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Andrzej Duda
Hala, basen i boiska
nowym prezydentem
W Łęcznej i Świdniku

W Świdniku przy I Liceum Ogólnokształcącym będzie hala
sportowa, a przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej
kryte korty tenisowe i basen. Dodatkowo licealne boiska mają
otrzymać sztuczną nawierzchnię. O nowoczesny kompleks
sportowy na otwartym powietrzu ma się też wzbogacić Łęczna.
Wsparcie dla tych inwestycji mają zapewnić w obu miastach
środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Obiekty w Świdniku chce sportowa. Ponadto na boiskach
wybudować tamtejszy samorząd istniejących przy I Liceum
powiatowy. Jak zapowiedział Ogólnokształcącym planuje się
Waldemar Białowąs, wicestaro- położyć sztuczną nawierzchnię
sta powiatu świdnickiego, przy i zrobić boiska uniwersalne
ul. Okulickiego w Świdniku ma oraz zewnętrzną siłownię.
dok. na str. 6
powstać pełnowymiarowa hala

JEDYNE KONTO BANKOWE
POLECANE
PRZEZ

W promocji Banku BPH Seniorzy
nie płacą za konto, a zyskują nawet
do 30 zł miesięcznie za płatności kartą
w aptekach.
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PKW podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Po przeliczeniu głosów z 51 okręgów okazało się, że
zwycięzcą wyborów jest Andrzej Duda, którego poparło 51,55
procent Polaków. Na Bronisława Komorowskiego swój głos oddało 48,45 proc. uprawnionych do głosowania.
dok. na str. 3

Powiat przejmie liceum
Od września powiat łęczyński przejmie prowadzenie
liceum im. Jana Zamoyskiego.
Gmina Łęczna skupi się na
edukacji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
Kilka dni temu Rada Miejska w Łęcznej przewagą jednego
głosu zdecydowała o wyłączeniu
z istniejącego na ulicy Szkolnej
zespołu szkół który tworzyła
podstawówka i liceum szkoły
średniej. Dzień później zarząd
powiatu jednogłośnie zdecydował o chęci przejęcia ogólniaka
co ma nastąpić od września.
- Teraz każdy zajmie się
swoimi obowiązkami. Powiat
szkołami średnimi, a my edukacją dla dzieci najmłodszych.
Przypomnę tylko, że za liceum
do powiatu pójdzie dobra nauczycielska kadra, subwencja
oświatowa, a jeśli trzeba będzie
to i całe wyposażenie szkoły.
Chcę, żeby „Zamoy” mógł się
dalej rozwijać, a takie możliwości daje mu zmiana budynku
– mówi burmistrz Teodor Kosiarski.
Przepisy jasno dzielą obowiązki i kompetencje wska-

zując, że to na samorządzie
powiatowym spoczywa ciężar
prowadzenia szkół średnich.
Miasto już kilka lat temu z powodzeniem rozpoczęło reformę
oświatową. Najpierw do zespołu szkół przy ul. Bogdanowicza
przekazano technikum, a teraz
dzieje się to z liceum. W ten
sposób wszystkie szkoły średnie
z Łęcznej będą mieściły się w
jednym budynku.
W ostatnich tygodniach temat liceum wzbudzał wiele kontrowersji. Opisywaliśmy je na
łamach „Pojezierza”. Młodzież
ucząca się w tej szkole nie wiedziała jaka będzie jej przyszłość.
Dodatkowo temat podgrzewała i
nakręcała część radnych starająca się zbić własny polityczny
kapitał na mieszaniu w głowach
uczniom z tej szkoły. Niestety
najwięksi oponenci wprowadzenia oświatowych zmian nie
przedstawili żadnej sensownej
alternatywy. Przodował im, co
nie powinno już dziwić, przegrany w wyścigu o fotel burmistrza
Mariusz Fijałkowski. Radny nie
zaproponował jednak żadnego
dobrego pomysłu na liceum.
W tym roku do pierwszych
klas szkoły podstawowej może
pójść nawet 230 dzieci 6-7 letnich. Chociaż część z nich otrzyma odroczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych i tak
duże grono w tym roku trafi na
ulicę Szkolną. Wymusza to stworzenie 7-8 klas przystosowanych
tylko do nauki najmłodszych,
dok. na str. 3
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LUBLIN
Tragiczny wypadek
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło
22 maja rano przy Al. Władysława
Andersa w Lublinie. Kierujący samochodem ciężarowym Mercedes,
podczas zmiany pasa ruchu, potrącił
45. letniego pracownika oczyszczającego jezdnię tuż przy jej krawędzi.
Ranny przewieziony został do szpitala. Niestety na skutek odniesionych
obrażeń mieszkaniec Lublina zmarł.
Kierujący samochodem ciężarowym
35. letni mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy.
Samochód w porządku,
właściciel już nie
14 maja popołudniu do dyżurnego z III komisariatu policji w Lublinie zgłosił się mężczyzna z prośbą
o sprawdzenie czy auto, które chce
kupić, nie figuruje przypadkiem
w policyjnej bazie pojazdów skradzionych. Mężczyznę przywiózł
sprzedający audi, a samochód znajdował się na lawecie. Jak się okazało
pojazd nie był poszukiwany, natomiast 45-letni właściciel samochodu
i kierowca lawety jednocześnie …
miał prawomocny zakaz kierowania
pojazdami mechanicznymi aż do
2022 roku. Tak na dokładkę miał też
2,7 promila alkoholu w organizmie.
Niefortunny sprzedawca odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości pomimo orzeczenia
prawomocnego zakazu kierowania
pojazdami. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności oraz dodatkowy zakaz kierowania pojazdami.
Posiadał marihuanę
7 maja kryminalni z VII komisariatu weszli do jednego z mieszkań
na terenie dzielnicy Czuby. Mieli
informację, że mogą tam znajdować
się środki odurzające. Podczas przeszukania policjanci znaleźli prawie
8 gramów suszu konopi indyjskich
oraz 3 woreczki z sypką substancją koloru białego. Właścicielem
nielegalnego towaru okazał się 40letni mieszkaniec Lublina, który
wynajmował mieszkanie. Przyznał
się do posiadania suszu marihuany.
W komisariacie usłyszał także zarzut usiłowania wprowadzenia do
obrotu środków odurzających.
Przemytnicy papierosów
5 maja rano kilkanaście grup
realizacyjnych niemalże jednocześnie weszło do mieszkań w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu
i okolicach. Zatrzymano 8 mężczyzn
w wieku od 20 do 50 lat. Uderzenie
w zorganizowaną grupę przestępczą
przygotowaną przez policjantów z
Wydziału Kryminalnego KWP w
Lublinie wspierali funkcjonariusze
z innych wydziałów z Lublina oraz
KMP w Zamościu.
Według wstępnych ustaleń zatrzymani przemycali i handlowali
papierosami bez akcyzy. Proceder
trwał od ponad roku, a straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad
800 tys. zł. Policjanci zabezpieczyli około 2000 paczek papierosów
oraz gotówkę w kwocie około 10
tys. zł. Wobec podejrzanych zastosowano dozory policji, poręczenia
majątkowe i zakazy opuszczania
kraju. Część z zatrzymanych już
wcześniej wchodziła w konflikt
z prawem. Na swoim koncie mają
m.in. przestępstwa karno –skarbowe, rozbój, naruszenia przepisów
ustawy o imprezach masowych.
Wśród ośmiu podejrzanych, sześciu mężczyzn w wieku od 20 do
35 lat to pseudokibice zamojskiej
drużyny piłki nożnej.
Lokatorki złodziejkami
Wyjechał zagranicę, więc swoje mieszkanie w Lublinie przy ul.
Kunickiego wynajął dwóm młodym
kobietom. Nadzór nad lokalem powierzył koledze, a cenniejsze przedmioty złożył w swojej piwnicy. Nie
powstrzymało to lokatorek od doro-
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bienia kluczy do piwnicy i sukcesywnego wykradania interesujących
ich sprzętów. Proceder ukrócił kolega właściciela, który po sprawdzeniu
piwnicy zauważył brak większości
pozostawionych sprzętów: telewizora, elektronarzędzi, spawarki oraz
drobnych mebli. Policjanci szybko
ustalili, że za włamaniem i kradzieżą przedmiotów stoją wynajmujące mieszkanie kobiety. Odzyskali
większość skradzionych przedmiotów, które znaleźli w kilku lombardach oraz innym prywatnym mieszkaniu. 4 maja obie kobiety usłyszały
zarzut kradzieży z włamaniem, za
co kodeks karny przewiduje karę do
10 lat pozbawienia wolności, a o ich
nowe – mało komfortowe – miejsce
pobytu zadba państwo.
Zadziałali poza służbą
W sobotni dzień na przystanku
przy ul. Zana w Lublinie 22–letni
mężczyzna czekał na przyjazd autobusu. Miał przy sobie reklamówkę
z zakupami, na które kilkanaście
minut wcześniej wydał ponad 1000
zł w jednym z pobliskich marketów. W pewnym momencie podszedł do niego nieznajomy, wyrwał
mu siatkę i rzucił się do ucieczki.
Pokrzywdzony oraz przypadkowy świadek zdarzenia ruszyli za
nim w pogoń. Akurat wtedy obok
przejeżdżał wracający ze służby
policjant KMP w Lublinie. Funkcjonariusz natychmiast zareagował.
Obezwładnił agresywnego napastnika, wezwano policyjny patrol.
Napastnikiem okazał się 28–letni
mieszkaniec Lublina. Trafił do policyjnego aresztu. Będzie odpowiadał
za kradzież rozbójnicza oraz groźby karalne. 4 maja doprowadzony
został do prokuratury. Ponieważ w
przeszłości wchodził już w konflikt
z prawem teraz odpowiadał będzie
w warunkach tzw. recydywy. Grozić mu może do 15 lat pozbawienia
wolności.
Podobnie zachował się policjant z IV komisariatu, który ok. 6
rano w drodze na służbę zauważył
i zatrzymał na gorącym uczynku
włamywacza próbującego okraść
zaparkowany samochód przy ul.
Sympatycznej. Włamywacz, którym
okazał się 37-letni mieszkaniec Lublina, trafił do VII komisariatu, gdzie
kryminalni ustalili i udowodnili mu
jeszcze osiem kradzieży z włamaniem do aut. Włamywacz działał na
terenie osiedla Czuby, wybijał szyby
w zaparkowanych pojazdach i zabierał wartościowe przedmioty, jak nawigacje, radia i anteny CB. Dokonał
kradzieży na ulicach: Dziewanny,
Dragonów, Kaczeńcowa, Gościnna, Tatarakowa, Jutrzenki, Przedwiośnie. Wartościowe przedmioty
sprzedawał, a zarobione pieniądze
przeznaczał na alkohol.
ŁĘCZNA
Urodzaj na karambole
Do zderzenia czterech pojazdów doszło 19 maja po godz.
10.00 na drodze krajowej nr 82
w miejscowości Zofiówka (gm.
Łęczna). Ze wstępnych ustaleń
policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Volvo jadąc
z Łęcznej w kierunku Lublina najechał na znajdujący się na jego
pasie ruchu pojazd marki Honda
w wyniku, czego honda uderzyła
w poprzedzający go pojazd marki Nissan. Następnie w tył pojazdu Volvo uderzył pojazd marki
Mazda. W wyniku tego zdarzenia
do szpitala w Lublinie została
przewieziona 23–letnia kobieta
w zaawansowanej ciąży. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości
uczestników zdarzenia. Okazało
się, że byli trzeźwi.
Obywatelskie zatrzymanie
5 maja łęczyńscy policjanci zostali poinformowani o ujęciu przez
świadka zdarzenia mężczyzny, który prowadził samochód będąc pod

wpływem alkoholu. Doszło do tego
około godziny 12.15 w miejscowości Rogóźno. Jak się okazało jeden
z użytkowników dróg zauważył, że
kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat wykonuje podejrzane manewry. Pojechał za nim by uniemożliwiać mu dalszą jazdę. W momencie
gdy kierujący passatem zatrzymał
pojazd, świadek zabrał kluczyki
z samochodu uniemożliwiając mu
dalszą jazdę. Następnie poinformował
funkcjonariuszy. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego passatem. Okazało się, że 47-letni mieszkaniec gm. Uścimów miał ponad
dwa promile alkoholu w organizmie.
W samochodzie przewoził pasażerkę,
którą podczas podróży zabrał na tak
zwaną „okazję”.
Spłonął dom
Pięć zastępów straży pożarnej: dwa z KP PSP w Łęcznej oraz
jednostki OSP Cyców, Puchaczów
i Ostrówek gasiło 21 kwietnia
w Garbatówce–Kolonii pożar drewnianego budynku mieszkalnego
połączonego z budynkiem gospodarczym. W chwili przybycia strażaków obiekt w całości objęty był
już pożarem. Akcja ratowniczo-gaśnicza straży pożarnej trwała prawie 3 godz. i brało w niej udział 19
ratowników. Budynku nie udało się
uratować, ale przybyły na miejsce
wójt gminy Cyców, obiecał licznej
rodzinie pogorzelców (siedem osób,
w tym troje dzieci) mieszkanie zastępcze.
ŚWIDNIK
Zza kółka do więzienia
10 maja ok. godz. 11.30 na
Al. Lotników Polskich w Świdniku patrolujący ulice policjanci zauważyli pojazd marki Mitsubishi,
którego kierujący nie zwracając
uwagi na czerwone światło, wykonał manewr zawracania. Za kierownicą auta siedział 53-letni obywatel Rumuni, obecnie mieszkający
w Polsce. Mężczyzna nie posiadał
przy sobie dokumentów pojazdu,
co więcej okazało się, że jest poszukiwany listem gończym, bo uchylał
się od odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuregulowaną grzywnę. Mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu, a następnie do
zakładu karnego. Oprócz tego, poniesie odpowiedzialność za wykroczenia w ruchu drogowym.
Pościg ulicami miasta
We wtorek 5 maja w godz.
popołudniowych policjanci świdnickiej komendy na ul. Okulickiego zauważyli pojazd marki Ford,
który to przyśpieszał, to zwalniał.
Kierujący nim mężczyzna na widok jadącego za nim radiowozu
nagle zaczął uciekać. Zatrzymano go kilka ulic dalej. 37-letni
mieszkaniec pow. lubelskiego był
nietrzeźwy, badanie alkomatem
wykazało 2,3 promila alkoholu.
Natomiast w trakcie sprawdzenia
dokumentów pojazdu okazało się,
że mężczyzna nie posiada przy sobie dowodu rejestracyjnego auta
oraz ubezpieczenia OC, które już
wygasło. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, a o braku OC powiadomiono
fundusz gwarancyjny.
Tragedia na torach
4 maja około godz. 14:00 na
ul. Dworcowej w Świdniku doszło
do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Z relacji maszynisty pociągu
wynika, że zobaczył mężczyznę
siedzącego na torach, który nie reagował na sygnały ostrzegawcze.
Hamowanie pociągu (lokomotywa
z pustymi wagonami typu węglarka,
jadąca trasą Lublin-Jaszczów) nie
zapobiegło potrąceniu. Mężczyzna
został odwieziony do szpitala, gdzie
w wyniku odniesionych obrażeń
zmarł. Trwa identyfikacja mężczyzny, który był w wieku około 50 lat,
miał siwiejące włosy, kilkudniowy
zarost. Maszynista był trzeźwy.
opr. nor

Oświatowe nieprawidłowości
W ubiegłym roku władze
powiatu łęczyńskiego zmuszone były do opracowania systemu zwrotu 1,2 mln nieprawidłowo naliczonej subwencji
oświatowej za lata 2010 i 2011.
Przed takim samym problemem stanęły teraz władze powiatu świdnickiego.
Chodzi o zwrot aż 1,7 mln zł
za źle naliczoną subwencję w latach
2011 i 2012. Kwota ta może jeszcze
wzrosnąć, bo Urząd Kontroli Skarbowej sprawdza kolejne dwa lata.
Nieprawidłowości powstały
w wyniku twórczego sposobu ich
naliczania w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych jak też internatach.

Po prostu do Systemu Informacji
Oświatowej wpisywano większą
liczbę uczniów niż przewidywały
to przepisy. W poradni do zbiorczych tabel, na podstawie których
obliczano subwencję, wpisywano
dzieci, które były przez poradnie
przebadane, a nie tylko te objęte
pomocą. W przypadku internatu chodziło o osoby, które miały
kilkumiesięczne kursy i przez
ten czas mieszkały w internacie.
Błędne informacje znalazły się
też w zestawieniach specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych. W efekcie zawyżoną subwencję starostwo musi zwrócić.
Starostwo nie zamierza
kwestionować ustaleń Urzędu
Kontroli Skarbowej, uznając

nieprawidłowości za ewidentne.
Zwrotu nienależnej części subwencji oświatowej dokona najprawdopodobniej w ratach, co
jednak nie będzie bez wpływu na
tempo realizacji inwestycji planowanych przez władze powiatu
świdnickiego.
Dla pełnego obrazu należy
dodać, że tego rodzaju nieprawidłowości wykryto w większości
kontrolowanych samorządów.
Niektórzy twierdzą, że w skali
kraju jest to ok. 12 mld zł. Tak
duża skala problemu świadczy
o braku kontroli samorządów nad
placówkami oświatowymi, ale
również o niebyt precyzyjnym
sformułowaniu przepisów.
RN

Większość, bo jedenastu
na ogólną liczbę 21 radnych,
było za utrzymaniem w Łęcznej straży miejskiej.
Opozycji nie udało się więc
znaleźć wystarczającego poparcia dla obywatelskiego wniosku
o likwidację tej formacji. Moim
zdaniem głównie dlatego, że
opozycja sprawę dalszego bytu
straży w Łęcznej potraktowała
jako próbę sił z koalicją popierającą burmistrza, która też w naturalny sposób zwarła szeregi.
Nie wiem czy na pewno
straż miejską należało w Łęcz-

nej zlikwidować. Z pewnością
należało jednak poważnie porozmawiać o jej ewentualnej
przyszłości, o powrocie do priorytetów.
Kiedy straże gminne powoływano, to formacja ta miała
przede wszystkim zajmować
się ochroną spokoju i porządku
w miejscach publicznych. Tymczasem w okresie istnienia straży
w Polsce uprawnienia strażników – na skutek ich własnych
dążeń – znacznie wzrosły. Aktualnie chociaż strażnicy powinni
ujawniać już 26 grup wykroczeń,

w większości gmin koncentrują się tylko na przewinieniach
komunikacyjnych. Według NIK
– działania strażników nie mają
znaczącego wpływu na poprawę
porządku publicznego. Popularny w całej Polsce monitoring
też nie spełnia swoich zadań.
W opinii NIK w latach 2010–
2012 łęczyński monitoring
w żadnym przypadku nie przyczynił się do ustalenia i osądzenia sprawców poza komunikacyjnych występków. I dlatego
z samym problemem straży trzeba jednak coś zrobić.
(nor)

W Łęcznej powstają pierwsze od lat nowe mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym. Inwestycja „Magnolia
Residence” obejmuje budowę
trzech nowoczesnych trzykondygnacyjnych budynków przy
ul. Wacława Jawoszka.
Łącznie powstanie 131 mieszkań o pow. od 39,22 m2 do 80,86
m2, 6 lokali usługowych, 95 miejsc
postojowych w parkingu podziemnym, 45 miejsc postojowych
naziemnych oraz 131 piwnic. Istnieje możliwość łączenia mieszkań w celu uzyskania większych
powierzchni. Budynki mieszkalne
są realizowane według nowych zaostrzonych norm energetycznych,
co w konsekwencji przekłada się
na mniejsze opłaty za ogrzewanie
mieszkań. Ponad standardowym
elementem tworzonych budynków
jest zastosowanie mechanicznej
wentylacji, która zdecydowanie
poprawia mikroklimat panujący w
mieszkaniach.

Budowę realizuje JMZ INWESTYCJE s.c. – dynamicznie
rozwijająca się firma deweloperska, istniejąca na rynku od maja
2007 roku, która zdążyła już w
2013 roku zdobyć „Kryształową Cegłę” czyli nagrodę w
konkursie na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach
wschodniej granicy UE.
W ramach prowadzonej inwestycji mieszkaniowej możliwe
jest skorzystania z programu rządowego Mieszkanie dla Młodych.
Oferta jest skierowania dla osób
w wieku do 35 lat (w przypadku
małżonków musi go spełnić przynajmniej jedna osoba), mieszkanie nie może być większe niż 75
m2, a dopłata dotyczy 50 m2 – w
wysokości nawet 20 proc. wartości przeliczeniowej lokalu dla
rodziny z 3 dzieci lub 15 proc.
dla rodziny z 1 i 2 dzieci. Dopłata
dotyczy tylko osób kupujących,
nie posiadających na własność
mieszkania. Dla przykładu, rodzi-

na z trójką dzieci kupującą mieszkanie 50 m2 może otrzymać dopłatę ponad 700 zł do ceny metra
kwadratowego. Ponadto, osoby
kupujące mieszkania na rynku
pierwotnym są zwolnione z opłaty 2 proc. podatku PCC.
Mieszkania budowane w
ramach projektu „Magnolia
Residence” będą bez-czynszowe, co oznacza, że mieszkańcy
będą płacić tylko realne koszty
związane z funkcjonowaniem
budynku. Każde mieszkanie jest
opomiarowane od wszystkich
źródeł energii, tj, ciepła, prądu,
gazu, co oznacza, że każdy właściciel mieszkania będzie ponosił opłaty wynikające z indywidualnych odczytów.
Zainteresowanych klientów
zapraszamy do Biura Sprzedaży
czynnego we wtorki i czwartki
w godz. od 10 do 15 na terenie
budowy przy ul. Wacława Jawoszka.
t. spons.

Strażnicy zostają w Łęcznej

Nowe mieszkania dla młodych i rodzin
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Powiat przejmie liceum Andrzej Duda
dok. ze str. 1
,a także zapewnienie im miejsca w świetlicach oraz utworzenie w szkole grup przedszkolnych.
To właśnie dla małych
dzieci idących pierwszy raz do
szkoły miejsce w budynku na
Szkolnej zwalniają licealiści.
Pozostanie na ulicy Szkolnej
oznaczałoby dla tej młodzieży
naukę na drugą zmianę. Byłaby
to duża niedogodność co sami
przyznają. Szczególnie ucierpieliby dojeżdżający do ogólniaka
spoza Łęcznej. Dodatkowo bez
podjęcia decyzji o przekazaniu
liceum do starostwa, musiałoby
ono i tak zostać w najbliższym
czasie wygaszone z uwagi na
kolejne klasy 6-latków w szkole
i chęć połączenia rozdzielonej
obecnie na dwa budynki szkoły
podstawowej. Wtedy pracę straciliby nauczyciele z LO, a jedyne działające liceum mogłoby na
zawsze zniknąć mapy Łęcznej.
- Chcemy, żeby w Łęcznej
było jedno dobre liceum z tradycjami. Dlatego zlikwidujemy
swój istniejący tylko na papierze ogólniak, a przejmiemy pod
skrzydła „Zamoyskiego”. Przed
laty zrobiliśmy już tak z techni-

kum. Z tego rozwiązania obie
strony były zadowolone– mówi
Dariusz Kowalski, wicestarosta
łęczyński.
- Zmiany trzeba wprowadzić
jak najszybciej. Przychodzą do
nas nauczyciele liceum z ulicy
Szkolnej. Chcą już od września
edukować swoich uczniów w budynku na ulicy Bogdanowicza, a
my im to umożliwimy. Tutaj nie
ma żadnych niedomówień. Jest
zgoda na to rozwiązanie – dodaje starosta Roman Cholewa.
Oba samorządy zadeklarowały wspólne działania na rzecz
jednego przeniesionego liceum.
Chociaż naborem w roku 2015
ma zajmować się jeszcze gmina
Łęczna (dokumenty składa się
do siedziby na ul. Szkolnej 3) to
ma w tym pomagać powiat.
Jest szansa, że pozytywnym pokłosiem współpracy
będzie także budowa nowego i
nowoczesnego zaplecza sportowego przy szkole na ulicy
Bogdanowicza. Powstałyby tam
boiska, bieżnie oraz inne potrzebne obiekty sportowe. Tak
aby uczniowie mogli i uczyć się
i ćwiczyć w godnych szkoły
średniej warunkach.
BD

nowym prezydentem
dok. ze str. 1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła
ponad 30 mln osób. Frekwencja
wyborcza wyniosła 55,34 proc.
O wyborze Andrzeja Dudy zadecydowała przewaga 518 tysięcy
głosów.
Prezydenckie wybory potwierdziły głębokie podziały
występujące w Polsce. Andrzeja Dudę zdecydowanie poparli
mieszkańcy siedmiu województw
południowo-wschodnich (na Mazowszu przegrał jednak w okręgu
warszawskim), Bronisława Komorowskiego pozostałych dziewięciu województw. Teoretycznie
wygrana powinna więc przypaść
B. Komorowskiemu, ale zadecydowała większa frekwencja wyborcza w województwach gdzie
zwyciężył A. Duda i bardzo duże
poparcie. Na Podkarpaciu zwyciężył bezapelacyjnie, zdobywając
71,39 proc głosów. Bardzo dobre
wyniki zanotował także w województwach podlaskim, lubelskim,
świętokrzyskim i małopolskim

Konkurs na dyrektora
szpitala w Łęcznej

(w każdym z nich zdobył ponad
60 proc. głosów). Z kolei Bronisław Komorowski najlepszy wynik zanotował na Opolszczyźnie,
gdzie poparło go 57,67 proc. głosujących. Nieźle wypadł także w
województwach wielkopolskim,
lubuskim, zachodniopomorskim,
pomorskim i kujawsko-pomorskim – w każdym z nich zdobył
ponad 55 proc. głosów.
Andrzej Duda największe
poparcie uzyskał wśród młodych
w wieku 18-29 lat (60,8 proc.
przedstawicieli tej grupy), B. Komorowskiego bardziej popierali
bardziej dojrzali w wieku 30-39
lat (51,6 proc. tej grupy). Większość elektoratu A. Dudy ma wykształcenie podstawowe i gimnazjalne (66,8 proc. głosów grupy)
a B. Komorowskiego wyższe
(54,9 proc tej grupy). Jeśli wziąć
pod uwagę miejsce zamieszkania głosujących, to okazuje się,
że Andrzej Duda wygrał wybory
głównie dzięki elektoratowi wiejskiemu. Głosowało na niego 63,1
proc. wyborców mieszkających

na wsi. W miastach zazwyczaj
wygrywał Bronisław Komorowski. Można tu zauważyć wyraźną prawidłowość – im większa
miejscowość, tym poparcie dla
urzędującego prezydenta było
większe. O ile w ośrodkach liczących do 50 tys. mieszkańców przewaga Komorowskiego
była symboliczna – zaledwie 1,5
pkt proc.(w skali kraju ale dotyczy głównie 9 województw), to
w wielkich miastach (powyżej
500 tys. mieszkańców) poparło
go 58,1 proc wyborców.
Podział kraju na obszary
grupujące po 7 i 9 zwartych województw odzwierciedla też niestety podział Polski na biednych
i bogatych. Warto zauważyć, że w
grupie tych siedmiu województw
popierających prezydenta elekta
aż cztery z nich (lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie) należą do dwudziestu najbiedniejszych regionów w całej
Unii Europejskiej. A to już sprawa
do analiz nie tylko dla partyjnych
sztabowców, ale problem do rozwiązania dla kolejnych rządów.
Kraj się rozwija, ale województwa ściany wschodniej (w tym
warmińsko-mazurskie też klasyfikowane w tej 20.) ciągle nie mogą
się wyzwolić z ubóstwa.

Echa śmigłowcowego przetargu

Marsz i oświadczenia
Kandydatów
Ceny wody i ścieków w górę
dwóch
W lipcu cena wody i ścieków w gminie Łęczna wzrośnie.
Nowe stawki wyniosą 3,27 zł za
wodę i 7,34 zł za ścieki. Projekt
uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf będzie przedmiotem
obrad Rady Miejskiej na sesji
w dniu 3 czerwca. Jednak decyzja rady nie zatrzyma biegu
terminów i wysokości nowych
stawek.
Z czego wynikają podwyżki? Dotychczasowe taryfy na
wodę i ścieki obowiązują do
końca czerwca. Ich wysokość
nie zmieniała się przez ostatnie
trzy lata. Ostatnia około czte-

roprocentowa podwyżka była
w 2012 roku. O ile wzrost ceny
wody jest minimalny i wynosi 1
proc. to cena ścieków rośnie o
8,8 proc.
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Marek Martyn
tłumaczy podwyżkę cen ścieków
wysokimi kosztami wynikającymi
z lokalnych uwarunkowań. Koszty generuje wykonanie znacznej części kanalizacji w mieście
w systemie podciśnieniowym oraz
samo usytuowanie oczyszczalni
– kilka kilometrów za miastem
dok. na str. 6

Dwie osoby ubiegają się
o stanowisko dyrektora szpitala w Łęcznej. Termin składania ofert upłynął w kwietniu.
Teraz ofertami zajmie się
powołana przez Radę Powiatu
w Łęcznej komisja konkursowa.
Być może w czerwcu wyłoni
nowego dyrektora lub powtórzy
postępowanie.
O dyrektorski fotel ubiegają się Krzysztof Bojarski i Jerzy
Makolus. Obaj są pracownikami
szpitala.
Piotr Rybak dotychczasowy
dyrektor, któremu skończyła się
umowa nie ubiegał się o reelekcję na to stanowisko.
Bilans rachunku zysków
i strat SPZOZ w Łęcznej za
ubiegły rok zamknął się stratą
3 823 246 zł. Jest to koszt amortyzacji budynku i wynik nadwykonań medycznych za które
szpital z opóźnieniem otrzyma
zwrot z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Ogólna sytuacja finansowa placówki jest dobra.
GK

„Unieważnić
przetarg”,
„Wielki przekręt śmigłowcowy
z prezydentem w tle”, „Polska
uzbrojona w śmigło bezrobocia”
- m.in. z takimi hasłami na transparentach wyszli na ulice Świdnika związkowcy i pracownicy z
PZL-Świdnik. Zorganizowany w
środę 6 maja „Marsz Milczenia”
był wyrazem sprzeciwu wobec
decyzji komisji, która zadecydowała o odrzuceniu oferty grupy
AgustaWestland w przetargu na
śmigłowce dla polskiej armii.
Przemarsz
zorganizowało
pięć związków zawodowych działających w PZL-Świdnik. Kwadrans po godz. 15.00 kolumna ok.
dwóch tysięcy ludzi, wielu z białoczerwonymi flagami i chorągiewkami w rękach, wyruszyła sprzed
bramy zakładu na Plac Konstytucji 3-Maja. Wśród zebranych byli
pracownicy zakładów, ich rodziny,
mieszkańcy miasta. Można było
zauważyć m.in. Waldemara Jaksona, burmistrza miasta, posłów z
naszego regionu, a także Mariana
Kowalskiego, kandydata Ruchu
Narodowego na prezydenta RP
oraz zwolenników Pawła Kukiza.
Przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej PZL-Świdnik
Andrzej Słotwiński odczytał stanowisko, w którym podkreślono,
że „To, co się stało przy rozstrzygnięciu przetargu na 70 śmigłowców, jest niebezpieczne i zgubne
dla polskiego przemysłu lotniczego i całego regionu lubelskiego”.
Burmistrz Świdnika Waldemar
Jakson powiedział natomiast, że
„Chcemy rządu europejskiego,
czyli takiego, który dba o interesy swoich ziomków, takiego, który
jest we Francji czy Niemczech.
Tam najpierw analizuje się rynek
krajowy pod kątem produkcji dla
wojska, po czym konstruuje się
ofertę, tam jest strategia rozwoju
gospodarki narodowej w oparciu
o przemysł zbrojeniowy”.
Wcześniej, bo we wtorek 28
kwietnia, po burzliwej debacie,
stanowisko w sprawie wyniku
przetargu na dostawę śmigłowców
dla polskiej armii przyjęła Rada
Powiatu Świdnickiego: „Przyjmujemy z oburzeniem decyzję Mini-

sterstwa Obrony Narodowej z dn.
21 kwietnia br., wskazującą firmę
Airbus Helicopters jako jedynego
potencjalnego dostawcę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii” – stwierdzili radni,
którzy podkreślili też, że „podjęte
rozstrzygnięcie jest nieracjonalne
i będzie mieć negatywne skutki
dla polskiego państwa i społeczeństwa”, a ponadto „nie zostały
wzięte pod „uwagę czynniki społeczno-gospodarcze, jak dbałość
o miejsca pracy i zrównoważony
rozwój regionów naszego kraju”.
Rzecznik MON w wydanym
komunikacie zaznaczył, że realizowany obecnie przetarg jest pierwszym, którego celem jest wymiana
sprzętu śmigłowcowego znajdującego się na wyposażeniu polskiej
armii. „W dalszej kolejności realizowany będzie także program KRUK
na śmigłowce uderzeniowe, a w
następnych latach nastąpi dalsza
wymiana śmigłowców wsparcia bojowego” - mówi m.in. komunikat.
Na zarzuty, że śmigłowce Caracal będą budowane we Francji
próbuje też odpowiedzieć Airbus
Helicopters. Francuski koncern
17 maja zdecydował, że wybuduje
fabrykę w Radomiu, która zatrudni ok. 250 osób. W Radomiu będą
produkowane komponenty do
śmigłowców Airbusa. Jeśli Francuzi wygrają przetarg na dostawę
wielozadaniowych helikopterów
dla polskiej armii, to także do nich.
Wtedy też w Łodzi powstanie linia
pełnego montażu tych śmigłowców, a w Dęblinie ma być linia
montażu końcowego silników oraz
centrum ich obsługi.
18 maja 13 radnych Sejmiku
Województwa Lubelskiego (z PiS,
SLD i PSL) podpisało list otwarty
do prezydenta Bronisława Komorowskiego i premier Ewy Kopacz w
sprawie wyboru śmigłowca dla armii. List z wnioskiem o wyjaśnienie
wątpliwości sformułowany w formie 10 pytań w całości publikujemy
na stronie internetowej www.e-pojezierze.pl. Poniżej jego charakterystyczne elementy.
Po pierwsze radni pytają „o
możliwości wywiązania się z oczekiwanych terminów przez Airbus

Wracając do wyborów,
w województwie lubelskim frekwencja wyniosła 54,3 proc. Aż
66,37 proc. wyborców z woj.
lubelskiego zagłosowało na kandydata PiS Andrzeja Dudę. Bronisław Komorowski wygrał tylko
w jednej z ponad dwustu gmin
regionu. Urzędujący prezydent
zwyciężył w gminie Sławatycze,
gdzie na Bronisława Komorowskiego zagłosowało 511 osób,
a na Andrzeja Dudę 487. Co ciekawe, w pierwszej turze to kandydat PiS zdobył w Sławatyczach
więcej głosów. Komorowski bliski zwycięstwa był jeszcze tylko
we Włodawie, gdzie zagłosowało
na niego 49,48 proc. wyborców.
Tu A. Duda dostał tylko 60 głosów więcej.
Odmiennie niż w kraju głosowali też na Lubelszczyźnie
mieszkańcy dużych miast. W Lublinie Andrzej Duda dostał 55,56
proc., w Białej Podlaskiej – 53,59
proc., w Chełmie – 55,77 proc.,
w Zamościu – 58,04 proc., a w Puławach - 55,26 proc. W powiecie
łęczyńskim Andrzej Duda uzyskał
bardzo duże bo 72,57 proc. poparcie (w gminie Łęczna 71,29 proc.).
W powiecie świdnickim – 68,51
proc. a w Świdniku 64,49 proc.
opr. RN
Helicopters, który nie posiada
w Polsce żadnego zakładu”, a w
związku z tym „czy terminy dostaw z uwzględnieniem polonizacji
produktu to obowiązek wszystkich
oferentów czy tylko PZL-Świdnik,
a Airbus Helicopters może dostarczyć gotowe śmigłowce z importu”? Radni mają też wątpliwości
co do sformułowań samej oferty
i jej uczciwości. Pytają więc „czy
prawdziwe są opinie ekspertów,
którzy twierdzą, że ograniczenie
maksymalnej masy śmigłowca do
11 ton eliminowało w praktyce
inne modele śmigłowców produkowanych przez firmy Sikorsky i
AgustaWestland, czyli odpowiednio
S-92 i AW101”? Chcą wiedzieć „w
jakich armiach świata wykorzystywany jest dzisiaj H225M Caracal i
w jakich ilościach” oraz czy „testy
odbywają się na warunkach oferenta, a obserwatorzy społeczni z PZLŚwidnik i PZL-Mielec nie zostali
do nich dopuszczeni”. Wątpliwości
radnych budzi też francuski offset.
Dociekają więc „Czy istnieje lepsza
oferta gospodarcza przy tego typu
zamówieniach jak produkcja i modernizacja śmigłowca od początku
do końca przez ok. 2 tys. inżynierów i robotników w zakładach położonych na terenie państwa, które
dokonuje takich zakupów? Szczególnie, gdy jest to produkt najnowocześniejszy z oferowanych, który
może być sprzedawany z Polski na
cały świat przez najbliższe 30-40
lat”. Co więcej wątpią czy Airbus
Helicopters dotrzyma zobowiązań
utworzenia nowych miejsc pracy w
Polsce i ile ich ostatecznie będzie.
Dlatego pytają „jakie będą konsekwencje prawne nie spełnienia tych
obietnic przez Airbus”? Martwi ich
też ekonomiczna jakość francuskiej
oferty. Pytają więc „Czy dokonano
wyboru śmigłowca najdroższego z
oferowanych w przetargu? Czy w
ramach zaplanowanych w budżecie
państwa 13 mld złotych zamiast 70
śmigłowców możemy kupić śmigłowców jedynie 50 śmigłowców
Caracal”? Na koniec zastanawiają
czy ktoś będzie chciał inwestować
po wschodniej stronie Wisły „skoro
rząd nie ma zamiaru wykorzystywać gospodarczo jej możliwości,
nawet w sytuacji gdy ten potencjał
jest właśnie tutaj, a nie w Łodzi czy
Radomiu”?
RKN
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Jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu

Świetlice wiejskie
w gminie Cyców

Serdecznie zapraszamy 31 maja
2015 roku na Święto Ludowe oraz
jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu. Uroczystość rozpocznie się
Mszą Święta w Kościele pw. Świętego Józefa w Cycowie o godz. 11, część
artystyczna odbędzie się na placu
przy Urzędzie Gminy.
W trakcie imprezy skosztować
będzie można specjały kuchni lokalnej przygotowane tradycyjnymi metodami, otrzymać informacje na te-

Z dniem 1 kwietnia rozpoczęła się realizacja projektu pt.: „Nadzór oraz prowadzenie
działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich
na terenie Gminy Cyców”. Koordynatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świerszczowie, która podjęła się nadzorowania, zorganizowania i prowadzenia prac w czterech świetlicach w miejscowościach: Świerszczów, Nowy
Stręczyn, Głębokie oraz Barki. W powyższych
obiektach odbywają się przeróżne formy aktywizacyjne mieszkańców, a przede wszystkim
dzieci. Organizowane są warsztaty kulinarne,
rękodzielnicze, cukiernicze i florystyczne, które
przeprowadzają opiekunki świetlic.

Przegląd Cycowa Święto Ludowe w Cycowie

Zagłosuj na KGW z gm. Cyców

Dziennik Wschodni ogłosił Plebiscyt „Koło Gospodyń Wiejskich 2015”. Z terenu gminy Cyców zostały zgłoszone dwa najstarsze koła (Garbatówka Kolonia i Świerszczów). Więcej informacji o
kołach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy
Cyców www.ugcycow.pl. Zachęcamy do głosowania!
Głosowanie w plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMSów. Jeśli chcą Państwo oddać głos na KGW Garbatówka Kolonia
należy wysłać SMS o treści KGW.5 pod numer 71466, natomiast
jeżeli głosujecie na KGW Świerszczów - SMS o treści KGW.16
również na numer 71466. Koszt jednego SMS wynosi 1,23 zł z VAT.
Z jednego numeru telefonu można oddać dowolną liczbę głosów.
Głosowanie kończy się 12 czerwca o godz. 12 w południe.

mat naszego regionu, jego historii,
kultury oraz atrakcji turystycznych
oraz zapoznać się z rękodziełem
i twórczością ludową z terenu Gminy Cyców.
2015 rok to jubileusz 25-lecia
odrodzenia samorządu terytorialnego w naszej ojczyźnie. Wybory do
rad gmin w 1990 roku przywróciły
demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom
rozwiązywanie ich problemów
zgodnie z ich potrzebami i życzeniami.
Samorząd lokalny to największe
dobro okresu przemian po 1989 roku.

Majówka historyczna - Zawieprzyce 2015

Już po raz ósmy w Zawieprzycach, tym razem 17 maja, odbyła się historyczna majówka, organizowana w ramach promocji „Szlaku Jana III Sobieskiego”. Impreza zdobyła już sobie tak
dużą renomę, że znów i to pomimo słabej pogody zgromadziła
spore grono widzów i uczestników historycznej zabawy.
Uczestnicy majówki mogli przenieść się do Zawieprzyc
z XVII wieku, do momentu kiedy to Jan III Sobieski odwiedza
Zawieprzyce w drodze pod Wiedeń. Wokół tego zdarzenia, w kolorycie epoki odbywały się właśnie różne inscenizacje i pokazy.
Można było więc zobaczyć ostre strzelanie z falkonetów i mniejszych działek, harce konnicy w tym najlepszej jazdy XVII wiecznego świata – husarii, musztrę dragonów króla Jana, szermiercze
popisy członków bractw rycerskich przybyłych do Zawieprzyc
czy inscenizację odsieczy wiedeńskiej. Goście także mogli brać
czynny udział w grach, zabawach i warsztatach rzemieślniczych,
w tym spróbować różnych przysmaków kuchni staropolskiej.
W sumie kolejna majówka była lekcją historii podaną
w atrakcyjny sposób, której elementy oparto o historyczne i znane
postacie króla Jana III Sobieskiego czy Atanazego Miączyńskiego, ale i te mniej popularne w Polsce jak Marek z Aviano, czyli Karol Dominik Cristofori, który 12 września 1683 odprawiał
mszę na Kahlenbergu przed bitwą pod Wiedniem, do której służył Jan III Sobieski.
(tekst i zdjęcia RN)

Potwierdzają to fakty. Spójrzmy wokół
– jak zmieniła się Polska dzięki działaniom samorządów. Jak na przestrzeni
tych 25 lat zmieniło się nasze otoczenie.
Jednocześnie powinniśmy sobie
uświadomić, że czekają nas nowe wyzwania, że ciągle jesteśmy w drodze, że
musimy dokonywać wyborów nowych
celów, dostrzegać zagrożenia i im przeciwdziałać.
Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność naszych mieszkańców
i ich zaangażowanie w sprawy
„małych ojczyzn” okazały się niezwykle efektywne. Jednym z kluczowych wyzwań jakie nas czekają
jest wzmocnienie tej efektywności,
zwiększenie zaangażowania naszych
mieszkańców w lokalny rozwój.
Ćwierć wieku to dobry okres
na podsumowanie i świętowanie,
dlatego ta rocznica odrodzenia samorządu godna jest właściwej rangi i
odpowiedniej oprawy. To nasz gospo-

darski dorobek, nad którym należy się
pochylić z właściwą godnością.

W okresie szkolnym świetlice dostępne
są wyłącznie w weekendy, natomiast podczas
wakacji otwarte będą codziennie. Przewidziane
są zintegrowane zajęcia półkolonijne dla dzieci z tych czterech świetlic przez okres dwóch
tygodni, ciekawe zajęcia, konkursy oraz kilka
niespodzianek.
Świetlice zostały doposażone w mebelki
dla najmłodszych dzieci jak też w gry planszowe, artykuły plastyczne, gospodarstwa domowego niezbędne do przeprowadzania warsztatów kulinarnych czy też cukierniczych. Celem
projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży innymi zajęciami niż siedzenie przed telewizorem czy komputerem.
Zakończenie projektu przewidziane jest
na koniec roku 2015.
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Hala, basen i boiska Ceny wody i ścieków w górę Droga powstanie
dok. ze str. 1
Z kolei Powiatowe Centrum
Edukacji Zawodowej ma wzbogacić się o kryty 25 metrowy
basen z częścią rekreacyjną. Dodatkowo przy tej szkole w miejsce dwóch istniejących kortów
tenisowych powstaną trzy.
Mieszkańcy Świdnika nie
mogą jednak liczyć na bardzo
szybkie powiększenie bazy sportowej i rekreacyjnej. Realizacja
inwestycji zaplanowana jest na
kilka najbliższych lat. Póki co
starostwo dysponuje wizualizacjami zaplanowanych obiektów.
W oparciu o nie będzie teraz przygotowywana koncepcja i projekty.
Tempo prac zależeć będzie od terminów i wielkości pozyskanego
dofinansowania. Udział środków z
Ministerstwa Sportu i Turystyki nie
może przekroczyć 30 proc. wartości nowo budowanych lub modernizowanych obiektów sportowych,
przy czym kwota dofinansowania
nie może być większa niż 2 mln zł.
To ograniczenie nie dotyczy jednak
basenów i kortów tenisowych.
Co prawda skromniejszy,
ale za to o wiele szybciej, powstanie kompleks sportowy przy
Zespole Szkół na ulicy Szkolnej
w Łęcznej. Gminie Łęczna uda-

ło się pozyskać dofinansowanie
w wysokości 350 tys. złotych
z puli Ministerstwa Sportu i Turystyki i rozpisano już konkurs na
wykonawcę prac. Roboty budowlane mają być rozpoczęte w czerwcu, a ich zakończenie ma nastąpić
najpóźniej w końcu sierpnia. Chodzi o to by obiekty były gotowe
do użytkowania przez uczniów i
mieszkańców Łęcznej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/16.
Nowy kompleks rekreacyjny w Łęcznej ma zapewnić przede
wszystkim uczniom, ale również
mieszkańcom gminy, możliwość
wszechstronnego rozwoju sportowego i budowanie kondycji fizycznej.
Dlatego w jego ramach powstanie
240 metrowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej
oraz stanowisko do skoków w dal.
Uzupełnieniem będą różne boiska –
piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej
trawy, wielofunkcyjne o nawierzchni
z poliuretanu, boisko do siatkówki
plażowej oraz plac z gumowej kostki
brukowej. Powstanie też terenowa siłownia fitness z 12 stanowiskami. W
celu przedłużenia czasu użytkowania obiektów teren będzie posiadał
oświetlenie z lamp halogenowych a
dobry dostęp do kompleksu zapewni
nowa droga i chodniki.
(nor)

Będzie wielkie sprzątanie
Łęczna przeznaczy więcej
pieniędzy na likwidację dzikich
wysypisk śmieci i nowe kosze na
odpady.
W systemie funkcjonującym
w Łęcznej pozostało 386 tysięcy
złotych.
Po ostatnim korzystnym przetargu na odbiór odpadów
komunalnych miejska spółka –
PGKiM – odbiera odpady właściwie po kosztach, a to wpływa na

oszczędności, Pieniądze te zgodnie
z przepisami mogą zostać przeznaczone wyłącznie na działania
związane z odbieraniem odpadów
i pójdą na likwidację dzikich wysypisk.
W tym roku na terenach publicznych pojawi się też dużo nowych koszy na śmieci. Ich zakup
również sfinansowany zostanie z
systemu śmieciowego. GK

dok. ze str. 3
z koniecznością pompowania
wszystkich ścieków kilkadziesiąt
metrów pod górę. - Na ściekach,
w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych
taryf, spółka odnotowała ponad
370 tys. zł straty. Utrzymywanie
takiej sytuacji to działanie na
szkodę spółki – dodaje prezes
spółki komunalnej.
O kosztach utrzymania kanalizacji podciśnieniowej zrobiło się głośno na przełomie roku,
kiedy przedsiębiorstwo PGKiM
zaproponowało przejęcie części
kosztów bezpośrednio przez użytkowników tej kanalizacji. Jednak
spółka decyzję zawiesiła.
- Zaniepokoił mnie tak duży
wzrost stawek na ściekach – mówi
Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski. Trudno jednak podważać
dane księgowe. W toku weryfikacji
zaproponowałem jednak zminimalizowanie marży zysku na tej
działalności i taryfa w tej części
została przez Spółkę poprawiona. Zweryfikowane stawki są więc
wynikiem kompromisu. Przez trzy

gu oprotestowali mieszkańcy
ulicy Szkolnej 12, którzy nie
chcieli samochodów pod oknami. W tej sprawie wymieniali
korespondencję z ratuszem.
Jednak starosta nie widział
podstaw do zmiany planów
i wydał niezbędne do budowy
zezwolenia.
Po realizacji projektu powstanie 114 nowych miejsc
parkingowych, co cieszy szczególnie mieszkańców pobliskich
zabudowań.
BD
Poniżej publikujemy list
mieszkańców ul. Szkolnej 12

rowerowe będą powstawały nie
tylko w Łęcznej. Mają być wyprowadzane w kierunku lasów,
jezior i łąk w okolicach miasta.
Ścieżka rowerowa zgodnie
z zapisami przetargu musi powstać maksymalnie do końca
września.
GK

Kończy się pewien etap
komunikacji miejskiej w Lublinie – jej zakład trolejbusowy przeprowadził się z wysłużonej zajezdni na Helenowie
na ulicę Grygowej.
Przez ponad pół wieku lubelskie trolejbusy wyjeżdżały w miasto z al. Kraśnickiej, od 16 maja
wyruszają już w trasy tylko z nowej zajezdni. O ile przeprowadzki
nie odczuli pasażerowie, to nowa
zajezdnia ma ogromne znaczenie
dla pracowników MPK, zwłaszcza mechaników obsługujących
popularne „trajtki”.
Zajezdnia
trolejbusowa
u zbiegu Grygowej i Pancerniaków ma przede wszystkim
nowoczesną halę napraw o powierzchni 2,5 tys. mkw, wyposażoną w ścieżkę diagnostyczną. Na miejscu znajdują się
też specjalistyczne stanowiska
warsztatowe jak spawalnia czy
lakiernia. Trolejbusy będą parkować pod jedną z dwóch wiat
zewnętrznych, których łączna
powierzchnia wynosi ponad
8800 mkw. O ich czystość zadbają na myjni pojazdów.
Lublin należy do nielicznych już miast posiadających
tabor trolejbusowy. Oprócz koziego grodu takie elektryczne
pojazdy posiada jeszcze tylko
Gdynia i Tychy. Co więcej trolejbusy stanowią istotny element

a w latach 1938/1939 wybudowano nawet zajezdnię przy ul. Garbarskiej. Wojna przerwała rozwój
a działania wojenne doprowadziły
do zniszczenia zajezdni. Po wojnie pierwszą linię autobusową
uruchomiono 13 kwietnia 1946
roku. Potrzeby były tak duże, że
pomimo fatalnych warunków
podróżowania rozrastająca się
komunikacja miejska już w 1948
roku przewiozła 5 mln pasażerów.
Lublin był też drugim polskim miastem – po Warszawie,
w którym od zera uruchomiono komunikację trolejbusową.
Pierwszy trolejbus wyjechał na
ulice miasta 21 lipca 1953 roku.
Linia trolejbusowa miała 7 km
i obsługiwana była przez 8 trolejbusów radzieckiej produkcji.
W 1965 roku w siedmiu polskich
miastach, na trasach o długości 117 km, kursowało ok. 350
trolejbusów. I to był kres świetności takiej komunikacji. O ile
w większości miast era trolejbusów już minęła, to w Lublinie
wydaje się, że w najbliższych
latach nic nie wskazuje na koniec tego rodzaju komunikacji.
Zgodnie ze światowymi tendencjami po ulicach będą jeszcze
długo jeździć trolejbusy, tyle
że nowoczesne, wykorzystujące technikę półprzewodnikową
i mikroprocesory, czy na przykład zdolne do odzysku energii
podczas hamowania.
R. Nowosadzki

30 kwietnia, po 35-dniowym trwaniu akcji, zakończyła się zbiórka artykułów chemicznych i higienicznych dla polskich kombatantów na Kresach Wschodnich, którą przeprowadzili działacze Narodowej Łęcznej. Była
to czwarta tego typu akcja organizowana przez grupę Narodowa Łęczna.
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN cyklicznie od 2009 r. organizuje akcje
ogólnopolskie dla polskich kombatantów na Kresach m.in. w okresie Świąt
Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, w ramach projektu RODACYBOHATEROM.
GK

Ścieżka rowerowa we wrześniu
W połowie maja łęczyński ratusz ogłosił przetarg na
budowę ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Lisa Błońskiego.
Ścieżka rowerowa będzie
miała 2,5 metra szerokości. Poprowadzona zostanie po lewej
stronie obecnej drogi (po stronie
powstających zabudowań).
Rowerowa trasa zostanie
wykonana z kostki bezfazowej
i jest pierwszym etapem rowerowej ofensywy w naszym
grodzie. W przyszłości ścieżki

Pomimo protestów części
mieszkańców ulicy Szkolnej
12 w Łęcznej, które opisywaliśmy w poprzednim numerze
gazety, remont ul. bocznej
Szkolnej przy banku PKO nie
jest zagrożony. Starosta wydał
potrzebne pozwolenia.
Jezdnia otrzyma nawierzchnię asfaltową, a miejsca postojowe oraz drogi manewrowe
zostaną wykonane z betonowej
kostki brukowej. Powstanie dogodny dojazd do parafii św. Józefa i do przedszkola. Cały teren
będzie oświetlony.
Rozbudowę części parkin-

Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 12 informuje, że skierowała
do burmistrza Łęcznej pisemną prośbę o zmianę rozmiaru planowanej
inwestycji na działce, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszego
budynku tj. pomiędzy naszym blokiem a posesją Plebani Parafii Św.
Józefa. W piśmie podkreśliliśmy, że nie negujemy potrzeby budowy
miejsc parkingowych w tej części osiedla.
Wskazaliśmy, że modernizacja miejsc parkingowych w miejscu, który
od dawna został przewidziany na ten cel w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tj. działka pomiędzy budynkiem banku PKO BP
i Przedszkolem jest uzasadniona, co pozwoli zaspokoićpotrzeby związane
z obsługa instytucji i okolicznych budynków. W naszej prośbie do Pana
Burmistrza przekazaliśmy naszą obawę co do lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż planowanej nowej drogi dojazdowej na teren Parafii od strony
naszego bloku, w bardzo bliskiej odległości od balkonów naszego bloku, co
wymaga likwidacji terenu zielonego, który stanowi w ocenie mieszkańców
pożądany walor estetyczny, zapewnia enklawę spokoju oraz miejsce rekreacji. Zwróciliśmy uwagę na równie ważny aspekt życia mieszkańców osiedli zabudowanych blokowiskami, jakim poza miejscami parkingowymi jest
potrzeba utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych. Pozwoliliśmy sobie zasugerować rozważenie możliwości realizacji inwestycji w ograniczonym zakresie tj. wykonania miejsc parkingowych przy banku, rezygnacji z
budowy dodatkowej drogi dojazdowej na teren Parafii Św., Józefa od strony
naszego bloku, a przede wszystkim odstąpienia od wykonaniu wzdłuż tej
drogi miejsc postojowych przy jednoczesnym utrzymaniu rosnących tam
drzew. Uważamy, że w interesie wspólnym, zarówno mieszkańców, jak i
wiernych Parafii jest stworzenie w tej centralnej części osiedla i okolicy Kościoła „zielonej oazy” stanowiącej miejsce spokojne i przyjazne środowisku. Zwracamy uwagę, że na działce pomiędzy naszym blokiem a posesją
Plebani Parafii Św. Józefa, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewidywał lokalizacji miejsc postojowych, co dla mieszkańców
naszej Wspólnoty było istotnym argumentem przy podejmowaniu decyzji
o zakupie mieszkań w nowopowstałym bloku w 2010 r. Dlatego zmiana
planu przeznaczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie bloku jest dla nas
zaskakująca i trudna.
Marcin Sokołowski, pełnomocnik i mieszkaniec Wspólnoty

Zebrali dary dla kombatantów

Tak, po sprzedaży, wygląda dzisiaj dawny ośrodek wypoczynkowy WSK Świdnik nad j. Łukcze

Bród, smród i bałagan

lata udawało utrzymać ceny na
tym samym poziomie dzięki ograniczaniu kosztów działalności.
Większość cen w tym czasie znacząco rosła i stało się jasne, że dla
zapewnienia ciągłości świadczonych usług Spółka musi zweryfikować własne taryfy. Tak dzieje się
w większości miast. Przykładowo
od 2011 roku ceny wody i ścieków
w Lublinie wzrosły o ponad 16
proc. W przypadku Łęcznej ten
wzrost to 10,8 proc. na przestrzeni
pięciu lat - wyjaśnia Teodor Kosiarski burmistrz Łęcznej.
Z symulacji wynika, że
w przypadku 4 osobowej rodziny opłaty za wodę i ścieki od
1 lipca wzrosną o około 7 złotych
miesięcznie.
Ceny wody i ścieków
w Łęcznej znacząco nie odbiegają od średnich cen w Polsce
i w regionie. Z publikowanych
statystyk na 889 miejscowości
Łęczna obecnie znajduje się na
426 miejscu (w województwie
lubelskim zajmuje 19 miejsce na
63 ujęte miejscowości).
BD

Przeprowadzka trolejbusów

naszego systemu komunikacji
publicznej. Na 333 pojazdy komunikacji miejskiej aż 102 to
właśnie trolejbusy. W dużej mierze to nowy tabor, którego średni
okres użytkowania wynosi tylko 2,5 roku. 20 sztuk stanowią
w Lublinie trolejbusy z dodatkowym silnikiem spalinowym firmy Solaris Bus & Coach, które
pojawiły się na ulicach od października 2013 r. 29 pojazdów to
trolejbusy marki Ursus posiadające dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów, co pozwala pokonać 5 km odcinki tras
bez trakcji trolejbusowej. W ten
sposób w Lublinie rozwija się
ekologiczną komunikację trolejbusową, bez konieczności budowania wielu kilometrów nowych
i kosztownych napowietrznych
linii dla trolejbusów.
Historia komunikacji miejskiej w Lublinie sięga 1912 roku,
kiedy to na ulice wyjechały pierwsze autobusy Benz-Hagenan będące własnością Lubelskiej Spółki
Samochodowej. W wolnej Polsce
pierwsze pojazdy komunikacji
miejskiej – prywatne, pojawiły się
na ulicach Lublina w 1921 roku.
Dopiero 1 stycznia 1929 magistrat uruchomił przedsiębiorstwo
Autobusy Miejskie miasta Lublina, które kursowały początkowo
tylko na dwóch trasach. Z upływem lat rósł tabor i liczba linii,
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Spadek czy utrzymanie?
Na trzy kolejki przed
końcem rozgrywek ekstraklasy Górnika Łęczna od strefy
spadkowej dzielą zaledwie
cztery punkty.
Taka sytuacja to w głównej
mierze wynik fatalnej postawy
drużyny w rundzie wiosennej.
Łęcznianie w tym roku zdobyli
zaledwie dziesięć punktów, będąc obok Bełchatowa zdecydowanie najsłabszym zespołem.
Beznadziejnie wygląda szczególnie bilans siedmiu ostatnich
spotkań rundy zasadniczej,
w których wywalczyli zaledwie
trzy punkty.
1,13 to średnia punktów,
zdobytych przez piłkarzy Górnika Łęczna pod wodzą Jurija
Szatałowa w sezonie zasadniczym T-Mobile Ekstraklasy.
Gorszy bilans ma jedynie kilku
szkoleniowców ekstraklasy. Tak
słaby rezultat to jak już wspomniano przede wszystkim wynik kiepskiej postawy zespołu
w rundzie wiosennej. Problem
narastał jednak od dłuższego
czasu a swoją praprzyczynę miał
w fatalnie prowadzonej polityce
transferowej. W Górniku była
ona naprawdę wyjątkowo zła.
Z piątki Josue, Evaldas Razulis,

Filipp Rudik, Piotr Okuniewicz
i Wołodymyr Tanczyk pewne
umiejętności pokazywał jedynie
Białorusin, który jednak miał
spore braki kondycyjne. Okuniewicz nie dostał praktycznie
meczowej szansy, a trzej pozostali okazali się zupełnie bezproduktywni.
Największy problem Górnika Łęczna to brak solidnej
formacji ataku. W 2015 roku
zespół zdobył zaledwie siedem
goli, czyli najmniej spośród
wszystkich ligowych drużyn.
Dużo o tym mówiono już podczas rundy jesiennej a jednak
nic nie zrobiono. Pomimo wiedzy o możliwej słabszej formie Fedora Cernycha, który
z powodu kontuzji stracił cały
okres przygotowawczy, nie postarano się o odpowiedniego
zastępcę dla Litwina. Sprowadzono za to czterech słabych
zawodników, których pensje
wpłynęły tylko dodatkowo na
problemy finansowe klubu.
Braku linii ataku nie może
oczywiście skompensować w
miarę solidna obrona, która w
rundzie wiosennej dopuściła do
utraty 12 bramek – stanowiąc
dziewiątą defensywę w eks-

traklasie. Wszystko to obciąża
przede wszystkim trenera, który w Łęcznej pracuje już ponad
półtora roku i miał decydujący
głos w sprawie transferów.
Przed Górnikiem trzy mecze. Zajmuje teraz 12. miejsce
w tabeli T-ME i ma cztery punkty
przewagi nad strefą spadkową.
W ostatnich meczach drużyna
trenera Szatałowa zmierzy się z
Ruchem Chorzów (30.05.2015),
Podbeskidziem Bielsko-Biała
(02.06.2015) i PGE GKS Bełchatów (05.06.2015). Pierwszy i trzeci z nich rozegra na
własnym boisku, tylko czy to
pomoże, skoro własny obiekt
stracił już status twierdzy. Tym
bardziej, że drużyna wszystkie
te spotkania rozegra w osłabieniu, bez Grzegorza Bonina.
W 44. minucie spotkania
z Zawiszą Bydgoszcz (1:1) pomocnik Górnika Łęczna doznał
złamania obojczyka i czeka
go kilkutygodniowa przerwa
w treningach. Tymczasem ten
32-letni zawodnik był jednym
z filarów drużyny. Jako jeden
z dziesięciu graczy T-ME wystąpił w każdej z 34 kolejek,
zdobywając sześć bramek
i notując sześć asyst. Teraz tego
motoru napędowego zespołu
zabraknie na boisku.
rkn

Choć ogólnopolskiej ligi
bokserskiej nie ma już od wielu lat, na mapie bokserskiej
Polski a w szczególności Lubelszczyzny prężnie działającym klubem bokserskim jest
M-GKS „Gwarek” Łęczna.
Niewątpliwie to zasługa doświadczeń z lat kiedy Gwarek
walczył jak równy z równym
z takimi potęgami bokserskimi
jak choćby Hetman Białystok.
Przypomnę tylko, że wymieniony zespół na dziesięć kategorii
wagowych, które obowiązywały
w lidze miał swego czasu ośmiu
Mistrzów Polski. Jednak decydującym czynnikiem w bieżącej
działalności klubu jest pasja,
oddanie sztabu szkoleniowego
a także społeczna praca wielu
miłośników boksu, którzy od lat
są na dobre i na złe z łęczyńskim
klubem i zawsze służą pomocą.
Na uwagę zasługuje również
wsparcie partnera strategicznego klubu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Składnią
wymienionych elementów są
wyniki osiągane przez naszych
bokserów w różnego rodzaju
zawodach.
Za
nami
Mistrzostwa
Okręgu Lubelskiego. Na ringu
w Kraśniku boksowało ponad stu
zawodników z piętnastu klubów.
Gwarka reprezentowało ośmiu
bokserów. Ich występ zakończył

się spektakularnym sukcesem.
Wszyscy bowiem zdobyli medale. Te z najcenniejszego kruszcu
czyli złote i tytuł mistrza wywalczyli Karolina Grabczak, Dawid
Okoński, Jakub Walkowiak
i Bartosz Gała. Srebrne medale
i tytuły wicemistrza powędrowały w ręce Dawida Gutowskiego
i Michała Kłębokowskiego, zaś
brąz przypadł w udziale Ziemowitowi Zgolińskiemu.
Warto szczególnie zwrócić
uwagę na przebieg walk naszych
dwóch mistrzów. To właśnie
ich walki przyniosły najwięcej
emocji kibicom naszych bokserów. Kadet Dawid Okoński ze
swoim przeciwnikiem Krystianem Kawką „Bokser” Łaszczów
pokazali boks na dobrym poziomie, angażując swoje wszystkie
siły i umiejętności. Ostatecznie
dokładnej przeprowadzone akcje i więcej trafionych ciosów
dały triumf naszemu pięściarzowi. Senior Bartosz Gała
najpierw wygrał z Grzegorzem
Chabrosem z KS „Paco” Lublin. Zawodnik skutecznie się
bronił i perfekcyjnie kończył
akcje ataku. W finale przyszło
skrzyżować rękawice bokserowi
Gwarka z jakże utytułowanym
Karolem Pawliną z KS „Paco”
Lublin. Jednak pięściarz nie
przestraszył się bardziej utytułowanego przeciwnika. Bardzo

dobre przygotowanie techniczne i kondycyjne zawodnika
przyniosło niespodziewany lecz
w pełni zasłużony sukces.
Najpierw jednak ze zwycięstwa cieszył się przeciwnik.
Wszystko przez błąd techniczny
w rozliczeniach punktowych.
Jednak po uwagach obu trenerów, ponownym sprawdzeniu
kart punktów, nastąpiła zmiana
werdyktu. Warto zauważyć, że
zmiana werdyktu w pojedynkach bokserskich zdarza się bardzo rzadka, tym bardzie należy
się chwała sędziom, że skorygowali pomyłkę, gdyż w innym
przypadku łęczyński pięściarz
bez wątpienia byłby pokrzywdzony i nie miałby zasłużonego
zwycięstwa.
Dorobek Gwarka byłby
zapewne jeszcze większy. Niestety Eryk Okoński, który miał
duże szanse nie mógł wystąpić w mistrzostwach z powodu choroby. Wzorowa praca
MGKS „Gwarek” z młodymi
bokserami niech służy za przykład choćby Górnikowi Łęczna
S.A. bo najwyższy już czas aby
wychowankowie klubu zaczęli
regularnie grać w drużynie występującej w T-Mobile Ekstraklasie. Aktualnie żaden wychowanek nie widnieje w składach
meczowych Górnika.
Mariusz Łagodziński

Spektakularny sukces Gwarka Łęczna
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tel.: 784 338 707, dział reklamy: 602 811 876, 500 295 677
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Deszcz medali tenisistów

z Adrianem Drzazgą (Return Zamość) w półfinale też w trzech setach
z Przemysławem Siejką (Akademia
Tenisowa Lublin), w finale wygrał
z Bartoszem Daniłowskim (Akademia Tenisowa Lublin) 6/4,7/5.
W grze podwójnej Oliwia został
wicemistrzynią, zdobywając srebrny medal. Hubert w grze podwójnej
wywalczył medal brązowy.
W trzeci weekend maja, na kortach ziemnych w Łęcznej rozegrano
Mistrzostwa Województwa Młodzików. Większość uczestników tych
mistrzostw stanowili tenisiści Górnika Łęczna. Oliwia Żuchowska została wicemistrzynią województwa
w grze pojedynczej. Klaudia Michalak wywalczyła w grze pojedynczej
medal brązowy. Miejsca 5-8 zajęły
Wiktoria Szmerło, Kinga Grzesiak,
Julia Wilkowicz i Karolina Gruszecka. W grze podwójnej brązowe
medale zdobyły: Kinga Grzesiak w
parze z Zuzanną Sobolewską i Julia
Wilkowicz z Karoliną Gruszecką.
W finale gry podwójnej młodziczek
zmierzyły się pary: Wiktoria Szmerło - Klaudia Michalak i Oliwia Żuchowska - Julia Zdunek. Wygrała
para Wiktoria - Klaudia.
redil

GKS „Górnik” Łęczna zorganizował na własnych obiektach
15 Halowe Mistrzostwa Województwa w kategorii młodzików.
Zawodnicy klubu wywalczyli
8 medali. Mistrzynią województwa została Oliwia Żuchowska
w
grze
pojedynczej
oraz
w grze podwójnej, ze swoją koleżanka klubową Wiktorią Szmerło.
Wiktoria po półrocznej rekonwalescencji wróciła na korty.
Dzięki temu GKS może się cieszyć
zdobyciem tytułu mistrzowskiego.
W grze pojedynczej Wiktoria jeszcze nie może startować ze względów zdrowotnych. Brązowy medal
w grze podwójnej zdobyła Kinga
Grzesiak z Elizą Mucą (Return Zamość). W młodzikach znakomicie
spisał się Kacper Wronka zdobywając tytuł mistrzowski w grze podwójnej, jego partnerem był Patryk
Frończuk (Gem Biała Podlaska).
W grze pojedynczej Kacper uległ
w finale Patrykowi 6/7,3/6 po bardzo ładnym meczu. Tytuł wicemistrzowski też jednak cieszy sztab
szkoleniowy jak i władze klubu.

Brązowe medale w grze podwójnej
zdobyli Maciej Kwieciński i Michał Brodzik. W ćwierćfinale swoje mecze przegrali Kacper Wójcik
i Hubert Choniawko.
Udany występ zanotowali też
tenisiści KT Avia. Julia Zdunek indywidualnie i para Kacper Bartoszek (KT Avia) - Norbert Zachajczuk (ZTT KT Return Zamość)
zdobyli tytuły wicemistrzowskie.
Taki sam tytuł wygrała Julia Zdunek w parze z Ewą Samberger
z UKT Akademia Tenisa Pol-Sart
Lublin. Kacper Bartoszek indywidualnie zajął trzecie miejsce.
Młodzi tenisiści łęczyńskiego klubu wystąpili też w Lublinie
w Mistrzostwach Województwa
w kategorii skrzatów w grze pojedynczej. Ich występ zakończył się
zdobyciem dwóch złotych medali i
jednego srebrnego. Oliwia Żuchowska pokonała w finale Elizę Mucę
z (Returnu Zamość) 6/3,3/6,10/2.
Hubert Choniawko natomiast pokonał wszystkich najgroźniejszych
przeciwników w województwie. W
ćwierćfinale wygrał w trzech setach

W ostatni wtorek kwietnia, na obiektach sportowych
Szkoły Podstawowej im. Hansa
Christiana Andersena w Jawidzu, odbyły się pod patronatem
starosty łęczyńskiego, zawody
powiatowe w czwórboju lekkoatletycznym. Wzięło w nich
udział po 4 drużyny dziewcząt
i chłopców.
Dzięki
bardzo
dobrej
współpracy opiekunów drużyn,
rywalizacja przebiegła szybko,
w miłej i sportowej atmosferze.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt przedstawia się następująco: I miejsce SP Cyców - 831
pkt, II miejsce SP Jawidz - 787
pkt, III miejsce SP Spiczyn 708 pkt, IV miejsce SP Milejów
- 553 pkt. Indywidualnie najwięcej punktów zdobyły: Aneta

Szymbor (SP Jawidz, 234 pkt),
Eliza Wronka (SP Cyców, 200
pkt), Aleksandra Okoń (SP Cyców, 182 pkt). Wśród chłopców
również zwyciężyła SP z Cycowa - 1142 pkt, drugie miejsce
zajęła SP Milejów - 904 pkt,
trzecie SP Jawidz - 896 pkt zaś
czwarte SP Spiczyn - 597 pkt.
Wśród chłopców najlepszymi osiągnięciami
mogą
się pochwalić
Karol Dragan
(SP Cyców 241
pkt), Szymon
Burtnik (SP Jawidz 239 pkt)
oraz
Łukasz
Nowak (SP Cyców 238 pkt).

Trzy pierwsze drużyny
otrzymały puchary, a ich zawodnicy medale ufundowane przez
starostę łęczyńskiego. Pozostałe zespoły wyróżnione zostały
dyplomami. Po dwie najlepsze
w każdej kategorii drużyny
awansowały do zawodów rejonowych.
redil

PIŁKARSKI RAPORT
Górnik Łęczna
(drużyna żeńska) trwa świetna passa piłkarek trenowanych przez Piotra Mazurkiewicza. W trzech
majowych meczach ekstraligi
górniczki odniosły trzy zwycięstwa. Strzeliły czternaście
bramek, nie tracąc żadnej. Najpierw w meczu derbowym w
Białej Podlaskiej, zwyciężyły
miejscowy AZS PSW 4:0 (dwie
bramki strzeliła Anna Żelazko,
jedną Agata Guściora, pierwsza
bramka dla naszego zespołu to
samobójcze trafienie gospodyń).
Prawdziwą kanonadę strzelecką
zielono-czarne urządziły sobie
na własnym boisku z 1.FC Katowice, gromiąc przeciwniczki
8:0! (po dwie bramki strzeliły
Katarzyna Daleszczyk, Agata
Guściora oraz Anna Żelazko,
pozostałe Anna Sznyrowska i
Marina Huzarevich). Nasze piłkarki z łatwością strzelały przyjezdnym bramki, o czym świadczy fakt, że na listę strzelców
wpisała się również grająca na
pozycji obrońcy Marina Huzarevivh. Dobrą majową dyspozycję
Górnik potwierdził w Bydgoszczy, wygrywając z miejscowym
KPP Bydgoszcz 2:0 (Marianna

Iwanyszyn, Anna Sznyrowska).
Zespół po 18 kolejce plasował
się w tabeli na trzecim miejscu,
ze stratą czterech punktów do lidera, Medyka Konin.
Górnik II Łęczna –
W trzech meczach majowych, rezerwy łęczyńskiego
klubu odniosły dwa zwycięstwa,
jeden mecz przegrywając. Najpierw na własnym boisku drużyna wysoko bo 5:1 pokonała Ruch
Ryki, w następnej kolejce zielono-czarni przegrali na wyjeździe
z Kryształem Werbkowice 1:0,
by w kolejnym meczu na własnym boisku wygrać z Powiślakiem Końskowola 2:0. Po 25 kolejce łęcznianie z dorobkiem 45
punktów liderowali rozgrywkom
czwartej ligi, grupy lubelskiej.
Błękit Cyców Trzy porażki, w trzech meczach majowych ponieśli cycowianie w klasie okręgowej, grupa Lublin. Szczególnie dotkliwą na własnym boisku z Wisłą
Annopol 0:6 (wicelider tabeli).
W kolejnych meczach nie sprostali na wyjeździe drużynie LZS
Wierzchowiska, przegrywając
3:0 oraz na własnym boisku
Tęczy Bełżyce 1:2. Duży zawód kibice czują szczególnie po
ostatnim meczu, gdyż Tęcza zaj-

muje w tabeli 13 miejsce, więc
zdecydowanie była w zasięgu
piłkarzy z Cycowa. Po 25 kolejce nasz zespół zajmował w tabeli 15, przedostatnie miejsce.
Ludwiniak Ludwin –
dwa remisy i porażka, to dotychczasowy bilans Ludwiniaka
w majowych meczach o mistrzostwo Klasy A, grupa Lublin III.
Mecze zremisowane zakończyły
się wynikiem 1:1 (u siebie z Zawiszą Garbów, na wyjeździe z
Virem Dorohucza). Niestety w
21 kolejce nasz zespół nie sprostał Victorii Rybczewice, przegrywając w Ludwinie 2:0. Po tej
kolejce Ludwiniak zajmował w
tabeli piąte miejsce.
Tur Milejów –
dwie porażki i jedno zwycięstwo mają milejowianie w
dotychczasowych występach w
maju w rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A grupa Lublin III.
Najpierw Tur przegrał u siebie
4:1 z Victorią Rybczewice, następnie wygrał w Abramowie
3:1 z miejscowym GKS. W kolejnym meczu również wyjazdowym uznał wyższość GKS
Niedźwiada, przegrywając mecz
4:0. Po tym spotkaniu Tur zajmował w tabeli szóste miejsce.
Mariusz Łagodziński

W czwórboju najlepszy Cyców

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy), Katarzyna w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
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Kupię ziemię w okolicy Łęcznej.
Tel. 605 231 439
Sprzedam działkę budowlaną, w
Ciechankach Krzesimowskich, 60ar,
z możliwością podziału. Na działce
woda, gaz, prąd. Tel. 661 057 426.
Sprzedam działkę budowlaną, 23
ary, Ciechanki Krzesimowskie,
wszystkie media, cena do uzgodnienia. Tel. 695 340 702
Sprzedam dom w Łęcznej ul.
Leśna 20, pow. 326m2, użytkowa
155m2. Cena do ugodnienia, tel.
81 462-71-69
Sprzedam M-4, 60m2, piętro II/IV,
os. Bobrowniki, ul. Wrzosowa, 3
pokoje, łazienka, WC, przedpokój,
kuchnia, balkon, 2 piwnice, księga
wieczysta, słoneczne, ładne mieszkanie, wschód-zachód. Cena 205 tys. zł
do uzgodnienia. Tel. 604 21 53 93
Sprzedam dom w Łęcznej, ul. Leśna, zabudowa szeregowa, narożny,
185m2, działka 481m2, podpiwniczenie, 7 pokoi, 2 łazienki, garaż.
Tel. 512 33 11 30.
Sprzedam mieszkanie, kawalerka,
ok. 36m2, przerobione na 2 pokoje

z aneksem kuchennym, ul. Gwarków 7, p. III/IV, Tel. 691 332 272
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 30ar, w Nowogrodzie, nr
152/11. Cena 85 tys. do negocjacji. Tel. 600 378 236
Sprzedam meble pokojowe, młodzieżowe, w dobrym stanie. Tel.
695 071 474
Sprzedam dom w Łęcznej, 190
m2 pow. użytk., zabudowa szeregowa, Łęczna, ul. Wojska Polskiego. Tel. 731 993 107
Sprzedam posesję w Turowoli,
działka budowlana 0,30h, z budynkiem mieszkalnym o pow. 120m2,
2 budynki gospodarcze. Wszystkie
budynki murowane. Atrakcyjne
położenie od strony Puchaczowa.
Tel. 668338845, 505718425.
Sprzedam skuter Zumico Longjia
50 cm3, 2010r, stan b. dobry, ubezpieczenie, przegląd, cena 2200 zł,
tel. 661 140 190
ANANAS-pożyczki krótkoterminowe, od 300 do 1500 zł minimum formalności- dojeżdżamy
do klienta. Zadzwoń.
tel. 791-264-999 lub 786-265-293

W ciągu najbliższych 50 lat
Wielka Brytania będzie potrzebować kolejnych milionów imigrantów, aby „odmłodzili” starzejące się
społeczeństwo i wzmocnili wyspiarską gospodarkę - uważają eksperci
z Office for Budget Responsibility.
Obecnie kraj ten na emerytury,
opiekę społeczną i zdrowotną osób
starszych wydaje 14 proc. PKB,
wkrótce wskaźnik ten wzrośnie
nawet do 20 proc. Bez 140 tysięcy nowych imigrantów, którzy co
roku zasilać będą społeczeństwo
Wielkiej Brytanii, państwo czekają ogromne problemy. Co więcej
jeśli Wielka Brytania zamknęłaby
granice, ograniczając napływ imi-

grantów do zera, dług publiczny
wzrósłby do 174 proc. PKB!
Podobne wyliczenia mają
nasi eksperci. Janusz Kobeszko
z Instytutu Sobieskiego wyliczył,
że tylko praca polskich emigrantów
w latach 2014-20 powiększy PKB
W. Brytanii o 64 mld euro.
Wbrew temu premier Cameron
forsuje ustawy antyemigracyjne i referendum w sprawie wyjścia z UE.
Dlaczego? Bo część opinii publicznej
nie wierzy ekspertom i emigrantów
nie chce. A opinia publiczna to głosy
wyborców i władza dla polityków.
Ekspertów można zmienić,
wyborców nie! Tylko gdzie dobro
kraju i obywateli?

OGŁOSZENIA DROBNE

Głupota nie zna granic

Rondo Nauczycieli
Tajnego Nauczania
25 marca Rada Miejska
w Łęcznej Uchwałą nr VI
/29/2015 nadała rondu położonemu u zbiegu ulic: Polnej i
Suffczyńskich, nazwę „Rondo
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania”. Z wnioskiem o nadanie takiego imienia wystąpił
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Łęcznej.
Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) – jako konspiracyjna organizacja ZNP – powstała w październiku 1939 r.
w Warszawie, z inicjatywy działającego w podziemiu Zarządu
Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jej założycielami byli Czesław Wycech,
Zygmunt Nowicki, Kazimierz
Maj, Wacław Tułodziecki i Teofil Wojeński.
Od pierwszych dni okupacji
hitlerowskiej organizacja prowadziła tajne nauczanie, organizowała pomoc dla nauczycieli oraz
pomagała osadzonym w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Początkowo objęła swą
pieczą szkolnictwo powszechne
i gimnazjalne, by w następnej
kolejności rozpocząć nauczanie

na poziomie szkoły średniej.
Organizacja współpracowała z
Delegaturą Rządu na Kraj i ze
Związkiem Walki Zbrojnej, a
następnie z Komendą Główną
Armii Krajowej. Mimo grożących kar za nielegalne nauczanie nauczyciele nie przerwali
swojego powołania i przez cały
okres II wojny światowej służyli
młodzieży.
Warto zaznaczyć, że tajne
nauczanie w tak szerokim zakresie i o tak sprawnej organizacji nie rozwinęło się w żadnym
z krajów okupowanej Europy
mimo podejmowanych w tym
zakresie wysiłków.
Nadanie imienia rondu ma
uczcić również pamięć miejscowych nauczycieli tajnego
nauczania. W konspiracyjną
oświatę angażowali się szczególnie: Wacław Jawoszek i
jego żona Natalia, Stanisława
Gałęzyka, Kazimierz Hołowiński, Stefania Pawlak. 75 – lecie
powstania Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej wpisuje się w
przypadającą w tym roku 110.
rocznicę powstania Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
R. Brzozowski

Pomogli koledze
Pracownicy przedszkola
w Puchaczowie zorganizowali
loterię dzięki której udało się
pozyskać pieniądze na zakup
laptopa dla chorego 7. letniego
chłopca.
Loteria fantowa i kiermasz
ozdób wielkanocnych i ciast
odbył się jeszcze w marcu. Ale
dopiero wczoraj 7. letni Patryk
cierpiący na chłoniaka Burkitta,
którego marzeniem był laptop
odwiedził przedszkolaków.
Patryk z mamą i wolontariuszką fundacji „Mam Marzenia” przybyli do przedszkola,
które tego dnia było odświętnie udekorowane balonami. W

holu czekały na wyjątkowych
gości dzieci i pracownicy jednostki. Przedszkolaki powitały
kolegę brawami i piosenką „
Marzenia się spełniają”, wręczyły prezent i własnoręcznie
wykonane rysunki. Patryk był
bardzo szczęśliwy, szybko rozpakował niespodziankę. Chłopiec wspólnie z mamą podziękowali za wymarzonego laptopa. Wszyscy zebrani nie kryli
wzruszenia.
Patryk zwiedził przedszkole
i plac zabaw. W każdej sali miał
okazję porozmawiać z dziećmi
i wychowawczyniami.
GK

Dieta a rozwój próchnicy
Próchnica jest poważnym
problemem, który dotyka już coraz
młodsze dzieci. Zdarza się, że pojawia się już na zębach mlecznych.
Przyczyn próchnicy zębów jest
wiele, jednak wszystko zaczyna się
od spożywanych produktów.
Powstawanie próchnicy zależy
przede wszystkim od częstotliwości
i ilości spożywanych cukrów. Dwu-

cukry (sacharoza, maltoza i laktoza)
oraz cukry proste (glukoza i fruktoza) najłatwiej ulegają fermentacji
bakteryjnej. Szczególnie groźne
dla zębów jest spożywanie słodyczy, ciastek między posiłkami oraz
przed snem. Najbardziej niekorzystne działanie na zęby mają produkty
miękkie, kleiste, przylegające do
zębów, oraz słodkie napoje, które
spożywane często pomiędzy posiłkami powodują idealne podłoże dla
rozwoju bakterii. Szkliwo u dzieci
jest znacznie słabsze, więc w zasadzie nie powinny jadać słodyczy.
Najskuteczniejszą
metodą
zapobiegania próchnicy jest właściwy sposób odżywiania. Właściwa jest dieta uboga w cukry
rafinowane oraz zmniejszenie częstotliwości spożywania słodkich
produktów i soków owocowych
zawierających cukier.

Gospodarka to naczynia połączone

„Niech PO nie bajeruje, nie udaje, że chodzi o restrukturyzację.
Chodzi o likwidację” - mówił eurodeputowany Ryszard Czarnecki z
PiS. „Sektor górniczy wprowadził do państwa 200 mld złotych od czasu
transformacji ustrojowej. To rząd zarządza kopalniami, to nie kopalnie
są nierentowne, tylko rząd jest nierentowny i wymaga restrukturyzacji” – oceniał Paweł Kukiz. Pod naciskiem związków zawodowych, a
także takich jak wyżej opinii, rząd podjął decyzję o restrukturyzacji
Kompanii Węglowej, która w ostatecznym kształcie z rozwiązaniami
rynkowymi niewiele miała wspólnego.
Dzisiaj, kilka miesięcy po tych Spółka pod wpływem trudnej syzdarzeniach, Kompania Węglowa tuacji rynkowej wprowadza plan
wcale nie ma się lepiej. Ocaliła co oszczędnościowy i rozpoczyna
prawda kopalnie i miejsca pracy na optymalizację kosztów. SzczególŚląsku, ale nikt nie wie na jak długo. nie odczują to pracownicy. ZwolPowód jest prosty – problem stano- nienia czekają nawet kilkaset osób.
wią wysokie koszty wydobycia wę- Pozostali zarobią mniej. Plany ingla. Kompania upłynnia na gwałt westycyjne zostaną zredukowane.
swoje zapasy węgla, co powoduje Taki obraz wyłania się z komuniproblemy u innych uczestników katów spółki. - Naszym priorytetem
rynku węglowego. Sytuacja na pol- jest obecnie optymalizacja struktuskim rynku węgla energetycznego ry i poziomu wydobycia, oraz dalrobi się coraz bardziej nerwowa. sza redukcja kosztów działalności i
Producenci tego surowca wskazu- programu inwestycyjnego, tak aby
ją wręcz, że Kompania Węglowa dostosować Spółkę do działalnopsuje rynek oferując węgiel poniżej ści w obecnych i spodziewanych
kosztów jego produkcji.
trudnych warunkach rynkowych –
- Rynek jest zły, ale to nie my mówi Zbigniew Stopa, prezes zajesteśmy kreatorem rynku, bo Sile- rządu LW Bogdanka.
sia ma w nim udział na poziomie
W komunikatach kopalni
2-3 proc. - mówi w mediach Michal można też przeczytać, że „Zgodnie
Heřman, prezes Przedsiębiorstwa z planem oszczędnościowym, SpółGórniczego Silesia. - Ceny są takie, ka prowadzi również politykę zmieże po prostu brak mi słów. Musimy rzającą do zmniejszenia zatrudnienia
się do tego dostosować. Wyjścia są i dostosowania go do planowanego,
dwa: spółka albo będzie rentowna, a zarazem zweryfikowanego pozioalbo zostanie zamknięta - podkre- mu wydobycia i możliwości sprześla Michal Heřman. - Musimy się daży węgla na rynku. Stosownie
bronić i nie zawahamy się podjąć do bieżącej oceny sytuacji w 2015
wszelkich kroków prawnych wobec r. przewidziany jest spadek zatrudKompanii Węglowej, które pozwo- nienia o 350 osób na koniec roku.
lą nam ochronić naszą kopalnię, Ograniczenie zatrudnienia odbywa
a przede wszystkim miejsca pracy się poprzez planowane odejścia na
w niej – wtóruje mu w rozmowie emeryturę pracowników, który naz portalem wnp.pl Dariusz Dudek, byli takie prawa oraz nieprzedłużaprzewodniczący Solidarności w PG nie umów zawartych z pracownikaSilesia. - Jeżeli ma zostać udzielona mi zatrudnionymi na czas określony,
pomoc publiczna, to niech ona zo- ale na chwilę obecną trudno jest
stanie udzielona wszystkim firmom jednoznacznie ocenić czy ten pogórniczym, również i tym prywat- ziom redukcji będzie wystarczający.
nym. Zachodzi poważne podejrze- W ramach programu oszczędnościonie sprzedaży przez Kompanię Wę- wegona2015r.przewidzianejestrówglową węgla poniżej kosztów jego nież ograniczenie usług firm obcych
produkcji. Na rynku można usłyszeć w tym outsourcingu oraz dostosowao sprzedaży miałów energetycz- nie robót przygotowawczych do planych po około sto złotych za tonę. nowanego poziomu wydobycia”.
My coraz bardziej obawiamy się
Efekty porozumienia na Śląsku
o naszą kopalnię. Przecież prezes nie napawają optymizmem. ZachoSilesii wyraźnie podkreślił, że albo wano na razie miejsca pracy w nierenbędzie ona rentowna, albo zostanie townych kopalniach państwowych,
zamknięta – mówi.
ubywa stanowisk pracy w tych, co
Problem ten jest również po- są rentowne, ale prywatne. Co będzie
strzegany i odczuwany w Lubel- dalej trudno zawyrokować?
skim Węglu „:Bogdanka” S.A.
R. Nowosadzki

