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1 października 2017 roku 
w Cycowie odbyła się uroczy-
stość obchodów 90. rocznicy 
założenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 11 maja 2019 roku 
miała w Cycowie uroczystość 
100. rocznicy działalności stra-
żaków ochotników w tej miej-
scowości. Jak to możliwe?

W 1927 roku z inicjaty-
wy Pawła Stopyra i Stanisława 
Stachowskiego, mieszkańców 

Cycowa powołano w Cyco-
wie Ochotniczą Straż Pożarną. 
Mówiły o tym wszystkie po-
siadane w gminie dokumenty. 
Tymczasem wszystko zmieniła 

kwerenda dokonana w war-
szawskich archiwach Central-
nego Muzeum Pożarnictwa. 
W „II Roczniku Związku Flo-
riańskiego” za rok 2018, pu-
blikacji wydawanej cyklicznie 
w formie sprawozdania, zna-
lazła się informacja, że wśród 
straży ogniowych na ziemiach 
byłego Królestwa Polskiego,  
w powiecie chełmskim funkcjo-
nuje jednostka z Cycowa. 

Aktualnie nie ma więcej 
wiedzy o konkretnej dacie jej 
powstania. Nie wiadomo, czy 
powstała w 1915 roku kiedy 

100 lat strażaków w Cycowie

Wprowadzenie relikwii 
św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej do kaplicy szpitalnej 
oraz wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod nowe 
skrzydło szpitala, w którym 
zostanie utworzony Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy oraz 
Oddział Rehabilitacji Sta-
cjonarnej to główne akcenty 
obchodów 10-lecia powsta-
nia szpitala. 

Obchody rozpoczęła msza 
św. w kościele św. Barbary  
w Łęcznej pod przewodnictwem 
ks. abp. Stanisława Budzika.  
W czasie mszy został poświęco-
ny sztandar SPZOZ w Łęcznej.

Na uroczystości w Powia-
towym Szpitalu im. św. Siostry 
Faustyny w Łęcznej przyje-

chali liczni goście. Byli przed-
stawiciele rządu, parlamenta-
rzyści, samorządowcy, osoby 
które szczególnie przyczyni-
ły się do powstania szpitala  
w Łęcznej oraz oczywiście pra-
cownicy placówki. Dyrektor dr 
Krzysztof Bojarski został od-
znaczony srebrnym Krzyżem 
Zasługi, wielu pracowników 
wyróżniono  złotym, srebrnym 
i brązowym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę.

Dyrektor szpitala w swo-
im wystąpieniu przypomniał 
historię powstania i funkcjono-
wania placówki – szpitala, któ-
ry uważany jest za jeden z naj-
nowocześniejszych ośrodków 
leczniczych w naszej części 

10 lat szpitala w Łęcznej

17 maja 2019 roku od-
było się spotkanie dotyczące 
odnawialnych źródeł energii. 
Łęczna, która do tej pory 
była białą plamą w powie-
cie łęczyńskim i z niechęcią 
patrzyła w stronę OZE zmie-
niła w tej kwestii politykę  
o 180 stopni. 

- Ogromne zaintereso-
wanie mieszkańców gminy 
Łęczna tylko potwierdza 
słuszność podjętej przez nas 
decyzji o przystąpieniu do 
projektu – mówi Leszek Wło-

Duże zainteresowanie OZE
darski Burmistrz Łęcznej. 
Przypominam, że proponuje-
my mieszkańcom OZE w po-
staci kolektorów słonecznych 
lub paneli fotowoltaicznych  
z 85% dofinansowaniem. 
Warunkiem przystąpienia 
jest wypełnienie i złożenie 
ankiety w Urzędzie Miejskim 

w Łęcznej do 31 maja 2019 
roku.

Ankieta wraz z prezentacją 
dostępna jest na stronie 
ratusza.

BB

W połowie maja w cen-
trum miasta zawisł baner z 
hasłem „miłość to miłość”. 
Akcję wcześniej na swoim 
profilu zapowiedział Marsz 
Równości w Lublinie.

Podobne banery poja-
wiły się w Puławach, Kuro-
wie, Włodawie, Zamościu,  
a wcześniej także w Świdni-
ku i Lublinie.

- Całe Lubelskie w tęczy 
- informują organizatorzy 
akcji. (...) Idziemy do przodu 
i nic nas nie powstrzyma.

Tęczowy baner LGBT 
pojawił się w Łęcznej

Wywieszane przez ak-
tywistów LGBT banery 
spotykają się zarówno z po-
parciem, jak i ostrą krytyką 
mieszkańców.

W internetowych ko-

mentarzach przeważają te 
o bardzo homofonicznym 
wydźwięku w tym także na-
mawiające do zniszczenia 
banera. Rzadziej pojawiają 
się wpisy osób dla których 
banner jest obojętny lub po-
zytywny.

 BB

Pojezierze: Skąd taki 
pomysł u pochodzącej  
z Łęcznej studentki IV roku 
Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie?

- Pomysł na wyjazd poja-
wił się u mnie w styczniu 2018 
roku. Początkowo dałam sobie 
czas na jego przemyślenie, a 
potem doszłam do wniosku, że 
trzeba wziąć sprawy w swoje 
ręce i zabrać się za realizację 
marzeń. W październiku 2018 
dołączyłam do fundacji Afri-
caMed - mówi nam Klaudia 
Puchlerz.

P: Gdzie pani dokładnie 
jedzie?

- Do Kenii, gdzie funda-
cja AfricaMed wspiera Szpital 
Misyjny w Chuce oraz ośro-
dek dla niepełnosprawnych 
chłopców Small Home w Chu-
ce-Kibumbu.

P: Dlaczego akurat 
Afryka?

- W Afryce jest bardzo 
ograniczony dostęp do leka-
rzy, środków diagnostycznych 
i leków. Stwierdziłam, ze 
skoro mogę zanieść chociaż 
trochę dobra, warto to zrobić. 
Chciałabym po prostu pomóc 
drugiemu człowiekowi. Do-
datkowo dla mnie jako stu-

Wyjedzie do Afryki pomagać
Klaudia ma wiedzę, a także odwagę i marzenie. Chce wy-

jechać do Afryki i pomagać w tamtejszym szpitalu i ośrodku 
dla niepełnosprawnych chłopców. Możemy ją wesprzeć.

dok. na str. 6

Czy to wojna lokalne-
go PSL z PiS? Po ósmym  
z rzędu zwycięstwie w wy-
borach samorządowych 
wójt Adam Grzesiuk wła-
śnie stracił większość w Ra-
dzie Gminy Puchaczów. 

Niedawno miał 10 na 15 
radnych, teraz grupa ta stop-
niała do siedmiu osób. Przy 
okazji doszło do zmiany 
przewodniczącego, którym 
na złość „zielonemu” wójto-
wi została liderka PiS. Jak do 
tego doszło?

Ze stronnictwa wój-
ta wyszło troje radnych  

Pęknięcie w Puchaczowie

Wójt stracił większość
i natychmiast na sesji Rady 
Gminy pojawiła się uchwa-
ła dotycząca odwołania 
przewodniczącego Karola 
Zabłotnego, jego miejsce za-
jęła odsunięta od władzy po 
samorządowych wyborach 
Urszula Hucz, kierownik 
placówki terenowej KRUS 
w Łęcznej.

Nowo powołany klub 
radnych Porozumienie i Pra-
ca bardzo szybko i precy-
zyjnie przeprowadził wraz z 
radnymi PiS operację przej-
mowania władzy w radzie  

dok. na str. 6
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KRONIKA ZDARZEŃ

Śmiertelny wypadek
Rano 11 maja doszło do tragicznego wypadku. Pomimo pro-

wadzonej na miejscu reanimacji kierującego pojazdem nie udało 
się uratować. Do wypadku doszło około godz. 6:25. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Toyota Celica 
jadąc al. Andersa w kierunku ul. Mełgiewskiej w Lublinie pod-
czas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy najprawdopodobniej 
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze 
zjechał na pas zieleni i uderzył sygnalizację świetlną oraz słup 
trakcji trolejbusowej. Następnie auto dachowało i zatrzymało 
się na ul. Kalinowszczyzna. Pomimo prowadzonej na miejscu 
reanimacji, kierujący pojazdem 35-latek z powiatu chełmskiego 
zmarł. Mężczyzna podróżował sam.
Karambol czterech pojazdów

Do wypadku drogowego na drodze krajowej nr 19 doszło 
rano w m. Niedrzwica Duża za wiaduktem. Ze wstępnych usta-
leń policjantów wynika, że 56-latek kierując samochodem cię-
żarowym marki Scania jadąc w kierunku Lublina najechał na 
tył samochodu marki Fiat. Następnie fiat zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i zderzył się z renault. W następstwie tego renault 
przemieściło się i uderzyło w samochód marki Hyundai, któ-
ry próbował włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej.  
W wyniku tego wypadku w ciężkim stanie został przetransporto-
wany do szpitala 34-latek kierujący fiatem. Do szpitala trafił także 
48-latek kierujący samochodem marki Renault.
Pijany w skradzionym aucie

Nie miał uprawnień do kierowania, ale za to posiadał ponad 
1,6 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie wsiadł za kie-
rownicę volkswagena, który ... został tego dnia skradziony. 
Policjanci Ruchu Drogowego z KMP w Lublinie zabezpieczali 
wyścig kolarski. Około godziny 13 funkcjonariusze zauważyli sa-
mochód osobowy, którego kierowca nie był w stanie zapanować 
nad właściwym  torem jazdy. Auto zatrzymano, uniemożliwiając 
kierującemu dalszą  podróż. Przeprowadzone badanie na zawartość 
alkoholu wykazało, że 32 latek miał w organizmie ponad 1,6 pro-
mila. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się ponadto, 
że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. To nie koniec 
jego problemów. Samochód, którym kierował mieszkaniec Opola 
Lubelskiego tego dnia został skradziony. Nietrzeźwy mężczyzna 
został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności, także tych związanych z kradzieżą pojazdu.

Wjechał w uliczną latarnię
53-letni mieszkaniec gm. Łęczna kierując volkswagenem ude-
rzył w latarnię. Sprawdzenie stanu trzeźwości wykazało, że 
znajdował się pod wpływem alkoholu. Ponadto posiadał zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych i jest w zainteresowaniu 
innych jednostek policji.
21 maja przypadkowi świadkowie jadąc ul. Wyszyńskiego w 
Łęcznej zauważyli jak kierujący pojazdem typu bus zbliżając 
się do ronda poruszał się z bardzo dużą prędkością, na skrzy-
żowaniu stracił panowanie nad pojazdem i swoją jazdę zakoń-
czył na latarni drogowej. Gdy świadek podszedł do 53-letniego 
kierowy volkswagena, wyczul od niego silną woń alkoholu. 
Czujni obywatele przekazali swoje spostrzeżenia łęczyńskim 
policjantom.
Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze ruchu drogo-
wego potwierdzili przypuszczenia, gdyż wstępny test urządze-
niem Alcoblow wskazał wynik pozytywny. Kierowca odmówił 
jednak dalszego poddania się badaniu stanu trzeźwości w wy-
dychanym powietrzu, została pobrana od niego krew.  Ponad-
to okazało się, że 53-letni mieszkaniec gm. Łęcznej posiadał 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz 
pozostaje w zainteresowaniu innych jednostek policji. Wkrótce 
stanie przed obliczem sądu.
Rozrabiali na meczu, trafią przed sąd

W sobotę 18 maja na stadionie w Łęcznej podczas meczu 
piłki nożnej o mistrzostwo II Ligi pomiędzy drużyną Górnika 
Łęcznej i Radomiaka Radom doszło do odpalenia rac świetlnych. 
Policjanci zatrzymali czterech kibiców w wieku 22-30 lat. 
W sobotę na stadionie w Łęcznej podczas trwania meczu przy-
jezdni kibice rozłożyli tzw. sektorówkę oraz założyli kominiar-
ki w celu uniemożliwienia identyfikacji, po czym odpalili race 
świetlne. W drugiej połowie meczu kibice Górnika Łęczna rów-
nież rozłożyli sektorówkę i odpalili race świetlne.
Policjanci szybko ustalili osoby odpowiedzialne za zakłócenie 
przebiegu imprezy. Bezpośrednio po zakończonym meczu po-
licjanci zatrzymali czterech mężczyzn. Okazali się nimi męż-
czyźni w wieku 22-30 lat. Wszyscy czterej zostali dziś dopro-
wadzeni w trybie przyśpieszonym przed oblicze sądu. 
Nietrzeźwy spowodował kolizję

W sobotę 18 maja w Milejowie nietrzeźwy kierujący do-
prowadził do zdarzenia drogowego. Mężczyzna miał prawie  
4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wkrótce odpo-
wie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. 

W sobotnie popołudnie policjanci zostali wezwani do wypadku 
drogowego w miejscowości Milejów. Jak się okazało na miej-
scu 59-letni kierujący volkswagenem wykonując manewr skrętu  
w prawo z drogi wojewódzkiej na drogę prowadzącą do sklepu 
uderzył przodem pojazdu w tył renault. Na szczęście w wyniku 
kolizji nikt nie ucierpiał. Przybyli na miejsce policjanci ruchu 
drogowego wyczuli woń alkoholu od kierującego volkswa-
genem. Został więc poddany badaniu na zawartość alkoholu  
w wydychanym powietrzu. Jak się okazało 59-letni mieszkaniec 
gminy Milejów  prowadził pojazd kompletnie pijany, mając w 
organizmie aż prawie 4 promile alkoholu.
Mężczyzna siadając w takim stanie za kierownicę samochodu 
dopuścili się przestępstwa za które grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności. Kierujący utracił prawo jazdy i będzie  odpo-
wiadać przed sądem.
Uwaga na dzikie zwierzęta na drodze

Od początku maja łęczyńscy mundurowi aż osiem razy in-
terweniowali po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniach drogo-
wych z udziałem dzikich zwierząt. 
W ostatnim czasie często dochodzi do zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt, szczególnie sarn, które nagle wybiegają wprost pod 
koła pojazdu. Łęczyńscy policjanci apelują by zachować szcze-
gólną ostrożność podczas poruszania się po leśnych drogach, za-
roślach oraz przy wodopojach. Znaki ostrzegawcze informujące  
o miejscach, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają 
drogę, powinny skłonić nas do zdjęcia nogi z gazu.
W większości przypadków kierowcy nie wiedzą jak się zachować 
w sytuacji kolizji ze zwierzęciem. Przede wszystkim należy za-
dbać o własne bezpieczeństwo, włączyć światła awaryjne i ustawić  
w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy. Po zmroku nale-
ży założyć elementy odblaskowe aby być widocznym dla innych 
użytkowników drogi. Ponadto według art. 25 Ustawy o Ochronie 
Zwierząt, kierowca, który potrącił zwierzę, musi w miarę możliwo-
ści zapewnić mu pomoc lub zawiadomić odpowiednie służby.
Zjechał do rowu i uderzył w drzewo

15 maja tuż po godzinie 11 w miejscowości Jawidz (gm. Spi-
czyn) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Przed 
południem policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie, że 
na drodze wojewódzkiej nr 829 w miejscowości Jawidz doszło do 
wypadku. Według wstępnych ustaleń, kierowca volkswagena wy-
konywał manewr skrętu w lewo, a w tym samym momencie kieru-
jący ciężarówką wraz z naczepą wykonywał manewr wyprzedzania 
volkswagena,  w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierujący po-
jazdem ciężarowym zjechał z drogi na pobocze, do rowu, a następnie 
uderzył w  drzewo. Ruch na drodze W829 był wstrzymany i został  
zorganizowany objazd przez miejscowość Rokitno jadąc od strony 
Lubartowa oraz przez Niemce od strony Spiczyna.
Nietrzeźwi kierowcy sprawcami wypadków

7 maja na terenie powiatu łęczyńskiego doszło do dwóch zda-
rzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących. Około godzi-
ny 9:30 dyżurny łęczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w Starej 
Wsi doszło do potrącenia pieszej. Z ustaleń wynika, że poruszająca 
się poboczem 54-letnia mieszkanka gminy Łęczna została potrącona 
przez kierującego pojazdem marki BMW, który uciekł z miejsca zda-
rzenia. Potrącona piesza z obrażeniami ciała została przewieziona do 
szpitala. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. W Łęcznej zatrzymali 
57-letniego kierującego pojazdem marki BMW. Mężczyzna był pija-
ny. Badanie na zawartość alkoholu wykazało w jego organizmie pra-
wie 2,5 promila alkoholu. Jak się okazało mieszkaniec gminy Kock 
nie posiada uprawnień do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany 
i trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce odpowie przed sądem. 
Nietrzeźwy kierowca był również sprawcą drugiego zdarzenia dro-
gowego na terenie powiatu łęczyńskiego. Po godzinie 18:00 w miej-
scowości Dąbrowa 59-letni mieszkaniec Lublina, kierujący pojazdem 
marki Volvo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do 
zderzenia z pojazdem ciężarowym marki Volvo. Nikt nie ucierpiał. 
Policjanci wyczuli woń alkoholu od 59-latka. Badanie na zawartość 
alkoholu w organizmie potwierdziło przypuszczenia mundurowych, 
mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu w organizmie. Męż-
czyzna siadając w takim stanie za kierownicę samochodu dopuścił 
się przestępstwa za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.  
59-latek utracił prawo jazdy i będzie odpowiadał przed sądem.
Wymusił pierwszeństwo. Trafił do szpitala.

Policjanci ustalają okoliczności wypadku drogowego do 
którego doszło 7 maja. Mieszkaniec gm. Łęczna, kierujący mo-
torowerem marki Junak podczas wykonywania manewru wyprze-
dzania doprowadził do zderzenia z toyotą. W wyniku tego zdarze-
nia do szpitala z obrażeniami został przetransportowany 31-letni 
kierujący jednośladem oraz jego 30-letnia pasażerka. Kierujący 
samochodem osobowym 48–letni mieszkaniec Lubartowa był 
trzeźwy. Zarówno on jak i dwoje przewożonych dzieci w wie-
ku 6 i 8 lat, nie odnieśli żadnych obrażeń. Od motorowerzysty,  
31-letniego mieszkańca gm. Łęczna, pobrano krew do badań. Do 
wypadku doszło na ul. Nowodworskiej w Lubartowie. 
Pseudokibice wtargnęli na stadion

5 maja łęczyńscy policjanci zatrzymali trzech pseudokibiców 
podczas zabezpieczenia meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami 
Górnika Łęcznej i Siarki Tarnobrzeg. Tuż przed meczem trzech 
mężczyzn wtargnęło bezprawnie na teren stadionu. Najpierw prze-
skoczyli ogrodzenie, a następnie zaczęli arogancko zachowywać się 
wobec pracowników służby porządkowej. Ci próbowali wyprowa-
dzić z terenu stadionu bojowo nastawionych pseudokibiców, jednak 
mężczyźni byli agresywni i naruszyli ich nietykalność cielesną. 
Na miejscu interweniowali łęczyńscy policjanci, którzy zatrzymali 
pseudokibiców. W trakcie zatrzymania agresorzy znieważyli funk-
cjonariuszy. Trzej mieszkańcy Łęcznej w wieku od 30 do 36 lat tra-
fili do sądu i usłyszeli zarzuty.

Znaleziono handlowe ilości narkotyków
16 maja kryminalni odnaleźli w domu 30-letniego mieszkańca 

Świdnika ponad 60 sztuk tabletek ecstasy i ponad 200 porcji 
amfetaminy. Świdniccy policjanci ustalili, że mężczyzna może 
być w posiadaniu środków odurzających. Przeszukali mieszkanie 
zajmowane przez mężczyznę. Do czynności użyto również psa 
służbowego wyspecjalizowanego do szukania narkotyków. W toku 
przeszukania odnaleźli w domu 64 sztuk tabletek ecstasy oraz ponad 
200 porcji dilerskich amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany 
i trafił do policyjnego aresztu. 17 maja został doprowadzony 
do Prokuratury Rejonowej w Świdniku. O dalszym jego losie 
zadecyduje sąd. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Śmiertelny wypadek na obwodnicy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło rano 4 maja na 
drodze krajowej S12. W wyniku zdarzenia trzy osoby z obrażeniami 
zostały przewiezione do szpitali. Pasażer pojazdu zmarł w szpitalu.
Po godz 8 dyżurny świdnickiej policji został powiadomiony  
o zdarzeniu drogowym na drodze S12 przed węzłem Mełgiewska. 
Jak ustalili policjanci 26-letnia kierująca pojazdem marki Opel Astra 
jadąc drogą krajową w kierunku Warszawy straciła panowanie nad 
pojazdem i uderzyła w bariery. Kobieta podróżowała z mężem 
oraz 7-letnim dzieckiem. Wszyscy zostali przetransportowani do 
szpitali. Niestety 34-letniego mężczyzny nie udało się uratować. 
Przewoził w aucie narkotyki

Policjanci 1 maja zatrzymali do kontroli drogowej pojazd 
marki Skoda. W samochodzie znaleźli środki odurzające. 
Dodatkowo podczas sprawdzania pasażerów pojazdu okazało 
się, że jeden z nich jest poszukiwany.
Po godzinie 16 w Piaskach świdniccy policjanci zatrzymali do kon-
troli skodę, bowiem w stosunku do kierowcy mieli przypuszcze-
nia, że może posiadać środki odurzające. Przypuszczenia okazały 
się słuszne. Mundurowi znaleźli u 32-latka blisko 60g amfetaminy 
oraz kilka porcji suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany 
i osadzony w policyjnym areszcie. W kontrolowanym pojeździe 
poza kierującym znajdowało się trzech pasażerów. Podczas spraw-
dzania ich tożsamości okazało się, że jeden z nich, 39-letni brat 
kierującego, jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Kra-
snymstawie do ustalenie miejsca pobytu.

opr. R. Nowosadzki



3www.facebook.com/gazetapojezierze

WORKOWANY
ORAZ LUZ
+DOWÓZ!

Jaszczów 383
21-020 MIlejów

(obok stacji kolejowej)

pn.-pt.
8:00-16:00
www.kwadro.net.pl

Rada nadzorcza Lubel-
skiego Węgla Bogdanka powo-
łała zarząd spółki na nową ka-
dencję, z dniem następującym 
po dniu odbycia zwyczajnego 
walnego zgromadzenia spółki 
zatwierdzającego sprawozda-
nie finansowe za rok obrotowy 
2018 - podała spółka. 

Zarząd powołany został  
w składzie: Artur Wasil - pre-
zes, Artur Wasilewski - zastęp-
ca prezesa ds. ekonomiczno-
finansowych, Adam Partyka 
- zastępca prezesa ds. pracow-
niczych i społecznych, Da-
riusz Dumkiewicz - zastępca 
prezesa ds. rozwoju.

LW Bogdanka na koniec 
2018 r. miała 14,8% udzia-
łu w rynku węgla kamienne-
go w Polsce; 18,7% udziałów  
w rynku węgla energetycznego 

w Polsce i 24,7% w rynku węgla 
sprzedanego do energetyki za-
wodowej. W 2019 roku Lubelski 
Węgiel Bogdanka zamierza wy-
dobyć 9,4 mln ton węgla. Spółka 
prowadzi także przygotowania 
do udostępnienia złoża Ostrów. 

Od października 2015 r. 
LW Bogdanka należy do grupy 
kapitałowej Enei. Spółka jest 
notowana na GPW od 2009 r. 

red

Artur Wasil pozostaje prezesem

Posadzeniem młodych 
dębów przed jednostkami 
policji lubelskiego garnizonu 
uczczono kilka dni temu 100-
rocznicę powstania policji.

Jubileusz, jakim jest w tym 
roku 100 rocznica powołania 
Policji Państwowej, świętowa-

Dąb i kapsuła czasu
ny jest na wiele sposobów, m.in. 
zbiórką 100 litrów krwi.

Policjanci z Łęcznej 
przed swoją komendą posa-
dzili dąb, a dodatkowo zako-
pali kapsułę czasu zawierają-
cą policyjne gadżety.

BB

- Jak długo istniejecie na rynku?
Doświadczenie w branży jubilerskiej zdoby-

waliśmy na przestrzeni ponad 30 lat i cieszymy się 
uznaniem w wielu miastach wojewodztwa Lubel-
skiego. Nasze salony znajdują się między innymi 
w Świdniku, Lubartowie, Międzyrzecu Podlaskim, 
Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim. Obecnie 
mamy zaszczyt zaistnieć na rynku łęczyńskim. 

- Co wyróżnia firmę na tle innych marek?
- Zdecydowanie wyróżnia nas to, że wymaga-

jący klienci mogą u nas znależć pomoc w tworze-
niu wymarzonej biżuterii. Technologia wydruku 
3D daje nam taką możliwość. 

W naszym salonie można kupić zarówno bi-
żuterię klasyczną ale również kolekcje z najnow-
szych trendów modowych.  

- W jaki sposób chcecie przekonać do siebie 
mieszkańców Łęcznej i okolic?

- Stawiamy na miłą i profesjonalną obsługę. 
Wykonujemy biżutertię według koncepcji klienta. 
Zatrudniamy mistrzów sztuki jubilerskiej do wy-
konywania najwyższej jakości obrączek. Docenia-
my naszych stałych klientów stosując programy 
lojalnościowe.

Ponadto, oferujemy pierścionki zaręczynowe z 
brylantami w bardzo korzystnych cenach. 

- Na jakie dodatkowe usługi mogą liczyć 
wasi klienci?

- Dopełnieniem naszej oferty są wykonywane 
przez nas usługi jubilerskie oraz skup złota. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu :)

Ostatnio dużo mówi się o otwarciu no-
wego salonu jubilerskiego w Łęcznej. 
Jest to jeden z punktów marki Grazzio, 
zlokalizowany przy Al. Jana Pawła II 98  
– na DEPTAKU.

w Puchaczowie. Było to 
dość zaskakujące posunięcie, 
bo w niedawnej przeszłości 
większość radnych współ-
pracowała z wójtem Ada-
mem Grzesiukiem. I chociaż 

wójt Adam Grzesiuk stara się 
robić dobrą minę do złej gry 
i bagatelizować całą sytu-
ację, tłumacząc w lokalnych 
mediach, że nic takiego się 
przecież nie stało, to jednak 
stracił on większość w radzie 

jednej z najbogatszych 
gminy w kraju.

Wójt stracił komfort 
pracy. Nie będzie mógł już 
narzucać kierunków w ja-
kich będzie szła praca rady, 
a prawdopodobnie zostanie 
zmuszony do wielu kom-
promisów i ustępstw. 

Będziemy się temu 
procesowi przyglądać  
z uwagą.

BB

Wójt stracił większość
dok. ze str. 1Zakończyły się prace na 

basenie w Łęcznej. 
Jeszcze w maju odbędzie 

się napełnienie wodą i próby 

oraz dopuszczenie obiektu do 
użytkowania. Jeśli wszystko 
odbędzie się zgodnie z planem, 

od czerwca basen powinien być 
do dyspozycji mieszkańców.

Trwającą kilka miesięcy 
przebudowę realizowały rów-

nocześnie dwie firmy. 
Jedna z nich prowa-
dziła roboty typowo 
budowlane, a druga 
wykonywała specja-
listyczne prace zwią-
zane z technologią 
uzdatniania wody ba-
senowej oraz moder-
nizacją niecki basenu. 

Łączny koszt 
przebudowy jedynego w powie-
cie łęczyńskim basenu to prawie 
2 mln zł.                                GK

Przebudowa basenu na finiszu

W sobotę 18 maja 2019 
r. odbył się II Pieszy Rajd 
Pamięci kpt. Zdzisława Broń-
skiego ps. „Uskok”. Uczestni-
cy mieli do pokonania około 
15-kilometrową trasę, wiodą-
cą z Łęcznej do Zawieprzyc.

Mimo wiszącego w powietrzu 
deszczu około 60 śmiałków poja-
wiło się w sobotę na zbiórce przed 
UM w Łęcznej. Powitali ich bur-
mistrz Łęcznej oraz wicestarosta. 
Uformowana piesza kolumna wy-
ruszyła w kierunku Nowogrodu. 

Pierwszym przystankiem 
na trasie był odsłonięty w 2006 r. 
pomnik upamiętniający kpt. Broń-
skiego. Stoi on w miejscu, gdzie 
znajdował się schron, w którym 
„Uskok” 21 maja 1949 r., podczas 
obławy MO, UB, KBW, nie mając 
możliwości ucieczki, rozerwał się 
granatem. Po złożeniu kwiatów  
i zniczy oraz zmówieniu modlitwy, 
uczestnicy wysłuchali krótkiej pre-
lekcji Pawła Skroka – pracownika 
lubelskiego oddziału IPN. 

Kolejnym przystankiem na 
trasie rajdu był cmentarz w Ki-
janach, na którym znajduje się 
symboliczny obelisk poświęcony 
„Uskokowi” oraz kilka mogił in-
nych partyzantów walczących z ko-
munistyczną władzą. Przemysław 
Bara z Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 1. Pułku Legii Nadwiślań-
skiego Ziemi Lubelskiej NSZ przy-
bliżył uczestnikom wydarzenia, 
jakie miały miejscu 18 maja 1947 r.  
Właśnie wte-
dy pod Za-
wieprzycami 
jeden z patroli 
„ U s k o k a ” , 
dowodzony 
przez st. sierż. 
Wa l e n t e g o 

Waśkowicza, stoczył ciężki bój z 
komunistami. Na cmentarzu poja-
wił się nieoczekiwany gość – ppłk 
Marian Pawełczak ps. „Morwa”, 
żołnierz legendarnego mjr „Zapo-
ry”. Mający 94 lata weteran zrela-
cjonował kilka wydarzeń z czasów 
wojny i okresu po jej zakończeniu.

Z Kijan do Zawieprzyc 
uczestnicy podążali malowniczy-
mi, nadwieprzańskimi łąkami. 
Walory widokowe były warte pod-
jętego wysiłku. Na zakończenie  
w Zawieprzycach odbył się piknik 
patriotyczny. O „Uskoku” opowia-
dał jego syn Adam Broński. Każdy 
z uczestników miał również moż-
liwość otrzymania specjalnej bro-
szury o kpt. Brońskim, przygoto-
wanej przez lubelski IPN z okazji 
70. rocznicy jego śmierci.  

Na uczestników czekała go-
rąca grochówka, bigos i kiełbaski 
w ogniska. Swoje stanowiska wy-
stawiła wspomniana grupa rekon-
strukcyjna oraz 2. lubelska BOT. 
Swoje maszyny zaprezentowali 
członkowie Stowarzyszenia Moto-
cyklowego Partia, a pneumatyczną 
strzelnicę zapewniło Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” z Lublina. 
Stowarzyszenie Chorągiew Zam-
ku w Zawieprzycach umożliwiło 
zwiedzanie muzeum. 

W tegorocznej edycji rajdu 
co najmniej połowę uczestników 
stanowili przyjezdni z całej Lu-
belszczyzny, a nawet z Tarnobrze-
ga i Łodzi.                           GK

Marsz w 70. rocznicę 
śmierci Uskoka
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władze rosyjskie po wybuchu 
I wojny światowej zgodziły się 
wreszcie na powołanie w Kró-
lestwie Polskim Towarzystwa 
Świętego Floriana. A może  
w 1916 roku kiedy Niemcy 
po zajęciu części zaboru ro-
syjskiego w tym z Warsza-
wą, zgodzili się na powołanie 

Związku Floriańskiego. Wte-
dy nastąpił szybki rozwój tere-
nowych grup strażaków ochot-
ników. O ile na początku 1917 
roku należało do Związku Flo-
riańskiego tylko 169 straży, to 
już w połowie roku 1918 było 
ich 450. Wśród nich na pewno 
była ta z Cycowa. Strażacy w 
Cycowie mogli jednak rów-
nie dobrze działać wcześniej, 
należeć na przykład do jednej 
z 508 straży które już w 1912 
roku działały w Królestwie 
Polskim. Tuż przed wojną 
liczba ta zwiększyła się do 
562. Kiedy tak naprawdę w 

Cycowie zaczęli działać stra-
żacy ochotnicy wymaga ciągle 
zbadania.

Dzisiaj wiadomo, 
że działali w 1918 roku,  
a w 1927 roku zakładali od nowa, 
już Ochotniczą Straż Pożarną.  
I mieli pod górkę. Brakowało 
im wszystkiego. W realiach  
II RP na sprzęt, mundury czy 

p o m i e s z -
c z e n i e , 
by dostać 
p i en iądze 
z gminy, 
trzeba było 
p o s i a d a ć 
w k ł a d 
w ł a s n y  
w wysoko-
ści 50 proc. 
J e d n o s t k i 

administracji terenowej nie 
posiadały zbyt wiele pieniędzy  
w tym także na bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców. Jednym 
ze sposobów było organizowa-
nie zbiórek publicznych i inne 
formy, aby sprostać postawio-
nym sobie celom.

Funkcjonowanie stra-
żaków ochotników w II RP 
miało swoje wzloty i upadki. 
Ostatecznie w chwili wybu-
chu II wojny światowej cy-
cowscy strażacy dysponowali 
wozem konnym do transportu 
sprzętu, pompą ręczną i kilko-
ma odcinkami węży i innymi 

niezbędnymi akcesoriami.  
W okresie okupacji hitle-
rowskiej działania OSP były 
bardzo ograniczone. Niemcy 
wprawdzie sprowadzili samo-
chód „Batford”, ale zaangażo-
wanie społeczne zmalało. Po 

wojnie ten wyeksploatowany 
samochód przeznaczono na 
złom, wrócono do konnego 
zaprzęgu, sporadycznie po-
siłkując  się różnym sprzętem 
nawet samochodami użytko-
wanymi przez GS.

Nowe otwarcie nastąpiło 
w 1955 roku, kiedy wybrano 
nowy zarząd, a prezesem zo-
stał Eugeniusz Żybura. Wtedy 
to KP PSP  w Chełmie przy-
dzieliła strażakom samochód 
Star 20 i motopompę. Póź-
niej rozpoczęto budowę no-
wej remizy z prawdziwego 
zdarzenia. Budynek, dzięki 
ogromnemu zaangażowa-
niu ówczesnych ochotników, 
oddano do użytku w 1980 
roku. W 1995 roku OSP Cy-
ców włączono do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśni-

dok. ze str. 1

czego, a w 1998 roku podczas 
uroczystości 70. rocznicy 
powstania OSP, przekazano 
strażakom samochód Żuk  
i sprzęt pożarniczy. Po 2002 
roku nastąpił dalszy rozwój 
jednostki, a dzięki własnej 

pracy dokonano wiele remon-
tów i modernizacji budynku. 
Został zakupiony nowy sprzęt 
i samochody. Dzisiaj strażacy 
dysponują pięcioma samocho-
dami. Mają ciężki samochód 
bojowy SCANIA zakupiony 
przez gminę przy udziale środ-
ków z funduszy centralnych 
i wojewódzkich, Magirus  
i Volkswagen do ratownictwa 
drogowego wraz z niezbęd-
nym osprzętem. Ponadto lek-
ki samochód Lublin i Star 200 
do rożnych transportów. Cy-
cowska jednostka uczestniczy 
w ponad 95 proc. akcji ratow-
niczo-gaśniczych na terenie 
gminy i ościennych. 11 maja 
odznaczono sztandar jednost-
ki i wręczono odznaczenia 
strażakom.

R. Nowosadzki

100 lat strażaków w Cycowie Konstytucja 3 maja 
uchwalona została Ustawą 
Rządową dnia 3 maja 1791 
roku regulującą ustrój 
prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. 

Przyjmuje się, że Kon-
stytucja 3 maja była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie 
po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 r. nowoczesną, spisaną 
konstytucją. Tradycyjnie, jak 
co roku społeczność gminy 
Cyców oddała hołd twórcom 
wymienionego wyżej aktu 
prawnego.

Po uroczystej mszy świę-
tej w koście-
le parafial-
nym delega-
cje złożyły 
kwiaty pod 
pomnikiem 
w Cycowie.  
Swój hołd 
wyraziły za-
rząd Związ-
ku Emery-
tów, Ren-

228. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

cistów i Inwalidów, zarząd 
Koła Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, dyrekcja 
Zespołu Szkół im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich, przed-
stawiciele Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Cycowie, 
Gminnego Domu Kultury  
i Biblioteki Publicznej oraz 
kierownictwo i radni gminy 
Cyców. 

Obchody uświetniły 
poczty sztandarowe oraz 
warta honorowa, którą zacią-
gnęli harcerze z drużyny przy 
Zespole Szkół w Cycowie.

UG Cyców

Według danych Eu-
rostatu, Unia Europej-
ska (UE-28) zmniejszyła  
w 2018, w porównaniu do 
2017 roku, emisję dwu-
tlenku węgla (pochodzące-
go ze spalania węgla, gazu 
ziemnego i ropy naftowej), 
o 2,5 %. 

Zdecydowana więk-
szość, bo 20 państw człon-
kowskich, zmniejszała swoje 
emisje dwutlenku węgla w 
minionym roku. Osiem kra-
jów jednak je zwiększało.

Pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej (UE-28) wystę-
pują znaczne różnice w emi-
sji. Podczas gdy emisja CO2 
w Irlandii, Bułgarii i Portu-
galii zmniejszyła się o około 
7 do 9%, to w innych krajach 
znacznie wzrosła. Jednak 
udział emisji CO2 Bułgarii  
i Portugalii w globalnej emisji 
CO2 UE wynosi około 1%. 

Eurostat do swoich wy-
liczeń dodaje informacje, kto 
zredukował swoje emisje, 
a kto je zwiększył. Przyj-
rzyjmy się, zatem pierwszej 
dziesiątce największych emi-
tentów dwutlenku węgla:
1. Niemcy 22% (EU 100% 
zanieczyszczeń) oraz reduk-
cja między 2017 a 2018 na 
poziomie - 5,4%
2. Wielka Brytania 11,4% / 
-0,3%

3. Polska 10,3% / +3,5% 
(plus oznacza, że poziom 
emisji wzrósł)
4. Francja 10% / -3,5%
5. Włochy 10% / -3,5%
6. Hiszpania 7,7% / -3,2%
7. Holandia 7,7% / -4,5%
8. Czechy 3% / -0,1%
9. Belgia 2,4% / -0,3%
10. Rumunia 2,2% / -0,3%.

Największy przyrost 
emisji CO2 odnotowano na 
Łotwie (8,5%), następnie 
na Malcie (6,7%), w Esto-
nii (4,5%) i Luksemburgu 
(3,7%). Wzrost emisji odno-
towano również na Słowacji 
(2,4%) w Finlandii ( 1,9%) 
oraz na Litwie (0,6%). 

Wprawdzie w Niem-
czech emisja CO2 zmniej-
szyła się prawie o 5,4%, 
jednakże udział tego kraju w 
emisji CO2 w UE wynosi aż 
22,5%. Natomiast emisja CO2 
w Polsce wzrosła o 3,5%, 
a udział Polski w globalnej 
emisji CO2 UE wynosi oko-
ło 10,3%. Większy od Polski 
udział w globalnych emisjach 

CO2 mają Wielka Brytania  
i Niemcy, a około 10% Wło-
chy i Francja. Pomimo, że 
wzrósł poziom emisji, na 
Łotwie, Malcie, w Estonii, 
Luksemburgu, Słowacji, 
Finlandii i na Litwie, to ich 
łączny udział w europejskich 
emisjach, stanowi 30% tego, 
co Polski.

Unia Europejska naciska 
na kraje członkowskie, aby 
znacząco zredukowały emisje 
gazów cieplarnianych w latach 
2020r. – 2030r., co przyczyni 
się do wywiązania się UE  
z paryskiego porozumienia 
klimatycznego. Emisje CO2 
są głównym czynnikiem przy-

czyniającym 
się do global-
nego ocieple-
nia i stanowią 
około 80% 
w s z y s t k i c h 
emisji gazów 
c i e p l a r n i a -
nych w UE. 

Wpływają na nie czynniki ta-
kie jak warunki klimatyczne, 
wzrost gospodarczy, liczba 
ludności, transport i działal-
ność przemysłowa.

Źródło: DPA; Wirtscha-
ftsWoche; Handelsblatt On-
line; Eurostat; Frankfurter 
Allgemeine Zeitung; maj 
2019r.

Bronisław Jaworski

Spadek emisji dwutlenku węgla w UE
Wystawa  plenerowa 

„Podziemny świat” ekspono-
wana będzie od 15 czerwca 
do 15 września  na pl. T. Ko-
ściuszki (przy  fontannach)  
w Łęcznej. 

Na ekspozycję złoży się 
30 plansz z unikalnymi foto-
grafiami kopalni „Bogdanka”, 
wykonanymi ponad 900 m pod 
ziemią. Autorem zdjęć jest fo-
tografik Eliasz Wac.

Bogdanka była przed laty 
jedną z setek małych wsi na Lu-
belszczyźnie. Gdyby nie plany 
budowy Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego, nigdy pewnie nie 
stałaby się miejscowością w 
której funkcjonuje nowoczesny 
zakład przemysłowy. 

Kiedy to w 1975 roku wbi-
jano pierwszą łopatę pod nową 
kopalnię, realizując w ten spo-
sób marzenie lwowskiego pro-
fesora Jana Samsonowicza, w 
planach była budowa całego 
Zagłębia - aż siedmiu kopalń 
i centralnego zakładu wzbo-
gacania węgla. Nic z tego nie 

wyszło ale dzięki determinacji 
ówczesnej załogi, walczącej 
o swoje miejsca pracy, a tak-
że przemyślanym decyzjom 
kadry zarządzającej udało się 
uratować jedyną kopalnię. Wy-

korzystano udoskonaloną tech-
nikę kombajnową, sięgnięto po 
technologię strugową – na taką 
skalę Bogdanka zrobiła to jako 
pierwsza nie tylko w Polsce, 
ale także w Europie. 

Współczesna kopalnia  
w Bogdance może fascyno-

Podziemny świat – plenerowa wystawa
wać nie tylko samych górników 
ale również ludzi, którzy nigdy 
nie zjechali szolą kilkaset me-
trów poniżej powierzchni. Dla 
górników ta podziemna, ale  
i powierzchniowa nowoczesna 
infrastruktura to codzienność, 
miejsce pracy. Dla wszystkich in-
nych to tajemniczy świat długich, 
ciemnych korytarzy, pełnych nie-
samowitych konstrukcji, urządzeń, 
maszyn. To niby „poplątane” na 
pierwszy rzut oka ramiona estakad, 
a także strzeliste wieże szybowe. 

Eliasz Wac, zdolny fotograf, 
na co dzień pracownik kopalni, 
ma ten dar, że w kadrach swoich 
fotografii potrafi utrwalić magię 
Bogdanki. Przybliżyć i zacieka-
wić każdego – górnika i przed-
stawicieli innych zawodów. Jak 
bardzo, każdy będzie mógł się 
przekonać w czerwcu.

Wystawę zobaczymy dzięki 
finansowemu wsparciu Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” SA, 
a organizatorem ekspozycji jest 
Centrum Kultury w Łęcznej. 

fot. E. Wac, t. nor



5www.facebook.com/gazetapojezierze

Jak już informowaliśmy 
cały projekt ma wartość 15,98 
mln zł zł, w tym dotacja z Unii 
Europejskiej to 10 mln zł, a z 
budżetu państwa wsparcie o po-
nad 1,3 mln zł. Kanalizacyjno-
wodociągowa część inwestycji 
kosztuje ponad 1,9 mln złotych. 
– Budowę nowych odcinków ka-
nalizacji sanitarnej zaplanowa-
no z uwagi na jej brak w części 
Starego Miasta. Aktualnie ście-
ki z posesji, na których brak jest 
kanalizacji odprowadzane są 
do szamb wybudowanych około 
30 lat temu. Jakość materia-
łów oraz ówczesne technologie 
nie gwarantują powstrzymania 
przesiąkania ścieków do gruntu 

– mówi Grzegorz Kuczyński, 
rzecznik prasowy miasta.

Wymieniona zosta-
nie także sieć wodociągowa  
i przyłącza wybudowane  
w latach 70-tych ubiegłego 

wieku. Rury z żeliwa, stali 
czy azbestocementu dobiegają 
kresu żywotności, zwiększa-
jąc ryzyko poważnych awarii 
sieci wodociągowej. W tej 

sytuacji inwestycja przynie-
sie mieszkańcom Starego 
Miasta bardzo wymierne ko-
rzyści. Zmniejszy się ryzy-
ko zanieczyszczenia gruntu  
i wody przez ścieki wypływa-
jące z nieszczelnych szamb, 
ale także poprawi się jakość 
dostarczanej wody. Wymia-
na sieci będzie realizowana  
w obrębie ulic: Rynek II, Par-
tyzancka, Spółdzielcza, Boż-
nicza, Północna, 11 Listopada, 
Krótka, Kościuszki, Nowoko-
ścielna, Lubelska. Nadzór nad 
inwestycją sprawuje Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej „Łęcz-
na” Sp. z o.o.

To jednak dopiero począ-
tek całej inwestycji w ramach 
wspomnianego projektu. Prze-
strzeń publiczna o powierzchni 
ponad 4 ha ograniczona od za-
chodu ulicą Rynek III, od połu-

dnia ul. Plac 
K a n a ł o w y, 
od wschodu 
ul. Lubelską, 
a od północy 
skarpą nad 
Świnką zosta-
nie poddana 
gruntownej 
rewitalizacji.

W latach 2020 i 2021 
zacznie się odbudowa kamie-
nic, w których znajdzie się 12 
lokali mieszkalnych i Cen-
trum Działań Społecznych. 

Powstanie ono w zachodniej 
pierzei wielofunkcyjnego bu-
dynku, w miejsce istniejącej 
obecnie zabudowy. W no-
wym budynku zaprojektowa-
no część mieszkalną, część 
usługową, wielofunkcyjny 
hol główny oraz Miejską Bi-
bliotekę Publiczną składającą 
się z czytelni dla dorosłych  
i dzieci oraz mediateki. Swo-
je miejsce w obiekcie znaj-
dzie też Centrum Społeczno-
ści Lokalnej oraz archiwum 
miejskie. Wokół budynku 
zaprojektowano parking 
oraz przestrzeń publiczną  
z niewielkim skwerem. Od-
tworzenie kamienic ma się 
zakończyć w 2021 roku. Nad 
ul. Lubelską powstanie ilu-
minowana kładka o długo-
ści 78 metrów, która posłu-
ży pieszym i rowerzystom.  
W otoczeniu kładki powsta-
nie skwer, przebudowany 
będzie Rynek II, z nowymi 
ciągami komunikacyjnymi 
wokół placu.

W latach 2021-2022 
będą przeprowadzone prace 
mające na celu przebudowę 
Rynku II wraz z przyległym 
terenem. Powstanie nowa 
płyta rynku przystosowana 
do organizowania festynów, 
koncertów i imprez okolicz-
nościowych, a także ciągi 
piesze oraz nowe ulice. Dzia-
łania związane z przygoto-
waniem projektu trwały od 
2014 roku. Obejmowały min. 
konsultacje społeczne przy 
szerokim udziale mieszkań-
ców. Dokumentacja technicz-
na na przebudowę Rynku II i 
odtworzenie kamienic została 
dofinansowana z tzw. Fundu-
szy Norweskich.

Zaplanowane do reali-
zacji w latach 2019-2022 
przedsięwzięcia są kontynu-
acją projektu realizowane-
go na Rynku I i Rynku III.  
W ramach przebudowy Ryn-
ku I gruntownie odnowiono 
ratusz, wybrukowano plac, 
powstały fontanny. Odre-
montowano budynek Urzędu 
Stanu Cywilnego, na tyłach 
posadzono ogród różany, oraz 
powstał nowoczesny szalet. 
Oprócz odnowienia ulic i 
chodników,  przebudowano 
też media podziemne. Grun-
townie odrestaurowano także 
narożną kamienicę, oddając 
łęcznianom mieszkania ko-
munalne.

Na Rynku III zmoderni-
zowano 5 budynków wielo-
rodzinnych, przebudowano 
kanalizację deszczową, układ 
komunikacyjny z parkinga-
mi i chodnikami oraz wyko-
nano plac zabaw i siłownię 
pod chmurką. W otoczeniu 
bloków rozmieszczono nowe 
nasadzenia, ławki i ustawiono 
nowe słupy oświetleniowe. 
Zniknęły szpetne słupy trak-
cji energetycznej. Nad bez-
pieczeństwem mieszkańców 
czuwają kamery monitoringu 
miejskiego. 

 (nor)

Ruszyła kolejna rewitalizacja Starego Miasta
W Łęcznej podpisano umowę na roboty wodno-kanali-

zacyjne na Rynku II i przyległych ulicach. Do połowy marca 
przyszłego roku firma AS-PRO Grażyna Sagan przebuduje 
i rozbuduje sieć wodociągową z przyłączami oraz wybudu-
je sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Są to pierwsze 
działania w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Mia-
sta w Łęcznej - II etap”

kraju. Placówki, która wyrosła 
już z roli zwykłego szpitala po-
wiatowego, aspirując do funk-
cji lecznicy ponadregionalnej, 

której perełką jest Wschodnie 
Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej dysponujące aktualnie 43 
łóżkami, w tym 14 łóżkami 
oparzeniowymi dla pacjen-
tów dorosłych i 9 dla dzieci 
oraz 12 łóżkami dla dorosłych  
i 8 dla dzieci chirurgii rekon-
strukcyjnej i chirurgii ręki. 

Należy jednak podkreślić, 
że szpital w Łęcznej rodził 
się bólach. Aby dokończyć 
inwestycję, powiat musiał za-
ciągnąć dużą pożyczkę, którą 
spłaca do dzisiaj. Budowa 
szpitala kosztowała 92 552 
860,83 zł (wartość samych 
robót budowlanych). Na wy-
posażenie szpitala Powiat Łę-
czyński otrzymał z budżetu 
państwa 14 mln zł oraz 2 mln 
zł z LW „Bogdanka” S. A.

O nowym szpitalu w Łęcz-
nej zaczęto mówić już przy 
okazji budowy Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego. Wtedy 
Urząd Miasta Łęcznej wska-
zywał pod lokalizację teren  
o pow. 10,5 ha, ale kryzys lat 
80. zahamował wszelkie dzia-
łania na kilkanaście lat.

Do pomysłu wrócono  
w 1995 roku. Wtedy to 17 maja 
samorządy gminy Łęczna, Mi-
lejów, Ludwin, Puchaczów, 
Spiczyn, Uścimów, Cyców 
oraz dyrekcja Gminnego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
i zarząd KWK „Bogdanka” 
zdecydowały o powołaniu 
Komitetu Budowy Szpitala.  
18 maja odbyło się spotka-
nie z wojewodą lubelskim 
Edwardem Hunkiem, który 
wystąpił z pisemnym wnio-
skiem do Urzędu Rady Mi-
nistrów w sprawie budowy 
szpitala w Łęcznej. Rok 
później, 22 lipca między 
wojewodą lubelskim, bur-
mistrzem Łęcznej i prezesem 
zarządu KWK „Bogdanka” 
zostało podpisane trójstronne 
porozumienie w sprawie bu-
dowy szpitala. Wspólny udział 
finansowy na lata 1997–2000 
określono na kwotę 6 mln zł, 
co stanowiło 8,6 proc. planowa-
nych nakładów na inwestycję. 
Budowa szpitala miała koszto-
wać 70 mln zł. Po rozmowach 
na ministerialnym szczeblu bu-
dowa uzyskała status inwestycji 
centralnej, którą udało się umie-
ścić w budżecie państwa na 
1997 rok, chociaż tylko z kwotą 
ponad 4 mln zł.

Prace koncepcyjne i pro-
jektowe trwały dwa lata. Po re-
formie administracyjnej w 1999 
roku inwestycję przejął powiat 
łęczyński. W połowie roku do-

pełniono formalności  
z przekazaniem miej-
skich gruntów Staro-
stwu Powiatowemu  
w Łęcznej. Plac budowy 
przekazano wykonawcy 
15 listopada. W czerwcu 
2000 roku poświęcono  
i wmurowano kamień 
węgielny pod budowę 
Szpitala Rejonowego  
w Łęcznej. Uroczysto-
ści, których gospoda-
rzem był starosta Hen-
ryk Gański odbyły się 
na placu budowy przy 
ul. Krasnostawskiej. 

Zakończenie budowy przewi-
dywano za pięć lat. 

Była to dosyć optymistycz-
na ocena. Lata 2001-2003 to po-
wolne prace budowlane, walka  
w urzędach o pieniądze na budo-
wę i zmiany koncepcji szpitala. 

Między innymi zmniejszono 
liczbę łóżek z 196 do 144, zrezy-
gnowano z oddziału dziecięcego.  
W grudniu 2003 r. wygasł trzy-
letni kontrakt na budowę szpitala. 
Na szczęście udało się podpisać 
umowę na kontynuację. 27 stycz-
nia 2006 zanotowano pierwszy 
konkretny efekt –  do dyspozycji 
pacjentów przekazano Zespół 
Diagnostyczno–Zabiegowy. Ta 
część stanowiła ok. 30 proc. ca-
łego szpitala. Uruchomiono w 
niej przychodnię specjalistyczną,  
z gabinetami lekarskimi, zabie-

gowymi, rehabilitacyjnymi oraz 
laboratorium. Problemem był 
jednak stały brak środków na 
budowę. Problem rozwiązał do-
piero Kontrakt dla Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2008, 
który zawierał „Szpital Rejonowy  
w Łęcznej”. Ostatecznie, wbrew 
wielu pesymistom, budowę za-
kończono 31 grudnia 2008. 

14 kwietnia 2009 roku 
rozpoczęła się przeprowadz-
ka ze starego szpitala w Jasz-
czowie do placówki w Łęcz-
nej. Uruchomiono oddziały: 
wewnętrzny, urazowo-orto-
pedyczny, chirurgiczny oraz 

izbę przyjęć. Pierwszy pa-
cjent został przyjęty do szpi-
tala 20 kwietnia.  

23 maja odbyło się oficjal-
ne otwarcie Szpitala Powiato-
wego w Łęcznej – placówce 
nadano imię Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Gospodarzem 
uroczystości był starosta po-
wiatu Adam Niwiński, obecny 
był marszałek sejmu Broni-
sław Komorowski.

Pierwsze miesiące były bar-
dzo trudne, bowiem szpital roz-
począł działalność bez kontraktu 
z NFZ. Placówka jednak powoli 
nabierała rozpędu. Powstało 
Wschodnie Centrum Leczenia 
Oparzeń, później uzupełnione  
o chirurgię rekonstrukcyjną.

- W naszym szpitalu funk-
cjonuje 8 oddziałów. Najmłod-
szym dzieckiem jest działający 
od dwóch lat oddział gastroen-
terologiczny. Najbardziej zna-
nym – jest odnoszące najwięk-
sze sukcesy Wschodnie Centrum 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej. To tutaj pro-
fesor Jerzy Strużyna opracował 
autorski sposób leczenia zespo-
łu Lyella, który stał się obowią-

zujący w polskiej medycynie. 
Dzięki temu udało się zmniej-
szyć śmiertelność tej choroby  
z ponad 80 do kilkunastu procent 
– mówił podczas uroczystości 
dr Krzysztof Bojarski, dyrek-
tor szpitala w Łęcznej. Szpital  
w Łęcznej od 2009 roku przyjął 
już ponad 50 tysięcy pacjentów 
i wydał 100 tysięcy porad lekar-
skich. Obecnie zatrudnia 589 
osób, w tym 133 lekarzy i 180 
pielęgniarek. SPZOZ w Łęcz-
nej jest jedynym szpitalem na 
Lubelszczyźnie, który nie jest 
zadłużony i generuje zyski.

– Myślę, że z optymizmem 
możemy patrzeć w przyszłość – 
mówił dr Bojarski. – Wmurowa-
liśmy dzisiaj kamień węgielny 
pod nową część szpitala. Będzie 
to dwukondygnacyjny budynek, 
po 1000 mkw. na każdym pię-
trze. Znajdzie tu lokum Zakład 
Opiekuńczo-Lecznicy na 80 łó-
żek oraz Oddział Rehabilitacji  
z 30 miejscami. Wszystko ma 
być gotowe do końca przyszłego 
roku. Koszt to 10 mln zł. Również 
stary szpital w Jaszczowie przej-
dzie metamorfozę. Zostanie tam 
utworzone centrum senioralne 
pracujące całodobowo oraz  
w zakresie opieki dziennej.

Szpital jest samodzielną 
jednostką. Jego budżet to 60 mi-
lionów złotych, co jest porów-
nywalne z budżetem powiatu. 
Dzięki świetnym wynikom le-
czenia oraz kwalifikacjom kadry 
w roku akademickim 2019/2020 
w Łęcznej rozpocznie się szko-
lenie studentów. Na podstawie 
umowy z lubelską Akademią 
Medyczną w Łęcznej powstanie 
Klinika Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej i Leczenia Oparzeń.

Ryszard Nowosadzki

10 lat szpitala w Łęcznej
dok. ze str 1

szczegóły 
dotyczące zajęć 

na stronie urzędu 
www.leczna.pl
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W połowie 2015 roku, 
czyli na krótko przed obję-
ciem władzy przez PiS, Woj-
sko Polskie miało w  ewiden-
cji 244 śmigłowce wszystkich 
typów. Teoretycznie to liczba 
dość znaczna, jednak faktycz-
nie, aż 25 proc. z nich stano-
wiły zupełnie już przestarzałe 
Mi-2, a blisko 10 proc. jedynie 
szkolne SW-4. 

Najliczniej reprezentowa-
nym modelem jest śmigłowiec 
rodzimej produkcji W-3 Sokół, 
flota takich maszyn to 28 proc. 
całego potencjału. Pozostały 
potencjał stanowią śmigłow-
ce produkcji radzieckiej Mi-8 
oraz Mi-17, które podobnie 
jak W-3 Sokół są statkami po-
wietrznymi wsparcia pola wal-
ki oraz morskie Mi-14. Osob-
ną grupę stanowią śmigłowce 

szturmowe Mi-24D oraz Mi-
24W, także produkcji radziec-
kiej, w liczbie 28 egzemplarzy.   
W zdecydowanej większości 
baza śmigłowcowa zbliża się 
do granicy okresu eksploatacji. 
O ile fakt ten, oczywiście, nie 
jest jedynym powodem ich wy-
miany, o tyle starość maszyn tą 
wymianę czyni nieuniknioną.

Potrzeby wojska  
i marynarki

 Okres XXI wieku to 
czas dyskusji o potrzebie 
unowocześnienia naszej flo-
ty śmigłowców. Początkowo 
dokupywano wciąż maszyny 
radzieckiej konstrukcji. Nie-
spodziewanie we wrześniu 
2012 roku premier Donald 
Tusk ogłosił, że na potrzeby 
sił zbrojnych zostanie zaku-
pionych aż 70 śmigłowców. 

Opartych o jeden typ, co miało 
zmniejszyć jednostkowe kosz-
ty zakupu a jednocześnie za-
pewnić zdecydowanie niższe 
koszty eksploatacji. przetarg 
miał doprowadzić do zakupu 
48 śmigłowców w wersji wie-
lozadaniowej dla Wojsk Lą-
dowych, 10 maszyn w wersji 
CSAR dla Sił Powietrznych, 
6 maszyn SAR dla Marynar-
ki Wojennej i 6 śmigłowców 
ZOP dla Marynarki Wojennej. 

W kwietniu 2015 roku 
zmniejszono liczbę maszyn do 
50 z innym rozdysponowaniem 
pomiędzy rodzaje sił zbrojnych. 
Liczba śmigłowców transpor-
towych spadła do 16 sztuk, do 
7 zmalała liczba helikopterów 
CSAR dla Sił Powietrznych. 
Słusznie, do 8 śmigłowców 
wzrosła liczba maszyn ZOP; 
dodano 8 śmigłowców CSAR 
dla Eskadry Działań Specjal-
nych; 5 śmigłowców ewakuacji 
medycznej MEDEVAC. Utrzy-
mano 6 śmigłowców CSAR 
dla Marynarki Wojennej. Jak 
twierdzą wojskowi specjaliści 
to był dobry plan, uwzględnia-
jący najważniejsze rzeczywiste 
potrzeby wojska.

Miał tylko jeden minus. 
Wspomnianą wspólną platfor-
mę, którą po przetargu miały 
stanowić  EC725 Caracal. 
Tymczasem dla komandosów 
dużo odpowiedniejsze by były 
„Black hawki”, a dla mary-
narzy AW101. Do tego duży 
zakup 50 sztuk Caracali wcale 
nie był relatywnie tani. Za pol-
skiego Caracala mieliśmy pła-
cić aż 70 mln dolarów, podczas 
gdy Kuwejt wynegocjował 46 
mln dol za sztukę, a Turkom 
za zaledwie 6 sztuk policzono 
po ok. 55 mln dolarów.

Bezczynność granicząca  
z sabotażem

W tej sytuacji nie powinna 
specjalnie dziwić decyzja PiS  
o rezygnacji z kontraktu uzgod-
nionego przez poprzedników. 
Tym bardziej, że zapowiadano 
szybkie podpisanie nowego. 

Niestety ministrem obrony 
został Antoni Macierewicz, któ-
rego aktywność w tym zakresie 
ograniczała się do pokazywa-
nia się raz to w Mielcu, raz to 

w Świdniku i podawania kolej-
nych niespełnianych terminów 
zakupu śmigłowców. Tak upły-
nęły prawie trzy lata, a stan pol-
skiej floty śmigłowców stawał 
się coraz bardziej dramatyczny. 
Jego następca M. Błaszczak 
przez rok również nic nie zrobił. 
Wreszcie w styczniu i kwietniu 
br. podpisano umowy kupna  
4 śmigłowców dla komando-
sów i tyle samo dla marynarki.

Należy jasno powiedzieć 
– te zakupy nie rozwiązują pro-
blemów polskich sił zbrojnych. 
Kupione „Black hawki” należy 
jeszcze wyposażyć i uzbroić, 

inaczej to jedynie kosztowne 
powietrzne taksówki zdolne do 
tego razem przewieźć jednora-
zowo 20-24 komandosów. Mi-
nimum dla sił specjalnych to 
osiem takich w pełni uzbrojo-
nych i wyposażonych maszyn 
(od instalacji przeciwoblodze-
niowej czy wzmocnionego 
silnika i kadłuba, po zintegro-
waną awionikę, system samo-
obrony – wyrzutnie pułapek, 
promiennik zakłócający na 
podczerwień –  ruchome stano-
wisko ogniowe pod kadłubem, 
kierowane za pomocą celow-
nika nahełmowego, system 
tankowania w locie). To sporo 
kosztuje ale jest niezbędne.

Jeszcze trudniejsza sytu-
acja dotyczy maszyn dla ma-
rynarki. Marynarki wojennej, 
która się po prostu zwija. - Pol-
ska Marynarka Wojenna jest  
w stanie opłakanym. 20 lat 
temu weszliśmy do Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. Wówczas 
nasza marynarka dysponowała 
91. okrętami, których średni 
wiek wynosił 19 lat. Można po-
wiedzieć, że były niemal nowe, 
skoro średni wiek okrętu to 
30 czy 40 lat. Natomiast teraz 
mamy 48 okrętów, czyli prawie 

2 razy mniej, a średni ich wiek 
to 34 lata. Flota się zmniejszy-
ła i postarzała – powiedział  
w Polskim Radiu 24 Łukasz 
Prus, redaktor naczelny serwi-
su Portalstoczniowy.pl.

Rzeczywiście. Dzisiaj 
mamy jeden okręt podwodny 
zdolny wyłącznie do szkolenia 
załóg i dwie jednostki klasy 
fregata, typu Oliver Hazard 
Perry. Mają po 38 lat. Prawdo-
podobnie okręty te zostaną wy-
cofane ze służby w roku 2025. 
Będzie to oznaczało, że Polska 
Marynarka Wojenna praktycz-
nie straci możliwości uderze-

niowe. Dzi-
siaj nasza 
marynarka 
wojenna jest 
p o r ó w n y -
walnie sporo 
słabsza niż ta 
z 1939 roku!

Nie le-
piej jest ze 
ś m i g ł o w -

cami. Dzisiaj mamy jeszcze  
8 śmigłowców ZOP Mi-14PŁ 
i 2 maszyny ratownicze Mi-
14PŁ/R (w 2010 roku zostały 
przebudowane z wersji ZOP do 
wariantu ratowniczego). Uzu-
pełniają je świdnickie sokoły, 
mające jednak zbyt mały zasięg 
i udźwig. W 2017 roku rozpo-
częto w marynarce wojennej 
program wydłużania resursu 
śmigłowców Mi-14. Resursy 
wzrosną jednak tylko o cztery 
lata, więc jest to rozwiązanie 
doraźne i krótkotrwałe. Po 2022 
roku na posterunku mogą więc 
zostać samotnie tylko cztery 
AW101. To za mało aby bronić 
polskiego wybrzeża, nie po-
zwoli nam też na zapewnienie 
międzynarodowych zobowią-
zań naszego państwa w zakresie 
zadań ZOP jak i SAR. Potrzeba 
do tego minimum 8 śmigłow-
ców ZOP i 4 SAR.
Pilne i kosztowne wyzwania 

Nie pisałem dotąd o śmi-
głowcach ściśle transporto-
wych. Zadania te w WP reali-
zują maszyny Mi-8/17 oraz 
mniejsze świdnickie W-3 So-
kół. Te pierwsze po gruntownej 
modernizacji i przy nakładzie 
środków znacznie mniejszych 

Śmigłowcowy kontredans

niż zakup nowych śmigłowców 
mogą posłużyć jeszcze przez 
15-25 lat. Tak zrobili na przy-
kład Niemcy ze swoimi stary-
mi Ch-53G czy Brytyjczycy  
z Puma HC1. Można to zrobić 
z ich równolatkami Mi-8/17. 
Tym bardziej, że Mi uzupeł-
niają udanie sokoły, zwłaszcza 
w standardzie podniesionym 
do wersji „Głuszec”. Takie 
rozwiązanie wsparte zakupem 
kilku egzemplarzy śmigłow-
ców ciężkich (do transportu 
sprzętu) byłoby z korzyścią dla 
zdolności bojowych wojska.

Zaoszczędzone na nowych 
śmigłowcach transportowych 
pieniądze należałoby i to pil-
nie wydać na helikoptery ude-
rzeniowe. Według zachodnich 
standardów Polsce potrzeba 
min. 48 takich nowych maszyn, 
które zastąpią 28 Mi-24. Zanim 
to jednak nastąpi należałoby 
bardzo mocno zmodernizować 
posiadane Mi-24 i pilnie za-
kupić przynajmniej 24 nowe 
uderzeniowe maszyny. Niestety  
z oficjalnych źródeł nie słychać 
by coś konkretnego robiono  
w tym zakresie.

W 2013 roku Polska awan-
sowała z 24. na 18. miejsce  
w światowym rankingu „Glo-
bal Firepower”, określającym 
siłę i pozycję armii krajowych. 
Jeszcze w 2017 roku byliśmy 
w tym rankingu na 19. miejscu. 
W 2018 roku spadliśmy już na 
22. miejsce na świecie, zajmując 
jednocześnie ósme w Europie. 
Pierwsza europejska dziesiątka 
wygląda następująco: Rosja, 
Francja, Wielka Brytania. Tur-
cja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, 
Polska, Grecja i Ukraina. 

Ważniejszy od pozycji  
w rankingu jest jednak fakt, że 
chociaż nasza armia posiada np. 
dużo bo aż 1065 czołgów, ale  
w tym tylko 249 w miarę nowocze-
snych Leopardów 2A5. Nasz sys-
tem obrony ma wiele dziur, które 
nie są odpowiednio szybko łatane,  
a w niektórych przypadkach mo-
żemy nawet mówić o poważnym 
regresie i obniżeniu zdolności 
bojowych. Tak jak w przypadku 
śmigłowców dla marynarki wo-
jennej. 

Ryszard Nowosadzki  

W styczniu 2019 roku MON zawarło umowę na zakup 
czterech śmigłowców S-70i Black hawk. Podpisy złożono w za-
kładach PZL Mielec, helikoptery mają służyć komandosom, za 
co podatnicy zapłacą 683 miliony złotych. Wszystkie maszyny 
mają trafić do armii jeszcze w tym roku. 26 kwietnia MON pod-
pisało w zakładach PZL-Świdnik umowę na dostawę czterech 
śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej. Towarzyszy im 
pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz umowa offsetowa warta 
400 mln zł. W sumie kontrakt opiewa na 1,65 mld zł. Wszystkie 
maszyny mają trafić do sił zbrojnych dopiero do końca 2022 r. 
Tak oto minister Błaszczak pod koniec kadencji zrealizował to, 
co przez bez mała trzy lata tylko obiecywał minister Maciere-
wicz. Czy wojsko może się czuć usatysfakcjonowane?

Na początku maja  
w łęczyńskiej przestrze-
ni muzycznej pojawiły się 
dwa klipy. Łączy je rap, ale 
na tym podobieństwa się 
kończą.

Pierwszy klip „Za lajk” 
jest autorstwa Wojciecha 

Kamińskiego znanego jako 
Imigrand. Promuje on album 
„777”. Natomiast drugi klip 
nakręcili dudi x babe lekto-
rzy z kościoła pw. św. Józefa 
w Łęcznej.

Imigrand pomimo mło-
dego wieku, ma dopiero 21 

Łęczna rapuje o życiu i religii
lat, to już doświadczony ra-
per z wieloma utworami na 
koncie i wieloma zagrany-
mi koncertami.  Nazwa jego 
nowego albumu nie jest 
przypadkowa, za trzema 

s iódem -
k a m i 
kryje się 
n i e c o 
z ł o ż o -
na sym-
b o l i k a . 
P i e r w -
s z y m 
z n a c z e -
n i e m 
„ 7 7 7 ” 
j e s t 
s z c z ę -
ście i 
moc, cy-
fra „7” 
sama w 

sobie symbolizuje szczę-
ście, a zestawienie trzech 

takich cyfr oznaczać ma 
również powodzenie, świa-
domość siebie i swojej 
wewnętrznej wiedzy, oraz 
wewnętrzny spokój. 777 
to również fortuna, bo pod 
takim właśnie znakiem mo-
żemy wygrać największą 
ilość pieniędzy na dobrze 
znanych maszynach. Na 
koniec, trzecia, ostatnia od-
słona 777 to suma dodanych 
do siebie liczb, 7+7+7=21, 
czyli wiek w którym Imi-
grand wydaje tę płytę.

Natomiast utwór „Spró-
buj sam” w wykonaniu dudi 
x babe opowiada o  religii 
w zupełnie inny i ciekawy 
sposób. Zachęca młodych 
do powrotu na ścieżkę wia-
ry. Lektorzy z parafii pw. 
św. Józefa z Łęcznej rapują 
o tym jak ważna jest religia i 
jak oni ją postrzegają. W kli-
pie zobaczyć można Łęczną  
z ciekawych ujęć m.in. z wy-
korzystaniem drona.

BB

dentki kierunku lekarskiego 
będzie to wspaniała okazja 
do wykorzystania dotych-
czas zdobytej wiedzy i moż-
liwość nauki. W Afryce wy-
stępują choroby, o których 

tutaj mogę przeczytać tylko 
w podręcznikach.

P: Na długo pani je-
dzie?

- Wyjeżdżam na około 
5-6 tygodni. Będę wraz z 
innymi wolontariuszami po-
magać w codziennej pracy 

Wyjedzie do Afryki pomagać
w szpitalu, przeprowadzi-
my kurs z podstawowych i 
zaawansowanych czynności 
resuscytacyjnych, dodatko-
wo przebadamy chłopców z 
ośrodka Small Home.

P: Jak możemy dołożyć 
ceg ie łkę 
do niesio-
nej przez 
panią po-
mocy?

Moż -
na prze-
kazać da-
r o w i z n ę 
na konto 
f u n d a c j i 
A f r i c a -
Med 73 

1950 0001 2006 0036 3114 
0002 w tytule „darowizna 
na cele statutowe” Pienią-
dze ze zbiórki są przezna-
czone na wyjazdy, zakup 
środków medycznych, 
sprzętu itp.

Rozmawiał GK
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Trochę z opóxnieniem 
informujemy o sukcesach 
jakie odniosła Akademia 
Sztuk Walki Go Fight na 
Mistrzostwach Polski Ta-
ekwondo w Będzinie. Repre-
zentowało ją tam 16 zawod-
ników z sekcji łęczyńskiej  
i świdnickiej. 

W rywalizacji kadetów 
najlepiej zaprezentowali się 
Kacper Głowienka oraz Bar-
tosz Sadowski. Wywalczyli po 

3 złote medale w konkuren-
cjach walk, technik szybko-
ściowych oraz kopnięć dosięż-
nych, zdobywając przy tym 
miano 3-krotnych Mistrzów 
Polski. Równie dobrze zapre-
zentował się Nikodem Dejko, 
który wywalczył dwa złote 
medale nie mając sobie rów-
nych w walkach oraz kopnię-
ciach szybkościowych.  

O dobrym występie mogą 
mówić dziewczęta:  Amelia Par-
czewska i Magdalena Śmigiel-
ska. Amelka sięgnęła po srebro 
w walkach oraz brąz w kopnię-
ciach dosiężnych i szybkościo-
wych. Madzia, w tej samej ka-
tegorii, zdobyła brąz w walkach  
i srebro w kopnięciach dosięż-
nych.

 Wspaniale zaprezento-
wał się Brajan Sarachin, który 
jako jedyny stoczył pojedynki  

w konkurencji walk ciągłych li-
ght-contact. W pierwszej walce 
zwyciężył 3:0, w finale natomiast 
uległ zawodnikowi z Gorzowa 
Wielkopolskiego, ostatecznie 
sięgając po srebrny medal i tytuł 
Vicemistrza Polski. Dodatkowo 
Brajan  zdobył srebrny medal  
w kopnięciach dosiężnych. 

W układach formalnych 
srebrne medale wywalczyli 

Jakub Parczewski oraz Kacper 
Szymczuk; dodatkowo Kacper 
zdobył jeszcze srebro w tech-
nikach szybkościowych. 

Drugiego dnia wśród 
młodzików rewelacyjne wy-
stępy zaliczyli Kuba Szym-
czuk (złoto walki  soft, złoto 
kopnięcia szybkościowe-
,srebro kopnięcia dosiężne) 
oraz Aleksander Warszaw-
ski (srebro walki soft, złoto 
kopnięcia dosiężne, srebro 
kopnięcia szybkościowe). 
Natalia Adynowska zdo-
była srebro w walkach 
soft, złoto w kopnięciach 
szybkościowych oraz złoto  
w kopnięciach dosiężnych. 
Paweł Bielecki wywalczył 
złoto w  walkach soft i złoto 
w kopnięciach dosiężnych. 
O świetnym debiucie może 
mówić Karol Śmigielski, 
który mając w konkurencji 
ponad 20 zawodników sto-
czył  5 walk wygrywając 
wszystkie. Miłosz Dejko, 
jako jedyny w swojej kon-
kurencji posiadał biały pas. 
Nie przeszkodziło mu to 
jednak w zwycięstwach nad 
rywalami z wyższymi stop-
niami i w zdobyciu srebrne-
go medalu w walkach soft.

red

ASW Go Fight przywiózł medale
Rekordową obsadę mia-

ły rozegrane w Częstochowie 
międzynarodowe mistrzo-
stwa Polski w taekwondo 
pod patronatem Związku 
Sportowego Polska Unia Ta-
ekwondo. 

Pod Jasną Górę zjechało 
ponad 650 zawodników z Polski, 
Litwy, Czech i Mołdawii, w tym 
38-osobowa reprezentacja Lu-
belskiego Klubu Sportów Walki 
Dan złożona z zawodników sek-
cji w Świdniku, Łęcznej, Milejo-
wie, Piaskach i Lublinie. 

Danowcy obronili zeszło-
roczne drugie miejsce w klasy-
fikacji drużynowej zdobywając 
ogółem 17 złotych, 15 srebrnych 
i 14 brązowych medali i ulegając 
jedynie kilkukrotnie liczniejszej 
drużynie gospodarzy. 

Najlepiej w ekipie zapre-
zentował się kadet Jakub Trze-
śniak. Zdobył złoto w ukła-
dach formalnych, a następnie 
był niepokonany zarówno  
w walkach semi-contact, jak  
i light-contact, i to pomimo 

faktu, że walczył zwykle ze 
znacznie roślejszymi rywalami. 
Warto wspomnieć, że w drodze 
do złota w walkach light-con-
tact pokonał trudnych rywali  
z Czech i Mołdawii. Cztery 
medale - srebro i trzy brązy - 
zapisała na koncie Maja Frą-
czyk w kategorii dzieci. W tej 
samej kategorii trzykrotnie na 
podium stawał Jan Hawrysz, 
który nie miał sobie równych 
w układach i walkach semi-
contact, zaś w technikach spe-
cjalnych był trzeci. 

Wśród juniorów i senio-
rów najlepiej wypadł Daniel 
Cur, który w zeszłym roku 
walczył jeszcze w gronie ka-
detów. Zapisał na koncie złota 
w układach i walkach semi-
contact. Podczas uroczystego 

otwarcia zawodów  
w ręce danowców 
trafił jeszcze jeden 
puchar - za zajęcie 
drugiego miejsca  
w ubiegłorocznym ran-
kingu klubów Związ-
ku Sportowego Polska 
Unia Taekwondo.

Drużynę do startu 
przygotowywał ze-
spół szkoleniowców  
w składzie: Piotr Ber-
nat, Łukasz Staiński, 

Bartłomiej Daniel, Piotr Żo-
łędź, Jacek Cur i Adrianna 
Skowrytko oraz trenerka men-
talna Anna Dobies-Matysiak. 

P. Bernat 

LKSW Dan na podium mistrzostw Polski

Wojewódzkie obchody 
Dnia Strażaka połączone  
z jubileuszem 90-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ja-
widzu odbyły się 4 maja w tej 
miejscowości. Wśród obec-
nych gości był m.in. europoseł 
Krzysztof Hetman i Marian 
Starownik, prezes zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Lublinie.

Uroczystości rozpoczę-

ły się o godz. 12 mszą świętą  
w kościele pod wezwaniem 
Maryi Matki Bożej w Jawidzu. 
Później odbyło się wręczenie 
nowo ufundowanego sztandaru 
dla jednostki OSP Jawidz, uro-
czyste przekazanie nowego sa-
mochodu pożarniczego druhom 
z Jawidza, a przede wszystkim 
oficjalne otwarcie i poświęcenie 
ich nowej strażnicy budowanej  
w latach 2015-18.

Były odznaczenia i wy-
różnienia dla strażaków ochot-
ników oraz okolicznościowe 
przemówienia – wszystko  
z okazji 90. rocznicy powsta-

nia OSP w Jawidzu, ale także  
z okazji włączenia tej jednost-
ki do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

Przypomniano wielo-
letnią historię strażaków  
z Jawidza, którzy na przykład  
w 1935 roku zakupili pierw-
szą ręczną przenośną pompę, 
w latach 40-tych wybudowa-
liświetlicę, kolejno pozyska-
li samochód sześciotonowy  

z demobilu, a w latach 1957-
58 wzbogacili się o wyjścio-
we mundury. W 1979 roku  
o ironio pożar pozbawił straża-
ków świetlicy, garażu, sprzętu, 
ubrań i dokumentów. Kolejne 
lata to mozolna odbudowa 
stanu posiadania, pozyskiwa-
nie sprzętu. Jednak dopiero  
w 2015 roku rozpoczęła się bu-
dowa strażnicy z prawdziwego 
zdarzenia. To wszystko wraz z 
kolejnymi pojazdami zaowo-
cowało w styczniu 2019 roku 
włączeniem jednostki OSP do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w gm. Spiczyn
90-lecie OSP w Jawidzu Na początku kwietnia 

Mazurkiewicza na ławce 
trenerskiej zastąpił Szy-
mon Gieroba, ale po sied-
miu średnio udanych me-
czach, zarząd zwolnił go  
z pełnionego zadania.

Pod okiem Gieroby, Gór-
niczki dwa mecze wygrały, 
dwa zremisowały i trzy prze-
grały. Zostały też wyelimino-
wane przez Medyka Konin z 
eliminacji o Puchar Polski.

Piotr Mazurkiewicz, któ-
ry damską drużynę prowadził 
w latach 2014-2019 powrócił 
na ławkę trenerską. Kobiecy 
Górnik Łęczna jest obecnie w 
czołówce tabeli, ale zespołów 

z podobną ilością punktów jest 
kilka. Walka o otrzymanie tytułu 
Mistrzyń Polski będzie zażarta.

Dwa dni po zakończeniu 
sezonu 2018/19, zarząd dru-

goligowego Górnika Łęcz-
na zdecydował się rozstać 
również z dotychczasowym 
szkoleniowcem pierwszej 
męskiej drużyny zielono-
czarnych, Marcinem Broni-
szewskim. Klub opuszcza 
także Przemysław Norko, 
który od lipca 2018 roku 
odpowiadał za trenowanie 
bramkarzy.

Trudno się dziwić decy-
zjom władz klubu. Górnik 
Łęczna w przedsezonowych 
założeniach miał szybko wró-
cić na zaplecze Ekstraklasy. 
Tymczasem, w 34 pojedyn-
kach tyle samo razy przegrał 
(12) co wygrał, dziesięć razy 

remisując. 
Pozwol i ł o 
to zająć mę-
skiej druży-
nie pozycję 
d o k ł a d n i e 
p o ś r o d -
ku stawki. 
D z i e w i ą -
te miejsce 
wśród 18 
drużyn, do 

tego w drugiej lidze, na pew-
no nie zadowala ani kibiców 
ani zarządu. Będzie wreszcie 
przełom?

BB, RN

Trenerskie roszady w Górniku
Europoseł Krzysztof 

Hetman mówił m.in. o pięk-
nej karcie strażaków ochot-

ników w całej Polsce, którzy 
dołożyli swoją cegiełkę do 
odzyskania niepodległości 
na początku XX wieku, ale 
także o strukturalnej pomocy 
jaka płynęła i będzie płynąć 

do Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Unii Europejskiej.

Prezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Lublinie Marian 
Starownik przypomniał, że 
samochód który tego dnia 
otrzymali strażacy z Jawi-
dza jest efektem projektu 
unijnego, który dał stra-

żakom 20 mln zł na zakup 
sprzętu, co zaowocowało 
60 proc. dofinansowaniem 
do 43 wozów strażackich. 
Stwierdził też, że w ciągu

ostatnich dziesięciu lat  
z pomocą środków z UE 
OSP z województwa lubel-
skiego pozyskały ponad 500 
różnych samochodów.

R. Nowosadzki
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ogłoszenia drobne

  
Książka „Zapobiec klęsce...” jest analizą tworzenia Wojska 
Polskiego w niepodległej Polsce, przygotowań II Rzecz-
pospolitej do wojny jak i jej przebiegu w pierwszej fazie 

działań. 
Pokazuje co się naszym przod-
kom 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, finan-
sów i organizacji 
zaplecza. Czego  
w II RP nie zro-
biono, co zanie-
dbano, kogo nie 

chciano słuchać, by lepiej przygotować 
polską armię do nadciągającej wojny – na 
te  i inne pytania znajdą Czytelnicy odpo-
wiedź właśnie w książce „Zapobiec klęsce 
...”. Fragment pracy pokazuje, jak mogłyby 
wyglądać działania bojowe, gdyby wpro-
wadzono najlepsze pomysły na reformę 
polskiej armii. 

Historia przystępnie opowiedziana

Książka do nabycia  
w księgarniach interneto-
wych. Ostatnie 82 egzem-
plarze wydania. Obecna na 
pewno w: aros.pl, bonito.pl, 
czytam.pl, motyleksiazkowe.
pl, taniaksiazka.pl.i innych.

Sprzedam działkę budowlaną  
o pow. 23a w Albertowie. 110tys.
Tel. 660 532 184 
Sprzedam mieszkanie M4 63m2 
Górnicza 7 Tel. 691 275 119
Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną(65a) we wsi Brzeziny przy dro-
dze Łęczna-Cyców. Wszystkie me-
dia, domek letniskowy dwa garaże. 
Bardzo dobry dojazd z dwóch stron 
drogą asfaltową. Możliwość podziału 

działki na pół. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 887 674 262
Sprzedam działki budowlane o pow. 20a 
w Zofiówce przy trasie Lublin-Łęczna. 
Cena: 5tys. za ar. Tel. 512 331 130
Sprzedam Renault Espace 2,0+gaz, 
7osób, pełna elektryka. Stan dobry. 
Cena: 6.900. Tel. 602 750 961.
Sprzedam silnik Renault Laguna 
1,8 1998r. Stan dobry. Cena 550zł
Sprzedam nową: wersalkę, tap-
czan, meble. Tanio! Kolonia Białka 
Tel. 509 943 317

Na portalu 
Historykon.pl można 

znaleźć artykuły oparte na 
książce.

W tym roku po raz XII 
Wzgórze Zamkowe w Zawie-
przycach stało się miejscem 
tradycyjnej już „Majówki w 
Zawieprzycach – Czas Sztuk-
mistrzów”.

W tym roku motywem prze-
wodnim były pokazy sztukmi-
strzów cyrkowych. Zarówno sław-
ny „Człowiek siano”, jak i przed-
stawiciele Fundacji Sztukmistrzów 
z Lublina wchodzili w interakcję  
z publicznością, pokazując sztucz-
ki iluzjonistyczne i przezabawne 
spektakle kuglarskie. 

Rozpoczęto występami lokal-
nych artystów. Nie zabrakło rów-
nież konkursu kulinarnego. Ilość 
przygotowanych potraw oraz ich 
różnorodność postawiły komisję 
konkursową przed trudnym zada-
niem. Tegoroczną nowością był 
konkurs fotograficzny „Moja Mała 
Ojczyzna w obiektywie”. 

Świetna zabawa w Zawieprzycach Wieczorem zgromadzeni ba-
wili się podczas koncertów zespo-
łu Rompey, zespołu 4Roses oraz 
gwiazdy wieczoru, zespołu Łobu-
zy. Zwieńczeniem całego wydarze-
nia był pokaz laserów oraz zabawa  
z zespołem Lawa. 

Po raz kolejny mała gmina 
Spiczyn pokazała, że potrafi za-
proponować ciekawą formę spę-
dzania wolnego czasu, o wiele 
lepszą niż może zaproponować 
na przykład Centrum Kultury  
w powiatowej Łęcznej.          DS

W weekend 27 i 28 kwiet-
nia mieszkańcy Łęcznej i okolic 
otworzyli swoje serca i portfele 
na imprezie pod hasłem „Bu-
dzimy Marcina”. 

Los sprawił, że górnik z ko-
palni Bogdanka podczas rodzin-
nych ferii został potrącony przez pi-
janego kierowcę. Od tego czasu jest 
w śpiączce i przebywa w klinice  
w Krakowie, gdzie miesięczny 
koszt pobytu wynosi ok. 25 tys. zł. 

Wolontariusze zebrani na Fa-
cebooku jako grupa „Dajemy Po-
moc” zorganizowali przy wsparciu 
przyjaciół i rodziny dwudniową 
imprezę charytatywną. Odbył się 
turniej piłki nożnej, czy gala Disco 
Polo. W gali wzięły udział zespoły 
Nest, Vegas, Mezar, Vines, Chilli 
oraz Defis. - W wydarzenie to włą-
czyło się wiele osób i firm z okolic 
Łęcznej i Lublina. Kilkadziesiąt  
z nich wsparło Marcina przekazu-
jąc vouchery na swoje usługi. 

Dla Marcina Na konto fundacji wpłynęło 
juz 32 tys. zł, ale przewidywana 
kwota zebranego wsparcia szaco-
wana jest na 38 tys. Miasto Łęcz-
na objęło patronat honorowy nad 
imprezą, a burmistrz Leszek Wło-
darski był obecny podczas akcji. 
Finansowo i organizacyjnie wspie-
rali wydarzenie ZZG Bogdanka  
i kopalnia Bogdanka, którą podczas 
imprezy reprezentował Artur Wasi-
lewski zastępca prezesa zarządu.    

GK

17 maja 2019 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Pucha-
czowie odbył się po raz 19. prze-
gląd teatrzyków dziecięcych. 

Celem przedsięwzięcia było 
rozwijanie umiejętności artystycz-
nych dzieci w wieku przedszkol-
nym, wyobraźni i wrażliwości.  
W przeglądzie wzięło udział 8 grup  
z łęczyńskiego: przedszkole nr 3  
w Łęcznej, przedszkola samorządo-
we w Milejowie i Cycowie, przed-
szkole „Mali Odkrywcy” w Łęcz-
nej, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Nadrybiu, przedszkola w Spiczy-
nie i Puchaczowie.

Najmłodsi aktorzy

Sprzedam bez czynszowe mieszkanie 
(z wyposażeniem) 35 m2 w Puchaczo-
wie, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
garaż, działka 5 ar. Cena 109 tys zł (do 
uzgodnienia). T: 663 777 200.
Kupię działkę budowlaną lub 
dom do remontu w Łęcznej.  
T: 605 231 439


