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Pamięci kpt Brońskiego Co się dzieje na Podzamczu?
21 maja 2018 roku przypadła 69. rocznica śmierci kpt
Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, który rozerwał się granatem,
otoczony w swojej kryjówce przez grupę operacyjną MO, UB
i KBW. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w niedzielę 20 maja grupa Narodowa Łęczna zorganizowała rajd śladami kpt Brońskiego.
Po mszy świętej w kościele pw. św.
Barbary Łęcznej, uczestnicy rajdu
wyruszyli na 16-kilometrową trasę
do Zawieprzyc, po drodze odwiedzając pomnik „Uskoka” stojący
w miejscu, w którym znajdował
się jego ostatni bunkier.
dok. na str. 5

Podczas prowadzenia prac nad zabezpieczeniem i udostępnieniem dla zwiedzających ruin dawnego folwarku w Podzamczu po północnej stronie dawnej stajni pracujący robotnicy natrafili na ślady budynków, kości i ceramiki. Nadzorujący prace
archeolog powiadomił o znalezisku Urząd Ochrony Zabytków.
Przy udziale przedsta- w miejscu znaleziska spotkaW trakcie prac odsłonięto
wicieli Urzędu Miejskiego, nie, na którym potwierdzono stropy 3 obiektów o funkcji
wykonawcy robót, inspekto- odkrycie zabytków archeolo- mieszkalnej i gospodarczej.
ra nadzoru archeologiczne- gicznych oraz zdecydowano Oprócz tego odkryto fragmengo oraz pracownika Urzędu o przeprowadzeniu interwen- ty ceramiki, fragmenty kości
Ochrony Zabytków odbyło się cyjnych badań ratowniczych. i polepy oraz nóż. Odnalezione

fot. G. Kuczyński

Historia przystępnie opowiedziana

Książka „Zapobiec klęsce...” jest dogłębną analizą tworzenia Wojska Polskiego w niepodległej Polsce i całokształtu
przygotowań II Rzeczpospolitej do ewentualnej wojny. Pokazuje co się naszym przodkom udało w tym zakresie
i co niestety sknocili. Praca nie
skupia się tylko na samej armii, ale
daje również obraz szerszych działań, w sferze gospodarki, finansów i organizacji zaplecza. Czego
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano, kogo nie chciano słuchać, by
lepiej przygotować polską armię
do nadciągającej wojny – na te
i inne pytania znajdą Czytelnicy odpowiedź właśnie w książce
„Zapobiec klęsce ...”.

obiekty datuje się na wczesne
średniowiecze – do X wieku.
Archeolodzy po zebraniu
odpowiedniej ilości materiału
będą prowadzić dalsze badania.
Na szczęście odkrycie nie koliduje z dalszą rewitalizacją terenu gdzie kończą się prace nad
zabezpieczaniem ruin dawnej
obory i stajni. Odtworzono też
zarys niewielkiego budynku
gospodarczego. Stare ściany
zostały częściowo rozebrane,
a istniejące ubytki uzupełnione. Odtwarzano dawny kształt
okien i drzwi z łukowymi nadprożami, które zostały zniszczone w toku użytkowania
przez kolejnych właścicieli.
Równolegle
prowadzone są roboty przy zakładaniu
terenów zielonych. Teren pod
łąki kwietne jest oczyszczony,
a na części trawnika przylegającej do drogi wojewódzkiej
i parkingu jest już zasiana trawa.
Robotnicy pracują nad
alejkami, którymi będzie można przejść ze zrewitalizowanej
w ubiegłym roku części parku
pod ruiny folwarku.
GK

Protest krzykiem rozpaczy

Łęczna była jednym
z 50 miast w którym odbyła
się pikieta poparcia dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Jak trzeba będzie pojedziemy całym autokarem
pod sejm, wspierać protestujących, oni walczą o nasz byt
- mówili uczestnicy pikiety.
W sejmie trwa protest
niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy domagają się
dodatku w wysokości 500 zł
na życie. Władza głucha jest
na ich żądania i chce wziąć ich
na przeczekanie i zmęczenie.
Tymczasem większość PolaKsiążka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostatnie ków, jak pokazują sondaże,
120 egzemplarzy tego wydania. Obecna na pewno w: aros.pl, boni- uważa, że powinni oni proteto.pl, czytam.pl, motyleksiazkowe.pl, taniaksiazka.pl.
stować do skutku. Do protestu-

jących nie miała odwagi wyjść
ani Beata Szydło, ani Beata
Kempa, która w 2014 roku
robiła sobie fotki z protestującymi i grzmiała na ówczesny
rząd, że nie potrafi się dogadać
z niepełnosprawnymi. Teraz
gdy rządzi jej partia, odwagi
na spotkanie oko w oko z rodzicami już zabrakło.
W poniedziałek 21 maja
odbyła się w Łęcznej spontaniczna pikieta zwołana kilkanaście godzin wcześniej w internecie przez RON (Rodzice
Osób Niepełnosprawnych).
Na Placu Powstań Narodowych zebrało się 35 osób, w
tym niepełnosprawni.
dok. na str. 3
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KRONIKA ZDARZEŃ

mi został przewieziony do szpitala. Obu kierowców przebadano na trzeźwość – okazało się, że motocyklista jest pijany.
Wydmuchał blisko 1,7 promila alkoholu. Ruch przez most na
Wieprzu przez kilka godzin odbywał się wahadłowo.

Bez uprawnień, za to z promilami
Zginął pracownik służby drogowej

19 maja na odcinku łączonym drogi S-12 i S-17 doszło
do dwóch wypadków drogowych. Do pierwszego doszło
około godz. 15:40 na odcinku łączonym drogi S-12 i S-17
w miejscowości Bogucin. Kierowca opla jechał w kierunku
Warszawy. Chcąc uniknąć zderzenia i ominąć pojazd marki
Mercedes, który włączał się do ruchu, stracił panowanie nad
autem i uderzył w barierki ochronne. W wyniku zdarzenia do
szpitala został przewieziony kierowca opla. Ruch w stronę
Warszawy odbywał się jednym pasem.
Wtedy około godz. 17:50 pod koniec czynności służb na
miejscu zdarzenia, w samochód służby drogowej wjechał –
najprawdopodobniej poprzez zagapienie się – pojazd marki
Audi, którym kierował 48-latek. Auto potrąciło również
dwóch pracowników sprzątających drogę, a samochód
służby drogowej uderzył w policyjny radiowóz uszkadzając
jego tył. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione z obrażeniami ciała do szpitala w Lublinie. Niestety
w nocy jeden z mężczyzn, 55-latek zmarł. Zarówno policjanci jak i pracownicy sprzątający mieli kamizelki odblaskowe,
a pojazdy miały włączone sygnały błyskowe.

Zasnął za kierownicą auta

15 maja po godz. 9 do dyżurnego policji zatelefonował
mężczyzna. Zgłaszający poinformował, że jadący przez Wolę
Gałęzowską kierowca opla najprawdopodobniej jest nietrzeźwy.
Z jego relacji wynikało, że kierowca nie potrafi utrzymać prostego kierunku jazdy i dosyć często zahacza o pobocze. Kiedy
we wskazane miejsce pojechali policjanci, zastali już opisywany
pojazd stojący na poboczu drogi. Za kierownicą auta spał mężczyzna. Obudzony przez stróżów prawa 44-letni mieszkaniec
gm. Zakrzówek tłumaczył mundurowym, że skończyło mu się
paliwo, dlatego się zatrzymał, a potem usnął. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ma orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do 2020 roku. Podczas rozmowy
policjanci wyczuli woń alkoholu od kierowcy. Nic dziwnego
skoro „wydmuchał” ponad 3 promile.
Policjanci doprowadzili 44-latka do komisariatu. Jego pojazd został zabezpieczony. Za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, ten kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,
może zostać skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Sąd
może orzec też zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat.

Zginęli dwaj motocykliści

26-letni mieszkaniec Świdnika został zatrzymany przez
kryminalnych. Z policyjnych ustaleń wynika, że dopuścił się
oszustw internetowych na szkodę osób z całej Polski. Policjanci ze Świdnika we współpracy z Wydziałem do walki z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie udowodnili mężczyźnie
popełnienie lub usiłowanie dokonania ponad 370 wyłudzeń
na łączną kwotę ponad 80 tys. zł. Przez kilka miesięcy 2016r.
oszust oferował za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego
obuwie markowych producentów i nie dostarczał zamówionego towaru pomimo wpłat od klientów. Usłyszał zarzuty i decyPo łup ze Spiczyna do Lublina
zją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
Kryminalni z VI Komisariatu Policji w Lublinie wspólnie
Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko
Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie ustalili i za- Do porodu w policyjnej eskorcie
Policjanci pomogli 17 maja w nocy dojechać do szpitrzymali dwóch włamywaczy. Są to: 29-letni mieszkaniec
tala
rodzącej kobiecie. Do dyżurnego zadzwoniła kobieta
Lublina oraz 40-letni mieszkaniec gm. Spiczyn. Mężczyźni
alarmując,
że odeszły jej wody płodowe i zaczęła się akcja
włamali się na początku maja do jednego z warsztatów samochodowych przy ul. Kasprowicza w Lublinie. Ich łupem pa- porodowa i musi dostać się z Chełma do szpitala w Lublinie.
dły klucze elektryczne oraz 8 akumulatorów o wartości 3 tys. Trasa liczy kilkadziesiąt kilometrów, liczyła się każda mizł. W trakcie czynności policjanci odzyskali większą część nuta. Kobieta powiadomiła jakim pojazdem porusza się jej
skradzionego mienia. Rzeczy te wstawione były do jednego mąż wioząc ją do szpitala. Policjanci z komendy w Świdniz lombardów na terenie Kraśnika oraz sprzedane na skupie ku przyjmujący zgłoszenie od chełmskiej jednostki natychzłomu. Jak ustalili funkcjonariusze 29-latek w przeszłości był miast skierowali na drogę S-12 patrol prewencji. Funkcjonotowany za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków, nato- nariusze zauważyli opisywane auto i pilotowali samochód
z rodzącą kobietą aż do samego szpitala w Lublinie. W szpitalu
miast jego starszy kompan był karany za włamania.
na świat przyszło dwóch chłopców. Zarówno mama, jak i dzieci
Potrącił pieszą na przejściu
czują się dobrze.
17 maja w Łęcznej 27-latek potrącił pieszą przechodzącą
przez oznakowanie przejście dla pieszych. Przed godziną 15 Nastolatek kradł rowery
Policjanci ustalili sprawcę kradzieży rowerów, które
dyżurny łęczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Piłostatnio
ginęły w mieście. Niezabezpieczone jednoślady gisudskiego w Łęcznej doszło do potrącenia pieszej. Z wstępnych
nęły
głównie
spod świdnickich szkół. Okazało się, że kradł je
ustaleń policjantów wynika, że 27–letni mieszkaniec Łęcznej,
15-letni
mieszkaniec
Lublina. Policjanci udowodnili mu krakierujący pojazdem marki Renault Laguna potrącił kobietę,
dzież
trzech
rowerów
górskich. Przedstawiono mu zarzuty w
która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.
W wyniku tego zdarzenia 67-letnia mieszkanka Łęcznej trafiła sprawie czynu karalnego. Nastolatek ma już na swoim koncie
do szpitala z obrażeniami ciała. Kierujący pojazdem był trzeź- inne kradzieże jednośladów. Trwa ustalanie czy nieletni nie
wy. Policjanci za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowe- jest powiązany z innymi kradzieżami. O jego dalszym losie
zadecyduje sąd zajmujący się nieletnimi.
go zatrzymali 27–latkowi prawo jazdy.
21 maja w Łęcznej na ul. Jaśminowej policjanci zatrzymali do
kontroli kierowcę pojazdu marki Renault Scenic. Ze względu na
wyczuwalną od niego silną woń alkoholu, mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
41-letni mieszkaniec Łęcznej miał ponad 2,5 promila. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna
nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. 41-latek sam
się pochwalił, że uprawnienia stracił kilka lat wcześniej za jazdę w
stanie nietrzeźwości, tydzień po tym jak otrzymał prawo jazdy.

Pożar w Ludwinowie

Po godz. 20,30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymało zgłoszenie o pożarze w budynku
mieszkalnym w m. Ludwinów gm. Cyców. Do działań zadysponowano 2 zastępy straży pożarnej: z KP PSP w Łęcznej oraz
OSP Cyców. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono,
że doszło do zwarcia instalacji w liczniku elektrycznym. Na
miejscu był już zastęp OSP Cyców, który zabezpieczał obiekt.
Po dojechaniu pogotowia energetycznego elektrycy odcięli
przyłącze elektryczne do budynku. Dalsze działania straży
pożarnej polegały na demontażu i dogaszeniu tlących się elementów. Budynek przewietrzono. Akcja ratowniczo-gaśnicza
trwała 1 godz. 36 min., wzięły w niej udział 2 zastępy straży
pożarnej i 9 ratowników.

Do wypadku, w którym zginęli dwaj młodzi motocykliści doszło 10 maja przed godz. 21:00 w miejscowość Dąbrowica, na trasie Dąbrowica – Płouszowice Kolonia. Według
wstępnych ustaleń 27-latek prowadzący motocykl kawasaki
wyprzedzał samochód marki Renault. Manewr wyprzedzania
wykonał tak niefortunnie, że doszło do czołowego zderzenia
z nadjeżdżającym z przeciwka drugim jednośladem. Oba mo- Wypadek w Łuszczowie Drugim
tocykle uderzyły jeszcze w bok samochodu. Na miejscu zgiNa drodze krajowej nr 82 Lublin-Łęczna zderzyły się dwa
nęli kierujący motocyklami, mężczyźni w wieku 27 i 24 lat. samochody: osobowy z ciężarowym. Do zdarzenia doszło w
Prowadzący kawasaki nie posiadał uprawnień do kierowania. piątek, 11 maja około godziny 9:40 w miejscowości Łuszczów
Drugi. Oba pojazdy poruszały się w kierunku Lublina. KiePonad 5 kg marihuany w aucie
Akcję wykrycia narkotyków we wcześniej ustalonym miej- rowca iveco w pewnym momencie zwolnił, bo jadący przed
scu przeprowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji nim pojazd zamierzał skręcić w lewo. Wtedy w tył jego samow Lublinie. Pod jedną z kamienic przy ulicy Skibińskiej w Lu- chodu uderzyło rozpędzone audi. Na miejscu interweniowała
blinie policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców miasta w wie- straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.
ku 29 i 33 lat. Podczas przeszukania ich samochodu policjanci W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcę
odnaleźli susz ziela konopi indyjskich. Łącznie było to ponad oraz pasażerkę audi przetransportowano do szpitala.
5 kg marihuany. Wartość znalezionych narkotyków szacowana
jest na ponad 200 tysięcy zł. Mężczyźni trafili do policyjnego
aresztu. Zatrzymani, już wcześniej wchodzili w konflikt z prawem. Jeden z nich odpowiadał za przestępstwa narkotykowe,
drugi za pobicie. Za posiadanie znacznych ilość środków odurzających grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pijany motocyklista spowodował wypadek

24 maja po południu, na drodze krajowej nr 82 w Łęcznej
doszło do zdarzenia drogowego. Wstępnie ustalono, że 37-latek
kierując motocyklem marki Yamaha jadąc od Lublina stracił
panowanie na pojazdem i uderzył w krawężnik na moście na
Wieprzu w Łęcznej. W wyniku uderzenia od jednośladu oderwało się przednie koło, które uderzyło w lewy bok jadącego w
przeciwnym kierunku samochodu marki Dacia Logan.
Kierujący samochodem osobowym 36-latek z Lublina nie
odniósł obrażeń, natomiast kierujący motocyklem z obrażenia-

Oszukał ponad 370 osób

Wjechał w motocyklistę

W Stefanowie kierujący pojazdem Seat Altea nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Kierujący jednośladem
trafił do szpitala. Do wypadku doszło po godz. 21 w miejscowości Stefanów. 41-letni mieszkaniec Łęcznej wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi marki Honda. W efekcie przód seata uderzył wprost w bok
motocykla. 27-letni motocyklista z gminy Piaski trafił do szpitala
z niegroźnymi obrażeniami. Obaj kierujący byli trzeźwi.

Tragiczny początek majowego weekendu

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku do
którego doszło w Garbatówce (gm. Cyców), gdzie dwóch młodych mężczyzn poniosło śmierć, a jeden z obrażeniami ciała trafił
do szpitala. Około godz. 21:30 kierowca BMW prawdopodobnie
w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków
stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego dachował i
uderzył w budynek gospodarczy znajdujący się w pobliżu drogi.
Niestety w wyniku zdarzenia dwóch mężczyzn w wieku 28 i 29
lat poniosło śmierć, a 28-letni właściciel pojazdu z obrażeniami
ciała trafił do szpitala.

Na skuterach z promilami

13 maja po godz. 19 dyżurny świdnickiej komendy otrzymał
informację, że z okolic dworca PKP w Mikowicach w kierunku
Jackowa jedzie motorowerzysta z pasażerem i mogą być nietrzeźwi. Zostali zatrzymani do kontroli drogowej. Okazało się, że 29letni mieszkaniec Świdnika, który jechał skuterem, miał ponad
dwa promile w organizmie, a pasażer, którego wiózł, miał blisko
3 promile. Pojazd został odholowany na policyjny parking.
Z kolei przed godz. 23 w Siostrzytowie patrol zauważył
motorowerzystę, którego tor jazdy mógł wskazywać, że kierujący jest po alkoholu. Przypuszczenia potwierdziły się. Badanie
alkomatem 40-letniego mieszkańca gminy Trawniki wskazało
niemal 2 promile alkoholu. W tym przypadku pojazd został zabezpieczony na posesji właściciela skutera.

Piesza potrącona na przejściu

70-letnia kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona
do szpitala. Jej rany powstały wskutek potrącenia przez auto na
przejściu dla pieszych. Jak ustalili policjanci, 69-letni kierowca
skody 8 maja przed południem potrącił 70-letnią mieszkankę
Świdnika, gdy schodziła już z przejścia. Do wypadku doszło
w Świdniku na ul. Kosynierów. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca skody był trzeźwy.
opr. R. Nowosadzki
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Pierwszy kwartał Bogdanki
LW Bogdanka opublikowała wyniki finansowe
za I kwartał 2018 roku.
Przychody Grupy LW Bogdanka spadły w tym okresie
o 14,3 proc., do 398,7 mln zł
z 465,2 mln zł przed rokiem.
Skonsolidowana EBITDA
wyniosła 127,5 mln zł zysk
operacyjny 28,5 mln zł,
a zysk netto: 23,2 mln zł.
Na osłabienie wyników
wpływ miały czynniki natury
geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na
przejściowo niższy wskaźnik

uzysku i w konsekwencji na
niższą produkcję i sprzedaż.
Z drugiej strony pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło rozliczenie ugody zawartej
pomiędzy Spółką a konsorcjum
firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni
wpływ na zysk operacyjny i
EBITDA z tego tytułu wyniósł
ok. 28,7 mln zł.
- Utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia
w minionym kwartale, były
przejściowe. Już od marca
produkcja odbywa się zgod-

nie z planem. Podtrzymujemy
tegoroczny plan wydobycia
na poziomie nie niższym niż
9 mln ton - poinformował
Artur Wasil, prezes zarządu
LW Bogdanka S.A. - Koncentrujemy się obecnie na
przygotowaniach do udostępnienia, poprzez istniejącą infrastrukturę podziemną, złoża
Ostrów, na które koncesję
wydobywczą otrzymaliśmy
w listopadzie ubiegłego roku.
Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020
roku – dodał prezes.
Produkcja węgla handlowego w okresie styczeń-

marzec 2018 roku wyniosła
blisko 2,1 mln ton wobec
2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast poziomie 2,0
mln ton, wobec 2,4 mln ton
rok wcześniej. Średni uzysk
wyniósł 56,7 proc., wobec
66,7 proc. przed rokiem.
Udział Spółki w rynku węgla energetycznego
w Polsce wyniósł po I kwartale 2018 r. 16,5 proc. Z kolei
udział w dostawach węgla do
energetyki ukształtował się na
poziomie 22,7 proc.
red
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji
mechanicznej. Z naszych
danych wynika, że kwoty zaproponowane przez oferentów są akceptowalne i niebawem procedura przetargowa
zostanie zakończona, a prace

Ruszył remont SP nr 2 w Łęcznej
Szkoła
podstawowa
nr 2 w Łęcznej przy ulicy Szkolnej 53 przechodzi
dużą modernizację.
Nie udało się wyłonić
firmy, która podjęłaby się
szerokiego zakresu remontu,
więc zadanie podzielono na
kilka mniejszych części. Oddzielnie na wymianę okien,
hydrauliki, sieci energetycznej, a w przyszłym roku
ocieplenie budynku.
Roboty energetyczne za
ponad milion złotych wykonuje firma Red Alert Paweł
Borzęcki z Lublina.
W ramach kontraktu
w całym obiekcie zostanie
wymieniona stara sieć elektryczna, a także zaplanowano

wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.
Na dachu basenu zostanie
zamontowanych 66 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,8 kWp. Energia
z paneli będzie wykorzystywana na potrzeby szkoły.
Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szkoła
przewidziano różne terminy
zakończenia robót. Od maja
do końca sierpnia 2018 r.
będą prowadzone roboty
elektryczne w części sportowej szkoły. W części dydaktycznej roboty zakończą
się 20 sierpnia 2018 r. Na
wykonanie paneli fotowoltaicznych wykonawca będzie
miał czas do końca paździer-

nika 2018 r.
Urząd jest w trakcie
rozstrzygania przetargu na
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz w ramach

Wybory samorządowe
już wkrótce. Dla większości
z nas zapewne najważniejsze, bo możemy zagłosować
na człowieka, którego znamy
przynajmniej z widzenia.
Tu głosujemy często na
sąsiada, a nie człowieka, którego widzieliśmy jedynie na
szklanym ekranie. W wyborach
wybierzemy radnych do trzech
szczebli samorządu oraz wójtów i burmistrza. Chociaż wybory jeszcze nie zostały ogłoszone, przez co nie znamy ich
dokładnego terminu, pewne jest
że odbędą się w październiku
lub listopadzie. Część kart odkryli także potencjalni kandydaci na wójtów i burmistrza.
W Łęcznej w walce o fotel
burmistrza będą liczyły się dwa
nazwiska. Obecny burmistrz

Teodor Kosiarski co prawda
mówi, że wystartuje w wyborach, ale nie precyzuje na jakie
stanowisko. – Nasza lista na
pewno wystawi doświadczonego zawodowo i dobrego kandydata. Na szczegóły jeszcze za
wcześnie – ucina Kosiarski.
To daje pole do spekulacji. Być może kandydatem
na burmistrza Łęcznej będzie
Leszek Włodarski, obecny
zastępca T. Kosiarskiego, a
wcześniej dyrektor i nauczyciel szkoły na ul. Szkolnej.
- Na razie skupiam się na dobrym wykonywaniu powierzonych mi obowiązków - mówi
Włodarski.
Konkurentem
jednego
z dwóch wcześniej wymienionych (na włodarza miasta
wystartuje tylko jeden z nich)

będzie kandydat centroprawicy
Piotr Winiarski. Kiedyś starosta
powiatu łęczyńskiego, obecnie
radny PiS w sejmiku oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego. – Na
dzień dzisiejszy nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam tym
informacjom – mówi nam P.Winiarski. Jednak jego start wydaje się przesądzony.
Dla Łęcznej będą to ciekawe wybory dające szansę
na kampanię na argumenty
i liczne spotkania.
Jeśli wierzyć mediom,
to w wyborach na burmistrza
mogą jeszcze wystartować:
Konrad Sawicki - radny ze
Świdnika oraz łęczyński radny - Mariusz Fijałkowski.
A jak wygląda to w pozostałych gminach?
W Puchaczowie ponownie wystartuje Adam Grzesiuk dotychczasowy wójt,
deklarację startu złożył także Andrzej Chabros, wójt
Ludwina. Do ponownego
startu szykuje się również
Tomasz Suryś z Milejowa
i Wiesław Pikuła z Cycowa.
Z deklaracją zwleka Dorota
Szczęsna, wójt Spiczyna.
RR

kolejnego zadania na roboty rozpoczęte.
sanitarne, w tym wymianę

Giełda wyborczych nazwisk

GK

LW Bogdanka

wyróżniona

Lubelski Węgiel „Bogdanka”S.A. otrzymała wyróżnienie
Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych
za najwyższy poziom relacji
inwestorskich skierowanych
do inwestorów indywidualnych.
Wyróżnienie
zostało
przyznane podczas dorocznej konferencji WallStreet
w Karpaczu. - Dokładamy
wszelkich starań, by zapewnić
wszystkim naszym akcjonariuszom, zarówno tym dużym, jak
i mniejszym, szeroki dostęp
do informacji i wsparcie merytoryczne. Dlatego bardzo
cieszy nas fakt, że zostaliśmy
docenieni przez inwestorów
indywidualnych – powiedział
Artur Wasil, prezes zarządu
LW Bogdanka.
Wyróżnienie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych to kolejna nagroda
doceniająca wysoki poziom
komunikacji z rynkiem LW
Bogdanka SA. W grudniu
ubiegłego roku Spółka po
dok. na str. 8

Protest krzykiem rozpaczy
dok. ze str. 1
- Mam dwoje dorosłych dzieci zmagających
się z dziecięcym porażeniem
mózgowym, a świadczenie
pielęgnacyjne dostaję tylko
na jedno w wysokości 1477
złotych. Czy to jest sprawiedliwe? Czemu traktowani
jesteśmy gorzej? – pyta pani
Dorota Karwat, która na protest do Łęcznej przyjechała z
Chełma, bo tu było najbliższe miasto w którym odbywała się pikieta.
Wtedy
zadajemy pytanie czy sejm
to dobre miejsce na protest
i czy niepełnosprawni
rozważają jego
zakończenie.
- Oni w ogóle
tam nie powinni być, rząd
powinien
zagwarantować
niepełnosprawnym zdolność
do życia, żeby nie musieli się
tego domagać – odpowiada
pani Dorota. - To już jest kres,
skoro oni muszą o to protestem
walczyć. My niepełnosprawni
nie powinniśmy się domagać
normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie, to powinno
być oczywiste, to powinno być
gwarantowane przez państwo
– mówi matka Marcina i Klaudii, rodzeństwa przekłutego do
wózków inwalidzkich.
Walczą o 500 złotych
Te pieniądze nie sprawią,
że życie stanie się godne, łatwe, ale na pewno poprawi

nikt nie ściemnia, że jest im
godnie, że przecież niektórzy
tylko leżą, to po co im te pieniądze? Tak niektórzy leżą
i potrzebują pieniędzy na
opiekę, pielęgnację, a niektórzy tak jak Adrian i Kuba
tam w sejmie, są inteligentni,
mądrzy, pięknie się wyrażają
i chce im się żyć. Jednocześnie nie wiedzą co z nimi będzie jak ich rodzice odejdą –
kontynuowała p. Agnieszka.
- Chciałabym, żebyśmy po
prostu wsparli Kubę, Adria-

jego funkcjonowanie. Państwo daje 500 złotych na małe
dzieci, my mamy dorosłe
dzieci, które jednak nadal potrzebują naszej stałej pomocy
i opieki, czemu zatem jesteśmy dyskryminowani? - Jesteśmy obywatelami drugiego
sortu – dopytują rodzice.
- Zebraliśmy się, bo chodzi nam o wsparcie osób,
które w sejmie siedzą i śpią
już ponad miesiąc i czekają,
aż władza dostrzeże, że są im
potrzebne pieniądze, wcale
niewielkie, bo 500 złotych.
Może jeśli zobaczą, że w 50
miastach, małych powiatowych miastach, podobnie jak
teraz w Łęcznej odbywają się
pikiety ludzi, którzy sądzą,
że niepełnosprawnym te pieniądze się po prostu należą,
to zacznie się mądry dialog
– mówiła inicjatorka pikiety
Agnieszka Jazgarska.
- Ja pracuję od około
20 lat z niepełnosprawnymi.
Widzę jak te osoby dorastają,
jakie mają potrzeby. Niech

politykami tylko rodzicami niepełnosprawnych dzieci – mówi
Renata Trąbka. To politycy zapomnieli po co są! Jeśli trzeba
będzie to zorganizujemy autokar i pojedziemy pod sejm
wspierać protestujących tam
w środku. Niech wiedzą, że z
nimi jesteśmy, że ich upór i wytrwałość nie poszła na marne.
Podobny protest tak jak i teraz
odbywał się i za poprzedniej
władzy. Dla protestujących nie
ma znaczenia kto rządzi, ale
w jaki sposób to robi. Zamiast
nagród dla siebie mogliby pomyśleć o niepełnosprawnych –
dodaje kobieta.
Co zrobi PiS? Jaki los
czeka niepełnosprawnych? A
może decyzja zapadnie dopiero
gdy Jarosław Kaczyński opuści
szpital i to on ogłosi dobrą nowinę i pieniądze w magiczny
sposób się znajdą? Przekonamy
się o tym już niedługo, a tymczasem niepełnosprawni nadal
śpią na sejmowych korytarzach
wierząc w lepszą zmianę.
Grzegorz Kuczyński

na i całą resztę tych rodziców
którzy tam ze łzami w oczach,
zmęczeni chcieliby już jechać
do domu. Mam taką nadzieję i jestem pewnie naiwna,
że władza jak zobaczy że w
tych małych miasteczkach są
ludzie którzy uważają, że niepełnosprawni mają rację, bo
chcą żyć godnie wykażą się
jakaś refleksją.
Jesteśmy z wami! jesteśmy z wami! jesteśmy z wami!
– skandowali uczestnicy.
Nie polityczni
- Starają się nam przykleić polityczną łatkę, tylko po
to, żeby odwrócić uwagę od
problemu. Ale my nie jesteśmy
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Bogdanka walczy o złoża „K-6 i K-7” Niemcy – prawda o energetyce
LW Bogdanka S.A. złożyła
do Ministra Środowiska wniosek
o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „K-6 i K-7”, w
obrębie projektowanego obszaru
górniczego „Cyców”. Graniczy
ono bezpośrednio z obszarem
„Puchaczów V”, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.
Zasoby operatywne objęte
Projektem
Zagospodarowania
Złoża w okresie obowiązywania
koncesji, o którą wnioskuje Spółka, czyli do 2046 roku, szacowane
są na 66 mln ton. Później Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie
koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne
60-70 mln ton. Pierwsza ściana
na złożu „K-6 i K-7” może zostać
uruchomiona w 2022 roku, przy
założeniu, że koncesja zostanie
przyznana jeszcze w tym roku.
Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację na obszarze
podzielonym na trzy rejony.
Główny znajduje się w Bogdance, a peryferyjne – w Nadrybiu
i Stefanowie.
- Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości zaledwie 500-600 m od „K-6 i K-7”.
Pozyskanie do eksploatacji tego
obszaru oznaczałoby synergie
przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki.
W opublikowanej w ubiegłym roku
strategii potwierdziliśmy nasze
zainteresowanie tym złożem jako
potencjalnym dalszym obszarem
eksploatacji, po uzyskaniu koncesji na złoże „Ostrów” – mówi
prezes Bogdanki, Artur Wasil.
- Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie w pierwszej fa-

zie 66 mln ton, czyli połowy zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy
w stanie wybrać z koncesji „K-6
i K-7” w oparciu o istniejącą infrastrukturę. W dalszym etapie,
po zakończeniu prac związanych
z udostępnieniem pionowym złoża
„Ostrów” , rozważymy budowę
szybu – informuje prezes.
Bogdanka otrzymała koncesję na złoże „Ostrów” w 2017
roku. Jego eksploatacja też jest planowana dwuetapowo. W pierwszej
fazie będzie prowadzona w oparciu
o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku.
W następnej kolejności, w latach
2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa
niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej.
Pozyskiwanie nowych zasobów operatywnych i ich podwojenie w ramach obowiązującej do
2025 roku obecnej perspektywy
strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. Po uzyskaniu
dostępu do złoża „Ostrów” zasoby spółki wzrosły o ok. 172
mln ton. Dodatkowo planowane
jest rozszerzenie zasobów pola
„Bogdanka” o ok. 33 mln ton.
W sumie firma zwiększy więc
poziom zasobów w efekcie tych
dwóch projektów z ok. 227 mln
ton obecnie do ok. 446 mln ton,
co przy wydobyciu węgla na
poziomie około 9 mln ton rocznie, oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat
(obecnie ok. 25 lat), czyli do ok.
2067 roku. Uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże „K6
i K7” wydłużyłoby pracę kopalni
o kolejne 9 lat.

Czerwona strefa ASF

18 maja 2018 r. na mocy
Decyzji Wykonawczej Komisji
(UE) 2018/745 z dnia 16 maja
2018 r. część gminy Cyców
położona na północ od drogi
wojewódzkiej nr 841 została
włączona do strefy czerwonej
(objętej ograniczeniami) dot.
Afrykańskiego Pomoru Świń.
W związku z tym 23 maja
2018 r. w budynku Urzędu
Gminy w Cycowie odbyło się
spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z gospodarzem
gminy, sołtysami, hodowcami
trzody chlewnej i zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkania omawiano m.in. zasady
obowiązujące gospodarstwa
utrzymujące trzodę chlewną w
obszarze objętym ograniczeniami.

W obrębie strefy czerwonej transport świń do innych gospodarstw albo rzeźni
możliwy jest po wystawieniu
przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia
oraz uzyskaniu decyzji po-

wiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń.
Po otrzymaniu decyzji świnie
przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa
lub rzeźni w obrębie tej strefy.
Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem
zwierzęta muszą być zbadane przez urzędowego lekarza
weterynarii. Istnieje możliwość zgromadzenia świń
przemieszczanych do rzeźni
w miejscu przeznaczonym na
skup zwierząt lub przeznaczonym na targ. Miejsce to musi
znajdować się na obszarze
objętym ograniczeniami, takie
przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia
powiatowego lekarza weterynarii po uprzednim złożeniu
wniosku
o wydanie
pozwolenia.
Środki
transportu, którymi
przewożone są zwierzęta,
po
rozładunku muszą być czyszczone i odkażane. Dokument
potwierdzający oczyszczenie
i odkażania po ostatnim transporcie zwierząt powinien być
przewożony w tym środku
transportu.

- Przyznanie kolejnej koncesji Bogdance, jednemu ze strategicznych dostawców węgla na
krajowym rynku a także jednej z
najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, byłoby korzystne z punktu widzenia interesu publicznego.
Oznaczałoby dalsze przedłużenie
żywotności kopalni, która prowadzi eksploatację przy wykorzystaniu najnowocześniejszych
technologii, z poszanowaniem
środowiska, zachowując dbałość
o racjonalne wydobycie kopalin
– powiedział prezes Artur Wasil.
W skład dokumentacji
koncesyjnej wchodzą m.in. informacje na temat sposobu zamierzonego wydobycia i stopnia
wykorzystania zasobów, projekt
zagospodarowania złoża wraz
ze wskazaniem technologii eksploatacji (zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów
na środowisko) oraz decyzja
o uwarunkowaniach środowiskowych (oparta o wykonany raport
środowiskowy). Konieczne przy
składaniu wniosku jest też przedłożenie decyzji zatwierdzającej
dokumentację geologiczną oraz
dokument potwierdzający prawo
do korzystania z tej informacji (na
podstawie umowy ze Skarbem
Państwa). Dodatkowo w skład
dokumentacji wchodzi informacja
o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapewnienie prawidłowego wykonania
prac objętych koncesją.
Kolejnym krokiem, po
uzyskaniu koncesji wydobywczej, jest podpisanie z Ministerstwem Środowiska, umowy
użytkowania górniczego.
red

Nowe elektrownie węglowe obecnie budowane są głównie w krajach azjatyckich.
Jednocześnie w latach 2015–
2017 od sieci energetycznych,
w poszczególnych krajach
świata, odłączono aż 522 elektrownie konwencjonalne.
W Niemczech ciągle czynnych jest ok. 148 elektrowni
węglowych (węgla kamiennego
i brunatnego), a do 2020r. planuje się przesunąć do strefy bezpieczeństwa
energetycznego,
„8 elektrowni węglowych”. Nowy
koalicyjny rząd niemiecki zapowiedział utworzenie specjalnej
Komisji ds. Działań na rzecz klimatu do 2050r, która ma za zadania przygotować do końca 2018r.
program „rezygnacji z wykorzystywania węgla”.
Dzisiaj w Niemczech udział
węgla brunatnego i kamiennego
w produkcji energii elektrycznej
jest spory i w 2017r. wyniósł
37%. Z odnawialnych źródeł
energii 33,1%; gazu ziemnego 13,1%; energetyki jądrowej
11,6%, z innych źródeł energii
5,2%.
Obecnie w budowie i planowaniu znajduje się 6 elektrowni
węglowych. Koncern chemiczny
Dow Chemical planuje budowę
elektrowni węgla kamiennego
o mocy 900 MW. W Niederassen
koncern energetyczny RWE planuje budowę bloku energetycznego BoaPlus (Block L) zasilanego
węglem brunatnym o mocy 1100
MW. Natomiast finalizowana
przez spółkę energetyczną Uniper,

Właściciele
gruntów
wsi Adamów, Barki, Nowy
Stręczyn, Stary Stręczyn,
Zosin i Biesiadki doczekali
się rozpoczęcia realizacji
wniosku o scalenie gruntów, o które od kilku lat
zabiegały władze gminy
Cyców i powiatu.

oraz roboty rekultywacyjne
umożliwiające ich uprawę
mechaniczną (odkrzaczanie,
W wyniku scalenia na- postępowania scaleniowego odchwaszczanie, wapnowastępuje zaprojektowanie i dróg dojazdowych do gruntów nie, plantowanie).
wytyczenie w terenie oraz
trwała stabilizacja nowych
granic działek ewidencyjnych zachowując dostosowanie ich przebiegu do
systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg trans-

elektrownia węgla kamiennego
Datteln 4 o mocy 1100 MW jest
już na ukończeniu, przechodzi
próby testowe i na przełomie lat
2018/2019 zostanie przekazana do
użytku.
Ponadto w ramach planów
rozwoju energetyki, niemieckie
koncerny węgla brunatnego, jak
Leag, Mibrag i RWE planują
uruchomić 5 odkrywek węgla
brunatnego.
Wskutek nacisku organizacji ekologicznych (gównie Greenpeace i Partii Zielonych) rząd
niemiecki zapowiada odchodzenie od energetyki węglowej,
zaś koncerny energetyczne, nie
zważając na to, budują i snują
plany budowy nowych elektrowni węglowych, a także odkrywek
węgla brunatnego.
W Niemczech rozpoczęto
proces zamykania najbardziej
szkodliwych (o wysokiej emisji
i niskiej sprawności) elektrowni węglowych. Pomimo, że
Niemcy chcą stać się prekursorem w rezygnacji z energetyki
węglowej, to życie pokazuje
jak trudny jest to problem. Na
przykład Blok 2 ciepłowni
Nord w Monachium powinien
zostać unieruchomiony do 2022
roku. Jednak jest to kosztowny
proces, już w 2017 roku miasto
Monachium wydało na ten cel
około 279 mln euro.
Ostatnio w Niemczech
uważa się, że zamiast gigantycznych elektrowni węglowych, bardziej racjonalniej
jest budować małe ciepłownie,

Scalenia gruntów w gminie Cyców

23
kwietnia
2018
r. w świetlicy wiejskiej
w Barkach i w OSP w Nowym Stręczynie odbyło się
zebranie
rozpoczynające
pierwszy etap scaleń, gdzie
odczytano
Postanowienia Starosty Łęczyńskiego
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów
na obszarze o powierzchni
ogólnej 2283,294 ha, składającym się z gruntów ww.
wsi. Jest to wielka szansa
rozwoju tych terenów. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw przyczyni
się do wzrostu konkurencyjności polskiego sektora
rolnego.

portu rolnego oraz rzeźby
terenu.
Ponadto na zgodny wniosek współwłaścicieli nieodpłatnie znosi się współwłasność nieruchomości rolnych
położonych na obszarze scalenia oraz dokonuje się podziału wspólnot gruntowych
za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do
udziału we wspólnocie.
W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w
szczególności:
• budowę lub przebudowę wydzielonych w ramach

rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
w tym urządzenie przepustów,
• korektę przebiegu
oraz poprawę parametrów
technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów,
• przystosowanie
gruntów nowo wydzielanych
działek do podjęcia na nich
racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidację zbędnych miedz i dróg

w poszczególnych dzielnicach
miast.
Niemieckie źródła polityczne podają, że do 2030
roku aż o 50% zmniejszy się
produkcja energii elektrycznej
przy wykorzystaniu węgla.
Warto jednak zauważyć, że
Niemcy bez energetyki węglowej, zaprzepaszczą dotychczasowy (dynamiczny) rozwój
gospodarczy. Nie tylko dlatego, że brak jest alternatyw, lecz
przedsiębiorstwa energetyczne
korzystają finansowo od państwa, z redukcji swoich potencjałów energetycznych.
Uważa się również, że
Niemcy potrzebowałyby w znikomym stopniu energetyki węgla
brunatnego, gdyby jeszcze wystąpił większy rozwój krajowej
energetyki wiatrowej i solarnej,
a zarazem zmniejszono by eksport energii elektrycznej.
Warto podkreślić, że dostawy krajowego węgla kamiennego do niemieckiej energetyki
zawodowej wyniosły w 2017
roku, około 3,9 mln t. Gros potrzeb pokrywane jest importem
węgla energetycznego, który
w 2017 roku wyniósł około 40
mln t. Istotny potencjał dla niemieckiej energetyki stanowi krajowy węgiel brunatny, którego
wydobycie w 2017 roku wyniosło ponad 171 milionów ton.
Źródło: Boerse – Online;
www.wallstreet-online.de; Bloomberg; BDEW; Luzerner Zeitung; Die Zeit; April 2018
Bronisław Jaworski

Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z postępowaniem scaleniowym i zagospodarowaniem
poscaleniowym, gdyż prace
te finansowane są w 100% ze
środków publicznych.
Działania prowadzone
są w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
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Pieniądze się zmarnują?
Za rok nieużytkowany
obecnie budynek starego
spichlerza miał służyć sprawowaniu dziennej opieki
nad 60 podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. I chociaż gmina
otrzymała kolejne pieniądze na inwestycję nie udało
się wciąż rozstrzygnąć przetargu na jego budowę.

Zakres przewidzianych
prac w zrujnowanym budynku jest bardzo szeroki i ma
przystosować obiekt do pełnienia nowych funkcji. Istniejąca obok spichlerza dobudówka zostanie rozebrana
i wybudowana na nowo.
Według założeń w odnowionym obiekcie znajdą się

sale zajęciowe, pracownie,
zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. Dla
bezpieczeństwa uczestników
zajęć w budynku umieszczono pokój psychologa i pielęgniarki. W nowym budynku
ŚDS znajdą się także 4 mieszkania treningowe i 2 pokoje
interwencyjne. Podopieczni
będą mieli do dyspozycji ta-

ras do odpoczynku.
Cały budynek zostanie
przystosowany do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
– będzie wyposażony min.
w windę. W ramach projektu
zostanie zakupione niezbędne
wyposażenie potrzebne do rehabilitacji i prowadzenia zajęć dla podopiecznych. Wokół

Koncert dla Mikołaja
Niewielka grupa osób
z
otwartymi
umysłami
i bardzo szeroko otwartymi portfelami wzięła udział
w charytatywnym koncercie hiphopowym granym dla
małego Mikołaja chorującego
na neuroblastomę czyli nowotwór układu nerwowego.
Historię chłopca opisywaliśmy w poprzednim numerze. 6 stycznia 2018 roku
Mikołaj po raz pierwszy źle
się poczuł. Gdy 3 dni później
gorączka nie chciała ustąpić,
trafił do szpitala. Tam po wynikach badań podejrzewano
białaczkę, ale okazało się, że
to jeszcze gorszy nowotwór-

budynku powstaną chodniki
i miejsca parkingowe.
Prace prowadzone będą
zgodnie z zatwierdzoną przez
konserwatora zabytków dokumentacją techniczną.
Gmina na remont spichlerza pozyskała 2,5 miliona
z funduszy Unii Europejskiej,
kolejne 0,5 miliona z budżetu państwa oraz z PEFRONu
540 tysięcy zł. Resztę stanowić ma wkład własny. Koszt
całkowity prac oszacowany i
został na 4,3 miliona złotych,
ale składane w przetargach
oferty były znacznie droższe.
W pierwszym przetargu wystartowała tylko jedna firma i
chciała dokonać prac za kwotę 7,67 mln zł, dlatego postępowanie zostało unieważnione. Kilka dni temu unieważniono drugie postępowanie w
tej samej sprawie. Tym razem
najtańsza z trzech ofert opiewała na blisko 5,9 mln złotych. Ratusz przymierza się
do trzeciego przetargu. Jeśli i
on (nawet po dołożeniu przez
ratusz pieniędzy) nie zostanie rozstrzygnięty inwestycja
może zostać niezrealizowana,
a środki zewnętrznie niewykorzystane.
GK
po koncercie rozpoczęła się
długa i emocjonująca licyta-

neuroblastoma, na dodatek z mutacją genu
utrudniającą leczenie.
Aby pokonać chorobę, po zakończeniu
wyczerpującego leczenia w Polsce, będzie potrzebny ostatni
etap-immunoterapia
w Niemczech. Cena
jest ogromna, dlatego
tak bardzo potrzebna
jest pomoc!
W lokalu 30-tka
gdzie z inicjatywy
Kamila Bakiery odbywał się koncert,
zagrali m.in. Imigrand, FILI- cja. Płyty, koszulki, usługi, a
PiKUKI oraz Partyhard. Tuż nawet zdjęcie z fotografem
Sławomirem szły jak ciepłe
bułeczki, a cały dochód trafiał do puszki dla Mikołaja. W ten sposób zebrano 3
710,46 zł i 20 funtów.
A co słychać u Mikołaja?
Chłopiec dwa tygodnie temu
przeszedł operację w czasie
której udało się usunąć w całości guza. Niebawem kolejny
etap leczenia: mega chemia, a
zaraz po niej przeszczep komórek macierzystych. Walcz
mały Wojowniku!!
G. Kuczyński

Sarna błąkała się po Łęcznej
Mały kozioł (samiec sarny) spacerował w czwartek
17 maja pomiędzy dworcem
autobusowym, a starostwem
w Łęcznej.
Nie bał się ludzi i wydawał się z człowiekiem oswojony, nie płoszył się na widok
i bliską obecność zaciekawionych przechodniów.
W przerwie w wędrówce
podjadał m.in. żywopłot pomiędzy starostwem, a urzędem

skarbowym, budząc niemałą dając pod samochód),ani nikomu
sensację. Internetowy film w pobliżu.
GK
z małym kozłem obejrzało
ponad 10 tysięcy osób.
Ostatecznie
zwierzę zostało
złapane i przewiezione
do
lasu, tak aby nie
zrobiło krzywdy
sobie (np. wpa-

Pamięci kpt Brońskiego „Uskoka”
dok. ze str. 1 której stracił jednego zabitego i wodowała represje komunistycz-

Kim był kpt Z. Broński ps.
„Uskok”? Jednym z bojowników
o wolność i niepodległość Polski,
zwanych dzisiaj żołnierzami wyklętymi.
Jego życiorys jest dosyć typowy. Urodził się 24 grudnia 1912
r. w Radzicu Starym gm. Ludwin,

dwu rannych, biorąc do niewoli
siedmiu Niemców.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie Zdzisław Broński uniknął aresztowania. Rozwiązał swój oddział
i deklarował nawet chęć wstąpienia do LWP. Kiedy dowie-

nych władz. 26 kwietnia 1945
zostały spalone zabudowania jego
domu rodzinnego, a 24 kwietnia
1946 został aresztowany jego ojciec Franciszek pod zarzutem pomocy synowi.
Gwoli prawdy historycznej należy też powiedzieć o mniej chwalebnych czynach podległych mu
oddziałów. Akcje patroli „Uskoka”
były bowiem wymierzone nie tylko
w funkcjonariuszy państwowych
(UB, MO), ale również w ludność
cywilną, współpracującą bądź też
sympatyzującą z nową władzą.
Przykładowo, 10 maja 1945 oddział wkroczył do Spiczyna, gdzie
zajęto remizę strażacką, w której
odbywała się zabawa, a następnie
rozstrzelano 12 osób (milicjantów,
funkcjonariuszy UB, członków
PPR, wójta i jego zastępcę). 1 maja
1947 grupa „Uskoka” rozstrzelała
członków Związku Walki Młodych, wracających z obchodów
„święta pracy” w Lubartowie.
Najgłośniejszym echem odbiła się
jednak „akcja” w Puchaczowie,
wykonana w lipcu 1947 przez oddziały: „Wiktora”, „Żelaznego” i
„Ordona”. Jej źródłem było doniesienie władzom komunistycznym
o miejscu ukrywania się 3 podkomendnych „Uskoka”, przez trójkę
mieszkańców wsi. Pomimo, że
udało się ustalić kto złożył donos,
dokonano pacyfikacji i rozstrzelano
21 mieszkańców, według wcześniej
sporządzonej listy. Nie są dzisiaj
znane szczegóły tych wydarzeń,
prawdopodobnie „Uskok” o akcji
w Puchaczowie nie wiedział i nie
dał na nią zgody. To jednak nie ma
znaczenia bo w swoim pamiętniku
(opublikowanym przez IPN) kpt
Broński napisał: „Z naszego punktu
widzenia była to robota może zbyt

dział się, że jest poszukiwany
przez komunistyczne władze,
powrócił do konspiracji. Od
sierpnia 1944 pełnił funkcję zastępcy, a następnie komendanta
I Rejonu Obwodu AK „Lubartów”. Wiosną 1945 na bazie oddziału partyzanckiego z czasów
okupacji niemieckiej odtworzył
kilkudziesięcioosobowy lotny
oddział bojowy, który wszedł w
skład struktur Zrzeszenia WiN. 1
czerwca 1945 został awansowany do stopnia porucznika czasu
wojny. Jego oddziały zaczęły
prowadzić działania przeciw
przedstawicielom komunistycznej władzy. Rozkazem z 25 maja
1946 Inspektoratu WiN „Lublin”
mianowano go komendantem OP
II w Obwodzie Lubartów i podporządkowano mu grupy partyzanckie i drużyny dywersyjne
działające na terenie Obwodu. On
sam podlegał bezpośrednio kowrócił na 12 ha gospodarstwo rol- mendantowi OP w Inspektoracie
ne rodziców. Należał do Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew”, działał w kółkach
samokształceniowych, śpiewał
w chórze kościelnym.
Zmobilizowany 14 sierpnia, kampanię wrześniową odbył
jako d-ca plutonu ckm w 50. pp
27. DP od Borów Tucholskich
aż w okolice Grudziądza, gdzie
dostał się do niewoli niemieckiej
i osadzony został w stalagu II B
w Hammerstein. Latem 1940
ochotniczo zgłosił się do pracy w
niemieckim gospodarstwie, został legendarnemu mjr. Hieronimowi krwawa, ale konieczna”. W jego
zatrudniony u bauera w okolicach Dekutowskiemu ps. „Zapora”. W opinii wieś była silnie skomunizoBydgoszczy, skąd jesienią uciekł. październiku 1946 r. oddział por. wana i zachowanie jej mieszkańW październiku 1940 r. powrócił Brońskiego opanował Łęczną, ców zasługiwało na karę.
rozbijając miejscowy posterunek
Kpt Broński rozerwał się graw rodzinne strony.
Nawiązał kontakt z Polską MO, a w grudniu tego roku wraz natem w bunkrze gdzie się ukrywał.
Organizacją Zbrojną, a po jej sca- z oddziałem Leona Taraszkiewi- Do odnalezienia go przez komunileniu z Armią Krajową jesienią cza ps. „Jastrząb” w akcji odwe- stycznych funkcjonariuszy przy1942 r. został dowódcą placówki towej spacyfikował wieś Roz- czyniła się zdrada jego byłego podAK nr XIV a w Radzicu Starym. kopaczew, znaną z lewicowych komendnego, Franciszka Kasperka
ps. „Hardy”.
Placówka wchodziła w skład I przekonań.
Działalność „Uskoka” spoopr. R. Nowosadzki
Rejonu w Obwodzie AK Lubartów Inspektoratu AK Lublin i liczyła 82 osoby. Pod koniec 1943
r. na terenie tej placówki powstał
oddział partyzancki Z. Brońskiego „Uskoka”. Liczył ok. 40 żołnierzy, a w okresie akcji „Burza”
(lipiec 1944 r.) powiększył stan
do ok. 60 żołnierzy. W połowie
maja 1944 r. oddział wszedł w
skład odtwarzanej 3. komp. VI
baonu 8. ppleg. AK.
W lipcu 1944 r. „Uskok” Sprostowanie
Podczas przygotowywania artykułu pt. „Tygodniki „Wspólnota”
wraz ze swym oddziałem został przydzielony do 27. Wo- gnębią zbiegi okoliczności” zostaliśmy wprowadzeni w błąd, co do nie
łyńskiej DP AK i przebił się uzyskania przez A. Mikulskiego odpowiedzi od Wydawnictwa Wspólz nimi w rejon Czemiernik, nota na złożoną reklamację. Taką odpowiedź jednak uzyskał, o czym,
a następnie podjął samodzielne w wyniku zbiegu różnych okoliczności, nie zostaliśmy przez niego
działania. Stoczył kilka walk w odpowiednim czasie poinformowani. Stąd też w gazecie Pojezierze
z Niemcami, m.in. w rejonie ukazała się powyższa błędna informacja.
Ludwina, stoczył potyczkę Z tego powodu przepraszamy naszych Czytelników oraz
z pododdziałem Wehrmachtu, w Wydawnictwo Wspólnota.
w rodzinie chłopskiej. Miał cztery siostry i brata. Uczęszczał do
szkoły w Spiczynie, następnie do
Gimnazjum im. Stefana Batorego
w Lublinie, którego nie ukończył.
W 1934 r. został powołany do
odbycia służby wojskowej, którą
pełnił w 23. pp we Włodzimierzu
Wołyńskim, podczas której ukończył szkołę podoficerską i uzyskał
stopień plutonowego. Po wojsku
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Air Festival w Świdniku
Już wkrótce, 9 i 10
czerwca, Świdnik będzie
gospodarzem wielkiej lotniczej imprezy – „Świdnik
Air Festiwal”.

niku grupa będzie latać w
formacji złożonej z czterech
samolotów XA-42.
W pokazach wezmą
również udział samoloty ze

Pokazy samolotów wojskowych, cywilnych, historycznych i śmigłowców.
Tysiące widzów dziennie,
wielki rozmach i unikalne
maszyny. Do Świdnika przylecą też lotnicze gwiazdy.
Wydarzenie zostało wpisane
w ministerialny kalendarz stu
imprez na 100-lecie Polskiego Lotnictwa Wojskowego.
Podczas lotniczego święta zobaczymy najlepszych pilotów i formacje akrobacyjne.
Wśród nich znajdą się, między
innymi: Łukasz Czepiela, Artur Kielak, Maria Muś, Marek
Choim, Wojciech Gawroński
i Janusz Gąsienica, grupy:
Biało-Czerwone Iskry, Zespół
Akrobacyjny „Orlik”, 3AT3,
57 - my Team, Celfast Flying
Team oraz słynny czeski zespół Flying Bulls Aerobatics
Team, należący do rodziny
lotniczej Red Bulla. To kilkakrotni zwycięzcy zawodów
światowej rangi, organizowanych przez Międzynarodową
Federację Lotniczą. W Świd-

świdnickiego aeroklubu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i firmy
Navcom. Do współorganizacji
Świdnik Air Festival dołączyli
także PZL-Świdnik i Port Lotniczy Lublin. Za lotniczą stronę imprezy odpowiada zespół
pod wodzą Mariusza Szymli
i Roberta Zawady.
40 samolotów wzbije się
w powietrze pierwszego dnia
imprezy Świdnik Air Festival.
Drugiego dnia będzie ich 38.
Zarówno 9, jak i 10 czerwca będzie można podziwiać
umiejętności m.in. znanej
czeskiej grupy akrobacyjnej
„Flying Bulls”. Przylecą też
Biało-Czerwone Iskry.
Sobotnie pokazy na trawiastym lotnisku w Świdniku rozpoczną się o godz. 14,
a zakończą tuż przed godz.
21, z dwugodzinną przerwą
(15.30–17.30). W sobotę pilot Marek Choima (członek
kadry narodowej akrobacji
samolotowej w klasie advanced) zaprezentuje efektowny

Powstanie nowa droga
Miasto podpisało z
Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych z Lublina umowę na budowę ul. Kusocińskiego.
Prace przy nowej drodze
liczącej blisko dwa kilometry
mają potrwać do października 2020 r. Nowa droga połączy wschodnią część miasta
z drogą ekspresową.

Ulica Kusocińskiego
od lat czekała na powstanie. Powiatu świdnickiego
nie było stać na jej wykonanie więc w realizację inwestycji włączyły się władze Świdnika i postanowiły sfinansować budowę.
Całkowity koszt powstania
nowej drogi wyniesie po-

nad 24 mln zł, ale inwestycja znacznie usprawni połączenie Świdnika z drogą
S17. Do tego na jej budowę
urząd miasta pozyskał fundusze unijne i to w kwocie
17 mln zł.
Nowa droga będzie mieć
ok. 2 km długości i szeroką
na 7 m jezdnię. Na całym budowanym odcinku znajdzie
się dwanaścieskrzyżowań, a u
zbiegu
al. NSZZ
S o l i darność
i ul. Modrzewskiego (już na terenie
gminy Mełgiew) powstanie
rondo. Będzie też sześć zatok autobusowych, chodnik
i ścieżka rowerowa. Ulica
będzie oświetlona i wyposażona w kanalizacje – deszczową i sanitarną oraz sieć
wodociągową.
nor

Mistrzostwa Polski w trialu rowerowym - Świdnik 2018
26 maja odbyła się
w Świdniku I Runda Pucharu
Polski w trialu rowerowym.
Jak co roku do Świdnika
przyjechali najlepsi polscy zawodnicy aby rozpocząć sezon
startowy w Polsce. Przy pięknej,
słonecznej pogodzie trialowcy
walczyli na torze Klubu Motorowego „CHAMPION” Świdnik.
Trasa składała się z 5 odcinków, które zawodnicy pokonywali 3-krotnie. Poziom trudności
był bardzo wysoki. Po zawodach
odbył się festiwal filmów trialowych, w sali kameralnej MOK.
Był to pierwszy taki pokaz w historii tego sportu w Polsce.
W niedzielę odbył się wspólny trening na trasie zawodów.
Wyniki:
W kategorii amator młodzik zwyciężył Jan Szlaga MKS Trial Ochotnica. Wśród
amator kadetów pierwszy był
Adam Szlaga - MKS Trial
Ochotnica. Wśród juniorów
wygrał Krystian Chorębała KM CHAMPION Świdnik.
Spośród seniorów najlepszy
okazał się Karol Tyszkiewicz
- Lublin. W kategorii elita
wygrał Karol Serwin - KM
CHAMPION Świdnik.

pokaz tuż po zachodzie słońca.
W niedzielę pokazy rozpoczną się o godz. 10 i potrwają
do godz. 16. Między 12.30 a
13.30 będzie przerwa związana z lotami komunikacyjnymi.
Będzie można podziwiać
najszybszego pilota, czyli Łukasza Czepiela, który występuje w Red Bull Air Race, najbardziej prestiżowych wyścigach lotniczych świata. Pilot
wystąpi w Świdniku zarówno
solo, jak też w duecie z Marią
Muś. W pokazach dynamicznych zaprezentują się śmigłowce rodem z PZL Świdnik
– Mi-2, SW-4 i Sokół.
Na najmłodszych czekać
będzie wesołe miasteczko
i kącik edukacyjny, a w nim
gry, zabawy, wycinanki i układanie puzzli. Nie zabraknie też
części gastronomicznej.

7 roku życia wejdą na wydarzenie bezpłatnie. Za wstęp
nie zapłacą również osoby
niepełnosprawne, kombatanci wojenni, seniorzy lotnictwa, żołnierze służby czynnej, funkcjonariusze Policji,
Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczej Straży Pożarnej
i Straży Miejskiej.
Bilety można nabyć od poniedziałku do niedzieli, w godz.
14.00 - 20.00, w kasie kina Lot,
a także na stronie internetowej
festiwalu
www.air-festival.
swidnik.pl/strefa-widza/bilety.
9 i 10 czerwca sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie przed
wejściem na teren imprezy.
Wejścia do strefy publiczności
będą od ul. Sportowej.
Na czas pokazów zostaną
zorganizowane dwie bezpłatne linie dowożące widzów

fot. Dan_Vojtech

Za bilet normalny, jednodniowy zapłacimy 10 zł.
Ulgowy kosztuje 5 zł i przysługuje uczniom, studentom,
emerytom i rencistom, zasłużonym dla miasta, posiadającym odznaczenia Amicus
Civitatis, honorowym dawcom krwi, posiadaczom kart
„Rodzinka 3+” oraz „Mieszkam w Świdniku, kupuję w
Świdniku”. W tej samej cenie
można kupić bilety grupowe
(min. 10 osób). Dzieci do

z Lublina, przez cały czas
trwania wydarzenia. Parking położony w sąsiedztwie
wejścia na teren wydarzenia
będzie płatny. Pozostawienie
jednego pojazdu to koszt 10
zł (dla osób niepełnosprawnych bezpłatny). Organizatorzy zapowiadają również
wyznaczenie specjalnej strefy do parkowania rowerów.
Szczegółowy program imprezy na www.e-pojezierze.
rkn
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Ostatnia niedziela

(po 1:1 z Pogonią Siedlce
i Miedzią Legnica – awans
na kolejkę przed końcem do
ekstraklasy) oraz raz uległa
w Niepołomicach miejscowej Puszczy.
Niestety wcześniejsza
seria wielu meczów bez
zwycięstwa
spowodowała, że drużyna znalazła się
w arcytrudnej sytuacji. Przed
ostatnim meczem w Katowicach z miejscowym GKS
(szóste miejsce w tabeli)
górnicy zajmują 16 miejsce,
czyli pierwsze miejsce spadkowe. Do miejsca barażowego, które zajmuje przed
ostatnia serią gier olsztyński
Stomil łęcznianie tracą jeden
punkt, zaś do pierwszego
tzw. bezpiecznego czternastego, które daje bezpośrednie utrzymanie dwa.
Drużyny na których wyniki będą spoglądali wszyscy
kibice zielono-czarnych grają jak Górnik swoje mecze
na wyjeździe. Czternasta
Pogoń Siedlce zmierzy się
w Częstochowie z miejscowych Rakowem (7 miejsce
w tabeli) zaś piętnasty Sto-

mil Olsztyn zagra w Głogowie z Chrobrym (9 miejsce
w tabeli). Piłkarze w wypowiedziach telewizyjnych mówią, że jadą do Katowic po
trzy punkty. Problem w tym,
że zapewne taki sam cel mają
drużyny Pogoni i Stomilu.
Czy ewentualne zwycięstwo
w Katowicach da górniczej
jedenastce utrzymanie czy
chociażby baraż? Przekonamy się w niedzielne popołudnie trzeciego czerwca.
Ostania kolejka rozpocznie się, podobnie jak przedostania, kwadrans przed trzynastą. Niewątpliwie będzie
to najdłuższe i najbardziej
nerwowe 90 minut dla kibiców Górnika. Trzymamy
kciuki i kibicujemy naszej
drużynie mając nadzieję, że
niedzielny obiad nie będzie
niestrawny, a Górnik utrzyma się w I lidze bez barażu i nie podzieli losu innej
górniczej jedenastki – GKS
Bełchatów, który sezon po
sezonie spadał z ekstraklasy,
a następnie z pierwszej ligi.
Dopóki piłka w grze wszystko możliwe. Do boju drużyno zielono-czarnych.
Mariusz Łagodziński

W ostatnim akordzie ligowego sezonu Górnik zmierzył
się na własnym boisku z ustępującym mistrzem drużyną Medyka Konin. Łęczyńskie złotka
mimo, że już wcześniej miały
zapewniony tytuł najlepszej
drużyny w kraju, nie odpuściły
tak prestiżowego meczu wygrywając z zespołem gości 3:2
(Gabriela Grzywińska, Emilia
Zdunek 2). W 27 meczach górniczki zdobyły 71
punktów wyprzedzając w tabeli o
9 punktów Czarnych Sosnowiec
i o 10 zespół ustępującego mistrza
Medyka Konin.
fot. Robert Kasprzak
Ich
bilans
Budowana od lat drużyna przedstawia się imponująco 23
przez trenera Mirosława Stańca a zwycięstwa, dwa remisy i tylnastępnie Piotra Mazurkiewicza ko dwie porażki. Bilans bramodgrywała coraz ważniejszą rolę kowy to 112 strzelonych goli
w żeńskiej piłce. Dawała sygnały, i 26 straconych. Daje to średnią
że z sezonu na sezon jest silniejsza ponad cztery bramki zdobyte
i przyjdzie dzień, w którym okaże na mecz. Najlepsza snajperką
się, że jest najlepsza w Polsce. Po nie tylko Górnika, ale całej ligi,
wcześniejszym wicemistrzostwie była Ewelina Kamczyk. PokoPolski, piłkarki naszego klubu nywała ona bramkarki przeciwnie spoczęły na laurach stawiając niczek 35 razy, druga w klasobie cel, być najlepsza drużyną syfikacji strzelczyń była Anna
w Polsce. Został on osiągnięty, Gawrońska z Medyka Konin.
a 27 maja na szyjach łęczyńskich Jednak była daleko za naszą
piłkarek zawisły medale z najcen- snajperką, bowiem zdobyła 19
niejszego kruszcu.
bramek. Na trzecim miejscu

w tej klasyfikacji uplasowała się
Emilia Zdunek, która znajdowała 16 razy drogę do bramki
przeciwniczek. Zespół z Łęcznej ma szansę zdobyć również
Puchar Polski. Mecz finałowy
odbędzie się w ostatni dzień
w maja w Łodzi. Przeciwnikiem
nowego Mistrza Polski będzie
nowy Wicemistrz Polski, drużyna Czarnych Sosnowiec.
Robert Kasprzak (mieszkaniec Milejowa): Od wielu lat
nasza rodzina na czele z dziećmi kibicuje piłkarkom Górnika
Łęczna. Pamiętam pierwsze
sukcesy naszych „górniczek”
w postaci kilku tytułów wicemistrzyń kraju. Teraz sięgnęły
po raz pierwszy po tytuł mistrzowski co niewątpliwie jest
największym
wydarzeniem
piłkarskim dla Łęcznej. Jeszcze 4-5 lat temu na trybunach
zasiadała ok. setka kibiców, teraz jest ich ok. tysiąca. Ostatni
niedzielny wygrany mecz, wręczenie medali i pucharu oraz
feta na zakończenie to wspaniałe niezapomniane dla nas
wszystkich przeżycie. Dzieci
z radości po każdym strzelonym
przez „górniczki” golu śpiewały i tańczyły w rytm melodii.
A na koniec pamiątkowe zdjęcia
z uśmiechniętymi i szczęśliwymi
piłkarkami. Gratulacje, jeszcze
raz wielkie gratulacje.
Mariusz Łagodziński

„Ta ostatnia niedziela, moje sny wymarzone,
szczęście tak upragnione
skończyło się” – to cytat
z piosenki znanego polskiego piosenkarza Mieczysława Foga. Piłkarze Górnika
Łęczna drugi sezon z rzędu
wystawiają nerwy swoich
kibiców na wielką próbę.
Rok temu utrzymanie
w piłkarskiej elicie rozstrzygnęło się w ostatniej kolejce.
Niestety, nie na korzyść zielono-czarnych. Przed nami
ostatnia niedziela rozgrywek
w Nice I liga. Niewątpliwie
kibice górniczej jedenastki
pragną aby sny wymarzone
się spełniły, a szczęście tak
upragnione nie skończyło
się i drużyna z grodu dzika
pozostała na zapleczu ekstraklasy.
Podsumowując pięć kolejek majowych nie można
nie zauważyć, że były one
niezwykle udane dla naszej
drużyny. W nich to odniosła dwa zwycięstwa (3:0
z Chojniczanką Chojnice,
2:1 z Rakowem Częstochowa) dwa razy zremisowała

Mistrzynie z Łęcznej
Sezon 2017/2018 przeszedł
do historii sportu w powiecie
łęczyńskim. Wcześniej mieliśmy drużynowego wicemistrza
Polski, którego zdobyli zapaśnicy GKS Górnika Łęczna,
brązowy medal przed laty w
lidze bokserskiej wywalczyła
drużyna Gwarka Łęczna. Jednak złotymi zgłoskami zapisały
się właśnie piłkarki nożne GKS
Górnika Łęczna.

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

Wygrane kickboxerów w Budapeszcie
W Budapeszcie rozegrano jeden z najważniejszych
otwartych europejskich turniejów kickboxingu - Hungarian Kickboxing World Cup. Dwudziesta czwarta edycja
węgierskiego Pucharu Świata zgromadziła ponad 1400
zawodników z 247 klubów i 37 krajów, którzy wystąpili
w niemal 2500 startów indywidualnych.
tów młodszych
do 42 kg oraz
srebro w kategorii +42 kg.
Szczególnie interesujące były półfinały stoczone
w obu kategoriach przeciwko rosyjskiemu zawodnikowi Ivanovi
Agapitovovi z
CSKA St. Petersburg, złotemu medaliście tegorocznego turnieju
Athens Challenge - pierwszy z nich
Po rocznej przerwie przegrany, drugi wygrany.
w stolicy Węgier pojawiła
się również ekipa klubowa
LKSW Dan Świdnik. Łupem
trójki podopiecznych Piotra
Bernata i Bartłomieja Daniela padły cztery krążki. Nasi
reprezentanci startowali w
klasie młodszych stopni (do
zielonego pasa). Dwukrotnie
na podium stanął Paweł Wilczopolski zdobywając brąz w
walkach pointfighting kade-

Aktywny maj oldboyów

Srebrny medal w kategorii
-50 kg pointfighting kadetek
starszych wywalczyła Oliwia
Frączyk, zaś brązowy w light-contact seniorów +85 kg
Daniel Marciszkiewicz.
Oprócz drużyny klubowej
LKSW Dan w składzie kadry
Polski również wystąpił zawodnik świdnickiego klubu
Marcin Gupta. Wracający do
startów w kickboxingu “Gufi”
nie zaliczy jednak tego startu
do udanych, gdyż pierwsze
walki w pointfighting seniorów tak w kat. -63 kg z Niemcem, jak i -69 kg z Włochem
zakończyły się przegranymi.
Paweł Wilczopolski miał
w weekend jeszcze jeden powód do radości, gdyż znalazł
się na ogłoszonej właśnie liście kadry Polski kadetów
młodszych w kickboxingu.
Wiadomość o tym dotarła do
naszego zawodnika tuż po
zdobyciu dwóch medali na
Pucharze Świata.
P. Bernat

- Uścimów 0:6, Łęczna - Ludwin 4:1, Uścimów - Ludwin
7:1, Łęczna - Ostrów L. 2:3,
Ludwin - Ostrów L. 0:4, Ostrów
L - Uścimów 1:4. Klasyfikacja
końcowa: 1. Uścimów 9 pkt,
2. Ostrów L. 6
pkt, 3. Łęczna
3 pkt, 4. Ludwin 0 pkt.
Królem
strzelców został Słowik Artur (Uścimów)
a najlepszym
bramkarzem
Mazurek Jarosław (Uścimów). Nagrodę fair play
otrzymał Bosak Stanisław
(Łęczna ). Organizatorem zawodów był wójt gminy Uścimów i LKS Wodnik Uścimów.

Na zakończenie turnieju wręczono kapitanom drużyn i wyróżnionym pamiątkowe dyplomy, puchary i statuetki.
Składy drużyn: Uścimów
(Mazurek Jarosław, Bantkowicz
Paweł, Słowik Artur, Tusiński
Adam, Huszaluk Dariusz, Duklewski Adam, Mazurek Paweł,
Skowronek Grzegorz), Ostrów
Lubelski (Henryk Gajuś, Jacak
Marcin, Kozłowski Albert, Woźniak Dariusz, Jarosław Góźdź,
Jarosław Bartkowicz, Marcin
Kozioł,), Łęczna (Kocowski
Zbigniew, Osemek Zbigniew,
Iskra Sebastian, Superson Piotr,
Mazurkiewicz Jarosław, Kowalik Mirosław, Mazurek Rafał, Bosak Stanisław), Ludwin
(Paszkiewicz Stanisław, Różycki Grzegorz, Bodzak Wiesław,
Ludwikowski Krzysztof, Stanisław Kowalczyk, Brzozowiec
Kazimierz).
M. Łagodziński

Po zaciętej walce, jednym zwycięstwie i dwóch porażkach
Oldboje Łęcznej zajęli 4 miejsce w turnieju piłkarskim drużyn
amatorskich „Mundial z marszałkiem”.
Do piłkarskiego turnie- zgłosiło się w dwóch kategoju „Mundial z marszałkiem” riach wiekowych ponad 60
drużyn amatorskich z
województwa lubelskiego. W przedostatnią niedzielę maja w
finale o wyjazd na
jeden mecz grupowy
reprezentacji Polski na
Mistrzostwach Świata,
na orliku przy Arenie

Lublin walczyły po 4 drużyny
w dwóch kategoriach wiekowych.
Ostatecznie wywalczyły
go drużyny: KIKS Biała Podlaska i Zamojskie Lwy. Skład
drużyny Oldboje Łęczna: Iskra
Sebastian, Sowa Tomasz, Borcon Dariusz, Bancerz Grzegorz, Radosław Młynarski,
Łukasz Strzelczyk, Gmurkowski Tadeusz, Jarosław Mazurkiewicz, Klimkiewicz Grzegorz, Wilkowicz Artur, Kloc
Marek, Bosak Stanisław.
M. Ł.

W pierwszą niedzielę
maja w Uścimowie odbył się
Turniej Oldbojów w piłce
nożnej im. Zenona Oniszczuka. W zawodach wzięły
udział 4 drużyny.

Mecze rozgrywane były
systemem każdy z każdym, jeden mecz trwał dwa razy po 10
minut. Wyniki meczów: Łęczna

Walczyli o mundial 2018

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

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach, wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej,
al. Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Uwaga na oszustów!

Podszywają się pod pracowników PGE i proponują zmianę umowy
Zadzwoniła do nas czytelniczka z Łęcznej i apeluje do wszystkich mieszkańców: uważajcie na oszustów
podszywających się pod
PGE i oferujących nowe
umowy na dostawy prądu,
rzekomo tańsze.

atrakcyjna, ponieważ cena
za kWh jest nieco niższa.
W samej umowie jednak kryją się niekorzystne dla klienta zapisy, czyli bardzo wysokie sumy za upomnienia
w przypadku spóźnienia się
z płatnością, wyższe opłaty

Mechanizm jest mniej
więcej taki. Do mieszkania
puka miła osoba podająca się
za pracownika PGE, po czym
prosi, by wypełnić nadesłaną
ankietę, której rzekomo nie
odesłało się im jesienią 2016
r. Jednocześnie oszuści proszą o ostatnie faktury i stwierdzają, że oferta, którą proponują, będzie tańsza i lepsza.
Nie precyzują już, że po
podpisaniu proponowanych
dokumentów klient wybiera
nowego, innego sprzedawcę
energii elektrycznej. Oferta
pozornie może wydawać się

handlowe czy dodatkowe
usługi typu ubezpieczenie
zdrowotne. Wychodzi to na
jaw dopiero po pierwszej
fakturze od nowego dostawcy. Nowe rachunki są znacznie wyższe.
– Nieuczciwa konkurencja na rynku sprzedaży
energii to zmora całej branży – stwierdził w mediach
Mariusz Majewski, rzecznik prasowy PGE Obrót.
W większości przypadków
mechanizm oszustwa działa
podobnie. – Klientów odwiedzają w domach handlowcy,

którzy namawiają do podpisania nowej umowy. Proszą np. o ostatnie faktury
i stwierdzają, że oferta, którą proponują, będzie tańsza
i lepsza. Zdarza się, że dla
uwiarygodnienia podają się
za „pracowników zakładu
energetycznego”. Albo zapewniają, że „dystrybucja
nadal będzie od PGE”. Nie
precyzując już, że po podpisaniu proponowanych dokumentów, klient wybiera
nowego, innego sprzedawcę
energii elektrycznej – wyjaśnia rzecznik.
Majewski podkreśla, że
pracownicy PGE nie odwiedzają klientów w domach,
proponując nowe umowy
albo jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji.
Dlatego, kiedy mamy
podejrzenie, że odwiedzający nas handlowcy mogą być
oszustami, możemy wezwać
policję. Każdy kto poczuje
się pokrzywdzony przez nieuczciwego sprzedawcę może
powiadomić o tym Rzecznika Praw Konsumenta albo
odpowiednią
Delegaturę
Rzecznika Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
nor

Rowerzyści ruszyli w trasy
Stowarzyszenie „Pojezierze” wykręciło 13 maja
świetny rowerowy piknik. Piękna pogoda, dobrze zaplanowana trasa i sympatyczni ludzie to przepis na sukces.
Dzięki temu 128 osób usiadło na jednoślady i przejechało
pomiędzy Łęczną, a Rogóźnem i z powrotem.

Na piknik przyjechali także goście spoza Łęcznej. Były
osoby z Chełma, Trawnik,
Świdnika, Lublina – poinfor-

ogłoszenia drobne

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 36m2, II piętro, Łęczna,
os. Samsonowicza, ul. Gwarków 2.
Cena 125 tys. zł. Tel. 503 992 661
Przyjmę ziemię z wykopu. Tel:
663 777 200.
WAKACJE w DOMU TRADYCJI LUDOWEJ (Stara Wieś,
Łęczna) w dniach 2-6 i 9-13 lipca
w godz. 10-14. Zajęcia twórcze:
glina, tkanina, drewno, farba i inne.
Zgłoszenia: tel. 508 839 175
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M6 na M3. Ul. Staszica
13/37. Tel. 691 158 101
Sprzedam posiadłość w Nadrybiu o pow. 64 arów. Działka
zabudowana przy drodze głównej. Dom murowany z piwnicą
i strychem. Obora murowana,
letnia kuchnia, stodoła i altana.
Działka ogrodzona, blisko jezior.
Obok działki pole o pow. 1,07 ha
do sprzedania. Tel. 81 75 22 610,
692 975 366
Sprzedam działkę rolną o powierzchni 1 ha, w tym 0,25 ara
łąki. We wsi Grądy, gmina Ludwin. Tel. 690 366 582
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Piasecznie gm. Ludwin o pow.
10 ar. Cena 55 tys. zł. Do negocjacji. Tel: 606 558 519
SPRZEDAM!
Działkę
rolno-budowlaną o łącznej pow.
44 arów, w tym: 23 ary - rolne,
21arów - budowlana calość w
jednym kawałku w miejscowości Wólka Łańccuchowska, tel.
kont. 503 124 995, 515 155 322
SPRZEDAM garaż z piwnicą
pod całym garażem na ul. Wojska Polskiego w Łęcznej, tel.
503 124 995
Sprzedam działkę 22ar wraz
z budynkiem mieszkalno-gospodarczym, Łuszczów Kolonia, 7km
od Łęcznej, 500m od trasy ŁęcznaLublin. Cena do uzgodnienia. Tel.
693 374 582
Sprzedam działkę budowlaną

dobrze. Policjanci przeprowadzili szkolenie z zasad bezpieczeństwa jazdy na rowerze.
Rowerzyści przejechali
łącznie nieco ponad 40 km

mował Lech Tor prezes stowa- w dobrej rodzinnej atmosferzyszenia. Nad samym jezio- rze i przy pięknej majowej
rem grochówka i kiełbaski z pogodzie.
grilla smakowały wyjątkowo
G. Kuczyński
23ar w Wesołówce, przy drodze
krajowej. Cena 1500 zł/ar. Okazja. Tel: 663 777 200.
Zatrudnię do pracy w biurze
rachunkowym w Łęcznej osobę
doskonale znającą specyfikę pracy w biurze rachunkowym, posiadającą doświadczenie w pracy
na samodzielnym stanowisku
w biurze rachunkowym oraz ze
znajomością programów Rachmistrz GT, Gratyfikant GT oraz
Płatnik. Tel kont. 81 752 34 02
Pomogę Ci szybko sprzedać twoją nieruchomość. Biuro Nieruchomości WGN. Tel. 513 686 864

LW Bogdanka
wyróżniona

dok. ze str. 3
raz 9. została zakwalifikowana przez GPW do RESPECT
Index, który obejmuje swoim
portfelem spółki z Głównego
Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami
zarządzania w zakresie ładu
korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami,
a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

