elektrowni, która 
miałaby być zlokalizowana w okolicy. 
Jednak podstawową kwestią jest opra-
cowanie i zatwierdzenie planu zagospo-
darowania przestrzennego, w którym 
trzeba przewidzieć lokalizację takiej 
inwestycji. Sprawa jest o tyle pilna, że 
podobne starania czyni także gmina 
Puchaczów, a wiadomo, że elektrownia 
powstanie tylko jedna.

Jednym z punktów posiedzenia 
było także rozpatrzenie skargi na burmi-
strza złożonej przez Renatę Skoczylas 
w sprawie przyznanego mieszkania 
socjalnego. Chodziło o to,  że takie 
mieszkanie zostało przyznane pani 
Skoczylas wyrokiem sądu. Zaintereso-
wana nie zgadza się na mieszkanie przy 
ulicy Jagiełki, które zostało jej przeka-
zane przez burmistrza, bo jak twierdzi 
mieszkanie jest zbyt wilgotne, by mogły 
w nim mieszkać dzieci, zwłaszcza, że 
jedno z nich choruje na astmę. Komisja 
rewizyjna, która rozpatrywała skargę 
opierając się na postanowieniach sądu 
i wymaganiach prawnych, odrzuciła 
skargę, podkreślając, że burmistrz 
wobec takiego wyroku sądu i wielu 
osób czekających na lokal mieszkalny, 
zrobił wszystko co mógł w tej sprawie. 
Pani Skoczylas powiedziała, że tej 

sytuacji ona nie wprowadzi się do tego 
mieszkania, które stanowi zagrożenie 
dla zdrowia jej dzieci.

Kolejnym punktem były wolne 
wnioski. Komisja Kultury i Sportu na 
wstępie poparła dążenia obecnych na 
sesji przedstawicieli kibiców Górnika 
Łęczna o pozostawienie dotychcza-
sowej nazwy klubu sportowego w 
Łęcznej. Następnie przedstawiciel 
stowarzyszenia kibiców pan Sebastian 
Aftyka przedstawiał argumenty na te-
mat pozostawienia nazwy klubu w jej 
dotychczasowym brzmieniu oraz zapy-
tał burmistrza, jakie działania podjęło 
miasto w tej sprawie, aby klub nadal w 
swej nazwie promował Łęczną. 

Wywiązała się dyskusja, z któ-
rej wynikły jedynie emocje. Władze 
miasta, ponieważ nie miały żadnych 
udziałów w spółce i nie uczestniczyły 
w zarządzaniu klubem, to tak napraw-
dę nie mogły nic zrobić. Prowadzenie 
klubu zwłaszcza na takim poziomie 
fi nansowym jest w Łęcznej nierealne, 
bo miasto nie ma takich funduszy. 
Rozmowę utrudniało także to, że kibice 
mieli ochotę zrzucić winę za obecny 
stan klubu na władze miasta, które nic 
według nich nie zrobiły dla klubu, który 
promował Łęczną. Sama wymiana zdań 
niczego nie wniosła konstruktywnego w 
tej sprawie. Jeden z kibiców, który się 
nie przedstawił w wypowiedzi zasuge-
rował, że kibice sami założą drużynę o 
nazwie Górnik Łęczna i ją poprowadzą. 
Dało się zauważyć, że wszyscy zgadza-
ją się w tym jednym pragnieniu, aby 
nazwa GKS Górnik Łęczna pozostała. 
Jednak wielu osób nie dziwi też chęć 
głównego sponsora aby zmienić nazwę 
klubu na taką, która odpowiada jego 
interesom.

(sim)

V Sesja Rady Miejskiej
dok. ze str. 1

Dwie informacje podane ostatnio w krajowych mediach 
przekonały nas dobitnie, że pomimo dwudziestu lat transfor-
macji i gonienia „Zachodu” pod względem dochodów, Polacy 
ciągle stają w sytuacji konieczności wyboru: coś dla ducha 
czy jednak ciągle tylko dla żołądka. 

W gminie Wiązownia, po zmianie władz samorządo-
wych, stwierdzono, że gminy nie stać na luksus budowy 
domu kultury, pomimo przyznania sześciomilionowej dotacji 
z funduszy unijnych. Mamy ważniejsze potrzeby stwierdziła 
część społeczeństwa – niestety akurat ta będąca przy władzy. 
Druga informacja zrodziła jednak refl eksję, że może jednak 
społeczeństwo nie potrzebuje domów kultury, skoro 52 proc. 
Polaków w ubiegłym roku nie przeczytało ani jednej książki?

Postanowiliśmy sprawdzić jak przynajmniej z formal-
ną dostępnością do dóbr kultury jest w gminach naszego 
powiatu. Poniżej prezentujemy statystyczne zestawienie 
kilku wybranych danych, oddających zarówno dostępność 
do wspomnianych dóbr, jak i społeczne zaangażowanie w 
obcowanie z nią. 

Pocieszać może fakt, że już tylko jedna gmina Ludwin 

Gmina Cyców
- Gminny Dom Kultury w Cycowie
- dwie świetlice wiejskie,
- biblioteka z dwoma filiami,
- jedenaście kół gospodyń 
  wiejskich,
- kilka zespołów tanecznych.

Gmina Ludwin
- brak domu kultury,
- biblioteka z jedną filią,
- jedno koło gospodyń wiejskich, 
- jeden zespół
  artystyczny.

Gmina Milejów
- Gminny Ośrodek Kultury, 
- biblioteka z trzema filiami 
  i jednym  punktem bibliotecznym,
- Forum Kobiet Gminy Milejów,
- dziewięć zespołów artystycznych
  działających przy GOK

Gmina Puchaczów
- Gminny Ośrodek Kultury
- 6 świetlic środowiskowych,
- biblioteka z jedną filią,
- trzynaście kół gospodyń 
  wiejskich, 
- jeden zespół artystyczny.

Gmina Łęczna
- dwa domy kultury,
- biblioteka z czterema odziałami
  filialnymi,
- nie działa ani jedno koło gospodyń
  wiejskich,
- funkcjonuje dwanaście zespołów
  artystycznych.

Gmina Spiczyn
- dom kultury,
- biblioteka z 2 filiami,
- dwa koła gospodyń
  wiejskich,
- dwa zespoły arty-
styczne.

Kultura w gminachKultura w gminach

Dzieci w wieku 
przedszkolnym uczestni-
czące w zorganizowanym 

specjalnie dla nich po raz drugi spotkaniu 
w hotelu Secession w Łęcznej tańczyły, 
śpiewały, grały i bawiły się, a uśmiechy nie 
schodziły im z twarzy. Współorganizatora-
mi zabawy były różne fi rmy, m.in Studio 
Tola oraz Fundacja Saraj.

- Wasze szczęście, zabawa i radość 
jest  naszym szczęściem. Fundacja Saraj 
zajmuje się pomaganiem dzieciom nieza-
możnym lub wychowywanym tylko przez 
samotną mamę – tłumaczył założyciel  
fundacji Janusz Michalak. Będziemy 
starali się zorganizować bezpłatne przed-
szkole dla dzieci w Łęcznej. 

Hotelowa restauracja zamieniła się w 
wielki plac zabaw, który został przystro-
jony balonami i ozdobiony serpentynami. 
Dzieci też wyglądały niezwyczajnie. 
Dziewczynki przebrane były za czaro-
dziejki, księżniczki, Myszkę Miki. Młodzi 
chłopcy pojawili się w strojach Batma-
nów, Supermanów, żołnierzy, piratów, 
strażaków i różnych stworów.

Dla dzieci przygotowano wiele niespo-
dzianek. Maluchom szczególnie spodobał 
się „Leszek Orzeszek” prawdziwy wodzi-
rej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w 
wymyślanych przez niego zabawach. Był 
konkurs taneczny, w którym należało zatań-
czyć sambę czy rock and rolla, pojawił się 

też swoisty taniec z gwiazdami. Rozpoczęło 
się od występu małej Oli, później wystąpił 
Kuba, a za nimi pozostałe dzieci.

Studio Tola przygotowało także 
pokazy mody. Mini modelki – uczest-
niczki zabawy przedstawiły zebranej 
publiczności kilka z kreacji dostęp-
nych w wypożyczalni strojów studia.
Zabawy było co niemiara. Co ciekawe 
dzieci chętniej śpiewały i bawiły się przy 
muzyce „dorosłych” niż swojej dziecin-
nej. Kto pomyślałby, że przedszkolaki 
znają całą piosenkę „Żono moja”?

Wszystkie dzieci uczestniczące w 
zabawie ze studiem „Tola” i fundacją Saraj 
otrzymały na koniec drobne upominki.

do czego powołana została funda-
cja Saraj i czym się zajmuje?

S t a t u t o w o 
zajmuje się do-
żywianiem dzieci 
w przedszkolach, 
szkołach podstawo-
wych, gimnazjach, 
liceach poprzez do-
starczanie posiłków 
do powołanych 
placówek.  Propa-
guje ideę zdrowego 
odżywania dzieci i 
młodzieży. 

P o w o ł a n o 
ją by działała na 

rzecz pomocy samotnym matkom oraz 
ich dzieciom, przeciwdziałała przemocy w 
rodzinie i wspomagała ośrodki niosące po-
moc ofi arom przemocy. Ma też prowadzić 
działalność o charakterze dobroczynnym, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a 
także tworzyć przedszkola i ochronki.

Fundację Saraj mogą wspierać osoby 
prawne, odliczając od dochodu do 6 procent 
darowizn dokonanych na rzecz fundacji, 
która nie działa w celu osiągnięcia własnego 
zysku, a zajmuje się działalnością pożytku 
publicznego, oraz osoby fi zyczne poprzez 
datki na konto fundacji BZW WBK: 54 1090 
1652 0000 0001 1495 4845. Szczegóły na 
stronie www.fundacjasaraj.pl.  Zapraszamy 
wolontariuszy do współpracy.                                           

                                             t.spons.

Chcą otworzyć darmowe przedszkole w Łęcznej

nie ma placówki zawodowo zajmującej się krzewieniem i 
„dostarczaniem” kultury czyli domu, ośrodka, centrum kul-
tury. Pod względem dostępności do bezpłatnego korzystania 
z książek najlepiej jest w gminach Spiczyn i Milejów, gdzie 
jeden punkt biblioteczny przypada na ok. 1800 mieszkańców. 
W Cycowie, Puchaczowie i Ludwinie na 2500 mieszkańców, 
a w gminie Łęczna aż na 5000 mieszkańców. 

Policzyliśmy też jak wygląda aktywność samych miesz-
kańców w kontaktach z różnymi formami kultury zestawiając 
razem ilość działających w gminie zespołów artystycznych i 
kół gospodyń (nie ma się co śmiać, bo na wsi działalność w 
takim kole to często jedyna szansa na zorganizowany kontakt 
z kulturą i możliwość poznania rodzimych tradycji) z ilością 
mieszkańców i wyszło nam, że najlepiej pod tym względem 
jest w Puchaczowie i Milejowie oraz Cycowie.

Prawdziwa działalność kulturalna umyka jednak statysty-
kom. Dlatego prosimy o opinie dotyczące dostępności i jakości 
oferty kulturalnej w gminach powiatu łęczyńskiego. Najciekaw-
sze z nich opublikujemy, wszystkie dostarczą nam dodatkowego 
materiału do raportu o stanie kultury w naszym powiecie. 

Kultura gminna w powiecie łęczyńskim
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Spółka Lubelski Węgiel Bog-
danka S.A. uhonorowana została 
tytułem „Ten który zmienia polski 
przemysł” za rok 2010. Uroczystość 
wręczenia prestiżowych nagród 
przyznawanych przez Polskie To-
warzystwo Wspierania Przedsiębior-
czości – wydawcę miesięcznika Nowy 
Przemysł i portalu wnp.pl, odbyła się 
na początku lutego w hotelu Shera-
ton w Warszawie.

Oprócz lubelskiej firmy tym sa-
mym tytułem wyróżnione zostały: 
WATT Sp. z o.o. , Izostal SA, Boryszew 
SA, PKO Bank Polski SA, PKP Cargo, 
Lotniska regionalne w Polsce, General 
Motors Manufacturing Poland Sp. z 
o.o., Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA. 

- O nominacji decyduje zwykle 
śmiały, przemyślany projekt biznesowy, 
ekspansja na rynku czy też przełomowe 
wydarzenie. Krytycznie obserwujemy 
pracę administracji publicznej i polity-
ków, oceniając efektywność ich działań 
na rzecz rozwoju gospodarczego – mó-
wił podczas Gali wręczania tytułów 
Wojciech Kuśpik, prezes zarządu 
Grupy PTWP SA.

Lubelski Węgiel BOGDANKA SA 
nagrodzona została, jak czytamy w uza-
sadnieniu, ”za odwagę, zdecydowanie 
w realizacji strategii prywatyzacyjnej 
i inwestycyjnej oraz za konsekwentne 
budowanie wartości.”

Prezes Zarządu, Mirosław Taras, 
odebrał nagrodę z rąk Jarosława Zagó-
rowskiego, Prezesa Zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej nagrodzonego 
tytułem „Tego, który zmienia polski 
przemysł” za rok 2009 i 2004 r.

Wręczenie nagród towarzyszyło 
bardzo ciekawemu forum gospodar-

czemu o roli państwa w gospodarce 
pod znamiennym hasłem: Regulacja 
„tak”, reglamentacja „nie”! Sesję 
główną pn. „Polityka i gospodarka” 
podczas Forum Zmieniamy Polski 
Przemysł w warszawskim hotelu She-
raton  zdominował temat bliski naszej 
kopalni a mianowicie jak prywaty-
zować państwowe przedsiębiorstwa. 
Pomimo tego, że wśród uczestników 
panelu byli przedstawiciele różnych 
stron sceny politycznej i życia gospo-
darczego, nikt nie negował wprost 
dobrych stron prywatyzacji pań-
stwowych firm,  różniono się jednak 
i to znacznie co do tempa i zakresu 
prywatyzacji.

Diagnoza przedstawiona przez 
Andrzeja Malinowskiego, prezydenta 
Pracodawców RP była jednak dosyć 
pesymistyczna. Jego zdaniem od 20 
lat prywatyzację w Polsce traktuje się 
tylko jako źródło przychodów budżetu 
państwa, a pieniądze za sprzedane 
firmy nie stymulują życia gospodar-
czego. Tymczasem prywatyzacji nie 
należy traktować dogmatycznie, tym 
bardziej że większość potencjału 
współczesnej polskiej gospodarki 
tworzą już małe i średnie firmy, które 
prywatne są od dawna. Ważniejsze, 
by prywatyzując myśleć o strategii 
konkurencyjnej, a tego jego zdaniem 
ciągle nie dopracowaliśmy się. Co 
więcej zdaniem uczestników debaty, 
politycy wolą liczyć złotówki wpa-
dające do budżetu. 

Przykład Bogdanki dowodzi 
dobitnie, że na prywatyzacji mogą 
korzystać jednak wszyscy, od pań-
stwa, przez pracowników, po lokalne 
społeczności.

R. Nowosadzki 

Bogdanka zmienia przemysłZgoda w sprawie podwyżek
W Lubelskim Węglu Bogdanka 

SA zakończył się 23 lutego prowadzo-
ny od dwóch tygodni spór zbiorowy, 
który ogłoszono w związku z brakiem 
porozumienia co do skali wzrostu wy-
nagrodzeń w 2011 r. Po negocjacjach 
zarząd spółki i związki zawodowe 
podpisały porozumienie, ale w chwi-
li zamykania numeru nie znaliśmy 
jeszcze jego szczegółów. Spółka o 
zakończeniu sporu poinformowała 
Okręgowy Inspektorat Pracy. Re-
prezentujący związki zawodowe 
Józef Przybysz stwierdził, że strona 
związkowa jest usatysfakcjonowana. 
Kurs lubelskiej kopalni wzrósł na 
zamknięciu sesji giełgy o 1,4 proc., 
do 116,7 zł. 

- Zarząd zawsze deklarował, 
iż załoga powinna uczestniczyć we 
wzroście wartości spółki. Budując 
tę wartość dla akcjonariuszy wypeł-
niamy również nasze zobowiązania 
wobec pracowników. Jednocześnie 
konsekwentnie pilnujemy dyscypliny 
kosztów, która jest niezbędna dla 
optymalnego prowadzenia procesów 
inwestycyjnych, związanych z rozwo-
jem firmy. Takie stanowisko prezentuje 
również strona społeczna, co znalazło 
odbicie w zawartym porozumieniu – 
powiedział Mirosław Taras, prezes 
zarządu Bogdanki.

Rozmowy w sprawie podwyżek 
trwały od początku roku. Ich wcze-
śniejsze rozpoczęcie zatrzymała pró-
ba wrogiego przejęcia Lubelskiego 
Węgla przez czeskiego potentata w 
branży energetycznej. Załoga uznała, 
że w sytuacji konieczności ratowania 
kopalni przed utratą samodzielności, 
ta sprawa jest ważniejsza. Do negocja-
cji wrócono, kiedy przejęcie Bogdanki 

przez NWR spełzło na szczęście na 
niczym. 

Początkowo s t rony zaczęły 
rozmowy stojąc na diametralnie 
różnych stanowiskach. Zarząd spółki 
chciał podwyższyć płace w firmie i 
proponował 3,5 proc. wzrost płac. 
Związkowcy do stołu siedli z żą-
daniem aż ośmioprocentowej pod-
wyżki. Wydaje się, iż była to tylko 
taktyczna zagrywka, bo przecież 
Bogdanka od lat może się szczy-
cić swoimi związkowcami, którzy 
potrafią walczyć o dobro załogi w 
sposób niezmiernie mądry. Dbając o 
zakład jako całość, czego dowiedli 
przez lata, pomagając torpedować 
niekorzystne dla kopalni pomysły 
różnych ekip politycznych.

Tymczasem biorąc pod uwagę, 
że średnie wynagrodzenie w Bog-
dance to aktualnie 6350 zł brutto a 
spółka zatrudnia blisko 4000 osób 
to taka ośmioprocentowa podwyżka 
kosztowałaby firmę ponad 20 milio-
nów złotych, nie licząc pieniędzy, 
które należałoby jeszcze zapłacić do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Taka podwyżka mogłaby już zagrozić 
rozwojowym planom Lubelskiego 
Węgla Bogdanka SA. Taką tezę po-
twierdza dalsze zachowanie związ-
kowców, którzy w kolejnych fazach 
negocjacji stopniowo obniżali swoje 
żądania. Tak doszli do 4,5 procen-
towej podwyżki, poniżej której nie 
chcieli już zejść.

Bogdanka ma dobre wyniki, jest 
jedną z najlepszych spółek giełdo-
wych, w ostatnim roku obroniła się 
przed wrogim przejęciem. Uważamy, 
że jej pracownicy zasługują na pod-
wyżki – tłumaczył Józef Przybysz. 

„Zarząd Bogdanki 8 lutego odrzucił 
ultymatywnie przedstawione po-
stulaty związków, przewidujące 
podwyższenia przeciętnego średnio-
miesięcznego wynagrodzenia w 2011 
roku o 4,5 procent, przy jednoczesnej 
zmianie stawek płac zasadniczych o 
8 procent” - można było przeczytać 
w oficjalnym komunikacie spółki. Jej 
zarząd poinformował też Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Lublinie, że od 2 
lutego wchodzi w spór zbiorowy. 

Obie strony działały ściśle w ra-
mach obowiązującego w Polsce prawa, 
co nie powinno dziwić, jednak w naszej 
rzeczywistości wcale niestety nie jest 
normą.

10 lutego zarząd kopalni jed-
nostronnie zdecydował o podwyżce 
płac o 3,5 proc. - Podwyżka o 3,5 
proc. średnich miesięcznych zarob-
ków dla wszystkich pracowników 
obowiązuje od 1 stycznia - poin-
formował rzecznik kopalni Tomasz 
Zięba. - Zarząd uznał, że spór zbio-
rowy może się długo ciągnąć, a pra-
cownicy nie powinni ponosić tego 
konsekwencji, dlatego zdecydował 
o podwyżce – dodał.

Zięba stwierdził też, że zarząd 
chciał docenić udział pracowników we 
wzroście wartości spółki. Przyznał, że 
decyzja o podwyżce została podjęta 
jednostronnie, bez uzgodnienia ze 
związkami zawodowymi. 

Spór został jednak zakończony. W 
Bogdance nie raz dowiedli, że walka o 
prawa pracownicze to nie tylko walka 
o płace, a także walka o pracę. Dlatego 
porozumienie osiągnięto.

W materiale wykorzystano wypo-
wiedzi udzielane przez strony sporu 
różnym mediom.

Ryszard Nowosadzki 
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Wieści z Puchaczowa 

Lubelski  Ośrodek Doradz -
twa Rolniczego organizuje od-
płatne kursy dla mieszkańców 
 z Gminy Puchaczów tj.  Kurs che-
mizacyjne i atestacje opryskiwa-
czy. Zapisy można zgłaszać oso-
biście do Zespołu Doradztwa Rol-
niczego w Łęcznej lub pod numer 
 tel. 081 752 12 20. 

Szkolenia dla rolników będą się 
odbywać w dniach: 15 – 16.03. 2011 
r. godz. 9.00 w budynku GOK-u w  
Puchaczowie. Szkolenie będzie doty-
czyć wymogów jakie powinno spełnić 
gospodarstwo, aby otrzymać dopłaty 
obszarowe, wymogów jakie będą brane 
pod uwagę w czasie kontroli przepro-
wadzanych przez ARIMR. Liczba osób 
na w/w szkolenie jest ograniczona .

        W dniu 30. 03. 2011r. godz. 
10.00 w budynku GOK-u  w  Pucha-
czowie  odbędzie się  Szkolenie dla 
hodowców bydła mlecznego. Tematy, 
które będą poruszane na szkoleniu to: 
„Skuteczność i opłacalność sztucznej 
inseminacji i transferu zarodków”- Dr 
Piotr Stanek - Uniwersytet Przyrodni-
czy w Lublinie, „Przygotowanie krowy 

do laktacji, tworzenie grup żywienio-
wych”- Dr Gabriela Olchawa- doradca 
żywieniowy z firmy paszowej LNB, 
„Zakażenia BVD/MD oraz IBR/IPV 
w stadach bydła – zarys problemu i 
rozwiązania praktyczne”- lek. wet. 
Piotr Stanisławek-firma Intervet, 
„Sucha dezynfekcja a występowanie 
zapaleń wymienia”-  lek. wet. Piotr 
Biełuszka, „Urządzenia do pomiaru 
wilgotności, oświetlenia i stężenia 
gazów w budynkach gospodarczych” 
Piotr Woch –główny specjalista ds. 
chowu i hodowli bydła – LODR w 
Końskowoli, „Korekcja racic- istotna 
czy nie?”- Bożena Urban doradca ds. 
produkcji zwierzęcej – ZDR Łęczna. 
Informacje dotyczące szkoleń, kursów 
i atestacji można otrzymać od Bożeny 
Urban, tel. 601 577 873 – pracownika 
Zespołu Doradztwa Rolniczego  w 
Łęcznej lub podczas dyżurów we 
wtorki od godziny 7.00 do 15.00 w 
Urzędzie Gminy   w Puchaczowie – Re-
ferat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(pokój nr 7).

         Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

Gmina Puchaczów  rozpoczyna w 
roku 2011 budowę nowego budynku 
Urzędu Gminy. Jest już opracowana 
koncepcja nowej  siedziby oraz jej 
wizualizacja. 

Nowy budynek ma powstać przy 
ulicy Lubelskiej w Puchaczowie. Projekt 
zakłada, że nowa siedziba władz gminy 
nawiązywać będzie do miejskiej tradycji 
Puchaczowa i mieć będzie formę ratusza 
miejskiego, którego front zwrócony 
będzie na rynek. Ratusz tworzyć będzie 
elewację północną rynku i wpisując się w 
jego regularny kształt swoją symetryczną 
formą wyznaczy oś jego kompozycji 
jako głównego placu miasteczka. 

4  lu tego 2011r.  w budyn -
k u  G m i n n e g o  O ś r o d k a  K u l -
tury w Puchaczowie odbyła się  
V Sesja Rady Gminy Puchaczów, 
na której została podjęta uchwała w 
sprawie uchwalenia budżetu na rok 
2011. 

Planowane łączne dochody bu-
dżetu gminy w kwocie 43.973.205zł  
i łączne  wydatki budżetu gminy w 
kwocie 58.780.611zł. Planowany 
deficyt w wysokości 14.807.406zł, 
pokryty zostanie z: przychodów z 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym, przychodów z 
tytułu innych rozliczeń krajowych 
– wolnych środków oraz nadwyżek 
z lat ubiegłych.

Obiekt ratusza posiadać będzie 
wieżę, która stanie się dominantą 
przestrzenną i wyznaczać będzie – 
podobnie jak w innych miasteczkach 
historycznych – centralny punkt mia-
sta. Istniejąca ulica Rynek pozwala 
na obsługę komunikacyjną obiektu od 
strony elewacji tylnej i bocznej, gdzie 
zaprojektowano parkingi w formie za-
tok przyulicznych. Od ulicy tej odbywać 
się będzie również obsługa gospodarcza 
obiektu. Cały budynek został zaprojek-
towany w formie symetrycznej bryły o 
wysokości 2 kondygnacji z wysokim 
dachem i wieżą zegarową, mogącym 
pomieścić poddasze użytkowe. 

Nowy budynek 
Urzędu Gminy

Budżet Gminy Puchaczów
na 2011 rok uchwalony

W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Puchaczowie w dniu 05 marca 
2011r. o godzinie 18.00  świętować 
będziemy „Dzień Kobiet”. Uroczy-
stość skierowana jest do członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich i wszystkich 
innych Pań z terenu gminy. Podczas 
obchodów tego święta zaplanowano, 

koncert zespołu wokalnego IKEJA 
z Gminnego Ośrodka Kultury pro-
wadzonego przez instruktora Pana 
Krzysztofa Zgórskiego oraz słodki 
poczęstunek. Nie zabraknie również 
życzeń oraz kwiatów. Wszystkie Pa-
nie serdecznie zapraszamy.  
  GOK Puchaczów

Gminne Święto Kobiet w Puchaczowie

Kursy i szkolenia dla mieszkańców gminy 

Warto wiedzieć

Koncepcja nowej siedziby Urzędu Gminy Puchaczów
na działkach nr 1131/1 i 1131/2 przy ul. Lubelskiej w Puchaczowie

Gmina Puchaczów w dniu 22 
lutego 2011 roku podpisała umowę 
z wykonawcą obejmującą budowę 
sieci kanalizacyjnej dla miejscowo-
ści: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, 
Zawadów i Jasieniec na kwotę 
21.628.784,85 zł. 

Wykonawca robót to Konsor-
cjum Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjnych ”POL-AQUA” S.A., 
05-500 Piaseczno ul. Dworska 1. 
Powyższa inwestycja jest finan-
sowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2007- 2013, 
działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie 
środowiska, Kategoria I Gospodarka  
wodno-ściekowa.

Rusza kanalizacja
południowej części 
gminy Puchaczów

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu: Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska, 
Beata Kosiarska, Agnieszka Łazuga, Natalia Golonka, Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Dominika Sacawa, Łukasz Borowiec

Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20. Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

BUDŻET UCHWALONY

28 stycznia Rada Powiatu w Łęcznej uchwa-
liła budżet na rok 2011. Wśród najważniej-
szych inwestycji, które stanowią ponad 30% 
budżetu powiatu znalazły się m.in. budowa 
ośrodka hiperbarii, intensywnej terapii i 
całodobowego lądowiska dla helikopterów 
w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej, budowa 
ścieżki rowerowej nad jez. Piaseczno, infor-
matyzacja powiatu, stabilizacja osuwiska i 
odbudowa drogi 2016L w m. Łańcuchów. 
Kontynuowane będą również działania w 
zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju  
i promocji powiatu.

OIK – AZYL DLA OFIAR 
PRZEMOCY DOMOWEJ

Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na 
pomoc Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez 
odizolowanie ofiary przestępstwa od sprawcy. 
Ośrodek prowadzi 3 mieszkania chronione, łącz-
nie posiada 19 miejsc. Czynny jest w dni robocze 
od 7 do 18. W soboty dyżur pełni psycholog w 
godzinach od 8 do 17, Całodobowy dyżur tele-
foniczny pełni Kierownik Ośrodka. W ośrodku 
działa Punkt konsultacyjno-Informacyjny dla 
Osób Uzależnionych i ich Rodzin. 

Adres ośrodka: Kijany 4 , 21-077 Spiczyn 
Tel. 81 752 32 71

PROJEKTY UNIJNE W TRAKCIE REALIZACJI:

1. ZSG w Łęcznej: Poprzeczka wyżej - kompetentni w 481 440,00 zł
2. ZS nr 2 w Milejowie: ARCHIMEDES 72 392,00 zł
3. PCPR: 

1) Twoja szansa na sukces 1 165 243,00 zł 
2) Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność 1 712 442,00 zł

4. PUP: Siła wiedzy 174 204,00 zł 
5. ZSR w Kijanach: Lepsze jutro - podnosimy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Rolniczych w Kijanach 188 340,00 zł
6. Starostwo Powiatowe:

1) Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III 
22 503 000,00 zł
2) Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego 
274 100,00 zł
3) Poprawa systemu bezpieczenstwa ekologicznego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego 1 678,00 zł
4) Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego etap I 2 499 992,01 zł
5) Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczynskim 96 235,00 zł
6) Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji wkład powiatu 15 000,00 zł
7) Markowy powiat. Strategia promocji marki Powiatu Łęczyńskiego 199 997,00 zł

CIEKAWA OFERTA EDUKACYJNA
SZKÓŁ POWIATOWYCH

W dniach 15 i 16 lutego 2011 r. młodzież 
i nauczyciele z ZS w Ludwinie oraz  ZSG z 
Łęcznej uczestniczyli w VII Targach Edukacyj-
nych EDUKACJA 2011 w Lublinie. Podczas tej 
największej i najstarszej imprezy dla branży 
edukacyjnej w województwie lubelskim 
reprezentanci szkół prezentowali bogatą i cie-
kawą ofertę edukacyjną swoich szkół. Szkoła z 
Ludwina uwzględniła w swojej ofercie edukację 
medyczną, w której jako jedyna w powiecie 
łęczyńskim, od dwóch lat kształci młodzież  
i dorosłych. Goście odwiedzający Targi mieli 
możliwość obejrzenia pokazu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej w wyko-
naniu przyszłych ratowników medycznych.  
Z kolei oferta ZSG skierowana była głównie 
do chłopców,  mimo tego spore zaintereso-
wanie nauką w szkole górniczej wykazywały 
dziewczęta. 

SUKCES SIATKARZY Z KIJAN

Drużyna ZSR w Kijanach wygrała w zawodach 
w siatkówce chłopców o Puchar Dyrektora I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Parczewie. Prestiżu naszej wygranej dodaje 
fakt, że niektóre zespoły poza rozgrywkami 
szkolnymi grają w profesjonalnych ligach junior-
skich np. Radzyń Podlaski, a zawodnicy klubów 
z Wisznic czy Parczewa trenują na co dzień w 
klubach trzecioligowych. Turniej odbył się 16 
lutego w Parczewie.

KOLEJNY ETAP BUDOWY 
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ZA NAMI

W dniu 14 lutego br. odbyło się uroczyste pod-
pisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych dotyczących ścieżki rowero-
wej ulokowanej w miejscowościach Dąbrowa- 
Kaniwola- Nadrybie z firmą SQL Sp. z.o.o. 

Z ramienia Powiatu Łęczyńskiego, który jest 
liderem w w/w projekcie umowę podpisali: Adam 
Niwiński- Przewodniczący Zarządu i Kazimierz Bud-
ka – Wicestarosta. Z ramienia SQL Sp. z.o.o. podczas 
uroczystości podpis pod umową złożył: mgr inż. 
Marian Skolimowski- Prezes SQL Sp. z.o.o. 

Zgodnie z umową plac pod budowę zostanie 
przekazany po przekazaniu dokumentacji tech-
nicznej przez wykonawcę  i uzyskaniu pozwolenia 
na budowę. Wykonawca w ciągu 5 dni od pod-
pisania umowy przedstawi harmonogram prac. 
Zgodnie z warunkami umowy ścieżka rowerowa 
zostanie wykonana do 30 września 2011 r. 

W wyniku realizowanego przedsięwzięcia 
w listopadzie 2011 roku do użytku zostanie 
oddany ponad 7 km odcinek ścieżki rowerowej 
ulokowanej wzdłuż dróg powiatowych w miej-
scowościach Dąbrowa- Kaniwola- Nadrybie. Na 
trasie zostaną postawione 4 wiaty przystankowe 
z ławkami, koszami na śmieci i stojakami na 
rowery. Przy każdym miejscu przystankowym 
znajdować się będą tablice w formie mapy, 
informujące rowerzystów o najciekawszych 
miejscach, które warto zwiedzić. Dodatkowo 
infrastrukturę rowerową będą wzbogacać: 
mapa interaktywna dostępna na stronie inter-
netowej www.powiatleczynski.pl, przewodniki 
rowerowe z płytą CD oraz system monitorujący 
wyposażony w kamerę internetową a także 
system badający natężenie ruchu. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego  Wojewódz-
twa Lubelskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wynosi 2 499 992,01 zł z czego 1 749 994,40 zł 
pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. 

WNIOSKOWANE ZNIESIENIE OPŁAT 
NIEZGODNE Z PRAWEM

Do Zarządu Powiatu w Łęcznej wpłynęły 
wnioski o zniesienie opłat za wydanie praw jazdy 
i dowodów rejestracyjnych mieszkańcom 3 miej-
scowości Gminy Łęczna. Czy takie wnioski są za-
sadne, a przede wszystkim zgodne z prawem?

O d p o w i e d z  j e s t  j e d n o z n a c z -
na: zniesienie opłat dla mieszkańców  
3 miejscowości nie jest zgodne z prawem. Nie 
możemy zatem pozytywnie ustosunkować się 
do wniosków.

P r zy p o m n i j my,  że  n a d a n i e  n o -
w y c h  n u m e r ó w  n i e r u c h o m o ś c i  
w miejscowościach: Podzamcze, Zo-
fiówka i Kolonia Trębaczów wynikające  
z uporządkowania numeracji wymusiło na 
mieszkańcach konieczność wymiany dokumen-
tów, w tym m.in. dowodów osobistych, praw 
jazdy, dowodów rejestracyjnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
1. dowód osobisty wydaje właściwy organ gmi-
ny, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent 
miast. Od dnia 01.01.2010 r. nie pobierane są 
opłaty za jego wydanie niezależnie od przyczy-
ny wymiany tego dokumentu.
2. prawa jazdy oraz rejestracji pojazdu wydaje 
starosta. Pobierana jest opłata oraz opłata 
ewidencyjna. 

W przypadku spowodowanym zmiana-
mi administracyjnymi Rada Powiatu może  
w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić 
od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania 
się o wydanie tego dokumentu. Uchwała ma 
rangę aktu prawa miejscowego i obejmuje 
wszystkich mieszkańców z terenu powiatu, 
którzy spełniają określone w niej warunki. 

Powyższe oznacza, że uchwała nie może 
dotyczyć tylko mieszkańców wnioskowanych 
miejscowości Gminy Łęczna. 

AKTUALNOŚCI

INWESTYCJE

EDUKACJA

POST SCRIPTUM
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Przegląd Cycowa

dok ze str 1
- Wszystko zaczęło się po moim 

urodzeniu. Zamiast przybierać na wadzę 
schudłam. Moja siostra zmarła na muko-
wiscydozę, a rodzice rozpoznali u mnie 
takie same objawy. Niestety potwierdziły 
się ich przypuszczenia. Byłam chora – 
opowiadała nam podczas pierwszego 
spotkania Paulina Caboń.

Lata młodości przeżyła jak inne 
dzieci. Były gry, zabawy, później szkoła 
i pierwsze miłości. W każdej chwili na-
leżało jednak pamiętać o garści tabletek 
po każdym posiłku i nieustannych co-
dziennych zabiegach.

Czas swoistego kryzysu przyszedł 
przed maturą. Już wcześniej stan zdrowia 
dziewczyny pozwalał jedynie na nauczanie 
indywidualne. Paulina trafi ła do szpitala. 
Wydolność płuc znacznie spadła i brako-
wało chęci do czegokolwiek. Nauczyciele 
jednak nie dawali za wygraną. Przyjeż-
dżali do szpitala w Lublinie i dzięki temu 
maturę, pomimo gorączki 39,5 stopnia 
Celsjusza udało się zaliczyć.

Nasza koleżanka jeszcze kilkanaście 
dni temu studiowała dietetykę i planowa-
nie żywienia. Studia sprawiały jej ogrom-
ną  frajdę i radość. – Zawsze ciągnęło 
mnie do białych fartuchów. Siłą rzeczy 
lekarzem nie mogę zostać, ale dietetyk też 
nosi kitel – śmiała się Paulina.

Każdy dzień rozpoczynała od drenaży, 
inhalacji z antybiotyków i innych leków 
jeszcze przed śniadaniem. Wśród nich znaj-
dowały się enzymy trawienne, ponieważ 
trzustka nie pracowała. Później różne inne 
zajęcia i popołudniowy sen, który pozwalał 
organizmowi wypocząć. Pomimo przeciw-
ności losu Paulina nie siedziała bezczynnie 
w domu. Od dłuższego czasu hobbystycznie 
zajmowała się stylizacją paznokci, tworze-
niem kolczyków, naszyjników i innej biżu-
terii. Dużo czytała, uczyła się oraz udzielała 
na forach internetowych.

Szansę na znaczącą poprawę 
zdrowia miał przynieść przeszczep 
płuc na który zbierane były pienią-
dze. Tego typu zabiegi wykonywa-
ne są w Wiedniu za 400 tyś. złotych.
Szpitale były drugim domem dziewczyny. 
To tam co miesiąc przenosiła się na dwa 
tygodnie. 

Pomimo tych wszystkich przeciw-
ności losu Paulina cieszyła się życiem. 
Podczas ostatniej rozmowy opowiadała 
nam o weselu siostry, na którym musiała 
aż uciekać od chętnych do tańca z nią 
partnerów, gdyż nie dawała fi zycznie 
rady ustać na parkiecie. – To było bardzo 
miłe, ale w moim stanie i straszne.

Paulina niedawno zdała za pierw-
szym razem prawo jazdy. - Jestem prze-
szczęśliwa. Teraz w razie konieczności 
będę mogła się sama przemieszczać, bez 
proszenia o pomoc - mówiła.

Prawo jazdy dawało też szansę na 
spełnienie kolejnego marzenia czyli 
wycieczki bez „opiekunów”, gdzieś z 
dala od domu. Do tego potrzebny był 
jej jeszcze przenośny koncentrator. Nie-
wielkich rozmiarów maszyna zasilana 
bateriami, „wyłapująca” z powietrza 
czysty tlen, który dziewczyna musiała 
codziennie wdychać.

Zakup miał zostać dokonany z 
zebranych w ubiegłym roku środków 
z odpisu podatkowego. Za rok 2009 
na subkonto Pauliny wpłynęło 37 tyś 
złotych. Dziewczyna ze łzami w oczach 
dziękowała za tę pomoc.

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
pomagają mi dalej żyć i się leczyć. Dzię-
kuję za przelewy na moje subkonto, za 
wpłaty przy rozliczeniach podatkowych. 
Tyle osób chciało mi pomóc i zrobiło 
to bezinteresownie. - Dziękuję z całego 
serca – mówiła Paulina podczas ostatniej 
rozmowy.  Po tych słowach łzy szczęścia 
spływały na policzki chorej.

Nasza rozmówczyni miała się 
teraz zająć pracą licencjacką na temat 
„Odżywiania i jego wpływu na zdrowie 
chorych z mukowiscydozą” – Mam do-
świadczenie, będę wiedziała co napisać 
- z uśmiechem na twarzy tłumaczyła 
zadowolona studentka.

Wszystko wskazywało na to, że 
Paulina nadal będzie cieszyła się życiem 
i realizowała swoje plany. Jednak niczym 
grom z nieba spadła na nas wiadomość o 
pogarszającym się stanie zdrowia. Nagła 
gorączka, nieskuteczne już lekarstwa…

Paulina tuż przed śmiercią w swo-
im pożegnalnym sms, pisała ostatkiem 
sił: „Wierzę, że gdyby wszystko było w 
Waszych rękach… nie pozwolilibyście mi 
zgasnąć…” We wtorek 22 lutego rodzina, 
bliscy, znajomi oraz dziesiątki innych osób 
uczestniczyło w ostatniej drodze Pauliny. 
Jej odejście to ogromna strata. Nie ma już 
z nami osoby o takim wielkim sercu, której 
życie mogłoby być wzorem dla innych.

Umieszczamy jeszcze fragment 
z książki Magdaleny Krzeptowskiej, 
z którym dziewczyna się utożsamiła i 
prosiła o jego publikację.

„Śmierć nie jest końcem wszystkiego. 
Przeszłam tylko do sąsiedniego pokoju... 
Nadal jestem sobą... I dla siebie jesteśmy 
tym samym, czym byliśmy przedtem. Zatem 
nazywaj mnie wciąż moim imieniem, mów do 
mnie, jak zawsze... Nie zmieniaj tonu głosu, 
nie rób poważnej i smutnej miny. Śmiej się, 
tak jak dawniej robiliśmy to razem... Uśmie-
chaj się, myśl o mnie, módl się za mnie... 
Niech moje imię będzie wciąż wymawiane, 
ale tak, jak było zawsze - zwyczajnie i bez 
oznak zmieszania. Życie przecież oznacza 
to samo, co przedtem, jest tym samym, 
czym zawsze było... Żadna nić nie została 
przerwana... Dlaczego więc miałabym być 
nieobecna w Twoich myślach? Tylko dlatego, 
że nie możesz mnie zobaczyć? Czekam na 
Ciebie bardzo blisko... Tuż-tuż... Po drugiej 
stronie drogi. Dzieli Nas tylko czas... Bo ja już 
doszłam, a Ty wciąż jeszcze idziesz...”

Grzegorz Kuczyński

Zmarła Paulina Caboń

Ferie zimowe 2011 roku, przebiegały 
pod hasłem: „Kulturalnie, sportowo, 
rozrywkowo i wielopokoleniowo”. Spoty-
kaliśmy się każdego dnia ferii zimowych, 
realizując założenia opracowanego i przy-
jętego przez uczestników planu. 

Pierwszy tydzień to przygotowanie 
się Juniorów na spotkanie z Seniorami z 
racji przypadającego w tym okresie Dnia 
Babci i Dnia Dziadka. Uroczystość odbyła 
się w dniu 23.01.2011 r. Oprócz ofi cjalnej 
części zaproponowaliśmy wspólne zaba-
wy np. prezentowanie scenek na wskaza-
ny temat, połączone z przygotowaniem 
odpowiednich rekwizytów i kostiumów. 
Bawiliśmy się naprawdę świetnie!

Kolejny tydzień ferii, także obfito-
wał w wiele ciekawych zdarzeń. W dniu 
26.01.2011 r. odbył się kulig z ogniskiem i 
pieczeniem kiełbasek. Uczyliśmy się także 
wrażliwości - jak to niegdyś zwykł mówić 
Św. Franciszek: „do Braci naszych mniej-
szych” czyli zwierząt i ptaków dla których 
przetrwanie zimy nie zawsze jest łatwe…  
Mówiliśmy o opiece nad psami i kotami w 
naszych gospodarstwach a także o tych 
dziko żyjących zwierzętach i ptakach, 
które zamieszkują nasze lasy i otoczenie 
wiejskich gospodarstw. Przygotowana i 
umieszczona przy świetlicy „stołówka” 
dla ptaków szybko zaczęła przyjmować 
swoich „gości”.

W  ciągu całego okresu ferii, trwała 
rywalizacja w ramach jubileuszowego 
bo już „X Turnieju Gier Świetlicowych 
o Puchar Sołtysa Kopiny”. Zgłoszeni 
uczestnicy walczyli o punkty, które 
dawały puchar lub medal. Nasz turniej 

odbywa się w czterech kategoriach sporto-
wych: tenisie stołowym, bilardzie, darcie i 
piłkarzykach. W kategorii  Juniorów Młod-
szych zwycięzcami zostali: Adrian Skórak 
– zdobywając puchar, zaś medale zdobyli: 
Patryk Skórak – złoty, Gabrysia Wojtaluk 
- srebrny,  Dominik Małysza – brązowy. 
W kategorii Juniorów zwyciężyli: Marcin 
Leszczyński – puchar, Klaudiusz Wojtaluk – 
złoty medal, Justyna Leszczyńska - srebrny, 
Kordian Kierepka – brązowy.

Podsumowaniem ferii stal się wy-
jazd do GDK w Cycowie na spektakl 
iluzjonistyczny w którym to wyjeździe 
wzięły udział dzieci i młodzież szkolna 
uczestnicząca w opisywanych zajęciach 
a także wolontariusze i darczyńcy, dzięki 
którym możliwe było przeprowadzenie 
opisywanych zajęć. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy z nami byli i wspierali 
pracą, pomocą rzeczową i finansową. 
Nasze podziękowanie kierujemy do babć 
i dziadków, dziękujemy rodzicom którzy 
pomogli nam w przygotowaniu spotkania 
a są to: Halina Kierepka, Dorota Wojtaluk, 
Dorota Małysza a także państwo Michalscy 
z Kaniwoli wraz z synem  Marcinem, który 
to wspólnie z naszym mieszkańcem – Kor-
dianem Kierepką tworzą zespół i właśnie 
na uroczystość Dnia Babci i Dziadka 
przygotowali i zaprezentowali część ar-
tystyczną. Dziękujemy Panom Adamowi 
Kawalcowi i Arturowi Leszczyńskiemu, 
którzy kolejny rok czynnie włączyli się w 
przygotowanie kuligu jak również wsparli 
nas rzeczowo i fi nansowo.

Małgorzata Leszczyńska

Wzorowe ferie w KopiniePrzegląd Cycowa

G m i n a  C y c ó w 
nie posiada, jak więk-
szość gmin w Polsce, 
własnego herbu. Nie 
ma żadnych przeka-
zów historycznych na 
temat przedstawienia 
heraldycznego, doty-
czącego ziem obecnej 
gminy. Zachowały się 
wzmianki o herbach 
poszczególnych wła-
ścicieli, ale herby te ze 
względu na przynależ-
ność do określonych 
rodów, nie łączą się w 
sposób jednoznaczny i 
ścisły z ziemiami obec-
nej gminy. Tymczasem 
nowy herb, zgodnie z 
wymogami prawa musi 
zachować zgodność z 
zasadami sztuki heral-
dycznej oraz uwzględ-
niać historyczną przeszłości terytorium 
obecnej gminy.

Gmina Cyców leży na obszarze 
historycznej Ziemi Chełmskiej. Naj-
donioślejszym wydarzeniem, które 
można przypisywać jej i wchodzącym 
w jej skład miejscowościom jest bitwa, 
która rozegrała się na tych ziemiach w 
latach dwudziestych ubiegłego stulecia 
między bolszewicką Armią Czerwoną 
i wojskami polskimi. To tutaj walecz-

nością odznaczył się 7. 
Pułk Ułanów. 

Cyców nie posia-
dał nigdy praw miej-
skich. Miał kilku wła-
ścicieli, z których naj-
dłuższymi był ród Bą-
kowskich, pieczętujący 
się herbem Gryf. Ród 
ten wygasł w począt-
kach XX wieku, a więc 
przed wspomnianą bi-
twą, którą uważa się za 
największe wydarzenie 
na terenie obecnej gmi-
ny Cyców. 

N i e  u w a ż a m , 
aby koniecznym było 
umieszczanie na herbie 
gminy znaków kojarzą-
cych się z rodami, które 
były w odległej prze-
szłości właścicielami 
dóbr wchodzących w 

skład dzisiejszej gminy. Sugeruję więc  
nawiązanie przedstawienia herbowego 
do wspomnianej bitwy – najbardziej 
doniosłego wydarzenia w historii 
obecnej Gminy. Wizerunek szabli prze-
cinających się w herbie jest najbardziej 
uzasadnione. Biorąc pod uwagę że 
dwie skrzyżowane szable mogą być 
symbolem walki o niepodległość kraju 
to w przypadku gminy Cyców użycie 
takiego znaku jest uzasadnione. Bitwa 

Polaków z Armią Czerwoną jest historią 
dotyczącą całego narodu i kraju. Cyców 
poprzez tą bitwę stał się jednym z sym-
boli walki o niepodległość. 

Dlatego proponuję herb gminy 
Cyców: w polu czerwonym tarczy 
herbowej dwie szable ułańskie krzy-
żujące się na znak walki. Flaga gminy 
Cyców miałaby postać płata czerwo-
nego (o wym. 1000 mm x 1600 mm), 
dzielonego dwoma żółtymi pasami w 
słup. Na płat fl agi naniesione zostało 
godło herbowe bez tarczy. Zgodnie z 
wolą ustawodawcy jednym z symboli 
samorządu terytorialnego są pieczęcie. 
Symbol ten ma silne zakorzenienie 
w staropolskiej tradycji. Powinny to 

być pieczęcie herbowe. Staropolska 
praktyka heraldyczna oraz względy pla-
styczne przemawiają jednak za tym, aby 
pieczęcie zawierały wyobrażenie całego 
herbu danej wspólnoty samorządowej. 
Proponuję, aby pieczęcie gminy Cyców 
zawierały wyobrażenie całego herbu. 
Dzięki temu uzyskamy lepszą czytel-
ność znaku. Pieczęcie mają wymiary o 
średnicy 36 mm każda. 

Projektował i opisał
Rafał Duszyca

Herb, fl aga i pieczęcie 
gminy Cyców
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W przedostatni weekend lutego 
w Krasnymstawie odbyły się Mistrzo-
stwa Okręgu Lubelskiego w boksie. 
Łęczyński Gwarek reprezentowało 
dziesięciu bokserów. Nasi zawodnicy 
dokonali wręcz niesamowitej rzeczy 
zdobywając dziesięć medali! 

Złote medale i tytuł Mistrza 
Okręgu Lubelskiego wywalczyli 
Łukasz Skoczylas, Tomasz Smer-
del, Michał Smerdel, Albert Ko-
łodziej, Karol Kościarz. Krążki ze 
srebrnego kruszcu zawisły na szyi 
Jakuba Finke, Pzemysława Siem-

bidy i  Grzegorza 
Kowa lczuka .  Do 
t ak  znakomi tego 
dorobku brązowe 
medale  dorzuci l i 
Jakub Fiedor, Ma-
teusz Cichosz. 

Zdobyte  pod -
c z a s  z a w o d ó w 
medale zapewniły 
naszym bokserom 
udział w Mistrzo-
stwach Polski Junio-
rów i Olimpiadzie 
Młodzieży.

M. Łagodziński

Triumf bokserów Gwarka

dobrą formę  zaprezentowali 
piłkarze pierwszoligowego GKS Bog-
danka w spotkaniach  sparingowych 
przed rundą wiosenną. Piłkarze Mi-
rosława Jabłońskiego wygrali cztery 
z  ostatnich pięciu  meczów kontrol-
nych, nie odnosząc porażki. 

Jeszcze pod nazwą Górnik Łęczna 
pokonali Stal Rzeszów 3:0 i Stal Stalo-
wą Wola 2:1.  Mecz z KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski zakończył się bezbram-
kowo. Natomiast już pod szyldem GKS 
Bogdanka (po zmianie nazwy) odnieśli 
łatwe zwycięstwa nad Startem Otwock 
7:1 i trzykrotnym mistrzem Litwy Żal-
girisem Wilno 7:0.

W pojedynkach kontrolnych wy-
różniali się testowani zawodnicy. Duży 
wkład w pokonanie rzeszowskiej Stali 
wniósł dziewiętnastoletni napastnik 
Tomasovii Jacek Kusiak, który w du-
żym stopniu przyczynił się do zdobycia 
pierwszego gola oraz sam wpisał się 
na listę strzelców. Z dobrej strony w 
kolejnych meczach zaprezentowali 
się również: pomocnik Korony Kielce 

Tomasz Nowak, 21-letni brazylijski 
skrzydłowy z Espanyolu Barcelona 
Ricardinho oraz 27-letni pomocnik 
Paweł Sasin. Ostatni z wymienionych 
związał się z GKS-em półroczną 
umową. Od 2008 roku reprezentował 
barwy Cracovii. Ma za sobą ponad sto 
spotkań rozegranych w Ekstraklasie. 
Ponadto do drużyny dołączyli Damian 
Kwiatkowski – grający wcześniej w 
świdnickiej Avii i Paweł Kaczmarek 
pozyskany z Korony Kielce na zasa-
dzie wypożyczenia. 

Z klubem z Łęcznej rozstali się Ra-
fał Niżnik (odszedł do Motoru Lublin) 
oraz Adrian Bartkowiak, który zasilił 
szeregi Warty Poznań. Wolną rękę w 
szukaniu nowego klubu dostał obrońca 
Krzysztof Kazimierczak.

Rundę wiosenną piłkarze GKS-u 
zainaugurują 5 marca meczem u siebie. 
Ich rywalem będzie Górnik Polkowice. 
Pierwsze spotkanie między obiema 
drużynami zakończyło się zwycięstwem 
Polkowic w stosunku 2:1.

Łukasz Olszewski

Niepokonany Górnik

Piątego lutego  w Milejowie roz-
począł się jedenasty sezon Powiatowej 
Ligi Piłki Siatkowej. Rozgrywki od-
bywają się pod patronatem Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej. 

W halach sportowych w Ludwi-
nie, Milejowie i Łęcznej rywalizuje 
dziesięć drużyn: BPS MIX, Ceter, 
Dziadki, Malinex, MIG, MZS ART-
KOM, SPEC-CO Łysołaje, TKM 
Spiczyn, Vicenza i Stado Pędzących 
Kowadeł. 

Najbardziej wyrównanym poje-
dynkiem pierwszej kolejki był mecz 
rozegrany pomiędzy SPEC-CO Ły-
sołaje a BPS Mix, który zakończył 
się zwycięstwem BPS 2:1 w setach. 
Na uwagę zasługu-
je również porażka 
f a w o r y z o w a n e g o 
TKM Spiczyn z Wól-
ką Nadrybską 0:2. 
Po pierwszej kolejce 
prowadziła Vicenza, 
która gładko wygrała 
swój mecz z drużyną 
Dziadki 2:0. 

- Poziom tego-
rocznych rozgrywek 
jest nieco niższy niż 
w latach poprzed-

nich. Głównie ze względu na mniejszą 
ilość drużyn biorących udział – mówi 
Emil, jeden z zawodników Cetera. 
Mimo to są w tej edycji drużyny, któ-
re prezentują podobnie jak w latach 
ubiegłych wysoki poziom. Pozytywnie 
zaskakuje Vicenza, która do tej pory 
nie przegrała meczu. Prawdopodobnie 
dopiero w ostatniej kolejce rozstrzy-
gną się losy ligi.

Po trzech kolejkach  trzy pierwsze 
miejsca zajmują niepokonane druży-
ny: Vicenza, Stado Pędzących Kowa-
deł i Malinex. Na ostatniej pozycji 
znajduje się MIG, który nie wygrał 
jeszcze seta.

Łukasz Olszewski

Grają o mistrza powiatu

W przedostatnią niedzielę lutego, 
w hali Zespołu Szkół w Ludwinie ro-
zegrano I Zimowy Turniej Oldboyów 
w halowej piłce nożnej. Wzięły w nim 
udział cztery drużyny, dwie z Lublina, 
po jednej z Turki i Łęcznej. 

Skarbek – nasz reprezentant zajął 
drugie miejsce, przegrywając ze zwycięzcą 
turnieju zespołem Buddar jeden do dwóch. 
W pozostałych dwóch meczach Skarbek 
zwyciężył UKS „Magnoliowa” sześć do 
trzech i „rozbił” zawodników z Turki pięć do 
zera. Sędzią głównym turnieju 
był Zbigniew Osemek a organi-
zatorem Stanisław Bosak. 

Wyniki Buddar – UKS 
„Magnoliowa” 6:4;Buddar-
Turka 3:2, Buddar- Skarbek 
2:1;UKS „Magnoliowa”- 
Turka 3:0;UKS „Magnolio-
wa”- Skarbek 3:6; Turka-
Skarbek 0:5. Składy:
Buddar:  G. Marzęta, D. 
Marzęta, J. Czarnocki, Ł. Bal-

drugie miejsce Skarbka
biarz, G. Keler, A. Maj.
Skarbek:  Tomasz Kalinowski, Grze-
gorz Zielik, Andrzej Kawalec, Sławomir 
Stasikowski, Robert Sawa, Bogusław 
Klimkiewicz, Stanisław Bosak, Piotr 
Wawryszuk.
UKS „Magnoliowa”:  D. Winiarczyk, 
M. Świrgoń, J. Sobstyl, J. Tracl, Z. 
Kurkiewicz, R. Kuśmierz.
Turka:  M. Baryła, S. Wasil, G. Pietra-
siński, A. Wieracki, W. Bartnik.

Mariusz Łagodziński

W Szkole Podstawowej w Cie-
chankach Łęczyńskich w czasie ferii 
odbyła się kolejna edycja turnieju 
tenisa stołowego. Wzięli w nim udział 
uczniowie szkoły i chętna miejscowa 
młodzież. W sumie 15 osób. 

W grupie młodszej zwyciężył Mi-
chał Bodzak wyprzedzając Bartłomieja 
Ćwikłę i Patryka Kosiarskiego. Rywa-
lizacja w grupie starszej zakończyła 
się triumfem Patryka Ćwikły, drugi był 
Łukasz Wawszczak. Sportowy pomysł 
na ferie został zrealizowany przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki 
Łęczyńskie” i Stowarzyszenie Eduka-
cyjne „Żak”. Turniej nie odbyłby się 
gdyby nie przychylność sponsorów 
(Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechan-
kach Krzesimowskich i prezes Zarządu 
Powiatowego i Miejskiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Łęcznej To-
masz Bujak), którzy zakupili atrakcyjne 
nagrody.

M. Łagodziński

Pomysł na ferie

Kadra GKS Bogdanka:
Górny rząd od lewej: 
Bartoszewicz Radosław, Pesir Tomas, Miloseski Dejan, Pielach Mateusz, Magdoń 
Paweł, Sołdecki Dawid, Nikitović Veljko, Nildo Franca Junior
Środkowy rząd: 
Matysiak Marcin (masażysta), Matej Adam (masażysta), Michalak Krystian, Raczkie-
wicz Norbert, Ricardo, Giertl Jakub, Wierzchowski Jakub, Prusak Sergiusz, Szymanek 
Grzegorz, Nazaruk Sławomir, Paluchowski Adrian, Sarniak Robert (trener bramkarzy), 
Budka Mirosław (kierownik drużyny)
dolny rząd: 
Bozhkov Daniel, Żukowski Mateusz, Zuber Michał, Jasiński Andrzej (II trener), Jabłoń-
ski Mirosław (trener), Aphkhazava Jakobi, Stachyra Kamil, Kaczmarek Paweł
Nieobecni na zdjęciu zawodnicy z kadry I drużyny:
Benevente Wallace, Kazimierczak Krzysztof, Kwiatkowski Damian, Zagurskas Eivinas, 
Oziemczuk Kamil, Stefaniuk Łukasz, Zasada Mariusz, Sasin Paweł, Nowak Tomasz.

(Zdjęcie z zasobów GKS Bogdanka)

GKS Bogdanka I drużyna (wiosna 2011)
Bartoszewicz Radosław, Benevente Wallace, Bozhkov Daniel, Giertl Jakub, Kaczmarek Paweł, 
Kazimierczak Krzysztof, Magdoń Paweł, Miloseski Dejan, Nazaruk Sławomir, Nikitović Veljko,  
Nildo Franca Junior, Paluchowski Adrian, Pesir Tomas, Pielach Mateusz, Prusak Sergiusz, 
Sołdecki Dawid, Szymanek Grzegorz, Wierzchowski Jakub, Zagurskas Eivinas, Zasada Mariusz,  
Zuber Michał, Michalak Krystian, Stachyra Kamil, Żukowski Mateusz.

Przybyli:
Kaczmarek Paweł - Korona Kielce, Sasin Paweł - Cracovia Kraków, Nowak Tomasz - Korona 
Kielce, Ricardo Cavalcante Mendes - RCD Espanyol de Barcelona, Kwiatkowski Damian - Avia 
Świdnik.

Odeszli:
Niżnik Rafał - Motor Lublin, Bartkowiak Adrian - Warta Poznań. 

Kontuzjowani: 
Oziemczuk Kamil, Stefaniuk Łukasz.
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Ogłoszenia drobne
Remonty: glazura, gładź, hydraulika, 
elektryka, zabudowa k-g, . Tanio, solid-
nie. Łęczna i okolice. Tel: 530 939 229
Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1ha 55 
ar przy trasie na Poj. Łęczyńsko- Włodawskie, 
Kol. Ludwin,4 km od Łęcznej,uzbrojona, 
woda, gaz, prąd, kanalizacja przy oświetlonej 
ulicy, możliwość wykopania stawu. Cena 2 
tys./ar do uzgodnienia. Tel: 609-617-415.
Sprzedam mieszkanie w Milejowie, 
wspólnota mieszkaniowa, I piętro, 46m2, 2 
pokoje, cena 140tys./ do uzgodnienia. Tel: 
81 75 72 096; 505-049-035, po 15-tej.
Sprzedam talerzówkę hydrauliczną, szer. 
3,15m; pługi 5 podorywkowe,fabryczne; demak 
do suwnicy; przyczepę wywrotkę na niskich 
kołach, 4 tonowa, ładna. Tel: 667-190-188.
Sprzedam działkę 17ar, położona w Łęcz-
nej przy ul. Ogrodowej nr działki 2464/7. 
Cena do uzgodn. Tel: 513-156-747.
do wynajęcia lokal 50m2 na parterze w 

centrum Łęcznej k. targowiska miejskie-
go, na każdą działalność lub biura. Cena 
1200zł./mc. Tel: 693-847-951.
Sprzedam działki budowlane w Starej Wsi 
2,5 km od Łęcznej, 20 i 32 ar, narożne przy 
drodze asfaltowej, pełna dokumentacja, szer. 
39m, cena  5 tys./ar. Tel: 602-598-557.
Zamienię mieszkanie M3, 36m2 w Łęcz-
nej I piętro po generalnym remoncie na 
mieszkanie w Lublinie lub sprzedam. Tel: 
661-763-985.
Sprzedam lodówkę Elektrolux, wys.150cm, 
poj. chłodziarki 290 l, zamrażarki 61 l; 
3-letnia, stan dobry. Cena 500 zł. ( do uzgod-
nienia). Tel: 692-882-704.
Sprzedam kiosk typu RUCH , ok. 20m2 w 
Łęcznej. Cena 3 tys./do uzgodnienia. Tel: 
785-865-777.
Sprzedam działkę budowlaną 0,26h w 
Starej Wsi/ k Łęcznej. Cena 70 tys./ do 
uzgodnienia ( komplet dokumentów). Tel: 
723-139-051.
Sprzedam Renault Scenic Grand (7 os.) 
2008r; 40 tys. km, srebrny metalik, 1,9D-
Ci, 130KM. Cena 37900zł./ do negocjacji. 
Tel: 603-683-900.

Sprzedam Renault Modus (nowy model) 
2008r., 30tys. km, beż metalik, 1,5DCi. 
Cena 27900zł. Tel: 603-683-900.
Sprzedam mieszkanie M4, 63m2, Oś.Bo-
browniki , Łęczna. Cena do uzgodn. Tel 
663-090-900.
Lokal do wynajęcia 50m2 na handel, biuro 
lub usługi w pasażu handlowym przy ul. Braci 
Wójcickich w Łęcznej. Tel: 781-032-294.
Sprzedam mieszkanie M5,83m2, I piętro, 
4 pokoje, Oś. Bobrowniki lub zamienię na 
mniejsze M2 lub M3. Tel: 663-485-066
Sprzedam ubikację drewnianą na działkę. 
Tel: 517-826-138

Muzyka włoska, rytmy klezmer-
skie, wystawa minerałów– to tylko 
niektóre propozycje kulturalne mu-
zeum w bieżącym roku. Wszystkie 
będą bezpłatne. 

Nie znamy jeszcze dokładnych 
dat imprez i wystaw, ale wiemy już 
na co warto wybrać się do Wielkiej 
Synagogi. Już w najbliższych miesią-
cach będzie tam można nauczyć się 
tworzyć wycinanki ludowe, malować 
pisanki metodą batikową, a nawet 
kisić kapustę tradycyjnymi metodami 
czy prać w drewnianej balii. Wszystko 
to w ramach cyklu warsztatów etno-
grafi cznych.

Bliżej wakacji w muzeum zawisną 
obrazy Krystyny Rudzkiej–Przychody, 
a osoby, które przyjdą na wernisaż 
wystawy dostaną kolorowy informa-
tor z reprodukcjami dzieł malarki. 
W ramach Dni Łęcznej, w tym roku 
przeniesionych na czerwiec,  przyja-
dą do nas artyści ze słonecznej Italii. 
Podczas oglądania obrazów malarzy z 
Treviolo, miasta partnerskiego Łęcznej, 
posłuchamy koncertu muzyki włoskiej 
„Bella Italia”, a także obejrzymy wysta-
wę minerałów.

Jesień i zima przyniesie imprezy 
związane z kulturą żydowską. Rytmy 
klezmerskie będą towarzyszyć wer-

nisażowi wystawy malarskiej Bartło-
mieja Michałowskiego zatytułowanej 
„Wspomnienie żydowskiego sztetl”, 
a więc prowincjonalnego miasteczka 
żydowskiego w dawnej Rzeczypo-
spolitej. 

Z kolei na ekspozycję „Przybyli, 
odeszli… są: Żydzi polscy” złożą się 
zbiory Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego im. Emanuela Ringelbluma 
w Warszawie. Wtedy też odbędą się 
warsztaty edukacyjne m. in. o tolerancji 
i problemie antysemityzmu.

W planach jest także duży projekt, 
który miałaby koordynować artystka 
Teatru Wielkiego w Warszawie Mał-
gorzata Szmidt–Kondratiuk. Jeśli 
znajdą się fundusze od sponsorów, to 
na jesieni posłuchamy m. in. koncertu 
pieśni żydowskich w wykonaniu Te-
atru Żydowskiego im. Estery Racheli 
i Idy Kamieńskich. Wśród zaproszo-
nych gości są Michael Schudrich 
naczelny rabin Polski i Gołda Tencer 
wicedyrektor Teatru Żydowskiego w 
Warszawie.

Na koniec roku w muzeum zagości 
teatr, bo wystawie Bożonarodzeniowej 
towarzyszyć będzie inscenizacja pt. 
„Wigilia” w wykonaniu teatru obrzędo-
wego „Seniorzy” z Urszulina. 

Kamil Kulig

Naczelny rabin Polski w Łęcznej?
W samym rejonie lubelskim (obejmu-

jącym byłe województwo lubelskie) poczta 
chce zlikwidować połowę z 99 istniejących 
urzędów pocztowych. Część z nich zamie-
niona zostanie w pocztowe agencje. Wtedy 
w okienku zobaczymy osobę prowadzącą 
własną działalność gospodarczą, która ma 
podpisaną umowę z pocztą i zarabia na 
prowizjach za przesyłki.

Z otrzymanych przez naszą redakcję 
informacji wynikało, że redukcje urzę-
dów pocztowych dotkną w najbliższym 
czasie te w Milejowie, Puchaczowie i z 
ulicy Wiosennej w Łęcznej. Informację 
tą zdementował Bartłomiej Kierzkowski, 
rzecznik okręgowy Poczty Polskiej. 

- W powiecie łęczyńskim nie planuje-
my w tym roku przekształceń. Chociaż nie 
można wykluczyć ich w przyszłości. Zmiany 
dotyczące sieci pocztowej to jeden z bardzo 
ważnych elementów strategii fi rmy na naj-
bliższe pięć lat. Musimy pogodzić obowiązki 
Poczty wobec społeczeństwa - które nakłada 
na nas prawo - i jej możliwości ekonomiczne. 
Poczta Polska nie otrzymuje żadnych dotacji 
z budżetu państwa, jest spółką akcyjną, a 
więc przedsiębiorstwem komercyjnym roz-
liczanym z efektów swojej działalności, czyli 
osiąganiem zysku lub straty.

Zmiany uderzą przede wszystkim w 
mieszkańców wsi. Po likwidacji placówek 
może okazać się, że odebranie listu poleco-
nego będzie wiązało się z 20 kilometrową 
drogą do okienka. Szerzej o problemie w 
następnym wydaniu gazety.              

                        Grzegorz Kuczyński

Mniej placówek


