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Miniony miesiąc znów 
obfitował w różne wydarzenia 
związane z wyborem nowego 
śmigłowca dla polskiej armii. 

Przede wszystkim PZL-

Świdnik złożyły pozew do Sądu 
Okręgowego w Warszawie,  
w którym domagają się zamknię-

cia przetargu na śmigłowce dla 
wojska, bez wyboru konkretnej 
oferty. Po drugie prezydent Ło-

dzi i marszałek województwa 
łódzkiego wystosowali do bur-
mistrza Świdnika i prezydenta 
Mielca list, w którym zaprasza-

ją ich na rozmowy w sprawie 
kontraktu na nowe helikopte-

ry dla polskiej armii. Ponadto 
AgustaWestland podpisała kon-

trakt z Rosjanami na dostawę 
śmigłowców AW189, których 
kadłuby produkowane są m.in.  
w PZL-Świdnik. Na koniec 
związkowcy z PZL-Świdnik 
wsparci regionalnymi samorzą-

dowcami rozmawiali w Mini-
sterstwie Gospodarki o umowie 
offsetowej związanej z zakupem 
śmigłowców.

Wokół śmigłowcowego kontraktu MON

Sprzeczne opinie i interesy

Nasz system rozwija się 
bardzo dynamicznie, a w bie-

żącym roku przybędzie mu 
25 nowych stacji i 241 pojaz-

dów. Najpóźniej w listopadzie 
(otwarcie ofert w przetargu na-

stąpi 29 lipca) czynnych będzie 
dwadzieścia nowych punktów 
parkowania w Lublinie i pięć w 
… Świdniku. Dzięki temu miej-
skim rowerem będzie można 
przejechać z Lublina do Świdni-
ka lub z powrotem. 

Przybywa rowerów
W Lublinie i Świdniku

Systemy rowerów miejskich to pomysł na rozwój miast, a 
może przede wszystkim na ich odkorkowanie. Dlatego właśnie 
w miastach na całym świecie trwa rowerowa rewolucja. Jej 
forpocztą są publiczne, bezobsługowe, sieciowe wypożyczalnie 
rowerów. Takie, jak funkcjonujący w Lublinie od 19 września 
2014 roku system Lubelskiego Roweru Miejskiego. 

Rowerowe połączenie Lu-

blina ze Świdnikiem powinno 
jeszcze bardziej przyczynić się 
do popularności Lubelskiego 
Roweru Miejskiego. A i tak nasz 
system należy do największych 
w kraju. Tylko w bieżącym 
roku w systemie zarejestrowało 
się już ponad 12 200 osób, co 
oznacza, że ma on w Lublinie 
więcej niż 34,5 tys. użytkowni-
ków. To trzeci wynik w Polsce,  
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Pomiędzy przedsiębior-

cami kursującymi na trasie 
Łęczna-Lublin konflikt trwa 
nieprzerwanie od wielu lat. 
Jak zawsze w takich sytu-

acjach chodzi o pieniądze, 
których ilość zależy od liczby 
przewiezionych osób.

Media już przed laty opisy-

wały starcia pomiędzy kierow-

cami. Dochodziło do słownych 
zaczepek, a nawet do rękoczy-

nów. Były przypadki przebijania 
opon, niebezpiecznego zajeżdża-

nia sobie drogi, czy wyprzedza-

nia w miejscu niedozwolonym, 
aby tylko na przystanek czy 
dworzec wjechać przed konku-

rentem. Przez lata zmieniło się 
niewiele. Na rynku zostały już 
tylko dwie duże firmy, których 
rywalizacja w ostatnim czasie 
przybrała na sile.

Kilkanaście dni temu doszło 
do dwóch incydentów pomiędzy 
przewoźnikami. Zakończyło się to 
użyciem gazu w autobusie i uciecz-

ką spanikowanych pasażerów.
- Zgłoszenia te dotyczyły 

nieporozumień jakie wywią-

zały się pomiędzy kierowcami 
konkurencyjnych firm prze-

wozowych tzn. używanie słów 
wulgarnych a także użycie gazu 
pieprzowego – mówi Magdalena 

Krasna z Powiatowej Komendy 
Policji w Łęcznej. Po pierwszej 
interwencji od kierowcy jednej 
z firm policjanci przyjęli zawia-

domienie o wykroczeniu. W tej 
sprawie prowadzimy czynności 
wyjaśniające z art. 51 kodek-

su wykroczeń. Zgromadzony 
materiał w tej sprawie zostanie 
przekazany do sądu. Z kolei 
druga interwencja zakończyła 
się udzieleniem informacji i po-

uczeniem kierujących.
Tego typu zachowania 

stwarzają bezpośrednie zagro-

żenie dla przewożonych osób. 
Zestresowany i zdenerwowany 
kierowca autobusu, działający 
pod wpływem emocji stanowi 
niebezpieczeństwo dla podró-

żujących. Na drodze krajowej 
Łęczna-Lublin dochodzi bardzo 
często do wypadków samocho-

dowych, co całą sytuację jesz-

cze bardziej pogarsza.
Co do powiedzenia w tej 

kwestii mają przewoźnicy? 
- Jeżeli chodzi o incydent z 

dnia 19.06.2015 informuję że, to 

nasz najmłodszy kierowca był 

prześladowany przez pracowni-

ków „Piątka”, którzy zajeżdża-

li mu drogę zagrażając życiu  

pasażerów i innych uczestników 

Czy pasażerowie są bezpieczni?

Konflikt przewoźników

73 proc. uczniów z woj. lubel-
skiego zdało tegoroczną maturę. 
Średnio w kraju ten odsetek wy-

niósł 74 proc. Do egzaminu matu-

ralnego w całej Polsce przystąpi-
ło w maju 275 tys. tegorocznych 
absolwentów; 175 tys. zdawało 
maturę w nowej formule, 99 tys. -  
w starej formule.

Do egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej i 

pisemnej egzaminu maturalnego 

przystąpiło na Lubelszczyźnie 17,5 

tys. tegorocznych absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych. Matu-

rzyści musieli obowiązkowo przy-

stąpić do pięciu egzaminów: 

Wyniki matur w województwie
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W niedzielę 19 lipca od go-
dziny 15 w Ludwinie obok hali 
sportowej odbędzie się rodzin-
ny festyn pod hasłem „Święto 
chleba i makaronu”. 

W programie przewidziano 
wiele atrakcji, m.in. pokazy wozu 
policyjnego i strażackiego, warsz-

Święto chleba i makaronu

Rodzinny festyn w Ludwinie
taty plecenia wianków, znakowanie 
rowerów, dmuchane zjeżdżalnie dla 
najmłodszych, malowanie twarzy.

Na godz. 20 zaplanowano 
duży koncert pod nazwą „Cała 
sala śpiewa z nami” w wykona-
niu muzyków lubelskich scen.

dok. na str. 2
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K R O N I K A     Z D A R Z E Ń
Lublin

Łańcuszkowy rabuś
23 czerwca w mieszkaniu swo-

jego znajomego, gdzie się ukrywał, 
został zatrzymany przez kryminal-
nych z KMP w Lublinie 20-letni 
mieszkaniec jednej z podlubelskich 
miejscowości. Dzień wcześniej w 
centrum miasta zerwał z szyi zło-

ty łańcuszek starszej kobiecie. Jak 
ustalili policjanci, młodzieniec ma 
na koncie jeszcze co najmniej 12 

kradzieży łańcuszków, a przestępstw 
tych dokonał w ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy. Napady na ko-

biety w Lublinie zaczął prawie na-

tychmiast po wyjściu na wolność z 
aresztu śledczego. Sposób działania 
był zawsze podobny. Podbiegał do 
kobiet i zrywał im z szyi biżuterię. 
W chwili obecnej policjanci analizu-

ją otrzymane od poszkodowanych 
zgłoszenia. Ustalają też, co zrobił ze 
skradzionym łupem. Zgodnie z ko-

deksem karnym za rozbój grozi kara 
do 12 lat pozbawienia wolność, za 
kradzieże – do lat 5.
Trzy dni na wolności

Jeszcze krócej cieszył się wol-
nością 38-latek z Lublina, który w 
piątek 19 czerwca opuścił zakład 
karny. Mężczyzna po weekendzie 
spędzonym na wolności ponownie 
trafił do celi. 22 czerwca przed po-

łudniem napadł na salonik prasowy 
w dzielnicy Bronowice i usiłował 
ukraść szufladę z pieniędzmi. Pod-

szedł do pracującej tam kobiety  
i ją odepchnął, a następie wszedł 
za ladę. Próbował wyrwać i ukraść 
szufladę z pieniędzmi oraz papiero-

sy. W wyniku szarpaniny z kobietą 
cały łup rozsypał się po podłodze. 
Mężczyzna uciekł. Pracownica 
salonu zawiadomiła policję i do-

kładnie opisała sprawcę. Policjanci 
od razu przystąpili do poszukiwań.  
W działaniach użyty został również 
pies tropiący. Kilka godzin po zda-

rzeniu funkcjonariusze dotarli do 
sprawcy. Został zatrzymany i trafił 
do policyjnej celi. W organizmie 
miał blisko 1,5 promila alkoholu. 
Przestępstwo rozboju zagrożone 
jest karą do 12 lat więzienia. W wa-

runkach recydywy, kara może być 
dodatkowo zaostrzona.
Kosztowna imprezka  

Od pewnego czasu policjan-

ci z VII komisariatu otrzymywali 
zgłoszenia o włamaniach do alta-

nek działkowych w rejonie Zalewu 
Zemborzyckiego, a szczególnie 
przy ul. Rąblowskiej. Z jednego ze 
zgłoszeń wynikało, że sprawcy na 
początku czerwca wyważyli drzwi  
i dostali się do środka altanki. Skra-

dli koce, radio, czajnik elektryczny, 
a nawet przedłużacz. Wszystko 
wskazywało na to, że na miejscu 
przestępstwa sprawcy urządzili so-

bie imprezę. Jej skutkiem były straty, 
które właścicielka wyceniła na około 
400 zł. Trop przyniósł policjantom 
znaleziony na miejscu przestępstwa 
szkolny zeszyt.  Jak się okazało, nie 
należał on do właścicielki altanki, ani 
nikogo z jej rodziny. Szybko znale-

ziono właściciela. Była nią 16-letnia 
mieszkanka Lublina. Razem z nią  
w altance „bawiło się” jeszcze kilku 
jej znajomych. Policjanci z VII ko-

misariatu zatrzymali młodzieńców w 
wieku 18-22 lat i ich 16-letnią znajo-

mą. 18-latek usłyszał zarzut kradzie-

ży z włamaniem. W trakcie dalszych 
ustaleń wyszło na jaw, że ten sam 
mężczyzna kradł jeszcze rowery, 
zaś jego koledzy w wieku 19 i 22 
lat zajmowali się paserką. Policjanci 
podczas przeszukań w lombardzie 
i jednym z mieszkań znaleźli kilka 
pochodzących z kradzieży rowerów. 
Część już wróciła do właścicieli.
Zamiast łupu liczne złamania

16 czerwca przed godz. 16 na 
teren przychodni weszło dwóch 

młodych mężczyzn w wieku 32 i 34 
lat. Było już po godzinach pracy, na 
miejscu znajdowała się więc jedynie 
sprzątająca budynek kobieta. Jeden 
z mężczyzn w celu odwrócenia jej 
uwagi zapytał o możliwość skorzy-

stania z toalety, drugi w tym czasie 
skradł znajdujący się na korytarzu 
klucz. Poszedł na I piętro, otworzył 
drzwi do jednego z pokoi i próbo-

wał ukraść komputer. Dochodzące  
z góry odgłosy usłyszała sprzątacz-

ka i podniosła krzyk. Znajdujący się 
na górze 34-latek próbował ratować 
się ucieczką. Wybrał skok z I piętra. 
Kiedy na miejsce przyjechali poli-
cjanci z III komisariatu, 34-latek 
leżał na ziemi i nie mógł się ruszyć, 
bo w wyniku skoku doznał licznych 
złamań. Pogotowie zabrało go do 
szpitala. Wkrótce aresztowano jego 
wspólnika. Obaj mają na koncie  
sporo podobnych przestępstw.
Pijany motorowerzysta

15 czerwca około godz. 16 
dwoje funkcjonariuszy po służbie 
zauważyło poruszającego się po 
ulicy motorowerzystę. Policjanci 
nie mieli wątpliwości, że kierujący 
jest pijany. W pewnym momencie 
wjechał na chodnik przy ul. Naru-

towicza. Chwilę później ponownie 
wyjechał na ulicę i przejechał przez 
skrzyżowanie na czerwonym świe-

tle. Inni kierujący zmuszeni byli do 
nagłego i gwałtownego hamowania. 
Policjanci zatrzymali kierującego 
przy ul. Okopowej. Partol drogów-

ki, który przyjechał na miejsce zba-

dał 29-latka na zawartość alkoholu 
– miał ponad 2 promile.
Ekstrawagancki złodziej

30 letni mieszkaniec Lublina 
odpowiadał będzie za kradzież w wa-

runkach tzw. recydywy. Mężczyzna 
ma upodobanie do „fantazyjnych” 
kradzieży. Na początku czerwca 
ukradł skuter, a że był pijany i miał 
trudności z pchaniem jednośladu, 
to postanowił przetransportować 
go autobusem. Podczas hamowania 
skuter uderzył w drzwi wejściowe 
wybijając jedną z szyb. 13 czerwca 
zatrzymany został za kradzież mane-

kina i sukni ślubnej. Manekin został 
odnaleziony na podwórku jednej  
z kamienic, ale po wartościowej suk-

ni ślad zaginął. Zamroczony alkoho-

lem złodziej nie mógł sobie przypo-

mnieć co zrobił z łupem.
2 promile za kierownicą

Blisko 2 promile alkoholu  
w organizmie miał 32-letni kie-

rowca zatrzymany przez policjan-

tów 13 czerwca przed godz. 4,30  
w Lublinie. Nietrzeźwy mężczyzna 
na skrzyżowaniu Al. Racławickich 
z ulicą Głowackiego stracił pano-

wanie nad pojazdem. Audi uderzy-

ło w metalowy płotek oraz lampę 
oświetleniową. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości grozić mu może kara 
do 2 lat pozbawienia wolności.
Zdesperowany nałogowiec?

Za rozbój odpowie 30 letni 
mężczyzna, który grożąc bronią 
zażądał papierosa od 24-latka. Do 
zdarzenia doszło 11 czerwca po 
godzinie 18.00 na ul. Armii Wojska 
Polskiego. Do stojącego na chod-

niku 24-latka podszedł nieznany 
mu mężczyzna i zażądał papiero-

sa. Kiedy ten stwierdził, że nie ma, 
wówczas mężczyzna wyciągnął 
przedmiot przypominający broń 
palną i przystawił do jego głowy. 
Zapytał czy teraz już znajdzie pa-

pierosa. 24-latek powiedział, że 
nie ma papierosów, ale może wziąć 
tego, którego właśnie pali. Napast-
nik zabrał papierosa i odszedł. Po-

krzywdzony niezwłocznie powia-

domił policjantów. Napastnik został 
zatrzymany kilka ulic dalej przez 
patrol pieszy z IV komisariatu. Pod-

czas legitymowania ujawniono przy 
nim pistolet – najprawdopodobniej 

pneumatyczny. Badanie alkomatem 
wykazało prawie 3 promile alkoho-

lu w jego organizmie. 
Napad na spożywczy

Kryminalni KMP w Lublinie 
zatrzymali 33-latka, który podejrza-

ny jest o napad na sklep w Lublinie. 
25 lutego do sklepu spożywczego 
przy ulicy Śliwińskiego wszedł 
mężczyzna w kominiarce. Podszedł 
do lady sklepowej, wyjął nóż i za-

groził nim sprzedawczyni. Kiedy ta 
zaczęła krzyczeć, napastnik nicze-

go nie kradnąc uciekł. Operacyjne 
ustalenia funkcjonariuszy wskazały 
na 33-letniego mieszkańca Lublina. 
Jak się okazało, mężczyzna przeby-

wał w Zakładzie Karnym w Łup-

kowie w woj. podkarpackim, gdzie 
odbywał karę za wcześniej popeł-
nione przestępstwa, m.in. przeciw-

ko życiu i zdrowiu. 2 czerwca męż-

czyzna usłyszał zarzut usiłowania 
rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia, a sąd aresztował podej-
rzanego na 3 miesiące.

Łęczna
Utraciły prawa jazdy

W ubiegły weekend poli-
cjanci z łęczyńskiej komendy za-

trzymali dwie kierujące, którym 
zatrzymali prawo jazdy. 23 – let-
nia mieszkanka Łęcznej jechała 
toyotą w terenie zabudowanym 
(w Jawidzu gm Spiczyn) mając na 
liczniku 103 km/h przy ogranicze-

niu prędkości do 50 km/h. Z kolei 
27 – latka kierowała renault mając 
blisko promil alkoholu w organi-
zmie, dodatkowo przekroczyła 
dozwoloną prędkość o 20 km/h 
(w Brzezinach gm. Puchaczów). 
W miejscowości Piaseczno w ręce 
policjantów wpadł również 35 – 
latek z gm. Ludwin. Nie posiadał 
prawa jazdy. Mężczyźnie w 2011 
roku zostały cofnięte uprawnienia 
do kierowania pojazdami.
Wypadek w Barkach

16 czerwca przed godz. 16.00 
w miejscowości Barki gm. Cyców 
26-letni kierowca Forda Mondeo 
najechał na tył samochodu marki 
Audi. W wyniku tego kierujący audi 
został zepchnięty do przydrożnego 
rowu, uderzył w przepust, po czym 
zatrzymał się na poboczu drogi, na-

tomiast ford dachował. Do szpitali 
w Łęcznej i Lublinie zostało prze-

wiezionych trzech pasażerów audi 
(61-letni mieszkaniec Białej Podla-

skiej, 64-letni mieszkaniec Łukowa 
i 69-letni mieszkaniec Parczewa) 
oraz kierujący fordem. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Kierujące-

mu fordem policjanci zatrzymali 
uprawnienia do kierowania.
Pechowy dzień

Tylko jednego poranka – 15 
czerwca – na drogach powiatu do-

szło do 4 wypadków drogowych. 
Do pierwszego doszło w Łęcznej 
na ul. Krasnystawskiej. Kierujący 
mercedesem nie ustąpił pierwszeń-

stwa przejazdu na skrzyżowaniu i 
doprowadził do zderzenia z Renault 
Megane. Kierujący był trzeźwy. Do 
kolejnego zdarzenia doszło po godz. 
9 w miejscowości Bekiesza gm. Cy-

ców. Tam kierujący samochodem 
marki Audi na łuku jezdni dopro-

wadził do zderzenia również z po-

jazdem marki Audi. Uczestnicy zda-

rzenia byli trzeźwi. Przed godz. 10 
w miejscowości Rogóźno 55-latek 
kierując motorowerem marki Ro-

met stracił panowanie nad pojazdem 
po czym się wywrócił. Miał ponad 
2,5 promila alkoholu w organizmie. 
Mężczyzna z ogólnymi potłucze-

niami został przewieziony do szpi-
tala w Łęcznej. Z kolei po godz. 10  
w Łęcznej na ul. Chełmskiej 37-letni 
kierujący pojazdem marki Audi pod-

czas manewru wyprzedzania stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał na 
pobocze po czym dachował. Kierują-

cemu za spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

zostały zatrzymane uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Mężczyzna 
był trzeźwy.
Wymusił pierwszeństwo

10 czerwca po godz. 14 w miej-
scowości Turowola gm. Puchaczów 
24-letni motorowerzysta kierując 
motorowerem marki Yamaha wy-

jeżdżając z drogi podporządkowanej 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo jadącemu pojazdowi 
marki Mazda i doprowadził do zde-

rzenia pojazdów. Motorowerzysta 
został przewieziony do szpitala  
w Łęcznej. Celem stwierdzenia sta-

nu trzeźwości została pobrana od 
niego krew do badań. 33-latek kie-

rujący mazdą był trzeźwy.
Ścigany pod kluczem

33-letni Robert P. od ok. roku 
ukrywał się po tym, jak uciekł z jed-

nego z więzień na Lubelszczyźnie. 
Mężczyzna wykorzystał moment, 
kiedy wykonywał prace na wol-
ności. Od tego czasu poszukiwany 
był 7 listami gończymi wydanymi 
przez sądy w różnych miastach na-

szego kraju, np. w Radomiu, czy 
Pruszkowie, a także Prokuraturę 
Rejonową w Chełmie. Oprócz tego 
wydano nakaz doprowadzenia go 
do zakładu karnego. Łącznie męż-

czyzna do odsiadki ma 6 lat, głów-

nie za oszustwa, ale również sprawy 
alimentacyjne. 1 czerwca policjanci 
z Zespołu Poszukiwań Celowych 
Wydziału Kryminalnego KWP 
w Lublinie zapukali do jednego  
z mieszkań w łęczyńskim wieżow-

cu. Będący w ich zainteresowaniu 
mężczyzna nie krył zaskoczenia  
z wizyty policjantów, tak samo jak 
i jego znajoma, u której pomiesz-

kiwał. Prosto z Łęcznej przewie-

ziony został do Lublina i osadzony  
w Areszcie Śledczym. 

Świdnik
Poszukiwany rabuś

Świdniccy policjanci poszu-

kują mężczyzny, który 22 czerwca 
około godz. 13 w jednym ze skle-

pów jubilerskich w mieście chciał 
ukraść paletę ze złotą biżuterią o 
wartości blisko 35 tysięcy złotych. 
Na przeszkodzie stanęły mu jed-

nak schody, na których w trakcie 
ucieczki przewrócił się, gubiąc 
wyrwany pracownicy łup. Ktokol-
wiek rozpoznaje tego mężczyznę, 
proszony jest o kontakt z Policją 
w Świdniku. Rysopis mężczyzny: 
wiek ok. 20 lat, szczupła budowa 
ciała, wzrost ok. 165 cm. W chwili 
zdarzenia ubrany był w granatowe 
spodnie, granatową koszulkę rozpi-
naną z przodu oraz granatową czap-

kę typu bejsbolówka. Ktokolwiek 
widział tego mężczyznę lub posiada 
informacje mogące pomóc w  usta-

leniu jego  tożsamości proszony jest 
o kontakt z KPP w Świdniku – tel. 
81 749-42-10 lub 997.
Zderzenie z łosiem

Dwóch mężczyzn trafiło 21 
czerwca w nocy do szpitala, po tym, 
jak ich ford, którym podróżowali, 
zderzył się z przechodzącym przez 
drogę łosiem. Do tego wypadku do-

szło na drodze S-12 w miejscowości 
Krępiec – przed pojazd wybiegł łoś, 
który chciał przekroczyć jezdnię. 
Zwierzę z impetem uderzyło w szy-

bę auta, a potem przeleciało przez 
dach, rozrywając go. Zwierzę padło. 
Bez „prawka” i na gazie

W niespełna pół godziny od 
wypadku policjanci ustalili miejsce 
zamieszkania i zatrzymali 27-letnią 
kobietę, która 15 czerwca na ul. 
Akacjowej w Świdniku straciła pa-

nowanie nad kierowaną przez sie-

bie hondą, przejeżdżając chodnik 
zjechała na pas zieleni i uderzyła 
w budynek bloku mieszkalnego. 
Kobieta pozostawiając rannego 
pasażera wysiadła z samochodu  
i uciekła. Zakleszczonego w pojeź-

dzie mężczyznę wydobyli ratowni-
cy straży pożarnej. Kobieta wsiadła 

za kierownicę pojazdu nie mając 
prawa jazdy. Jak potwierdził alko-

mat była nietrzeźwa. Urządzenie 
wskazało blisko 2 promile alkoholu 
w jej organizmie. Ona jak i 57 letni 
pasażer trafili do szpitala.
Wypadek na torach

Świdniccy policjanci wyja-

śniają okoliczności wypadku, do 
którego doszło 14 czerwca w rejo-

nie dworca. Pociąg towarowy relacji 
Chełm – Gdynia potrącił mężczy-

znę siedzącego na krawędzi peronu 
kolejowego stacji Świdnik Wschód. 
34-letni mieszkaniec Świdnika z 
licznymi obrażeniami ciała trafił do 
szpitala, gdzie był operowany. Do 
wypadku doszło w nocy z soboty 
na niedzielę. Policjanci ustalają 
okoliczności wypadku i proszą o 
kontakt osoby, które widziały zda-

rzenie lub też posiadają informację 
w tej sprawie – nr tel. 81 749-42-10 
lub 997.
Nowy „Tulipan”?

10 czerwca do policyjnego 
aresztu trafił 25-letni mieszkaniec 
gm. Chełm. Jak ustalili świdniccy 
kryminalni 25-latek na przełomie 
2014 i 2015 roku na portalach spo-

łecznościowych poznawał kobiety. 
Szybko znajomość ze świata wir-
tualnego przeradzała się w bardziej 
przyjacielskie relacje damsko – 
męskie. Młody mężczyzna zyski-
wał zaufanie kobiet. By podnieść 
swoją atrakcyjność podawał się za 
funkcjonariusza CBŚP. Po pew-

nym czasie znajomości prosił swoje 
znajome o pomoc. Kobiety dawały 
wiarę opowieściom m. in. o pilnej 

potrzebie zakupu pojazdu i braku 
gotówki. Na obecnym etapie pro-

wadzonych czynności policjanci 
ustalili pięć pokrzywdzonych ko-

biet – mieszkanek Świdnika oraz 
Lublina. Mężczyzna wyłudził od 
nich łącznie ok. 15 tysięcy złotych. 
Ponadto dopuścił się również kra-

dzieży biżuterii i srebrnej zastawy 
stołowej. W trakcie przeszukania 
mieszkania mężczyzny policjanci 
ujawnili fałszywą odznakę poli-
cyjną, atrapę broni oraz częściowe 
umundurowanie. Te mundurowe 
atrybuty miały uwiarygadniać jego 
legendę. Osoby, które spotkały się  
z tego typu sytuacją lub też mają in-

formację w tej sprawie proszone są 
o kontakt z KPP w Świdniku.
Kosztowna przejażdżka

Zarzut kierowania pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeźwo-

ści usłyszał mieszkaniec Przemyśla. 
Mężczyzna przejażdżkę audi po 
gminie Mełgiew zakończył 6 czerw-

ca w nocy, uderzając w drzewo, słup 
elektryczny, a następnie w przysta-

nek autobusowy. Jak się okazało 
30-latek miał w organizmie ponad 
1,5 promila. Nietrzeźwy był również 
pasażer. Po wypadku twierdzili, że 
byli jedynie pasażerami a kierowca 
zbiegł z miejsca zdarzenia, gdzieś 
w nieznanym im kierunku. Dopiero 
po wytrzeźwieniu przypomnieli so-

bie okoliczności zdarzenia. Panowie 
razem ze znajomymi bawili się na 
grillu, po czym we dwóch wyruszyli 
na przejażdżkę zakończoną kraksą  
i zniszczeniem auta.

opr. nor

Rodzinny festyn w Ludwinie
Dodatkową atrakcją festynu 

ma być konkurs z nagrodami – 
główna wygrana to tablet Sam-
sung Galaxy TAB 4. W konkur-
sie może wziąć udział każdy kto 
kupi: „chleb ludwiński”, „chleb 
ludwiński żytni” lub makaron 

„tradycyjny z Ludwina” PO-
LMAK i odbierze kupon. Wy-
pełniony kupon z odpowiedzią 
na proste pytanie należy wrzucić 
do festiwalowej urny.

Zapraszamy na festyn  
w Ludwinie.

(r)

Święto chleba i makaronu

dok. ze str. 1
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ruchu. Na dworcu wyrzucali 

mu z bagażnika potrzebne do 

sprzątania przedmioty rozrzu-

cając je po dworcu żeby ten nie 

odjechał o wyznaczonym czasie 

– mówi Jan Blacha właściciel 

firmy przewozowej Łęcz-Trans. 

Wspomnianego dnia kierow-

ca ten stał na dworcu, a drogę 

zajechał mu autobus „Piątka”. 

Kierowca konkurenta podszedł 

do autobusu Łęcz-Trans i zaczął 

obrażać oraz pluć na mojego 

pracownika, uderzając przy oka-

zji w lusterko i szybę. W obronie 

własnej nasz kierowca użył gazu 

nie wysiadając zza kierownicy. 

Nieprawdą jest więc to, że kie-

rowca naszej firmy wbiegł do 

autobusu „Piątka” i pryskał ga-

zem, bo on nie wysiadał ze swo-

jego autobusu.

- Incydenty które miały miej-

sce w ostatnim czasie to efekt 

nawarstwiającego się konfliktu 

od wielu lat. Kilkukrotnie pró-

bowałem porozumieć się z kon-

kurentem. Bezskutecznie – mówi 

Wiesław Piątek właściciel kon-

kurencyjnej firmy przewozowej. 

Jego zdaniem problemem jest 

zbyt duża ilość kursów, a przez 

to walka o każdego klienta po-

między przewoźnikami.

Będą zmiany na dworcu w 

Łęcznej.

- Jako administratorowi 

dworca bardzo mi zależy na 

przestrzeganiu prawa, porząd-

ku i przede wszystkim bezpie-

czeństwie pasażerów – wyjaśnia 

Wojciech Adamski Prezes Za-

rządu Wamex SA, jednocześnie 

zarządca dworca. Mimo, że nie 

wpłynęły do nas oficjalne skargi, 

po doniesieniach medialnych, 

zdecydowaliśmy o modernizacji 

systemu monitoringu dworca, 

który dotychczas skierowany był 

głównie na wjazd na dworzec i 

parkingi przed centrum handlo-

wym  W najbliższych dniach zo-

stanie zainstalowanych 5 dodat-

kowych kamer monitorujących, 

oprócz wjazdów i parkingów, 

plac dworcowy i przystanki. Do-

datkowo na każdej wiacie przy-

stankowej zamieszczona zosta-

nie informacja dla pasażerów 

jak powinni reagować w przy-

padku zauważenia zachowań 

zagrażających bezpieczeństwu 

pasażerów i innych osób przeby-

wających na dworcu lub w auto-

busach – dodaje W. Adamski.

Tematem zainteresowali się 

także radni z Łęcznej. Pojawiły 

się z ich strony propozycje badań 

psychologicznych dla kierow-

ców, wprowadzenie na lokalny 

rynek trzeciego przewoźnika w 

postaci MPK Lublin i większe-

go nadzoru nad firmami.

Wydaje się jednak, że naj-

lepszym wyjściem z sytuacji 

byłoby pogodzenie się dwóch 

zwaśnionych stron i zamiana 

wzajemnej nienawiści w zdro-

wą rywalizację. Skorzystaliby 

na tym zarówno przewoźnicy 

jak i pasażerowie. Tylko czy to 

możliwe?

RC/ Grzegorz Kuczyński 

Konflikt przewoźników
 dok. ze str. 1

230 tysięcy złotych, czyli 

0,34 proc. budżetu gminy, prze-

znaczone zostanie w przyszłym 

roku na realizację budżetu oby-

watelskiego w Łęcznej. Czas na 

składanie propozycji mija 15 

lipca więc warto się pośpieszyć. 

W pilotażowym rozdaniu 

najwięcej środków dostaną osie-

dla Bobrowniki, Niepodległości 

i Samsonowicza po 60 tysięcy 

złotych, Stare Miasto 25, Sło-

neczne 15, a Osiedle Kolonia 

Trębaczów 12 tysięcy złotych.

Formularze można pobrać 
w Urzędzie Miejskim w Łęcz-

nej, a także na stronie interne-

towej ratusza i rad osiedli. Wy-

Wzdłuż istniejących chod-

ników przy ulicach Lisa Błoń-

skiego i Wyszyńskiego powsta-

nie ścieżka rowerowa o długo-

ści 1200 m i szerokości 2,5 m, 
wykonana z bezfazowej kostki 
brukowej. 

Ścieżka zostanie wybudo-

wana po stronie osiedla Niepod-

ległości i rozdzieli ruch rowero-

wy od ruchu pieszych. 
W czwartek 18 czerwca 

została podpisana umowa z wy-

konawcą robót  firmą Budow-

nictwo Drogowe Zdzisław Ko-

Radni obu szczebli samo-

rządu pozytywnie ocenili wy-

konanie budżetu za rok 2014. 

Starosta i burmistrz z absolu-

torium.

W środę większość radnych 
pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu gminy Łęczna za 2014 
rok. Za udzieleniem absoluto-

rium głosowało 15 radnych, a 6 

114 nowych miejsc par-

kingowych oraz wyremonto-

wana droga pojawią się na 

ulicy bocznej Szkolnej.

Jezdnia otrzyma nawierzch-

nię asfaltową, a miejsca posto-

jowe oraz drogi manewrowe 
zostaną wykonane z betonowej 
kostki brukowej. Powstanie do-

Radni Prawa i Sprawie-

dliwości wyszli z klubu Lepsza 

Łęczna istniejącego w struktu-

rach Rady Miejskiej w Łęcz-

nej. 

O zmianach poinformo-

wano w środę w trakcie obrad 
rady. Z klubu odeszły Mutwic-

ka Agnieszka, Filipiak Anna i 
Jaskułecka Jadwiga. Powodem 
miały być różnice programowe.

Ruszyła budowa syste-

mów odcinkowego pomiaru 

prędkości. Jeden z 29 punk-

tów pomiaru zlokalizowany 

został w Łuszczowie.

2,9 kilometrowy odcinek 
w Łuszczowie znajdujący się 
na trasie drogi krajowej nr 
82 Łęczna-Lublin będzie je-

dynym w województwie lu-

belskim gdzie zastosowany 
zostanie elektroniczny nadzór 
nad kierowcami.

Na początku i na końcu 
pomiarowego odcinka staną 

Budżet obywatelski w Łęcznej
starczy dobry pomysł i poparcie 
go 5 podpisami. Później do gry 
wkroczą Rady Osiedli, które po 
sprawdzeniu poprawności wnio-

sków wybiorą te do zrealizowa-

nia w 2016 roku. 
Inicjatywa to duża szansa 

na zaangażowanie lokatorów 
osiedli w życie swoich wspólnot. 
To mieszkańcy wskazują czego 
oczekują na osiedlu. Mogą to 
był ławki, boiska, oświetlenia, 
chodniki albo też impreza re-

kreacyjna.  Gorąco zachęcamy 
do skorzystania z tej okazji i 
składania swoich wniosków do 
budżetu obywatelskiego. 

BD

godny dojazd do parafii św. Jó-

zefa i przedszkola.
Cały teren będzie oświetlo-

ny. Gmina przy udzieleniu ze-

zwolenia na realizację inwestycji 
korzysta ze „spec-ustawy” dro-

gowej, ponieważ nie jest właści-
cielem wszystkich gruntów.

BB

Będzie duży bezpłatny parking

zioł. Koszt prac to 355 860,34 
zł brutto.

Jest to pierwszy etap bu-

dowy ścieżki. Drugi obejmuje 
uzgodnienia związane z przej-
ściem ścieżki przez aleję Jana 
Pawła II i zaprojektowaniem 
nowej sygnalizacji świetlnej, co 
umożliwi połączenie istniejącej 
w dolinie Świnki ścieżki rowe-

rowej z planowaną do wykona-

nia w tym roku. Prace drugiego 
etapu realizowane będą w 2016 
roku.

BB

Budowa ścieżki rowerowej 

W klubie Lepsza Łęcz-

na pozostało sześciu radnych. 
Lendzion Grzegorz, Pawlak 
Sebastian, Jasielski Jakub, Susz 
Adam, Fijałkowski Mariusz 
oraz Łagodziński Zbigniew wy-

branych z komitetu wyborczego 
o tej samej nazwie.

Pozostałych 15 radnych formal-
nie nie należy do żadnego klubu.

BB

PiS opuszcza Lepszą Łęczną

radnych było przeciwnych - ab-

solutorium burmistrzowi Łęcz-

nej Teodorowi Kosiarskiemu 
zostało udzielone.

Dzień wcześniej Rada 
Powiatu jednogłośnie udzieli-
ła absolutorium za rok 2014, 
kiedy to starostą był Adam Ni-
wiński.

GK

Burmistrz i starosta z absolutorium

Krzysztof Bojarski wygrał 

konkurs na dyrektora szpitala 

w Łęcznej. Jego kandydaturę 

musi jeszcze zatwierdzić zarząd 

powiatu. 

Do konkursu stanęło dwóch 
kandydatów. Poza Bojarskim 
aplikację złożył także doktor Je-

rzy Makolus. Komisja konkurso-

Bojarski wygrał konkurs 
wa wybrała kandydaturę doktora 
nauk medycznych Krzysztofa 
Bojarskiego, który obecnie pełni 
funkcję dyrektora medycznego w 
szpitalu. – Do momentu zatwier-

dzenia mojej kandydatury przez 

zarząd, nie komentuję decyzji ko-

misji konkursowej – powiedział 

K. Bojarski.                          (r)

trzech pisemnych  - z języka 

polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego (obligato-

ryjne są na poziomie podstawo-

wym, chociaż chętni mogli je 

zdawać także na rozszerzonym) 

oraz dwóch ustnych - z polskiego 

i języka obcego.

Maturzyści – tegoroczni ab-

solwenci z liceów ogólnokształ-

cących – musieli też obowiąz-

kowo przystąpić do jednego 

pisemnego egzaminu z przed-

miotu do wyboru. Chętni mo-

gli przystąpić do pięciu takich 

egzaminów. Z kolei tegoroczni 

abiturienci z techników - mogli, 

ale nie musieli, przystąpić do 

pisemnego egzaminu z przed-

miotu do wyboru; maksymalnie 

Wyniki matur w województwie
 dok. ze str. 1 mogą zaś przystąpić do sześciu 

takich egzaminów.

Wyniki matury 2015 w 

woj. lubelskim. Procent zda-

nych egzaminów z nowej ma-

tury na poziomie podstawo-

wym: język polski 98 proc. 

(średnia krajowa 98 proc.), 

matematyka 81 proc. (średnia 

krajowa 82 proc.), języki obce 

od 100 do 96 proc. Gorzej wy-

padły wyniki z przedmiotów 

na poziomie rozszerzonym: 

biologia 44 proc., chemia 53, 

filozofia 69, fizyka 46, geo-

grafia 42, historia 50, historia 

muzyki 74, historia sztuki 43, 

informatyka 41, język łaciński 

i kultura antyczna 72, wiedza  

o społeczeństwie 27.        

 (r)

kamery. W chwili, gdy kierow-

ca wjedzie na kontrolowany 

obszar, zostanie zrobione jed-

no zdjęcie, a po wyjeździe dru-

gie. Na podstawie czasu jaki 

upłynie od wykonania zdjęć 

określona zostanie średnia 

prędkość pojazdu. Przekrocze-

nie będzie skutkowało nałoże-

niem mandatu.

Bramki pomiarowe mają 

zostać zamontowane w okresie 

wakacyjnym. Potem wpływy  

z mandatów zaczną zasilać kasę 

państwa.                             GK

Lepiej „noga z gazu”
Most na Bystrzycy w gmi-

nie Spiczyn zbudowany po woj-
nie, w latach 50. minionego wie-

ku, dożywa swoich dni. W ciągu 

kilku tygodni zostanie zburzo-

ny, a w jego miejscu stanie nowa 

przeprawa drogowa.

Most przez Bystrzycę jest w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 829 

Łucka–Łęczna–Biskupice. Ponad 

60-letnia przeprawa jest w tak fa-

talnym stanie technicznym, że już 

nie nadaje się do remontu. Kilka 

lat temu ograniczono nawet do-

puszczalny tonaż na tym moście. 

Dlatego Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Lublinie podjął decyzję o 

wyburzeniu starej konstrukcji i bu-

dowie nowego mostu. To tym bar-

dziej racjonalne postanowienie, że 

cała droga 829 ma wkrótce zostać 

w całości poddana przebudowie. 

Przetarg na wykonanie inwestycji 

mostowej wygrała firma Banimex.

Nowy most będzie mieć około 

60 metrów długości. Obok jezdni 

o szerokości 7 metrów, będzie też 

chodnik oraz ścieżka rowerowa. 

Budowa mostu ma potrwać do 15 

listopada. Po nowym moście po-

winniśmy zacząć jeździć w grud-

niu, o ile nie będzie jakichś wyjąt-

kowo niesprzyjających warunków 

pogodowych.

Droga 829 należy do często 

użytkowanych, w okresie letnim 

bywa też alternatywą dla kierow-

ców jadących nad jeziora. Aby 

kierowcy nie odczuli większych 

trudności w korzystaniu z lokal-

nie ważnej drogi, przed wyburze-

niem starego mostu, wykonawca 

wcześniej uruchomi  tymczasową 

przeprawę. Pracownicy firmy Ba-

nimex już rozpoczęli jej stawianie  

z elementów prefabrykowanych.

                               (r)

Nowy most przez Bystrzycę

Uroczyste wręczenie dy-

plomów laureatom pierw-

szej edycji Rankingu Liceów 

STEM odbyło się 30 czerwca 

br. w Centrum Nauki Ko-

pernik w Warszawie podczas 

konferencji „Lean in STEM” 

poświęconej promowaniu ka-

riery w obszarze STEM.

Celem Rankingu Liceów 

STEM jest budzenie w młodych 

ludziach pasji do takich przed-

miotów jak matematyka, fizyka, 

chemia i informatyka – a na-

stępnie inspirowanie ich do po-

dejmowania studiów na kierun-

kach inżynierskich i w naukach 

ścisłych. STEM – czyli Science, 

Technology, Engineering, Ma-

thematics (nauka, technologia, 

inżynieria i matematyka) to te 

obszary kształcenia, przez któ-

re wiedzie najkrótsza droga 

do kariery w nauce i technice. 

Hasło STEM jest powszechnie 

znane w edukacji i gospodarce 

USA i innych wysokorozwinię-

tych krajów. Wiadomo tam, że 

bez dobrej edukacji w zakresie 

STEM nie ma innowacyjności, 

rozwoju i dobrobytu. 

Mizerne wyniki naszej oświaty

 dok. na str. 6

tel. 666 882 888
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 SORTYMENT WĘGLA
KLASA *
GJ/tona

CENA 

zł/tona bru"o 

ORZECH LUZ 27 D 467,40   492,00

ORZECH BIG-BAG 27 D 526,44   551,04

GROSZEK LUZ 27 D 467,40   479,70

GROSZEK BIG-BAG 27 D 526,44   538,74

MIAŁ MIIA LUZ 22 D 332,10   344,40

MIAŁ MIIA BIG-BAG 22 D 350,55   362,85

MIAŁ MIIA LUZ 20 D 295,20   307,50

MIAŁ MIIA BIG-BAG 20 D 313,65   325,95

Ceny loco Bogdanka, aktualne na dzień emisji ogłoszenia, dotyczą odbiorców zwol-
nionych z podatku akcyzowego oraz pośredniczących podmiotów węglowych na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2011 Nr 108 poz. 626 z 
późn. zm.) Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kc.
* Pełna specyfikacja jakościowa sortymentów węgla dostępna jest w serwisie handlowym 
na stronie www.lw.com.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY WĘGLA tel. +48 81 46 462 55 80; tel. +48 81 462 53 00; f; fax +48+48 81 462 56 36 37; 7; wwwwww.lw.lw.co.com.pm.pl; l; sprsprzedzedazwazw@lw@lw.co.com.pm.pll

NIE ZWLEKAJNIE ZWLEKAJNIE ZWLEKAJNIE ZWLEKAJ

 SORTY

OR

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Fun-

dacja „Solidarni Górnicy” oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie podpisały 19 czerwca trójstronne 
porozumienie dedykowane promocji honoro-

wego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz 
rejestru  banku dawców szpiku.

Celem porozumienia jest realizacja progra-

mu edukacyjno-wolontariackiego, polegające-

go na włączeniu się kadry pracowniczej LWB 

i lokalnej społeczności w akcje krwiodawcze 

oraz propagowanie przeszczepów szpiku i roz-

wój banku szpiku. Jest to pierwsza tego rodzaju 

inicjatywa w regionie, łączącą wysiłki sektora 

publicznego, biznesowego i pozarządowego, 

dla wsparcia szlachetnej idei krwiodawstwa, 

krwiolecznictwa i szpiku.

Tradycje krwiodawcze w LWB liczą sobie 

już prawie trzydzieści pięć lat m.in. dzięki dzia-

łalności przy kopalni w Bogdance Honorowego 

Klubu Dawców Krwi PCK im. Z. Goli (liczy 

dzisiaj 105 osób) i spontanicznym odruchom 

solidarności pracowników i pracownic LWB 

z osobami potrzebującymi krwi. Członkowie 

klubu oddają rocznie ponad 120 litrów krwi, 

ponad dwudziestu krwiodawców oddało jej już 

powyżej 30 litrów, a są tacy co przekroczyli 100 

litrów. 

To przejaw solidarności ludzi, którzy kie-

dyś sami mogą potrzebować krwi, a dziś dzielą 

się nią z innymi. Jednak górniczy klub skupia 

nie tylko przedstawicieli tego zawodu, są w 

nim pracownicy administracji i spółek współ-

pracujących z kopalnią. Przyjęci zostaną zresz-

tą wszyscy chętni do dzielenia się tym darem 

życia. W związku z tym podpisanie porozumie-

nia było naturalną kontynuacją i rozwinięciem 

dotychczasowych praktyk LW Bogdanka, przy 

wsparciu RCKiK i korporacyjnej Fundacji 

„Solidarni Górnicy”. U podstaw współpracy 

znalazło się przekonanie o potrzebie niesienia 

bezinteresownej pomocy, kreowania świado-

mych i odpowiedzialnych postaw służących 

ochronie zdrowia i życia, 

jak również aktualne zapo-

trzebowanie na szpik oraz 

krew i jej składniki.

Według audytu, prze-

prowadzanego przez Naj-

wyższą Izbę Kontroli, od 

2010 r. liczba dawców krwi 

w Polsce utrzymuje się na 

względnie stałym pozio-

mie, zapotrzebowanie na 

krew i jej składniki jed-

nak stale rosnie. W Polsce 

rocznie oddaje krew około 

700 tys. osób czyli według 

szacunków co najmniej o 

30 proc. za mało. Istotnym 

problemem jest również 

fakt, że regularnie zwiększa się odsetek osób 

niedopuszczanych przez lekarzy do oddawania 

krwi: z 11 proc. w 2010 r. do 15 proc. w 2013 

r. W związku z tym, inicjatywa podjęta przez 

LWB – będące dużym i dbającym o bezpieczeń-

stwo zdrowotne przedsiębiorstwem – stwarza 

realną szansę, że występujące niedobory będą 

istotnie mniejsze.

 (r)

Krew i szpik - dary życia
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Przegląd Cycowa

Scalenia gruntów objęto dwa 

obręby ewidencyjne: Ostrówek 

Podyski i Szczupak o łącznej 

powierzchni 738ha i 198 gospo-

darstw rolnych. Celem scalenia 

była poprawa struktury prze-

strzennej gospodarstw rolnych, 
przybliżenie gruntów do zabudo-

wań gospodarczych oraz wyty-

czenie i urządzenie funkcjonalnej 
sieci dróg. 

W wyniku zagospodarowania 
poscaleniowego wykonano nastę-

pujące prace:

- poprawiono parametry urządzeń 
melioracji szczegółowych 
na długości 11,4km.

- wykonano 15 nowych 
przepustów

- wybudowano 5,78km 
dróg z tłucznia

- przebudowano dro-

gi gruntowe o długości 
12,11km w tym na dłu-

gości 3,75km ulepszono 
nawierzchnię kamieniem 
tłuczniowym.

- wyremontowano 27 
przepustów pod budowanymi  
i przebudowanymi drogami.

- zapewniono wszystkim go-

spodarstwom dojazd do siedlisk 
wybudowaną lub przebudowaną 
drogą.

Wójt Gminy Cyców zaprasza mieszkańców do udziału w 
konkursie

pn. „Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców”.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy gminy Cyców.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgło-

szeniowy oraz złożyć go w siedzibie Urzędu Gminy w Cycowie  
(ul. Chełmska 42, Cyców) w  terminie do 31 lipca 2015 roku

Zgłoszeń można dokonać również drogą elektroniczną,  
przesyłając wypełniony oraz  zeskanowany formularz  

z własnoręcznym podpisem na adres e-mail: k.swieczak@ugcycow.pl  
lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora.

Konkurs organizowany jest w jednym etapie w 2 kategoriach:
na najbardziej zadbaną część estetyczną posesji (domy jednorodzinne)• 
na najbardziej estetyczną posiadłość domów wielorodzinnych (w tym • 
również zagospodarowanie balkonów)

Wizytacja komisji konkursowej zaplanowana jest w terminie  
od 3 - 21 sierpnia 2015 r. 
Wręczenie nagród nastąpi na uroczystości z okazji „ Dożynek 
Gminnych”, we wrześniu 2015 r. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są • 
pod adresem: www.ugcycow.pl lub w Urzędzie Gminy pok. 23 
(ul. Chełmska 42, Cyców) 

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela  
pracownik Urzędu Karolina Świeczak  

pod nr tel. 82 5677003 wew. 42  
lub e-mail: k.swieczak@ugcycow.pl

Konkurs 

„Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców”
– nabór do 31 lipca 2015 roku.

Scalenie gruntów W dniu 3 czerwca 2015 roku na  
Boisku Sportowym „Orlik 2012” 
przy Zespole Szkół w Cycowie, 
odbył się piknik ekologiczny, któ-

ry był podsumowaniem konkursu 
ekologicznego pn. „Dziękuje – 
nie truję - bo odpady segreguję” 

– program edukacji ekologicznej 
w gminie Cyców.

Głównym celem tegorocznego 
konkursu  było:

zainteresowanie uczniów tema-• 
tyką walki z niską emisją,
zdobywanie i pogłębianie wiedzy • 
dotyczącej ekologii i ochrony 
środowiska,
uwrażliwienie na aktualne pro-• 
blemy ochrony najbliższego śro-

dowiska,
rozbudzanie i pogłębianie za-• 
miłowania oraz szacunku dla 
przyrody,
włączenie szkół w powszechną • 
edukację dotyczącą  zasad i ko-

rzyści wynikających z segregacji 
odpadów oraz rozpowszechnie-

nie proekologicznych nawyków 
i zachowań,
uświadomienie, że dzięki se-• 
gregowaniu odpadów możemy 
współuczestniczyć w pomocy 
chorym dzieciom.

Projekt współfinansowany 
jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W projekcie wzięło udział  po-

nad 300 dzieci. Razem uzbierali-
śmy  ponad 1400  kg plastikowych 
nakrętek.

Najwięcej nakrętek uzbierała:
Szkoła w Cycowie - 877,61 • 
Szkoła w Malinówce - 166,10• 
Szkoła w Głębokiem - 155,10• 

Podsumowanie konkursu ekologicznego 
„Dziękuję - nie truję - bo odpady segreguję” 

program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców
Szkoła w Stawku - 71,00• 
Szkoła w Świerszczowie - • 
69,82
Szkoła w Garbatówce - 69,00• 
Szkoła w Bekieszy - 49,50• 
Najwięcej nakrętek uzbierała 

Marta Helm z Zespołu Szkół w 
Cycowie.

Nakrętki zostały przekazane na 
zakup wózka dla niepełnosprawnej 
Zuzi  z naszej gminy.

Dzieci za udział w konkursie 
głównym oraz konkursach: foto-

graficznym, plastycznym oraz w 
konkursie wiedzy ekologicznej 
otrzymały nagrody rzeczowe, 
m.in.: rowery, namioty, plecaki, 
albumy przyrodnicze, gry plan-

szowe. 300 dzieci w nagrodę za 
udział w konkursach uczestniczyły 
w wycieczce do Poleskiego Parku 
Narodowego w Urszulinie.

Wartość całego projektu to po-

nad 12 tysięcy złotych.
Efektem edukacji ekologicznej 

wśród najmłodszej części spo-

łeczeństwa, jest uświadomienie 
konieczności zaangażowania w 
ochronę środowiska. Istotne za-

grożenie związane jest między 
innymi z tzw. „niską emisją”, czyli 
emisją szkodliwych pyłów i ga-

zów powstających na niewielkiej 
wysokości.

Ochrona środowiska natural-
nego jest koniecznością i obo-

wiązkiem każdego człowieka 
również „małego”. Dlatego też 
wiedza zdobyta z tego zakresu oraz  
przestrzeganie zasad współżycia w 
zgodzie z naturą, owocuje przez 
całe życie. W efekcie, z działań  
czynionych „dzisiaj”, będzie ko-

rzystać „teraz” i w przyszłości cała 
społeczność lokalna.

Niniejszy projekt został w cało-

ści sfinansowany z EFRROW oraz 
Skarbu Państwa bez wkładu benefi-

cjenta Starosty Łęczyńskiego.
Jest pierwszym projektem  

z działania „Poprawianie i rozwija-

nie infrastruktury związanej z roz-

wojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa przez scalanie gruntów” 
PROW 2007-2013 zrealizowanym 
w powiecie łęczyńskim.

Wykonany projekt scalenia 
został pozytywnie przyjęty przez 
uczestników. 

Wykonana infrastruktura tech-

niczna przyczyni się do poprawy 
warunków życia mieszkańców  
i wzrostu atrakcyjności wsi Ostró-

wek Podyski i Szczupak.
W dniu 19 marca 2015 odbyło 

się uroczyste podsumowanie pro-

jektu i oddanie do użytkowania 
wybudowanych i przebudowanych 
dróg.

REDAGUJE: 

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu

Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl 

tel. 81 752 64 20 

Więcej informacji: www.powiatleczynski.pl

INWESTYCJE

TURYSTYKA

EDUKACJA

Lekcje WF – u w nowej odsłonie
Gruntowny remont czeka sale gimnastyczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej  

oraz Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – wyremon-

towane sale będą gotowe w nowym roku szkolonym, część socjalna i większość wyposażenia 
sportowego zostanie oddana do użytku we wrześniu 2016 roku. 

Po kompleksowym remoncie będzie nowocześnie, funkcjonalnie i estetycznie. Zostanie 
wymieniony m.in. „ruchomy parkiet”, nieszczelne okna i przestarzałe instalacje. Metamorfoza 
czeka także szatnie i łazienki: nowe okna, estetyczne sanitariaty, glazura, posadzki. W siłow-

niach i salach pojawi się atrakcyjne wyposażenie sportowe. Dodatkowo w Kijanach zostanie 
zamontowana ścianka wspinaczkowa, która jest ostatnio na top liście uprawianych sportów. 
Dzięki zmianom pomieszczenia nabiorą blasku i funkcjonalności, a nowoczesna baza sportowa 
zdecydowanie uatrakcyjni ofertę edukacyjną obu szkół. Powiat Łęczyński pozyskał na ten cel  
323 tys. złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 340 tys. złotych dołoży ze środków własnych.

 

Nagrody i stypendia sportowe
Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Starosta Roman Cholewa uhonorował statuetkami 

trenerów, a stypendiami zawodników z terenu powiatu łęczyńskiego, którzy w ubiegłym roku 
odnieśli największe sukcesy w swoich dyscyplinach sportu:

1. Tomasz Żuraw, trener Ludowego Klubu Sportowego ,,ISKRA” w Spiczynie oraz zawodnicy 
„Iskry” - Hubert Mazurek, Andrzej Hermanowski, Bartłomiej Żuraw, Jakub Andrzej Karwacki, 
Konrad Wójcik, uhonorowani za czołowe miejsca w zapasach w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Kadetów i seniorów, Mistrzostwach Polski oraz awans do Kadry Narodowej;  

2. Marek Kozak, trener Miejsko-Górniczego Klubu Sportowego ,,Gwarek” Łęczna  
oraz pięściarze „Gwarka” - Dawid Okoński, Eryk Okoński, Jakub Walkowiak, za czołowe miejsca  
w Międzynarodowym Turnieju oraz w Mistrzostwach Polski w boksie;

3. Tomasz Kamiński, trener Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Ostrówku, Klubu Górnika Łęczna S.A. i koordynator kadry wojewódzkiej badmintona 
oraz zawodnicy - Kornelia Kursa, Katarzyna Jakubowska, Patrycja Pycek, Piotr Warzyszczak,  
za osiągnięcia w krajowych zawodach i turniejach.

Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
O dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić pracodawca 

zatrudniający pracowników (w wieku 45+) na podstawie umowy o pracę. To pracodawca 
decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje. 
Środki pracodawca może przeznaczyć przede wszystkim na kursy i studia podyplomowe 
oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z jego inicjatywy lub za jego zgodą. 
Szczegółowe informacje można uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy Al. Jana Pawła II 95, Łęczna,  
tel. (81) 752-11-58 wew. 34, pokój 106

Dzień Wenezuelski w Milejowie
24 czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie odbyły się obchody Dnia Wenezuelskiego. 

Tego dnia w 1821 r. miała miejsce strategiczna bitwa pod Carabobo, w której istotną rolę 
odegrał przywódca walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanów i  patron 
szkoły w Milejowie – Simon Bolivar. Pojęciu wolności została poświęcona część artystyczna 
uroczystości, podczas której odbyły się również pokazy tańców wenezuelskich, których 
uczniowie nauczyli się podczas warsztatów tanecznych. Impreza została zorganizowana przy 
współpracy z Ambasadą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, a jednym z honorowych gości 
był Ambasador Luis Gómez Urdaneta.

KULTURA

Dożynki Powiatowe w Kijanach
Współgospodarzem Dożynek Powiatowych w tym roku jest Gmina 

Spiczyn. Impreza odbędzie się 30 sierpnia, przy Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach. Oprócz tradycyjnych elementów uroczystości takich jak:  
Msza Święta dziękczynna, dzielenie chlebem, występy folklorystyczne 
i rozrywkowe, imprezie będzie towarzyszyła akcja honorowego krwio-
dawstwa, liczne konkursy i wystawy. Główną atrakcją wieczornej części 
programu będzie koncert młodej, utalentowanej wokalistki - Honoraty 
Skarbek „Honey” oraz wybory Miss Dożynek.

Scalenie gruntów
19 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 

pn.: „Scalanie gruntów we wsiach Szczupak i Ostrówek Podyski” 
realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa  
i leśnictwa przez  scalanie gruntów” objętego  Programem  Rozwoju  
Obszarów  Wiejskich na  lata 2007-2013.

Celem przeprowadzonego scalenia była poprawa struktury 
przestrzennej gospodarstw rolnych na obszarze 738 ha, gdzie 
funkcjonuje 198 gospodarstw. 

W latach 2011-13 przeprowadzono prace geodezyjne. W wyniku 
scalenia gruntów przybliżono grunty do zabudowań gospodarczych, 
zwiększono obszarowo powierzchnie działek i zmniejszono ich licz-
bę z 477 do 420. Granice działek dostosowano do przebiegu rowów 
melioracyjnych. Wszystkim działkom ewidencyjnym zapewniono 
dostęp do drogi publicznej. Działki zostały wyznaczone w terenie 
poprzez zastabilizowanie palikiem drewnianym oraz znakiem pod-
ziemnym każdego załamania działki. Sporządzono dokumentację 
ewidencji gruntów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Dokonano aktualizacji ksiąg wieczystych w związku ze zmianą 
danych po scaleniu gruntów. W latach 2014 i 2015 dokonano 
zagospodarowania poscaleniowego, które podzielone zostało  
na  dwa  etapy: poprawę parametrów melioracji szczegółowych  
oraz budowę i przebudowę  dróg  gminnych we  wsiach Ostrówek 
Podyski  i Szczupak.  W  zakresie   poprawy  parametrów melioracji 
szczegółowych  wykonano odmulenie mechaniczne rowów meliora-
cyjnych, wykonano przepusty pod zjazdami na działki, wykarczowa-
no krzaki na skarpach rowów oraz oczyszczono z namułu przepusty. 
Wybudowano 5,78 km dróg z tłucznia oraz przebudowano drogi 
gruntowe o długości 12,11km w tym na długości 3,75 km ulepszo-
no nawierzchnię kamieniem tłuczniowym, wyremontowano 27 
przepustów pod budowanymi i przebudowanymi drogami, zapew-

niono wszystkim gospodarstwom dojazd do siedlisk wybudowaną 
lub przebudowaną drogą. Wykonana infrastruktura techniczna 
przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i wzrostu 
atrakcyjności wsi Ostrówek Podyski i Szczupak. 

Całkowity koszt operacji wyniósł 5 163 073 zł i został w całości 
sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz Skarbu Państwa. Projekt jest pierwszym projektem z dzia-
łania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” 
PROW 2007-2013  zrealizowanym w powiecie łęczyńskim.

Promocja Pojezierza
Dzięki realizowanemu obecnie przez Powiat Łęczyński projektowi 

„Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu 
o dziedzictwo UNESCO” w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe 
punkcie informacji turystycznej można bezpłatnie nabyć nowe publikacje 
promocyjne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: foldery, ulotki i mapy.

W tym roku, podczas wakacyjnego zwiedzania Pojezierza będzie też 
możliwość skorzystania z mobilnej aplikacji na telefon.

OCHRONA ZDROWIA

Nowy dyrektor szpitala
Od 1 lipca SPZOZ w Łęcznej ma nowego dyrektora. Został nim  

dr n. med. Krzysztof Bojarski, który dotychczas w łęczyńskim szpitalu pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych. Procedury wyboru dokonała 
komisja powołana przez Radę Powiatu, zgodnie z Ustawą o działalności 
leczniczej i przepisami wykonawczymi. 25 czerwca kandydatura Krzysztofa 
Bojarskiego została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu.
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  W związku ze złożo-

nym pozwem przedstawiciele 
PZL-Świdnik oświadczyli, że 
są głęboko przekonani, iż nie-

prawidłowości i naruszenia,  
o których mowa w pozwie, 
stały w sprzeczności z zasada-

mi konkurencji. W specjalnym 
oświadczeniu zarządu PZL-
Świdnik, czytamy m.in.: Jest 

wiele poważnych naruszeń, 
które potwierdzają zasadność 
pozwu. (…) Większość z tych 
naruszeń nie może być publicz-

nie omawiana ze względu na ich 
zastrzeżony charakter. Jednak 
do tych, które nie zostały objęte 
klauzulą “zastrzeżone” należy 
między innymi wprowadzanie 
zmian zasad, czy zakresu postę-

powania przetargowego na jego 
bardzo późnym etapie, jak rów-

nież naruszanie przepisów pra-

wa odnoszących się do offsetu.
I właśnie w sprawach offse-

tu do Ministerstwa Gospodarki 
pojechali 23 czerwca przewod-

niczący związków zawodowych 
PZL-Świdnik, prezes PZL-
Świdnik Krzysztof Krystow-

ski, poseł do Parlamentu Euro-

pejskiego Krzysztof Hetman, 
burmistrz Świdnika Waldemar 
Jakson oraz sekretarz Świdni-
ka i przewodniczący klubu PiS 
w Sejmiku Województwa Artur 
Soboń. Spotkali się z wicemini-
strem gospodarki i szefem komi-
tetu offsetowego Arkadiuszem 
Bąkiem oraz odpowiedzialnym 
w ministerstwie za umowy of-
fsetowe profesorem Hubertem 
Królikowskim. Jak powiedział 
Artur Soboń – Spotkanie daje 
nadzieję, że negocjacje offseto-

we zabezpieczą interesy polskiej 
gospodarki oraz zapewnią ser-
wis i modernizację śmigłowców 

w Polsce. Czyli światełko w tu-

nelu dla Świdnika! Podkreślił, 
też, że – Umowa o dostawie 
śmigłowców musi zostać po-

przedzona podpisaniem umowy 
offsetowej. Negocjacje umowy 
offsetowej znajdują się w kom-

petencji i odpowiedzialności 
Ministra Gospodarki, który nie 
ma w tym zakresie służebnej roli 
wobec Ministra Obrony Naro-

dowej. Dodał też, iż – Pozew 
sądowy PZL-Świdnik sam w so-

bie nie wstrzyma postępowania, 
ale będzie poważnie analizowa-

ny przez Ministra Gospodarki 
co do skutków zawarcia takiej 
umowy.

Można więc powiedzieć, że 
PZL-Świdnik niejako powrócił 
do gry, przeciwko czemu pro-

testowali z kolei samorządowcy 
oraz związkowcy z Łodzi i Dę-

blina. Prezydent Łodzi Hanna 
Zdanowska i marszałek Witold 
Stępień w swoim liście otwartym 
napisali m.in. „Mamy ogromny 
szacunek dla wkładu Mielca oraz 
Świdnika w rozwój polskiego 
przemysłu wojskowego. Chcemy 
się od Was uczyć oraz podzielić 
się z Wami naszym sukcesem. 
Jesteście liderami branży zbro-

jeniowej, razem możemy zadbać 
o to, by stała się jeszcze bardziej 
nowoczesna i konkurencyjna”. 
Jeszcze bardziej otwarcie swo-

ich racji broniło w Łodzi kilku-

set pracowników Wojskowych 
Zakładów Lotniczych nr 1. Pod-

czas pikiety nieśli transparenty 
„WZL1 S.A. – Polski kapitał, 
polskie miejsca pracy”, „Tak dla 
Wojskowej Wyżyny Lotniczej 
Łódź–Dęblin–Radom”. Wśród 
nich było 50 pracowników filii 
WZL w Dęblinie. – Doskonale 
rozumiem kolegów ze Świdnika, 
którzy czują się pokrzywdzeni, 

Sprzeczne opinie i interesy
dok. ze str. 1

ale my także walczymy o swo-

je miejsca pracy – stwierdził 
Witold Kleczkowski, przewod-

niczący Związku Zawodowe-

go „Solidarność” w WZL nr 1  
w Dęblinie.

W tej wypowiedzi zawiera 
się cała dzisiejsza filozofia za-

kładowych organizacji związ-

kowych. Każdy broni swojego 
– bez oglądania się na innych. 
Przekonali się o już tym górni-
cy z dochodowej Bogdanki, dla 
których udana związkowa obro-

na nierentownych miejsc pracy 
w kopalniach Kampanii Wę-

glowej na Śląsku, oznacza teraz 
redukcje w ich firmie. Wydaje 
się, że czas wielkiej Solidarno-

ści kończy się również w Polsce,  
a jej miejsce zajmuje solidarność 
grup czy zakładów pracy.

 W tym kontekście dobrą 
wiadomością dla Świdnika 
może wydawać się fakt podpi-
sania przez AugustęWestland 
kontraktu z Rosjanami na dosta-

wę śmigłowców AW189. Naf-
towy gigant Rosnieft ma kupić 
160 cywilnych helikopterów 
AW189, zaprojektowanych do 
lotów nadmorskich i operacji 
poszukiwawczo-ratowniczych. 
Na umowie powinien skorzystać 
też PZL-Świdnik, który jest jed-

nym z producentów kadłubów 
do tej maszyny. W świdnickich 
zakładach od jakiegoś czasu 
trwają nawet jego testy. Jednak 
i tu jest pewien haczyk. Rosyj-
ski Rosnieft jest objęty unijnymi 
sankcjami za agresję Rosji na 
Ukrainę. Powstaje więc pytanie 
na ile jest to zwykła transakcja 
handlowa, a na ile rosyjska pró-

ba rozbicia jedności krajów UE? 
Tym bardziej że Włochy i tak 
stanowią dosyć słabe ogniwo 
spójności poglądów w sprawie 
sankcji.

R. Nowosadzki 

O północy z 29 na 30 czerw-

ca już cały odcinek S12/17 od 
Piask do Kurowa stał się drogą 
płatną dla samochodów cięża-

rowych. 
Systemem viaTOLL objęty 

został 33 kilometrowy fragment 

drogi ekspresowej od Jastko-

wa do Kalinówki. W ten sposób  

w województwie lubelskim mamy 

już prawie 72 km płatnych dróg, 
chociaż nie ma tu ani kilometra 
autostrady.

Elektroniczny System Po-

boru Opłat dotyczy wszystkich 
pojazdów samochodowych oraz 
zespołów pojazdów o dopusz-

czalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 tony, a także autobusów nie-

zależnie od ich masy. Przejazd 
jednego kilometra kosztuje od 20 
do 53 groszy, a opłata pobierana 
jest automatycznie przy przejeź-

dzie przez bramkę. 
Od lipca 2011 roku, czyli od 

początku funkcjonowania syste-

mu viaTOLL, przyniósł on 4,5 
miliarda złotych, które trafiły 
do Krajowego Funduszu Drogo-

wego i poszły na budowę oraz 
remonty dróg. Rozporządzenie 
Rady Ministrów poszerzające 
sieć dróg objętych opłatą, któ-

re weszło w życie 30 czerwca 
2015 r, ma jeszcze podwyższyć 
wpływy do drogowego fundu-

szu. Zgodnie z tym aktem sieć 
płatnych dróg viaTOLL zwięk-

szy się o kolejne 251 km. Objęto 
nim odcinki dróg w wojewódz-

twie dolnośląskim, lubelskim, 
lubuskim, łódzkim, małopol-
skim, podkarpackim, podlaskim, 
śląskim i wielkopolskim. Roz-

porządzenie dotyczy odcinka 
autostrady A4 oraz fragmentów 
dróg ekspresowych S3, S5, S8, 
S11, S12, S61 i S69.

Zwiększenie długości płat-
nych dróg zapewne powiększy 
wpływy do Krajowego Funduszu 
Drogowego. Rodzi się jednak 
pytanie, czy zawodowi przewoź-

nicy, zwłaszcza małe firmy, nie 
będą unikać płatnych odcinków, 
wybierając drogi gorsze ale dar-
mowe. Ze szkodą dla lokalnych 
użytkowników dróg.

(nor)

Ekspresowe ale płatne

Do 15 lipca mieszkańcy 
Świdnika, którzy ukończyli 16 
lat, mogą przedstawiać pomy-

sły projektów inwestycyjnych 
jak też inicjatyw kulturalnych, 
społecznych, edukacyjnych 
czy zdrowotnych, do realizacji 
w ramach tzw. budżetu oby-

watelskiego. Władze miasta 
wydzieliły w tym celu 1 mln zł 
czyli około 1 proc. miejskiego 
budżetu. Do wykonania zosta-

ną przyjęte projekty o wartości 
do 150 tys. zł. Ich lista zostanie 
ogłoszona 16 października.

Zgłoszenia konkretnych roz-

wiązań czy ważnych dla miesz-

kańców Świdnika małych inwe-

stycji należy zgłaszać na specjal-
nych formularzach dostępnych 
w Biurze Obsługi Klienta lub na 
stronie internetowej www.swid-

nik.pl. Na pierwszym formularzu 
należy napisać tytuł projektu, 
opisać go, a także wskazać jego 
cel. Drugi dokument to lista po-

parcia danego projektu przez 

Budżet obywatelski Świdnika
mieszkańców. Aby konkretny 
pomysł został skierowany do 
dalszych prac musi mieć mini-
mum 15 podpisów.

16 lipca ruszy kolejny, trwa-

jący do 17 września etap wyła-

niania najciekawszych społecz-

nych inicjatyw. Podczas niego 
miejscy urzędnicy przeanalizują 
wnioski pod kątem wykonal-
ności i zgodności z prawem – 
przede wszystkim czy realizacja 
danego projektu należy do zadań 
własnych gminy. Ostateczną de-

cyzję podejmie zespół składający 
się z przedstawicieli właściwie 
wszystkich grup społecznych i 
pracowników urzędu.

Zakwalifikowaną listę projek-

tów Zespół ds. Budżetu Obywatel-
skiego poda do publicznej wiado-

mości. Czas od 17 września do 12 
października będzie przeznaczony 
na ich popularyzację. Głosowa-

nie rozpocznie się 28 września i 
potrwa podobnie jak promocja 
projektów do 12 października. 

Głosować będą mogli mieszkańcy 
Świdnika, którzy mają skończone 
16 lat. Każdy świdniczanin będzie 
mógł wybrać trzy najbardziej in-

teresujące go projekty. Samego 
aktu głosowania będzie można 
dokonać za pomocą internetu 
lub osobiście w Urzędzie Miasta 
Świdnik czy w Miejsko-Powiato-

wej Bibliotece Publicznej. 16 paź-

dziernika mieszkańcy dowiedzą 
się, które projekty otrzymały naj-
więcej głosów i będą realizowane 
w 2016 roku.

Budżety obywatelskie  są w 
Polsce coraz bardziej popularne. 
W Świdniku zaproponowano 
jeszcze dodatkowo ciekawy spo-

sób wyłaniania najciekawszych 
przedsięwzięć. Szerokie konsul-
tacje społeczne, bezpośredni wy-

bór projektów do realizacji przez 
samych mieszkańców, wszystko 
to sprzyja aktywizacji i zaanga-

żowaniu się świdniczan w spra-

wy swojego miasta.
R. Nowosadzki

po Warszawie i Wrocławiu,  
w których jednak rowerowe 
wypożyczalnie działają już od-

powiednio od 4 i 5 lat. Od po-

czątku zainteresowanie rowe-

rami było w Lublinie ogrom-

ne. W ubiegłym roku – od 19 
września do końca listopada 
– z jednośladów skorzysta-

no prawie 130 tysięcy razy. 
Obecnie liczba wypożyczeń 
przekroczyła już 300 tysięcy. 
Dziennie z rowerów korzysta 
4 – 4,5 tys. osób, a każdy po-

jazd z sieci LRM wypożyczany 
jest nieomal 12 razy. Średnio 
jedno wypożyczenie trwa 19 
minut i 44 sekundy, co ozna-

cza, iż zdecydowana większość 
wynajmów rowerów mieści się 
w bezpłatnym czasie 20 minut. 
Jesteśmy więc bardzo oszczęd-

ni, a rowery LRM służą nam do 
pokonywania krótkich 1,5 –  2 
km dystansów.  

Pierwszy system roweru 
miejskiego w Polsce wystarto-

wał w Krakowie w 2009 roku, 
pozwalając początkowo na ko-

rzystanie ze 100 rowerów roz-

mieszczonych w 12 stacjach 
bazowych i rozwija się dosyć 
powoli. Lubelski system rowe-

rowych wypożyczalni, chociaż 
należy do najmłodszych w kra-

ju, jest przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. Na drugim biegu-

nie jest na przykład dużo starszy 
system rzeszowski, swego czasu 
okrzyknięty nawet przez orga-

nizacje społeczne rowerową 
wydmuszką. W 2011 roku było 
w Rzeszowie tylko 1000 wypo-

życzeń. W 2012 roku liczba ta 
wzrosła do 7800, by po trzech 
latach sięgnąć zaledwie 31,5 ty-

sięcy wypożyczeń.  Jako pierw-

sze miasto na Pomorzu system 
roweru miejskiego uruchomił 
Sopot, który mimo swych nie-

wielkich rozmiarów cieszy 
się sporą popularnością wśród 
mieszkańców. 

Generalnie polskie miasta 
są daleko w tyle światowych ten-

dencji. Pierwsza wypożyczalnia 
powstała w latach 70. w Amster-
damie, w latach 90. rowerowa 
rewolucja objęła już Europę 
Zachodnią (miasta brytyjskie, 
holenderskie i skandynawskie). 
Obecnie rowerową gorączką za-

rażony jest cały świat. Najwięk-

szymi potentatami rowerów 
publicznych są dwa chińskie 
miasta – Wuhan oraz Hangzhou. 
W Europie liderem jest Paryż  
z 20 tysiącami rowerów, za nim 
są Londyn (8 tysięcy) i Barcelo-

na (6 tysięcy). Wielkie systemy 
rowerowe oferuje od niedawna 
Nowy Jork, Montreal, Meksyk 
i Waszyngton. Warszawskie roz-

wiązanie w ubiegłym roku było 
ósmym co do wielkości euro-

pejskim systemem rowerowym 
z bazą liczącą 2 600 rowerów  
i 172 stacjami. 

Wracając na nasze po-

dwórko, w każdej z 20 nowych 
stacji w Lublinie będzie po 15 
miejsc dokujących, z których 
pobiera się miejskie rowery 
oraz dodatkowo po 5 stojaków 
na prywatne pojazdy. Zlokali-
zowane zostaną w następują-

cych miejscach: Zakopiańska 
5; Kiepury (Dom Kultury); 
Spokojna (urząd); Krakowskie 
Przedmieście przy Kościuszki; 
Łopacińskiego (obok KUL); 
Hempla przy CK; przy szpitalu 
dziecięcym; rondo Pola; Głębo-

ka (Uniwersytet Przyrodniczy), 
Cukrownicza (Arena Lublin); 
Gospodarcza (Hutnicza); Dzie-

wanny 21 przy wąwozie; Nad-

bystrzycka (Pozytywistów); 
Wojciechowska (szkoła); Wę-

glarza (pętla); Nałkowskich 
(Fulmana); Niepodległości 12; 
Jana Pawła II (Jantarowa); Go-

debskiego (Staszic); Walecz-

nych (Unicka). 
Za  świdnicką część kon-

traktu obejmującą 5 stacji z 41 
rowerami zapłacą starostwo 
(2 stacje) i magistrat (3 – z 10 
miejscami dokowania). Stacje 
„powiatowe” zlokalizowane 
będą przy ul. Racławickiej 
(Wyszyńskiego) i gen. Góry. 
Stacje „miejskie”: Niepodle-

głości (Króla Pole); Centrum 
Kultury; Klonowa.

R. Nowosadzki

Przybywa rowerów
W Lublinie i Świdniku

Po lubelskich ulicach jeżdżą 
nowe autobusy. 16 fabrycznie 
nowych przegubowców solaris 
urbino zastąpiło najstarsze i naj-
bardziej wysłużone pojazdy ko-

munikacji miejskiej. Nowe auto-

busy mają  wozić pasażerów przez 
osiem lat. Na taki okres podpisano 
bowiem umowę między miastem 
a konsorcjum firm Meteor i Irex-1, 
które wygrało przetarg na wyko-

nywanie kursów. Autobusy w dni 
powszednie obsługują linie 8, 15, 
17, 18, 40 i 57, a w weekendy linie 
8, 15 i 37.

Od 1 lipca wraz z wejściem 
w życie wakacyjnego rozkła-

du jazdy, po ulicach kursują już 
wyłącznie pojazdy MPK Lublin, 
nowe przegubowce i używane au-

tobusy PKS Zielona Góra, który 
ma umowę na transport do końca 
czerwca 2016 roku. Na okres wa-

kacji Zarząd Transportu Miejskie-

go zrezygnował bowiem z usług 
mniejszych przewoźników (dys-

ponujących często wyeksploato-

wanym taborem), a wspomniane 

konsorcjum wycofało stare au-

tobusy. Nie pojedziemy więc już 
żadnym z ich dziesięciu przegu-

bowców w wieku 17–18 lat oraz z 
ośmiu krótszych autobusów, które 
pracowały 20 lat. 

Solarisy urbino mają 18 m 
długości, są niskopodłogowe i kli-
matyzowane, mają monitoring, au-

tomat biletowy, wydajne ogrzewa-

nie. Każdy dysponuje setką miejsc 
stojących i 40 siedzącymi. Polep-

szono w nich komfort podróżowa-

nia, dzięki dopracowaniu układu 
zawieszenia, zredukowaniu drgań 
przenoszonych na nadwozie oraz 
poprawie wyciszenia kabiny. Auto-

busy wyróżniają się nowoczesnym 
wzornictwem. Wygląd zewnętrzny 
oraz styl kabiny już na pierwszy 
rzut oka mówi o zaawansowaniu 
technologicznym. 

Na marginesie warto dodać, 
że producent jeżdżących również 
po Lublinie autobusów, krajowa 
firma Solaris, na prestiżowych tar-
gach w Hanowerze, przedstawiła 
kolejne ewolucje Solarisa Urbino, 

które zainteresowały zagranicz-

nych odbiorców. Modele Urbino 
18 electric napędzane są silnikiem 
elektrycznym o mocy 240 kW. 
Mogą być one wyposażone w sys-

tem bezstykowego ładowania z 
bateriami o pojemności 90 kWh. 
Dostawcą indukcyjnego systemu 
ładowania baterii jest renomowa-

na firma Bombardier. Pod podło-

gą takiego autobusu montowane 
jest urządzenie, które może bez-

dotykowo pobierać energię elek-

tryczną z ładowarek indukcyjnych 
umieszczonych na przystankach. 
Takie modele elektrycznych Sola-

risów Urbino znalazły już pierw-

szych odbiorców w Brunszwiku. 
Inne modele Solaris Urbino 18, 
75 electric korzystają z ogniw wo-

dorowych zwiększających zasięg. 
Odmiany te mają baterie o pojem-

ności 120 kWh. Ładowanie baterii 
odbywa się podczas jazdy autobu-

su, a tankowanie wodorem ma się 
odbywać tylko raz dziennie, po 
powrocie do zajezdni.

RN

Nowe solarisy w Lublinie

Krzysztof Żuk, prezydent 
Lublina po raz kolejny znalazł się 
w czołówce rankingu tygodnika 
„Newsweek” najlepszych prezy-

dentów polskich miast, zajmując 
3 pozycję, za Tadeuszem Feren-

cem, prezydentem Rzeszowa  
i Zygmuntem Frankiewiczem, 
prezydentem Gliwic. Listę 15 
najlepszych samorządowców 
stworzyli prezydenci miast z ca-

łego kraju.

W rankingu brano brano pod 
uwagę dokonania w ciągu ostat-
niego roku, a także, ze względu 
na rozpoczęcie nowych kaden-

cji, udane kampanie wyborcze 
i pierwsze decyzje. W składzie 
jury znaleźli się także eksperci do 
spraw samorządowych. 

- Czuję się zaszczycony, że po 

raz kolejny znalazłem się na podium 

rankingu najlepszych Prezydentów 

miast Polski magazynu Newsweek 

– powiedział Krzysztof Żuk. Przy-

znane mi po raz drugi trzecie miej-
sce jest potwierdzeniem skutecznej 
realizacji celów jakie postawiłem 
sobie w minionej kadencji oraz ak-

ceptacji dla mojego Kontraktu dla 
Lublina na lata 2014-2018. Dzięki 

inwestycjom poczynionym w ostat-

nich latach Lublin należy do grona 

najprężniej rozwijających się miast 

Polski. Priorytetem na kolejne lata 

jest budowa, wspólnie z mieszkań-

cami, miasta bezpiecznego, zielo-

nego, czystego i przyjaznego. (nor)

Żuk na podium

dok. ze str. 1
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Pojezierze: Mistrzyni Świata 
– to brzmi dumnie. Czym jest dla 

Pani sukces?

Justyna Marciniak: Tak, 
brzmi dumnie. Ten sukces koszto-

wał mnie 17 lat wyrzeczeń. Czym 
jest dla mnie? Jest miarą wartości 
mojej ciężkiej pracy. Sport ukie-

runkował mnie na wyznaczanie 
sobie celów ich realizację. Pry-

watnie, ziszczeniem marzeń i co 
za tym idzie- nowym etapem w 
życiu. Nie jest łatwo zdobyć Mi-
strzostwo Świata. Oprócz syste-

matycznego treningu należy po-

znać swoje możliwości, dojrzeć 
do nich, opracować strategię roz-

woju osobistego, metody trenin-

gowe i diety. Wszystko to wiąże 
się z prowadzeniem zdrowego 
stylu życia, stąd też pomysł na 
mój osobisty blog.

Pojezierze: Proszę nam o 
tym opowiedzieć. Kiedy posta-

nowiła Pani założyć swój własny 

blog?

JM: Po raz pierwszy ta idea 
w mojej głowie narodziła się oko-

ło 4 lata temu. Wtedy to miałam 
już podstawowy zakres wiedzy i 
doświadczenia w sporcie. Zaczę-

łam z ciekawości testować odpo-

wiednie ćwiczenia. Nastawiłam 
się na lepsze efekty treningowe 
lub też zrzucenie wagi. Próbowa-

łam też różnych, zdrowych diet i 
w końcu koło się zazębiło, taktyka 
zaczęła działać- teraz wiem co ro-

bić, aby na sezon startowy być w 
pełni przygotowaną. Wiem co jeść 
i jak ćwiczyć żeby dobrze wyglą-

dać i czuć się świetnie. Ciągle 
testuję nowe produkty i metody 
treningowe. Wcześniej musiałam 
pracować aby się utrzymać i skoń-

czyć studia co utrudniło powstanie 
bloga 4 lata temu. Jednak przez 
lata mocno nasilały się sygnały od 
znajomych i sympatyków sportu o 
tym, aby stworzyć takie komplek-

sowe miejsce w internecie. Od 2 
lat mieszkam w Warszawie i ten 
krok pomógł mi w dokończeniu 
tego co sobie zaplanowałam daw-

no temu.
Pojezierze: Czemu ma słu-

żyć blog i do kogo jest skierowa-

ny?

JM: Blog skierowany jest 
do szerokiego grona odbiorców. 
W pierwszej kolejności do wie-

lu przyjaciół i znajomych, któ-

rzy mnie wspierali w tej decyzji. 
Jestem osobą otwartą, chcę aby 
świadomość Polaków o sposobie 
odżywiania i spojrzeniu na war-
tości płynące z aktywności fizycz-

nej, stale wzrastały. Dlatego z blo-

ga i z moich porad może korzystać 
każdy, kto tego potrzebuje. Zakres 
informacji jest spory - od porad 
treningowych, poprzez modę i 
urodę po sposoby odżywiania i 
motywację. Czyli wszystko to co 
z intensywnym, sportowym style 
życia związane. A dla mnie to, co 
najbliższe mojemu sercu. Mam 
nadzieję że strona będzie pomoc-

na i że korzystające z moim porad 
lub propozycji będą tę stronę ra-

zem ze mną współtworzyć.
Pojezierze: Zbliża się lato. 

Jakie porady mogłaby Pani pole-

cić dla naszych czytelników, aby 

dobrze wyglądać na plaży?

JM: Pierwsza zasada - aby 
dobrze wyglądać na plaży należy 
się dobrze na tej plaży czuć. To 
podstawa. Z czym to się łączy? 
Tylko i wyłącznie z tym, czy ak-

ceptujemy siebie takimi jakimi się 
prezentujemy. Niektórym może na 
tym nie zależeć na świetnym wy-

glądzie, i dobrze, ale każdemu za-

leży na zdrowiu! A zdrowe odży-

wianie i aktywność fizyczna pro-

wadzi do następstwa, którym jest 
zdrowe ciało. Nie mogę Państwa 
czarować, że wystarczy zrobić 
tysiąc brzuszków i zjeść awokado 
aby odmłodnieć. Tylko poprzez 
dobrze zbilansowaną, a przede 
wszystkim systematyczną dietę i 
odpowiednią aktywność fizyczną 
jesteśmy w stanie komplekso-

wo zadbać o nasze zdrowie. Tak 
więc na sylwetkę z żurnala może 
być już za późno, ale na decyzję 
o wprowadzeniu sportowego stylu 
życia - zachęcam gorąco.

Dla tych, którzy próbowali 
już coś zmienić lub zaczynają mam 
kilka prostych porad. Po pierwsze 
zacząć należy od decyzji, bo to 
tylko od nas zależy czy spełni-
my swoje postanowieni. Musimy 
uświadomić sobie to co nas czeka 
i zaakceptować przyszłe trudno-

ści. Powinniśmy nastawić się na 
zmiany. Osiągnięcie celu zaczyna 
się w głowie - nasza psychika jest 
kluczem do sukcesu! Warto zna-

leźć wsparcie i towarzystwo do 
wspólnych rozmów o odżywianiu, 
treningach – takie forum również 
będzie na www.sportisbeauty.
pl aby swobodnie móc wymie-

niać się doświadczeniami. Temat 
‘‘Jak zacząć ćwiczyć, porady dla 
początkujących’’ – to pierwszy te-

mat na moim blogu, pozostaje mi 
zaprosić na stronę.

Pojezierze: Na Lubelszczyź-

nie jest Pani znanym sportow-

cem. Jaki był powód przepro-

wadzki do Warszawy?

JM: W pewnym momen-

cie mimo młodego wieku stałam 
się rozpoznawalna przez zbieg 
dwóch wydarzeń. Pucharu Świa-

ta w Karate Tradycyjnym w któ-

rym startowałam w Lublinie  oraz 
promocja uczelni którą właśnie 
kończyłam. Był to czerwiec 2013 
roku. W jednym czasie na co dru-

gim bilbordzie łypałam okiem na 
przechodniów, raz zapraszając na 
Puchar Świata w Karate a raz jako 
twarz uczelni (uśmiech).

Proszę uwierzyć, że to było 
dla mnie duże obciążenie. W do-

datku jednego dnia miałam prio-

rytetowe zawody, drugiego od-

bierałam nagrodę sportową z rąk 
prezydenta Żuka dla ‘’Najlepsze-

go Sportowca Miasta Lublin’’ a 
trzeciego musiałam obronić pracę 
magisterską. Był to punkt kulmi-
nacyjny i zaczęłam się zastana-

wiać, co jeszcze mogę zrobić. 
Kocham to miasto rodzinne, znam 
każdy jego zakątek. Tu się wycho-

wałam i to miasto jest fundamen-

tem moich dokonań. Tu jest moja 
rodzina i moje serce. Lecz młode 
lwy potrzebują wyzwań i rozwo-

ju. Inaczej następuje stagnacja. 
Chciałam zdobywać doświad-

czenie z najlepszymi. Jako spor-
towiec jestem nauczona tego aby 
ciągle się doskonalić. Wiem, że 
jeszcze zrobię dużo dobrego dla 
mojego miasta, ale póki co moje 
miejsce jest w Warszawie.

Pojezierze: Karate tradycyj-

ne jest teraz bardzo popularne. 

Czy to sport dla każdego? Po-

trzebne są predyspozycje?

JM: Zdecydowanie kara-

te to sport dla każdego! System 
treningowy pozwala bardziej 
ambitniejszym szybko piąć się 
do góry poprzez zwiększone ilo-

ści treningów. Innym daje moż-

liwość rozwoju fizycznego przy 
świetnej zabawie. Jeszcze innym 
ćwiczenie rekreacyjne dla wła-

snej satysfakcji.  Do tego świetną 
robotę wykonuje profesjonalna 
kadra instruktorska. Można tre-

nować już od 4 lat, są też grupy 
+30 i +50. Właśnie zbliża się wy-

jazd na Letnią Akademię Karate 
w Zwierzyńcu, a już pod koniec 
lipca odbędzie się super obóz na 
Helu. Wyjazdy są rodzinne i pełne 
aktywnego wypoczynku. W obo-

zach może wziąć udział każdy, 
nawet jeśli wcześniej nie trenował 
karate – znam wiele osób, który 
złapały bakcyla i trenowały po za-

kończeniu wyjazdu. Polecam!
Rozmawiała 

Katarzyna Gileta-Klępka

Sport jest pięknem
Rozmowa o sportowym stylu życia z Justyną Marciniak - aktualnie najlepszą za-
wodniczką karate tradycyjnego na świecie, lubelską Mistrzynią Świata i Europy, 
obecnie warszawską trenerką personalną.

Górnik Łęczna 
(drużyna żeńska)  

W ostatnich czterech ko-

lejkach o Mistrzostwo Polski, 
piłkarki z Łęcznej odniosły trzy 
zwycięstwa i poniosły jedną po-

rażkę. Dwa mecze górniczek, 
zakończyły się efektownymi wy-

granymi. Kolejno o sile drużyny 
przekonały się ZTKKF Stilon 
Gorzów Wielkopolski i Olimpia 
Szczecin. Obu przeciwnikom ze-

spół z grodu dzika zaaplikował 
po pięć bramek, tracąc jedną. Po 
dwie bramki w tych pojedyn-

kach strzelały Anna Sznyrowska, 
Anna Żelazko, Agata Guściora i 
Agnieszka Jędrzejewicz. Po tak 
pewnych zwycięstwach, zespół 
z dużymi nadziejami udał się na 
mecz do Konina, gdzie zmierzył 
się z liderem tabeli, miejscowym 
Medykiem. Niestety przeciwnik 
okazał się zdecydowanie lep-

szy, zwyciężając w stosunku 5:2 
(bramki Anna Sznyrowska). Po 
tym meczu, naszemu zespołowi 
pozostała obrona trzeciego miej-
sca w tabeli. Nasze piłkarki nie 
kalkulowały. Chociaż w meczu 
z czwartym Mitechem Żywiec, 
który zwyciężając przeskoczył by 
górniczki w tabeli, wystarczył na-

szym piłkarkom  remis, łęcznianki 
zgarnęły pełną pulę, zwyciężając 
zespół gości 1:0 po bramce Anny 
Żelazko. W ten sposób zespół 
zdobył kolejny brązowy medal. 

Sukcesem okazały się rów-

nież rozgrywki Pucharu Polski, 
gdzie po raz pierwszy w historii 
klubu Górnik awansował do fi-

nału. Co prawda w samym finale 
sromotnie przegrał, bo 5:0 z Me-

dykiem Konin, jednak dojście do 
finału jest dużym sukcesem. Naj-
więcej w całym sezonie, bo 29 
bramek dla Górnika strzeliła Anna 
Żelazko.  W minionym sezonie, w 
dwudziestu dwóch kolejkach ze-

spół odniósł 17 zwycięstw, raz zre-

misował i cztery razy uznał wyż-

szość przeciwnika. Strzelił 77 bra-

mek, tracąc 25. Strata do Mistrza 
i Wice Mistrza Polski minionego 
sezonu wyniosła siedem punktów, 
zaś przewaga nad czwartą drużyną 
pięć punktów. W pamięci kibiców 
i piłkarek zapewne pozostaną trzy 
wyniki zielono-czarnych, wysokie 
wygrane  8:0 z 1. FC Katowice, 
7:1 z AZS PSW Biała Podlaska i 
6:0 z GOSiR Piaseczno. Niemiło 
zaś będą wspominać tegoroczne 
mecze z Medykiem Konin, poraż-

ki 5:2 i 5:0 odpowiednio w lidze 
i finale Pucharu Polski. Podsumo-

wując sezon, należy stwierdzić, że 
był bardzo udany. Inny zespół z 
naszego województwa AZS PSW 
Biała Podlaska na koniec sezonu 
uplasował się w tabeli na siódmym 
miejscu na dwanaście drużyn.
Górnik II Łęczna 

W pięciu ostatnich meczach 
rundy rewanżowej o mistrzostwo 

czwartej ligi, grupa lubelska, ze-

spół odniósł jedno zwycięstwo 
i poniósł aż cztery porażki. Do 
prawdy trudno zrozumieć co się 
stało z drużyną, która po 25 kolej-
ce była liderem tabeli. Zła passa 
zaczęła się od dwóch wyjazdo-

wych porażek, 5:3 z Orionem 
Niedrzwica Duża i jakże przy-

noszącym po prostu wstyd 6:0 z 
Ładą 1945 Biłgoraj (13 miejsce 
w tabeli na zakończenie sezonu). 
Kolejna kolejka to przegrana 4:0, 
na własnym boisku z Włodawian-

ką Włodawa. Przedostania seria 
gier wreszcie zakończyła serię 
porażek, bowiem zielono-czarni 
wygrali w Łukowie z miejsco-

wymi Orlętami 2:0. Rezerwom 
nie udało się pożegnać w dobrym 
stylu z kibicami. Bowiem w ostat-
nim meczu sezonu, przegrali w 
Łęcznej 3:1 z Opolaninem Opole 
Lubelskie (11 miejsce w tabeli na 
zakończenie sezonu). Pięćdziesiąt 
jeden zdobytych punktów, po-

zwoliło zakończyć rozgrywki na 
czwartym miejscu w tabeli. Gór-
nik II stracił do mistrza pięć punk-

tów zaś wicemistrza dwa. Zespół 
odniósł 16 zwycięstw, 3 razy 
zremisował i 11 przegrał. Strzelił 
najwięcej w lidze bo 62 bramki, 
stracił zaś 41.
Błękit Cyców

Pięć ostatnich kolejek run-

dy rewanżowej o mistrzostwo 
Klasy Okręgowej, grupa Lublin 
nie przyniosło kibicom Błękitu 
zbyt wiele radości. Cycowianie 
bowiem trzy mecze przegrali, 
po jednym wygrali i zremiso-

wali. Najpierw Błękit przegrał 
minimalnie bo 1:0 ze Stalą w 
Poniatowie. Następnie piłkarze 
trenowani przez Rafała Weja 
zwyciężyli u siebie 4:2 Sokół 
Konopnica. Po tym meczu na 
pewno były nadzieje i atmosfera 
na zdobycie kolejnych punktów, 
jakże potrzebnych drużynie do 
utrzymania. Niestety w dwóch 
kolejnych meczach, nie udało 
się zdobyć choćby punktu. Nasz 
zespół przegrał w meczach wy-

jazdowych, najpierw 2:1 z Unią 
Wilkołaz, następnie zaś 4:0 z 
POM Iskra Piotrowice. W ostat-
nim meczu sezonu przed własną 
publicznością piłkarze z Cycowa 
pokazali charakter i umiejętności 
piłkarskie, które niewątpliwie w 
nich drzemią. Błękit bowiem zre-

misował 2:2 na własnym boisku 
z Mistrzem Klasy Okręgowej Po-

lesiem Kock. Ostatecznie zespół 
zdobył w 30 meczach 23 punkty i 
zajął w tabeli 14 miejsce. Odniósł 
6 zwycięstw, 5 razy zremisował i 
19 razy przegrał. Na zakończenie 
sezonu pięćdziesiąt pięć bramek 
ma po stronie zdobytych zaś 
osiemdziesiąt jeden po stronie 
straconych. Analizując to widać, 
że Błękit jest drugą drużyną w 
lidze po Hetmanie Gołąb (ostat-

nie miejsce w tabeli, 98 bramek 
straconych) z największą liczbą 
straconych bramek.
Ludwiniak Ludwin 

W sześciu ostatnich me-

czach o mistrzostwo Klasy A 
grupa Lublin III, piłkarze z Lu-

dwina niestety nie poczuli smaku 
zwycięstwa. Przeplatali remisy 
z porażkami. Zaczęli od porażki 
na własnym boisku 2:0 z Victorią 
Rybczewice. W kolejnym meczu, 
w derbach powiatu łęczyńskiego 
zremisowali  2:2 w Milejowie, 
z miejscowym Turem. Kolejne 
spotkania to porażka u siebie 1:4 
z GKS Niedźwiada oraz remis 
1:1 w Abramowie z miejsco-

wym GKS. Dwa ostatnie akordy 
sezonu, nie były przyjemnie dla 
ludwińskich piłkarzy i ich kibi-
ców. Najpierw bowiem przegrali 
walkowerem na wyjeździe z LKS 
Skrobów zaś na zakończenie pił-
karskich bojów w A klasie ulegli 
na własnym boisku 2:3 KS Na-

sutów. Trzydzieści trzy punkty 
w 24 meczach zapewniły Ludwi-
niakowi na zakończenie sezonu 
piąte miejsce w tabeli. Zespół po 
9 razy wygrywał i przegrywał, 
zaś 6 razy remisował. Strzelił 70 
bramek, tracąc 49. Miejsce w ta-

beli jest przyzwoite, jednak nie 
można nie zauważyć, że końców-

ka rozgrywek była zupełnie nie-

udana, zespół bowiem w sześciu 
ostatnich meczach dwa razy zre-

misował i cztery przegrał.
Tur Milejów 

Lepiej niż Ludwiniakowi po-

szło w sześciu ostatnich meczach 
o Mistrzostwo A Klasy, grupa Lu-

blin III innemu naszemu zespoło-

wi. Milejowianie bowiem odnieśli 
dwa zwycięstwa, raz remisując i 
trzy razy przegrywając. Zaczęło 
się niekorzystnie, bo od wyjazdo-

wej porażki 4:0 z GKS Niedźwia-

da. Następnie Tur zdobył  jeden 
punkt po remisie 2:2 w derbach 
powiatu łęczyńskiego na wła-

snym boisku z Ludwiniakiem. W 
23 kolejce uległ 4:2 w Skrobowie 
miejscowemu LKS. Po dwóch po-

rażkach i remisie przyszło wresz-

cie zwycięstwo. Jakże okazałe, 
bo 7:1 na własnym boisku z KS 
Nasutów. Dobrej passy zespół nie 
podtrzymał w następnej serii gier 
ulegając na wyjeździe Kadetowi 
Lisów 3:1. Z własną publicznością 
rozgrywki pożegnał zwycięstwem 
4:0 z Huraganem Siostrzytów. Se-

zon zespół z Milejowa zakończył 
na szóstym miejscu. Podobnie 
jak Ludwiniak zdobył 23 punkty 
mając taki sam bilans zwycięstw, 
remisów i porażek (9-6-9). Zajął 
niższe o jedno miejsce w tabeli 
(szóste), gdyż uzyskał na koniec 
sezonu gorszy bilans bramkowy, 
bowiem  54 bramki strzelił  i 43 
stracił.

Mariusz Łagodziński

Piłkarski raport – podsumowanie sezonu
Górnik Łęczna co prawda urato-

wał się przed spadkiem z ekstraklasy 
ale jego dalszy los ligowy wcale nie jest 
przesądzony. Kiepskiej grze w sezonie 
2014/15 towarzyszyły kłopoty finan-

sowe, w dużej mierze spowodowane 
nieudanymi zimowymi transferami. 
Sprowadzeni wtedy piłkarze mocno 
obciążyli budżet klubu, nie wnosząc 
do gry zespołu nowej jakości. Sztan-

darowym przykładem może tu być 
napastnik Evaldas Razulis z wysokimi 
bo wynoszącymi ponad 5 tys. euro za-

robkami. Teraz dochodzi możliwość 
ograniczenia lub nawet braku pienię-

dzy od głównego sponsora – Lubel-
skiego Węgla Bogdanka S.A. (w tym 
roku jeszcze na pewno będą).

W tej sytuacji trudno powie-

dzieć w jakim składzie wybiegną 

Niepewna przyszłość
zielono-czarni na wyjazdowy 
mecz z Ruchem Chorzów, który 
odbędzie się już 17 lipca. Kilku 
czołowym zawodnikom w czerw-

cu kończą się kontrakty, a nikt o ich 
przedłużeniu z nimi z wyprzedze-

niem i poważnie nie porozmawiał. 
W tej sytuacji Patrik Mraz, jeden 
z czołowych zawodników, zdecy-

dował się na przejście do Piasta 
Gliwice. Miroslav Božok, Paweł 
Sasin i Lukas Bielak otrzymali co 
prawda  wstępne propozycje gry, 
ale za mniejsze pieniądze. Wyglą-

da, że skład Górnika Łęczna znów 
będzie ustalany za pięć dwunasta. 
Z przecieków wiadomo, że druży-

nę zasili zapewne Kamil Poźniak, 
który w minionym sezonie wystę-

pował w PGE GKS Bełchatów.

Cała sytuacja nie wróży do-

brze Górnikowi Łęczna. Kadry 
nie znamy, za to Departament 
Logistyki Rozgrywek Ekstra-

klasy SA ogłosił już zestaw par  
w Ekstraklasie na sezon 2015/16. 
Zielono-czarnych po meczu  
w Chorzowie czekają mecze z Gór-
nikiem Zabrze i Legią Warszawa 
w Łęcznej. W 2015 r. rozegranych 
zostanie 21 serii spotkań. Pierwsza 
część rundy zasadniczej zakończy 
się 21 grudnia, następnie piłkarze 
klubów Ekstraklasy wrócą do gry 
12 lutego 2016 r. Runda zasadni-
cza, składająca się z pierwszych 
30 kolejek zakończy się 9 kwiet-
nia. Runda finałowa, w której już 
przez trzeci sezon rywalizacja to-

czyć będzie się w dwóch grupach, 
rozpocznie się już 15 kwietnia. 
Sezon 2015/16 zakończyć ma się 
21 maja.                           (nor)
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Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji i Uniwersytet War-

szawski przyznały nagrody za 
najlepszą pracę naukową oraz 

wydawnictwo z dziedziny me-

diów elektronicznych. W czwar-

tej edycji Konkursu im. dr. 

Pawła Stępki nagrodzony został 

pochodzący z Łęcznej dr David 
E. Kalisz.

Nagrody zostały wręczone 
podczas uroczystości, która od-

była się 8 czerwca na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Dr David E. Kalisz 
otrzymał nagrodę za rozprawę 
doktorską z dziedziny mediów 
elektronicznych „Strategia kon-

kurencji. Przypadek rynku tele-

wizyjnego w Polsce”.
Ideą Nagrody im. dr. Pawła 

ustanowionej w 2011 roku decy-

zją Krajowej Rady Radiofonii i 

Ukazał się teledysk do 
trzeciej piosenki grupy De-
fis spod Cycowa. Tym razem 
Karol Zawrotniak śpiewa pio-
senkę „Niespotykany kolor” o 
pięknej dziewczynie i jej ślicz-
nych oczach.

O zespole Defis zrobiło się 
głośno rok temu za sprawą pierw-
szego utworu „Tak bardzo tego 
chcę”. 22. letni wówczas Karol 
zaczął pisać piosenkę i kompo-
nować do niej muzykę. Miała 
to być dla niego przepustka do 
świata disco polo. Przez utwór 
zarwał wiele nocy, ale wena po-
trafiła przychodzić do głowy do-
piero o świcie – tłumaczył.

No i się udało. Kawałek po 
kilku tygodniach stał się praw-
dziwym hitem, który można 
było usłyszeć w radio i telewizji. 
Zaczęły się koncerty, występy w 
klubach i dalszy rozwój. Dziś 
Defis to rozpoznawalna marka 
w świecie muzyki disco polo. 

GK

Letnia Akademia Młodych 
Orłów to nowy projekt PZPN 
mający na celu objęcie cyklicz-
nym monitoringiem i szkole-
niem najbardziej uzdolnioną 
młodzież w Polsce. Są wśród 
nich uczniowie z Łęcznej.

Wśród 80 powołanych 
młodych piłkarskich adeptów z 
całej Polski, znalazło się dwoje 
uczniów z klas sportowych SP nr 
4 w Łęcznej. Weronika Kiepura 
i Bartosz Fiedeń (po raz drugi) 
odbędą tygodniowe zgrupowanie 
w Gniewinie, gdzie przez 7 dni 
będą brali udział w grach, trenin-
gach i testach sprawnościowych i 
psychologicznych.

Zajęcia odbywać się będą 
pod okiem najlepszych trenerów 
młodzieżowych reprezentacji 
Polski na doskonałych obiektach 
Centrum Pobytowo-Treningo-
wego EURO2012, gdzie podczas 
Mistrzostw Europy swoją bazę 
miała reprezentacja Hiszpanii.

GK

Cztery zarzuty uszkodze-

nia mienia usłyszał na komi-

sariacie 75-letni mężczyzna. 

Obwinia się go o to, że w cią-

gu ostatnich miesięcy ostrym 

narzędziem porysował zapar-

kowane pod blokiem samo-

chody. Właściciele oszacowali 

straty na łączną kwotę blisko 

4 tys. zł. 

Do uszkodzeń samochodów 
w jednej z miejscowości docho-

dziło od marca b.r. Z przyjętych 
zgłoszeń wynikało, że sprawca 
jakimś ostrym przedmiotem co 
pewien czas rysuje maski za-

parkowanych pod blokiem po-

jazdów.
O dokonywanie zniszczeń 

poszkodowani podejrzewali 

75-letniego sąsiada. Mężczyź-

nie nie podobało się parkowa-

nie pojazdów w tym właśnie 
miejscu. Twierdził, że samo-

chody powinny stać nie pod 

Wiedzę tę przydałoby się 
upowszechnić wśród odpowie-

dzialnych za edukację na Lu-

belszczyźnie, bo nasze licea wy-

padły dosyć słabo w skali kraju. 
Jako kryterium klasyfikacyjne 
przyjęto w rankingu wyniki eg-

zaminu maturalnego z matema-

tyki zdawanego obowiązkowo 
w maju 2014 r. oraz wyniki eg-

zaminów maturalnych z przed-

miotów: matematyka, fizyka  
i astronomia, chemia oraz in-

formatyka zdawanych dodatko-

wo na poziomie rozszerzonym.  
W rankingu zostały też uwzględ-

nione wyniki 6 ogólnopol-
skich olimpiad, które zwalniały  
z egzaminu maturalnego lub eg-

zaminu zawodowego, a  także 
5 międzynarodowych olimpiad 
przedmiotowych.

Po porównaniu wszystkich 
szkół najlepsze okazało się XIV 

LO im. Stanisława Staszica  
w Warszawie (wskaźnik 100), za 
nim znalazło się Publiczne LO 
Politechniki Łódzkiej (wskaźnik 
66.90), a trzecie miejsce zajęło 
LO nr XIV im. Polonii Belgij-
skiej we Wrocławiu (66.65).  
Z naszego regionu najwyżej 
(na 24 miejscu) uplasowało się 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Staszica w Lublinie 
(wskaźnik 46.6). W pierwszej 
setce znalazło się jeszcze I Spo-

łeczne LO im. Unii Europejskiej 
z Zamościa (39 miejsce) oraz 
na miejscach 70. i 71 lubel-
skie licea: Pallotyńskie LO im. 
Stefana Batorego i II LO im. 
Hetmana Jana Zamoyskiego.  
W drugiej setce znalazło się po-

nadto pięć liceów z Lublina, dwa 
z Zamościa, po jednym z Puław 
i Biłgoraja. Nie było liceum ze 
Świdnika czy Łęcznej.      

                                   (nor)  

Mizerne wyniki naszej oświaty
dok. ze str. 3

Młode orły PZPN Trzeci klip Defis
Telewizji oraz Rady Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu War-
szawskiego jest promowanie 
wartościowych prac i ich auto-

rów podejmujących w interesu-

jący sposób tematykę mediów 
elektronicznych, a także wy-

różnianie zasługujących na to 
wydawnictw naukowych i po-

pularnonaukowych z dziedziny 
mediów elektronicznych.

Ustanowienie nagrody jest 
wyrazem pamięci zmarłego tra-

gicznie Pawła Stępki, wielolet-
niego pracownika Biura KRRiT, 
wybitnego naukowca specjalizu-

jącego się w dziedzinie mediów, 
autora kilkudziesięciu artyku-

łów i analiz poświęconych euro-

pejskiemu i polskiemu rynkowi 
mediów. Nagroda pierwszy raz 
została przyznana w 2012 r.

GK

David Kalisz z nagrodą

blokiem, a na parkingu. Ponie-

waż nikt nie widział momen-

tu działania sprawcy, jeden z 
mieszkańców zamontował w 
swoim samochodzie kamerę. 
Kilka dni temu wandal został 
nagrany w momencie, kie-

dy spacerując z psem, ostrym 
przedmiotem rysował lakier 
jednego z aut.

Nagranie zarejestrowane 
kamerą jednoznacznie wskazało 
na 75-latka. Mężczyzna usłyszał 
na Komisariacie III Policji w Lu-

blinie cztery zarzuty uszkodze-

nia mienia. Porysowane przez 
niego auta to trzy audi i seat. 
Mężczyzna nie przyznał się do 
winy. Policjanci zabezpieczy-

li 300 złotych na poczet przy-

szłych kar i grzywien. Zgodnie z 
kodeksem karnym, za uszkodze-

nie mienia grozi kara nawet do 5 
lat pozbawienia wolności.                                  

  (r)

Samochodowy „niby zorro”?

Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowo-usługowy w Łęcznej, ul. 
Wojska Polskiego 56 (Bar Lucyn-
ka), pow. użytkowa 64 m2, działka 
przed budynkiem 48 m2. Cena do 
negocjacji. Tel. 508-306-832
Sprzedam Toyota Avensis, 2.0., 
D4D, diesel, 2007r, przebieg 187tys., 
cena 21900zł. Tel. 508-306-832
Sprzedam dom w Łęcznej, ul. 
Leśna, zabudowa szeregowa, na-
rożny, 185m2, działka 481m2, 
podpiwniczenie, 7 pokoi, 2 łazien-
ki, garaż. Tel. 512 33 11 30.
Sprzedam meble pokojowe, mło-

Lato to doskonały czas na zmia-
nę nawyków żywieniowych i od-
chudzanie. Dieta w tym okresie jest 
najskuteczniejsza oraz najłatwiej-

sza – przekonuje dietetyk z poradni 
„Dieta na plus”. Nie zwlekaj, gdyż 
przez 2 miesiące wakacji możesz 
całkowicie odmienić swój wygląd, 

redukując nawet 8-10 kg. Jest pełnia 
sezonu na owoce i warzywa, które 
obecnie mają największą wartość 
odżywczą. Latem nie mamy ochoty 
na tłuste i ciężkostrawne posiłki, czę-
ściej przygotowujemy sałatki, lekkie 
dania warzywne, które sprzyjają 
odchudzaniu. Natura nam pomaga i 
żal nie skorzystać ze sprzyjających 
warunków.

Ciepłe dni pozwalają łatwiej 
zapanować nad apetytem. Pijemy 
więcej wody, jemy mniejsze por-
cje posiłków i przez to redukuje-
my ilość spożywanych kalorii, co 
ułatwia odchudzanie. Dieta bez 
aktywności fizycznej nie przynie-
sie oczekiwanych rezultatów. Jed-
nak słoneczne i ciepłe dni sprzyja-
ją ruchowi na świeżym powietrzu 
i  uprawianiu sportu. 

Czas urlopu to idealny moment 
na  zadbanie o siebie i wypracowa-
nie zdrowych nawyków żywienio-
wych. Wykorzystaj to we właściwy 
sposób. W odchudzaniu najważ-
niejsza jest wiara w siebie i swoje 
możliwości.  Pierwszym krokiem 
powinna być wizyta w poradni die-
tetycznej, gdzie otrzymasz niezbęd-
ne wskazówki jak rozpocząć swoją 
przygodę z odchudzaniem.

Czas na odchudzanie
dzieżowe, w dobrym stanie. Tel. 
695 071 474
Sprzedam działkę budowlaną 
53ar., nad Wieprzem. Karolin, 
przy drodze asfaltowej, wszystkie 
media. Cena do uzgodnienia. Tel. 
694 367 894 
Sprzedam posesję w Turowoli, 
działka budowlana 0,30h, z bu-
dynkiem mieszkalnym o pow. 
120m2, 2 budynki gospodarcze. 
Wszystkie budynki murowane. 
Atrakcyjne położenie od strony 
Puchaczowa. Tel. 668338845, 
505718425.
Sprzedam siedlisko w Jaszczowie, 
pow. 1,7 ha, dom mieszkalny, za-

bud. gospodarcze, staw rybny, me-
dia, tel. 600 923 044, 889 604 819. 
Wynajmę mieszkanie na ul. Gór-
niczej, częściowo umeblowane, 
kuchnia w zabudowie, łazienka 
po remoncie, szafy wnękowe. Tel. 
608 097 245.
Sprzedam garaż na ul. Szkolnej, 
tel. 608 097 245.
Sprzedam działkę budowlaną, 20 
i 23 ar, Ciechanki Krzesimowskie, 
wszystkie media, cena do uzgodn. 
Tel. 695 340 702
Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M6, 83m2, Łęczna, Oś. 
Niepodległości. Cena do uzgodn. 
Tel: 500 295 677

Rejs szlakiem norweskich fiordów

Krajobrazy kraju dawnych Wikingów są tyleż piękne co surowe. Kraj jest bogaty, PKB Norwegii jest 2 na świecie po Luksemburgu, 
nadwyżka budżetowa przekracza 10 proc. Jednocześnie ludzie pracują coraz mniej, wykorzystują więcej zwolnień lekarskich. Bogac-
two zasobów zabija produktywność w gospodarce. O tym wszystkim w następnym wydaniu gazety.

fot. R. Nowosadzki


