
ISSN 1507 - 5257  nakł. 16,5 tys. egzemplarzy Nr 08 (220)    30.08. - 29.09.2015 

dok. na str. 3

dok. na str. 6

dok. na str. 6

dok. na str. 3

Przeciwnicy elektrociepłow-
ni podnoszą argument niezgod-
ności z obowiązującym planem 
zagospodarowania terenu. We-
dług nich elektrociepłownia wy-
korzystująca śmieci to nie spalar-
nia śmieci, a odpady to nie paliwa 
niskoemisyjne. 

Trochę to naciągane, szcze-
gólnie w zestawieniu z korzy-

Spalarnia – zło czy dobro?
Elektrociepłownia na paliwo ze śmieci miałaby stanąć przy 

ul. Mełgiewskiej w Lublinie jako nowa część elektrociepłowni 
prowadzonej tu przez spółkę Megatem EC. Przeciwnicy budo-
wy takiej instalacji zebrali jednak prawie 9 tys. podpisów. Józef 
Nowomiński, jeden z organizatorów akcji zbierania podpisów 
i zarazem przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary, do Ratusza 
zaniósł ich prawie 6,7 tys. Tego samego dnia do władz miasta 
trafiło jeszcze 2,2 tys. podpisów.

ściami. Według Megatem EC 
instalacja na paliwo RDF będzie 
właśnie instalacją niskoemisyjną, 
która emituje do atmosfery zde-
cydowanie mniej substancji, niż 
tradycyjne instalacje opalane wę-
glem. Instalacja dziennie spalała-
by od 340 do 390 ton odpadów, 
dając jednocześnie prąd i ciepło. 

- Cieszy nas rosnąca licz-
ba podróżnych, korzystających 
z lubelskiego lotniska. Znaczną 
część tego ruchu obsługują linie 
Wizz Air, z którymi ściśle współ-
pracujemy i analizujemy możli-
wości rozwoju kolejnych połą-
czeń. Nowe trasy otwierane przez 
tego przewoźnika i uruchomienie 
bazy operacyjnej pokazuje, że 
nasze lotnisko ma duży potencjał 
– mówi Krzysztof Wójtowicz, 
prezes Portu Lotniczego Lublin.

- Cieszymy się z powitania 
półmilionowego pasażera na 

lotnisku w Lublinie, szóstej bazie 
Wizz Air w Polsce, której działal-
ność zostanie zainaugurowana 
już we wrześniu. Wkrótce samo-
lot Airbus A320 będzie stacjono-
wał w Lublinie na stałe i obsługi-
wał trzy nowe trasy do Brukseli 
Charleroi, Doncaster Sheffield i 
Glasgow. Mamy nadzieję, że bę-
dziemy obserwować dalszy, dy-
namiczny rozwój lotniska i linii 
lotniczych Wizz Air w regionie – 
wtóruje mu  Daniel de Carvalho, 
rzecznik prasowy Wizz Air.

Na lotnisku w Świdniku
Pół miliona pasażerów

Port Lotniczy Lublin powitał w czwartek 23 lipca półmilio-
nowego pasażera. Okazała się nim pani Elżbieta Słonina, która 
liniami Wizz Air przyleciała do Lublina z lotniska Londyn Lu-
ton. Pasażerka od Portu Lotniczego Lublin otrzymała komplet 
trzech walizek, a linie lotnicze Wizz Air uhonorowały ją vouche-
rem na przelot tam i z powrotem o wartości 500 zł.

Klamka zapadła i oświa-
towe zmiany zostaną wprowa-
dzone w życie od września. Sa-
morządowcom udało się dojść 
do porozumienia.

Pod koniec lipca wydawa-
ło się, że negocjowany od kilku 
miesięcy plan lokalnej reformy 
oświaty zostanie całkowicie po-
rzucony, a relacje gminy Łęczna 
i powiatu łęczyńskiego bardzo 
się ochłodzą. Ostatecznie zarząd 
powiatu jeszcze raz przyjrzał się 
nowym ustaleniom i zgodził się 
na przejęcie liceum od miasta.

Do Liceum w Łęcznej 
obecnie uczęszcza 90 uczniów. 
Szkoła powstała w 1974 roku  
i od tamtego czasu wykształciła 
wielu uczniów. Wysoki poziom 
nauczania powodował, że szko-
ła zyskała renomę.

- Podjęliśmy decyzję, że 
Powiat Łęczyński od 1 września 
będzie organem prowadzącym 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Zamojskiego w Łęcznej. 
Dla uczniów zmieni się jedynie 
miejsce nauki. Zajęcia lekcyjne 

Liceum poprowadzi powiat
W poniedziałek 24 sierp-

nia 2015 r akcje LW Bogdanka 
S.A. spady o 30 proc. Stało się 
tak po tym jak Enea wypowie-
działa kopalni wieloletnią umo-
wę o dostawy węgla. Większość 
udziałów w Enei ma Skarb 
Państwa, więc od razu powsta-
ły domniemania, że w jakiś 
sposób stoi za tym rząd.

Obarczanie rządu za decyzję 
Enei jest co najmniej nadinterpreta-
cją. Fakt, że Bogdanka domagając 
się rynkowych cen węgla od Kom-
panii Węglowej – mającej wsparcie 
od państwa po protestach z począt-
ku roku – nie działa w politycznym 
interesie PO. Z drugiej strony PiS 
jest pierwszym, krytycznym straż-
nikiem, by mimo wszystko PO 

wspierała śląskie porozumienia i 
w jakimś sensie obecne nieracjo-
nalne działania KW. W kontekście 
wyborów sytuacja jest więc patowa 
i przed wyborami nie należy spo-
dziewać się rozstrzygnięcia.

Specjaliści komentują, że to 
może być początek próby brutal-
nego przejęcia lubelskiej kopal-
ni. Oświadczenie Enei o wypo-
wiedzeniu umowy to może być 
pierwszy krok ku temu. Przecież  
Bogdanka to szósta kopalnia w 
Europie! Kilka lat temu firma 
NWR, zarejestrowana w Cze-
chach, już chciała przejąć kontro-
lę nad lubelską spółką – właśnie 
przez wykup akcji. Być może to 
kolejna próba tego typu.

Gra Bogdanką
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Wpadł na znaki drogowe
Uszkodzone trzy znaki dro-

gowe i wizyta w szpitalu to efekt 
jazdy 47-latka, który 18 sierpnia 
kierował skuterem mając 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Do 
zdarzenia doszło o godz. 22.15 na 
ul. Kunickiego w Lublinie. Kieru-
jący skuterem jadąc od centrum 
miasta w stronę ul. Abramowic-
kiej najechał na krawężnik wysep-
ki rozdzielającej jezdnię w rejonie 
przejścia dla pieszych, po czym 
uderzył w stojące w pobliżu trzy 
znaki drogowe. Policjanci skiero-
wali wniosek o ukaranie kierowcy 
do sądu i zatrzymali mu prawo 
jazdy.
Odpowie za rozbój

Plecak ze sprzętem fotogra-
ficznym o wartości ponad 6 tys. 
złotych padł łupem 34-letniego 
mieszkańca Lublina. W sobotni 
wieczór napadł on na wracającego 
ze spotkania 33-latka, uderzył go 
w tył głowy, a następnie przewró-
cił i bił po całym ciele, po czym 
zabrał mu plecak. Policjanci z III 
komisariatu ustalili i zatrzyma-
li sprawcę rozboju. Mężczyzna  
w przeszłości był wielokrotnie 
karany za rozboje, kradzieże i wy-
muszenia rozbójnicze. Usłyszał 
już zarzut rozboju w warunkach 
recydywy.
Miał kaprys

Policjanci z VI komisariatu 
ustalili i zatrzymali mężczyznę, 
który 2 sierpnia podpalił termi-
nal na bezobsługowej stacji paliw 
przy ul. Łęczyńskiej w Lublinie. 
Na szczęście pożar został szybko 
ugaszony i nie doszło do katastro-
fy. Sprawcą okazał się 50-letni 
mieszkaniec Lublina. Tłumaczył, 
że był pijany i „nie wie co go pod-
kusiło”. Odpowie za zniszczenie 
mienia. Grozi mu do 5 lat pozba-
wienia wolności.
Rodzinna przypadłość?

W połowie lipca przy ulicy 
Fabrycznej w Lublinie policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
zatrzymali do kontroli kierowcę 
renaulta, który wyprzedził inny 
samochód stojący przed przej-
ściem dla pieszych. Za kierowni-
cą siedziała 25-letnia mieszkanka 
Lublina. Kobieta podróżowała 
wspólnie ze swoją matką oraz 
dzieckiem. Trzyletnia dziewczyn-
ka przewożona była na tylnym 
siedzeniu poza fotelikiem, a obie 
dorosłe panie były pod wpływem 
alkoholu. Alkomat u 25-latki wy-
kazał promil alkoholu, u jej matki 
blisko 2 promile. Ponadto okazało 
się, że kierująca ma prawomocny 
zakaz kierowania pojazdami orze-
czony przez sąd.
Przyznał się

Pod koniec czerwca przy ul. 
Uśmiechu do idącej chodnikiem 
kobiety podbiegł młody męż-
czyzna, po szarpaninie wyrwał 
jej torebkę i uciekł. Poszkodo-
wana lublinianka zgłosiła się na 
VII komisariat. Jak oświadczyła,  
w torebce miała telefon, łańcuszek, 
portfel z pieniędzmi, dokumenty  
i karty bankomatowe. Wartość 
strat wyceniła na około 2,5 tys. 
złotych. Kobieta podała też mun-
durowym rysopis sprawcy. Jak się 
okazało, poszkodowana kobieta 
już następnego dnia po kradzieży 
odzyskała skradzioną torebkę. Ktoś 
przyniósł jej własność na komi-
sariat. Wewnątrz nie było portfela  
i kart płatniczych, były dokumenty  
i o dziwo łańcuszek. Operacyjni z 
„siódemki” zajęli się poszukiwania-
mi i wkrótce zatrzymali 28-latka, 
który przyznał się i dobrowolnie 
poddał się karze dwóch lat bez-
względnego pozbawienia wolności, 
400 zł grzywny i obowiązkowi na-
prawienia szkody.

Francuz na podwójnym gazie
Za kierowanie pojazdem w 

stanie nietrzeźwości, niezatrzyma-
nie się do kontroli drogowej, prze-
jechanie skrzyżowania na czerwo-
nym świetle oraz przekroczenie 
dozwolonej prędkości odpowie 
35-letni obywatel Francji. Męż-
czyzna został zatrzymany przy 
ul. Fabrycznej w Lublinie. Miał 
1,2 promila alkoholu. Zgodnie z 
kodeksem karnym może grozić 
mu kara nawet do 2 lat więzienia. 
We Francji, podobnie jak w wielu 
innych krajach, samochód wolno 
prowadzić do 0,5 promila. 
Metoda na policjanta

55 tysięcy złotych straciła 73-
letnia mieszkanka Lublina, która 
uwierzyła, że pomaga oficerom 
CBŚP w ujęciu oszustów. Do 73-
latki zadzwoniła kobieta przed-
stawiając się za członka rodziny 
i próbowała wyłudzić pieniądze. 
Po chwili zadzwonił mężczyzna  
i podał się za oficera CBŚP. Popro-
sił o współpracę w ujęciu oszust-
ki, która przed chwilą dzwoniła. 
73-latka zgodziła się myśląc, że 
pomaga policjantom. Poszła do 
banku i wypłaciła łącznie 55 ty-
sięcy złotych. Pieniądze schowa-
ła do reklamówki i dostarczyła  
w umówione miejsce. Był to par-
king przy bloku. Pieniądze zosta-
wiła za kołem jednego z samocho-
dów. 73-latka wróciła do swojego 
domu i czekała na ponowny kon-
takt telefoniczny. Kiedy telefon 
milczał, kobieta zrozumiała, ze 
została oszukana.
Sprzeciw wobec windykacji

36-letni mieszkaniec gminy 
Konopnica tak zdenerwował się 
wizytą pracownika firmy windy-
kacyjnej, że chwycił za siekierę. 
Najpierw porozbijał nią wszystkie 
szyby i reflektory w samochodzie 
służbowym windykatora, a następ-
nie wziął nóż i groził pozbawieniem 
życia. Policjanci zatrzymali krew-
kiego 36-latka i przedstawili mu 
zarzuty uszkodzenia mienia i gróźb 
karalnych. Teraz grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

ŁĘCZNA
Śmierć na drodze

Łęczyńscy policjanci wy-
jaśniają okoliczności wypadku 
drogowego, do którego doszło 
20 sierpnia około  godz. 21.50  
w miejscowości Kijany, gm. Spi-
czyn. 26 – letnia mieszkanka gm. 
Spiczyn została potrącona przez 
nieustalony dotychczas pojazd. Dy-
żurny łęczyńskich policjantów zo-
stał powiadomiony, że w Kijanach 
na drodze  wojewódzkiej 829, na 
prawym pasie,  naprzeciwko cmen-
tarza, na jezdni leży kobieta. Kobie-
ta, pomimo podjętej przez załogę 
karetki pogotowia reanimacji zmar-
ła. Uczestniczący w czynnościach 
biegły lekarz medycyny sądowej 
stwierdził, że obrażenia, jakie od-
niosła, mogły powstać w wyniku 
najechania lub uderzenia przez po-
jazd. Policjanci poszukują kierowcy  
i jednocześnie zwracają się z ape-
lem do osób, które były świad-
kami tego zdarzenia, z prośbą  
o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Łęcznej nr tel. 81 752 72 
10, 997, 112  lub najbliższą jednost-
ką Policji.
Groźne pożary

Tylko w ciągu pierwszych 
20 dni sierpnia Komenda Powia-
towa PSP w Łęcznej odnotowała 
82 zdarzenia, z czego 64 stano-
wiły pożary, 61 z nich to pożary 
ściernisk, zboża na pniu, suchej 
trawy oraz ściółki w lesie. W trak-
cie tych zdarzeń płonęły również 
maszyny rolnicze takie jak prasa 
do słomy, kombajn czy budyn-
ki gospodarcze. Na przykład 19 
sierpnia do pożaru ścierniska w 
Popławach, gm. Milejów, poje-

chały 4 zastępy straży pożarnej: 
zastęp z KP PSP w Łęcznej oraz 
z OSP Milejów, Łańcuchów i Sta-
rościce. Na miejscu okazało się że 
pali się ściernisko na obszarze ok. 
3 ha,  a pożar ze względu na silny, 
porywisty wiatr bardzo szybko się 
rozprzestrzenia i swoim zasięgiem 
obejmuje już budynki gospodar-
cze (stodołę) w jednym z gospo-
darstw. Akcję gaśniczą podjęły 
kolejne zastępy: zastęp z KP PSP 
w Łęcznej  i KP PSP w Świdniku 
oraz w sumie 6 jednostek OSP (w 
tym 3 jednostki OSP z powiatu 
świdnickiego). Akcja ratowniczo 
- gaśniczej trwała ponad 9 godzin, 
wzięło w niej udział w sumie 12 
zastępów straży pożarnej i 66 ra-
towników oraz pogotowie energe-
tyczne i policja.
Papierosy z przemytu

Łęczyńscy kryminalni ustali-
li, że na dwóch posesjach w gm. 
Cyców przechowywane są papie-
rosy oraz alkohol bez polskich zna-
ków akcyzy. 3 sierpnia kryminalni 
pojechali na te posesje i przepro-
wadzili przeszukanie. Na jednej 
posesji policjanci znaleźli łącznie 
779 paczek papierosów różnych 
marek oraz 34 litrów alkoholu 
bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy. Uszczuplenie podatku na 
szkodę Skarbu Państwa oszaco-
wano na kwotę blisko 14.000 zł. 
Właścicielem kontrabandy okaza-
ła się 67 – letnia kobieta. Z kolei 
podczas przeszukania drugiej po-
sesji kryminalni zarekwirowali 
550 paczek papierosów oraz 17 
litrów alkoholu bez polskich zna-
ków skarbowych akcyzy. Wartość 
uszczuplenia podatku akcyzowe-
go szacowana jest na kwotę blisko 
9.500 zł. Ten towar należał do 45 
– letniego mężczyzny.
O włos od tragedii

Do groźnego zdarzenia do-
szło w lipcu nad jez. Zagłębocze. 
17-letni mieszkaniec Łęcznej 
w stanie nieprzytomnym został 
przetransportowany do szpitala po 
tym jak skoczył z mola do wody 
i zaczął się topić. Wyciągnął go  
o rok starszy kolega, który podczas 
ratowania kolegi również uległ 
podtopieniu i trafił do szpitala. 
Pierwszej pomocy przedmedycz-
nej poszkodowanemu udzielił 39 
– latek z Lublina. Słoneczna po-
goda i wysoka temperatura sprzy-
jają wypoczynkowi nad wodą. 
Nie należy jednak  zapominać o 
podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa. W efekcie od 1 maja do 
19 sierpnia w Polsce utopiło się 
już 332 osoby!
Kobiety piratami

W pierwszy piątek lipca w 
miejscowości Brzeziny gm. Pucha-
czów policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej pojazd marki Merce-
des Benz.  Zarejestrowana prędkość 
z jaką poruszało się auto w terenie 
zabudowanym wynosiła 108 km/h 
przy ograniczeniu prędkości do 50 
km/h. Policjanci zatrzymali kieru-
jącej prawo jazdy. 29-letnia kobieta 
przyjęła 500 zł mandatu karnego   
i 10 punktów karnych. W poprzed-
ni weekend policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego łęczyńskiej ko-
mendy zatrzymali dwie kierujące, 
którym zatrzymali prawo jazdy. 
23–letnia mieszkanka Łęcznej je-
chała toyotą z prędkością 103 km/h  
w miejscowości Jawidz gm. Spi-
czyn. Z kolei 27–latka kierowała  
w niedzielę wieczorem samocho-
dem renault mając blisko promil al-
koholu w organizmie, a dodatkowo 
w miejscowości Brzeziny gm. Pu-
chaczów przekroczyła dozwoloną 
prędkość o 20 km/h. 

ŚWIDNIK
Odreagował na cudzych autach

Za uszkodzenie dwóch aut 
(marki Opel i Mazda) zaparko-
wanych na jednym z osiedlo-
wych parkingów w Świdniku,  

Odpowiedź „tak” na pierw-
sze pytanie oznacza, że opowia-
damy się za tym by część po-
słów lub wszyscy wybierani byli  
w okręgach jednomandatowych – 
tak jak wybieramy teraz senatorów 
czy radnych gmin. Istotą takich 
wyborów jest to, że głosujemy 
głównie na konkretne osoby (któ-
re mogą być popierane przez kon-
kretną partię) a mandat dostaje ten 
kandydat, który po prostu uzyska 
największą liczbę głosów. System 
ten w pełni obowiązuje w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Kanadzie czy Japonii. 
W Niemczech system wyborczy 
jest połączeniem systemu więk-
szościowego i proporcjonalnego. 
Połowa posłów do Bundestagu 
wybierana jest w jednomandato-
wych okręgach wyborczych, dru-
ga połowa mandatów rozdzielana 
jest na szczeblu kraju związkowe-
go według klucza partyjnego (list).  
W Australii jak również w Irlan-
dii czy na Malcie obowiązują 
różne systemy głosowania prefe-
rencyjnego, będące połączeniem 
głosowania personalnego z pro-
porcjonalnością wyników. Odpo-
wiedź „nie” na pierwsze pytanie 
oznacza, że opowiadamy się za 
dotychczasowym systemem wy-
boru posłów.

Odpowiedź „tak” na drugie 
pytanie oznacza, że opowiada-
my się za utrzymaniem finan-
sowania partii politycznych  

z budżetu państwa na dotych-
czasowych zasadach. Odpo-
wiedź „nie” będzie świadczyć, 
że chcemy zmian – nie dano 
nam jednak szansy wyrażenia 
konkretnej opinii; np. czy chce-
my aby partie utrzymywały się 
tylko ze składek członków i ofi-
cjalnych datków, czy chcemy 
np. tylko ograniczenia wielkości 
państwowych dotacji do partii 
politycznych.

Odpowiedź na trzecie pyta-
nie teoretycznie jest bezprzed-
miotowa bo parlament uchwalił 
już taki zapis w ustawie. Jednak 
odpowiedź „tak” będzie sygna-
łem dla całej klasy politycznej, 
że Polacy chcą systemu po-
datkowego sprawiedliwego –  
z ludzką twarzą. 

Uczciwie mówiąc, to refe-
renda - zarówno to ogłoszone 
przez prezydenta Komorow-
skiego, jak i to postulowane 
przez prezydenta Dudę - mają 
znaczenie symboliczne i nawet 
kiedy ich wyniki będą „obowią-
zujące” to tak naprawdę spełnie-
nie pytań referendalnych będzie 
zależeć od dobrej woli rządzą-
cej większości. Konstytucja nie 
precyzuje bowiem ani jak, ani w 
jakim terminie parlament musi 
zrealizować prawo wynikające 
z wyniku referendum! Tak więc 
pogłosujemy sobie a parlamen-
tarzyści i tak zrobią jak zechcą.

(nor)

Referendum już 6 września
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP, w niedzielę 6 wrze-

śnia odbędzie się referendum, w którym Polacy będą mogli od-
powiedzieć „Tak” lub „Nie” na następujące pytania: 

- Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 

- Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 

- Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej roz-
strzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika?

a tym samym spowodowanie start  
w kwocie ok. 2 tys. złotych będzie 
odpowiadał przed sądem 20-letni 
mieszkaniec Świdnika. Został za-
trzymany 20 sierpnia przez krymi-
nalnych. W trakcie przesłuchania 
przyznał się do winy i wyjaśnił, że 
dokonał szkód bo ... był zdener-
wowany po kłótni z dziewczyną!
Narkotyki w piwnicy

Słoiki z suszem roślinnym, 
woreczek z amfetaminą oraz wagę 
zabezpieczali 20 sierpnia świdniccy 
policjanci w piwnicy jednego z blo-
ków w Świdniku. Zatrzymany w tej 
sprawie 17-letni młodzieniec trafił 
do policyjnego aresztu. Jak się oka-
zało posiadał przechowywane m.in. 
w słoikach, blisko 90 gramów suszu 
roślinnego marihuany oraz ponad 2 
gramy amfetaminy. Za posiadanie 
znacznych ilości środków odurzają-
cych może mu grozić od roku do 10 
lat pozbawienia wolności.
Fałszywi elektrycy

Policjanci ze Świdnika po-
szukują dwóch mężczyzn, którzy 
podstępnie okradli starsze mał-
żeństwo. W godzinach porannych 
do mieszkania 85-letniej kobiety 
zapukało dwóch mężczyzn, którzy 
podali, że są z elektrowni i dokonu-
ją sprawdzenia gniazdek pod kątem 
ich wymiany. Po wejściu do miesz-
kania zaczęli zaglądać do gniazdek 
elektrycznych, mówili, że wszystko 
jest źle i będą zmieniać gniazda na 
nowe z uziemieniem. Nie mieli ze 
sobą żadnych przyrządów. W tym 
czasie do mieszkania wrócił mąż 
świdniczanki i nie wyraził zgody na 
wymianę gniazdek. Wówczas oszu-
ści za wykonaną usługę zażądali 
1390 złotych. Po otrzymaniu pienię-
dzy, przed wyjściem z mieszkania 
wykorzystali nieuwagę małżeństwa  
i zabrali pozostałe pieniądze. Łącz-
nie skradli 10 tysięcy złotych. Je-
den z oszustów był w wieku ok. 
50 lat, niski, dobrze zbudowany, 
włosy krótkie blond. Drugi z nich 
był młodszy, miał około 30 lat, był 
wyższy, smukły, miał ciemne, krót-
kie włosy.
Amatorzy koniaków

18-latek z Lublina i 17-latek 
ze Świdnika odpowiadać będą za 
kradzież mienia z jednego ze świd-
nickich dyskontów. Mężczyźni wy-
nieśli ze sklepu kilkanaście butelek 
alkoholu o wartości ponad 700 zł, 
ukrywając je przed obsługą w ubra-
niu lub w torbie z innymi zakupa-
mi. Do wydarzeń doszło w połowie 
czerwca. Jak ustalili świdniccy 
kryminalni mężczyźni kilkakrotnie 
odwiedzili ten sam sklep, ich łupem 
padły w większości wysokoprocen-
towe trunki znanych i drogich ma-
rek.  Młodzieńcy skradziony alko-
hol odsprzedali na targu w Lublinie 
przypadkowym osobom. W lipcu 
sprawcy kradzieży wpadli w ręce 
policjantów i podczas przesłucha-
nia przyznali się do winy. 
Kradł co popadnie

W niespełna godzinę od 
zgłoszenia policji udało się od-
naleźć 12 sztuk geodezyjnych 
wyznaczników drogi, powyrywa-
nych z budowanej ul. Akacjowej  
w Świdniku. Policjanci na jednym 
z parkingów zauważyli zaparko-
wane audi, a w jego bagażniku 
przez szybę zobaczyli metalowe 
pręty odpowiadające opisowi 
skradzionych przedmiotów. Funk-
cjonariusze ustalili i dotarli do 
właściciela pojazdu. Okazał się 
nim 55-letni mieszkaniec Świdni-
ka. Mężczyzna zapytany o zawar-
tość bagażnika, oświadczył, że 
znajdujące się w nim słupki wziął 
z odcinka nowo budowanej ulicy 
Akacjowej. Jak wykazało badanie 
alkomatem mężczyzna w chwili 
zatrzymania był nietrzeźwy. Miał 
blisko 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Grozi mu od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności.

opr. nor 

Na Lubelszczyźnie gościli 
ostatnio wysokiej rangi polity-
cy PiS i PO. 

W dniach 20-21 sierpnia  
Lublin, Łuków, Ryki, Świdnik, 
Bogdankę i Kraśnik odwiedziła 
Beata Szydło, wiceprzewodni-
cząca Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Dwudniową wizytę (21-22 
sierpnia) złożyła też w naszym 
regionie Małgorzata Kidawa-
Błońska, marszałek Sejmu  
z ramienia Platformy Obywatel-
skiej. Przebywała w Zamościu, 
Lublinie i Stężycy.

- Trzeba zająć się wybora-
mi parlamentarnymi i dbaniem o 
system demokratyczny, a nie ści-
ganiem się w dodawaniu pytań 
do referendum - powiedziała mar-
szałek Sejmu Małgorzata Kida-
wa-Błońska w sobotę w Stężycy. 
Odnosząc się do pytań referen-
dalnych zgłoszonych przez prezy-
denta Andrzeja Dudę, powiedzia-
ła m.in. iż obniżenie wieku roz-
poczęcia edukacji obniży szanse 
polskich dzieci w stosunku do 

rówieśników w Europie. - Ja nie 
chciałabym, żebyśmy byli w ogo-
nie i zaczynali tę edukację dużo 
później. Wcześniejsze rozpoczęcie 
edukacji to jest także szansa dla 
dzieci z różnych ośrodków, dla 
rodzin, które nie mają tyle czasu, 
żeby poświęcić go swoim dzie-
ciom - powiedziała. 

- Dosyć mówienia, że trze-
ba komuś zabrać, żeby komuś 
innemu dać - przekonywała 
natomiast w Lublinie posłan-
ka Beata Szydło. W Świdniku 
podkreślała, że po ewentualnej 
wgranej w wyborach, jej par-
tia zamierza wspierać krajowy 
przemysł. W ważnej dla pra-
cowników PZL-Świdnik spra-
wie przetargu helikopterowego 
powiedziała m.in. - Nie chciała-
bym, byśmy wykorzystywali ten 
przetarg w kampanii wyborczej. 
Zdaję sobie sprawę, że sytuacja 
dotyczy strategicznego zakupu 
dla armii. Niech rząd decyduje  
i bierze odpowiedzialność.

(nor)
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W Łęcznej powstają 
pierwsze od lat nowe mieszka-
nia w budownictwie wieloro-
dzinnym.

 Inwestycja „Magnolia Resi-
dence” obejmuje budowę trzech 
nowoczesnych trzykondygnacyj-
nych budynków przy ul. Wacła-
wa Jawoszka. Łącznie powstanie 
131 mieszkań o pow. od 39,22 
m2 do 80,86 m2, 6 lokali usługo-
wych, 95 miejsc postojowych w 
parkingu podziemnym, 45 miejsc 
postojowych naziemnych oraz 
131 piwnic. Istnieje możliwość 
łączenia mieszkań w celu uzy-
skania większych powierzchni. 
Budynki mieszkalne są realizo-
wane według nowych zaostrzo-
nych norm energetycznych, co 
w konsekwencji przekłada się 
na mniejsze opłaty za ogrzewa-
nie mieszkań. Ponad standar-
dowym elementem tworzonych 
budynków jest zastosowanie 
mechanicznej wentylacji, która 
zdecydowanie poprawia mikro-
klimat panujący w mieszkaniach. 
Pierwsze mieszkania ww inwe-
stycji będą gotowe do odbioru 
już w październiku 2015 r. 

Budowę realizuje JMZ IN-
WESTYCJE s.c. – dynamicznie 
rozwijająca się firma deweloper-
ska,  istniejąca na rynku od maja 
2007 roku, która zdążyła już w 
2013 roku zdobyć „Kryszta-
łową Cegłę” czyli nagrodę w 
konkursie na najlepszą inwesty-
cję budowlaną po obu stronach 
wschodniej granicy UE. 

W ramach prowadzonej 
inwestycji mieszkaniowej moż-
liwe jest skorzystania z progra-

mu rządowego Mieszkanie dla 
Młodych. Oferta od 1 września 
2015 jest skierowania dla osób 
w wieku do 35 lat (w przypad-
ku małżonków musi go speł-
nić przynajmniej jedna osoba), 
mieszkanie nie może być więk-
sze niż 75 m2, a dopłata dotyczy 
65 m2 – w wysokości nawet 30 
proc. wartości przeliczeniowej 
lokalu dla rodziny z 3 dzieci lub 
20 % dla rodziny z 2 dzieci i 15 
% dla rodziny z 1 dzieckiem ale 
dopłata wówczas dotyczy 50 
m2.   Dla przykładu, rodzina z 
trójką dzieci kupującą mieszka-
nie o pow. 65 m2  może otrzy-
mać dopłatę MdM w kwocie 
70 255,28 zł, co obniża cenę za-
kupu mieszkania o ponad 1000 
zł za m2. Ponadto, osoby kupu-
jące mieszkania na rynku pier-
wotnym zwolnione są z opłaty 
2 proc. podatku PCC.  

Mieszkania budowane w 
ramach projektu “Magnolia 
Residence” będą bez-czynszo-
we, co oznacza, że mieszkańcy 
będą płacić tylko realne koszty 
związane z funkcjonowaniem 
budynku. Każde mieszkanie jest 
opomiarowane od wszystkich 
źródeł energii, tj, ciepła, prądu, 
gazu, co oznacza, że każdy wła-
ściciel mieszkania będzie pono-
sił opłaty wynikające z indywi-
dualnych odczytów.  

Zainteresowanych klientów 
do obejrzenia gotowych mieszkań 
zapraszamy do Biura Sprzedaży 
czynnego we wtorki i czwartki w 
godz. od 10 do 15 na terenie bu-
dowy przy ul. Wacława Jawoszka, 
tel. 507 024 569.                   t.sp.

NOWE MIESZKANIA 
DLA MŁODYCH I RODZIN

Liceum poprowadzi powiat
będą odbywały się w budynku 
zespołu szkół przy ul. Bogdano-
wicza w wydzielonych pod po-
trzeby szkoły wyremontowanych, 
dobrze wyposażonych salach 
lekcyjnych – mówi Dariusz Ko-
walski wicestarosta łęczyński. 
Naszym priorytetem na dzień 
dzisiejszy jest zagwarantowanie 
uczniom dobrego przygotowa-
nia do matury, dlatego nauczy-
ciele dotychczas uczący w tej 
szkole będą nadal kontynuowali 
proces dydaktyczny.

Zmiany popierali nauczy-
ciele. Niedawno wystosowali 
pismo do starosty Romana Cho-
lewy w którym proszą o przyję-
cie szkoły pod skrzydła powiatu 
i szybką przeprowadzkę.

Zadowoleni wydają się 
również uczniowie. Na prowa-
dzonym przez nich profilu inter-
netowym szkoły pojawił się ko-
munikat. „Wszyscy zaczynamy 
nowy rok szkolny na ul. Bogda-
nowicza! Nasze miejsce na ul. 
Szkolnej zajęła podstawówka. 
Dla nas zostałyby 3 sale na II 
zmianę. Na szczęście dzięki za-
wartemu porozumieniu powiatu 
i gminy udało się zorganizować 
naukę w dużo lepszych warun-

kach. Zabieramy radiowęzeł, 
nauczycieli i wszystko co nasze. 
Do miłego zobaczenia 1 wrze-
śnia na Bogdanowicza”

- Liceum Jana Zamoyskiego 
będzie nadal istniało i kształciło 
łęczyńską młodzież. Zadba o to 
doskonała kadra nauczycielska 
– zapewnia Teodor Kosiarski 
Burmistrz Łęcznej. Wspólnie z 
powiatem zmodernizujemy bo-
iska aby przygotować uczniom 
jeszcze lepsze i odpowiadające 
dzisiejszym potrzebom warunki 
do nauki i uprawiania sportu.

Prace nad budową komplek-
su sportowego przy szkole na 
ulicy Bogdanowicza 9 rozpoczną 
się w przyszłym roku. Dzisiejsze 
boiska nie nadają się do użytku 
i zostały zamknięte przez SA-
NEPID. Na sportową inwestycję 
pieniądze wyłożą wspólnie po-
wiat i gmina Łęczna.

Miejsce po licealistach w 
szkole przy ulicy Szkolnej zaj-
mą młodsze dzieci m.in. grupy 
sześciolatków, dla których trze-
ba przygotować odpowiednie 
klasy i świetlice. Przeprowadzka 
liceum to także możliwość uzy-
skania pomieszczeń i stworzenie 
w przyszłości grup żłobkowych.

GK
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Ta woda nie nadaje się do 
spożycia. Śmierdzi, ma me-
taliczny posmak i powoduje 
wysypkę – alarmuje miesz-
kanka Cycowa. - Woda w wo-
dociągach jest systematycznie 
badana przez Sanepid i jest 
dopuszczona do spożycia – od-
powiada wójt.

- Dużo do życzenia pozosta-
wia woda, którą w upały wła-
dze Cycowa każą oszczędzać,  
a którą mieszkańcy całej gminy 
od kilku lat muszą spożywać, 
myć się i prać odzież - czytamy 
w przesłanym mailu z prośbą 
o interwencję. - Co kilka dni 
z kranów leci „żur” i ma me-
taliczny zapach albo śmierdzi 
ściekami!!! W ostatnim czasie 
woda jest tak intensywnie chlo-
rowana, że aż ciężko jest wy-
trzymać jej zapach. Przez ten 
„żur” białe ubrania nadają się 
wyrzucenia. Moje dziecko ma 
wysuszoną skórę, dziwne plamy 
i uporczywie się drapie. Co ja-
kiś czas muszę zgłaszać się do 
dermatologa, a przyczyną jest 
woda - czytamy dalej.

Wszystko przez suszę i nad-
używanie wody - odpowiadają 
władze gminy Cyców.

- Mieszkańcy podlewają 
ogrody i trawniki szczególnie w 
okresie wieczornym, co powo-
duje wyłączanie hydroforni w 
Cycowie z powodu braku wody 
w zbiorniku. Ponowne włącze-
nie powoduje chwilową mętność 
wody – mówi Wiesław Pikuła 
wójt Cycowa. Należy podkre-
ślić, że woda z wodociągu nie 
powinna być używana do podle-
wania w godzinach od 6.00 do 
22.00 zgodnie z obowiązującym 
w zarządzeniem – dodaje wójt.

O przekroczonych normach 
żelaza zawartego w cycowskiej 
wodzie wie Sanepid, który wa-
runkowo dopuścił korzystanie  
z wodociągu do końca 2016 roku.

- PPIS w Łęcznej sprawuje 
stały nadzór nad jakością wody 

przeznaczonej do spożycia. Co 
roku pobieramy i badamy 5 pró-
bek - informuje Elżbieta Piłka 
Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Łęcznej. Woda 
z wodociągu Cyców już w 2014 
roku wykazała przekroczenie 
dopuszczalnej wartości żelaza. 
Wydaliśmy decyzję administra-
cyjną o warunkowej przydatno-
ści wody do spożycia nakazując 
jednocześnie poprawę para-
metrów fizykochemicznych do 
końca 2016 roku. Podwyższona 
zawartość żelaza nie powoduje 
zagrożenia dla życia i zdrowia 
konsumentów, ale może powo-
dować pogorszenie barwy wody 
oraz niepożądane zmętnienie, 
które mogą być nieakceptowane 
przez konsumentów.

Wójt gminy Cyców zobo-
wiązał się do przepłukania sieci 
wodociągowej jeśli tylko pozwo-
li na to ciśnienie sieci. W celu po-
prawienia jakości wody planuje 
także modernizację i rozbudowę 
sieci o dodatkowy zbiornik uję-
cia wody w Cycowie.

BB

Woda zdatna do picia?

Na łęczyńskich osiedlach 
pojawiło się aż 200 nowych 
śmietników. Zobaczymy je bez 
trudu przy miejskich drogach, 

Łęczna koszami stoi
chodnikach, skwerach, placach 
zabaw.

Kosze na śmieci rozstawia-
ne były przez kilka ostatnich 
dni. Ich lokalizację uzgadniano 
wcześniej z radami poszcze-
gólnych osiedli. Zakup sfinan-
sowano z funkcjonującego od 
połowy 2013 roku tzw. systemu 
śmieciowego. Koszt jednego 
śmietnika to 315 złotych. Teraz 
każdy mieszkaniec miasta śmia-
ło może powiedzieć: koszy ci u 
nas dostatek.

BB

Spółka Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” nie komentowała 
tych informacji, natomiast Enea 
się od nich odcinała. Według jej 
zarządu: Była to decyzja czysto 
biznesowa. Po prostu węgiel z 
Bogdanki był zbyt drogi, niż pa-
liwo dostępne na rynku. A nego-
cjatorzy z Bogdanki nie byli zbyt 
elastyczni – powiedział Sławo-
mir Krenczyk, rzecznik prasowy 
Enea. 

Umowę na dostawy węgla 
do Enea (o wartości 5 miliardów 
zł) podpisano w 2010 r. i mia-
ła obowiązywać do 31 grudnia 
2025 roku. Po postanowieniu 
Enei, kontrakt zostanie rozwią-
zany 1 stycznia 2018 roku. Tak 
więc w 2016 i 2017 r. poziom 
sprzedaży węgla do elektrow-
ni nie zmieni się. Skąd więc te 
giełdowe spadki? Są tym bar-
dziej niezrozumiałe, że wypo-
wiedziana przez Eneę umowa 
nie jest też jedyną, jaka wiąże 
ją z Bogdanką. Lubelska kopal-
nia będzie też bowiem dostawcą 
węgla do nowego bloku energe-
tycznego w Kozienicach, który 
ma być oddany w 2017 roku.

– Biorąc pod uwagę naszą 
wieloletnią umowę z ENEĄ je-
steśmy otwarci na powrót do 
rozmów i szukanie porozumie-
nia. Wierzymy, że kompromis jest 
możliwy – stwierdził Zbigniew 
Stopa, prezes LW „Bogdanka”. 

W sukurs Bogdance przyszedł 
Artur Soboń, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego związa-
ny z PiS. – Zwróciłem się do An-
drzeja Czerwińskiego, ministra 
skarbu o audyt w zakresie po-
tencjalnego działania na szkodę 
przedsiębiorstwa przez zarząd 
spółki Enea w związku z decyzją 
o rozwiązaniu umowy na dosta-
wę węgla z Lubelskiego Węgla 
„Bogdanka” dla elektrowni 
Kozienice – stwierdził radny. 
Długofalowo zakup węgla po 
cenach rynkowych jest rozwią-
zaniem bardziej korzystnym dla 
spółki Enea i całej polskiej ener-
getyki niż zakup subsydiowane-
go węgla po cenach niższych od 
kosztów jego wydobycia – dodał 
A. Soboń.

Spadek na giełdzie cen ak-
cji kopalni Bogdanka może tyl-
ko dziwić. Nie ma wątpliwości, 
że jest to firma tanio wydoby-
wająca węgiel i sprzedająca go 
po racjonalnych cenach, od lat 
przynosząca zyski. Dumpingo-
we ceny, chwilowo stosowane 
przez Kompanię Węglową, nie 
powinny doprowadzić do zaist-
niałej sytuacji. To budzi niepo-
kój, a całe zdarzenie chyba po-
winno stać się obiektem zbada-
nia przez polskie służby specjal-
ne. Mają bowiem one za zadanie 
bronić polskich interesów – tych 
gospodarczych również.

R. Nowosadzki  

Gra Bogdanką
dok. ze str. 1

Budowa parkingu dla ki-
biców Górnika Łęczna na tar-
gowisku miejskim trafiła pod 
lupę Urzędu Zamówień Pu-
blicznych, który dopatrzył się 
tam nieprawidłowości.

W momencie awansu do 
ekstraklasy klub z Łęcznej stanął 
przed dylematem braku miejsc 
parkingowych. Policja i Górnik 
Łęczna o pilną pomoc zwrócili 
się do burmistrza, który w eks-
presowym tempie zlecił prze-
kształcenie toru motocrossowego 
na parking dla kibiców, tak aby 
na inauguracyjny mecz wszystko 
było gotowe.

W tym celu władze Łęcznej 
zleciły dwa zadania. Pierwsze to 
likwidacja toru sąsiadującego z 
targowiskiem miejskim za 130 
tysięcy złotych, druga to wyko-
nanie nawierzchni na potrzeby 

postoju aut i handlujących za ko-
lejne 150 tysięcy złotych. Obie 
inwestycje wykonała ta sama 
firma.

Urząd Zamówień Publicz-
nych zakwestionował sposób 
przeprowadzenia inwestycji uzna-
jąc, że nastąpił podział zamówie-
nia. Dwa zlecone przez ratusz 
zadania powinny stanowić przed-
miot jednego przetargu, ponieważ 
zlecone prace mają podobny cha-
rakter i przeznaczenie oraz posia-
dają podobne funkcje techniczne i 
gospodarcze.

Z takim punktem widzenia 
nie zgadza się ratusz. Urząd stoi 
na stanowisku, że były to roboty 
oddzielne wykonywane na róż-
nych obiektach. Jedne prowa-
dzone na targowisku, a drugie na 
torze motocrossowym. 

BB

Parking dla kibiców 
skontrolowany

W niektórych rejonach naszego regionu daje się wyczuć wy-
raźny zapach spalenizny - informują nasi Czytelnicy. Czasem jest 
mniej, a czasem bardziej odczuwalny. Najbardziej śmierdzi w go-
dzinach wieczornych.

Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapach 
może mieć związek z pożarami lasów, łąk i torfowisk na Ukrainie, które 
trwają od kilku dni. Płonie tam około 53 tys. metrów kwadratowych 
torfowisk. Wiemy na przykład, że w okolicy miasta Równe po ukraiń-
skiej stronie miał miejsce pożar około 250 hektarów łąk i torfowisk.

Przykry zapach w powietrzu może być wyczuwalny jeszcze 
przez kilka tygodni. (r)

Pożary na Ukrainie
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W szwajcarskich mediach 
ukazują się informacje na te-
mat amerykańskiej polityki kli-
matycznej, forsowanej obecnie 
przez prezydenta B. Obamę, 
której celem jest m.in. sukce-
sywne przestawianie się na inne 
źródła energii, przy zmniejszo-
nym udziale węgla. Jednakże 
odchodzenie od węgla będzie 
trudne i długookresowe. 

Węgiel jest obecnie tani,  
a wiele stanów bazuje wyłącznie 
na węglu. Ponad 200 lat węgiel 
był najważniejszym źródłem dla 
rozwoju amerykańskiego przemy-
słu i postępu. Jeszcze 10 lat temu 
prezydent Obama przyrzekał gór-
nikom, że dołoży wszelkich starań 
aby przetwarzać węgiel na paliwo 
napędowe i zabezpieczyć miejsca 
pracy w tej branży. Jest to jednak 
już przeszłość!

Węgiel znajduje się od dłuż-
szego czasu w powolnym odwrocie 
i powinien dalej być eliminowany, 
jeśli zostaną wdrożone, upublicz-
nione 3 sierpnia br. nowe uregulo-
wania klimatyczne rządu amery-
kańskiego. Podkreśla się, że jest to 
najtańsze źródło energii, ale emituje 
w trakcie spalania więcej szkodli-
wego dla klimatu CO2, aniżeli np. 
pozyskiwany gaz z łupków.

W I kwartale 2015r. wytwo-
rzono w USA około 33 proc. energii 
elektrycznej w elektrowniach węglo-

wych. Węgiel jest i pozostaje więc 
w dalszym ciągu najważniejszym 
źródłem dla produkcji energii elek-
trycznej. W związku z tym szereg 
stanów – zależnych od węgla – broni 
się przed stosowaniem innych (al-
ternatywnych), a przy tym drogich 
źródeł energii. Warto nadmienić, że 
14 z 50 stanów USA, zależnych jest 
w ponad 50 proc. od węgla. Jeśli po-
równać produkcję energii elektrycz-
nej (mln MWh) w USA pomiędzy I 
kwartałem 2005r. (959 mln MWh), 
a I kwartałem 2015r. (1025 MWh), 
to tak w pierwszym kwartale 2005r., 
jak i pierwszym kwartale br. węgiel 
posiada najwyższy udział w wy-
twórstwie energii elektrycznej (369 
MWh w I kw. 2015r.).   

Drugą pozycję i to z du-
żym odstępem, ale ze zwięk-
szaniem udziału zajmuje gaz 
(rozwój eksploatacji gazu  
z łupków metodą Frackingu),  
a w dalszej kolejności energia ją-
drowa. Zwiększenie wydobycia 
gazu, przyczynia się do budowy 
elektrowni gazowych, a przy tym 
do przyszłego zwiększenia do 
około 30 proc. udziału gazu w pro-
dukcji energii elektrycznej USA. 
Należy podkreślić, że wykorzy-
stanie gazu w energetyce powo-
duje emisje CO2, ale o około po-
łowę niższe, aniżeli przy spalaniu 
węgla (głównie brunatnego). We-
dług programu prezydenta Obamy 

gaz ziemny traktować można jako 
źródło pomostowe, przejściowe, 
przed  szerokim rozwojem energe-
tyki odnawialnej. Trudno jednak 
zawyrokować, jako długo będzie 
to trwało. Pomimo powolnego 
odchodzenia od energetyki jądro-
wej, jej udział w produkcji energii 
elektrycznej USA, wynosi ciągle 
około 20 proc. Obecnie udział 
energetyki odnawialnej w produk-
cji energii elektrycznej wynosi 
około 13 proc. Istotnym źródłem 
są tu hydroelektrownie, w których 
wytwarza się około 7 proc. krajo-
wej energii elektrycznej. Obser-
wuje się przy tym wzrost udziału 
energii odnawialnej w wytwór-
czości energii elektrycznej. 

Pomimo nacisków rządu  
w kierunku “zwrotu energetycz-
nego”, biznes amerykański jest 
sceptyczny, co do tego trendu, a 
zarazem podaje konkretne cyfry 
w tej sprawie, np. działania dla 
zmniejszenia emisji CO2 mogą 
obciążyć PKB kwotą około 51 
mld USD/rok. Do tego należa-
łoby doliczyć m.in. nakłady na 
zdecentralizowane nowe sieci 
energetyczne, ich przebudowę 
oraz utrzymanie określonych (nie 
wiadomo jak wielkich) rezerw 
wytwórczych elektrowni kon-
wencjonalnych. 
Źródło: Neue Zurcher Zeitung; 07. 2015r.

Opracował: B. Jaworski

USA - trudny odwrót od węgla

Już wielokrotnie pisaliśmy 
o zaangażowaniu pracowników 
Bogdanki w krwiodawstwo. Ko-
lejnym tego przykładem jest akcja, 
którą w dniach 12-13 sierpnia br. 
zorganizowano na terenie kopalni. 
Dwudniowe przedsięwzięcie dało 
blisko 50 zgłoszeń, z czego krew 
oddały i do rejestru dawców/daw-
czyń szpiku zgłosiły się 34 osoby.

To już trzecie w tym roku 
przedsięwzięcie krwiodawczo-
szpikowe, w które zaangażowała 
się Spółka wspólnie z Fundacją 
„Solidarni Górnicy” oraz RCKiK. 
Działanie jest efektem podpisane-
go w czerwcu 2015 trójstronnego 
porozumienia, w którym strony 
zobowiązały się do podejmowania 
wzajemnych wysiłków na rzecz 

aktywnej promocji krwiodawstwa, 
krwiolecznictwa oraz rejestru w 
bazie dawców/dawczyń szpiku.

Warto przypomnieć, że tylko 
w tym roku, podczas dwóch wcze-
śniejszych akcji pozyskano łącznie 
prawie 17 tys. ml krwi – 8110 ml 
w czerwcu, podczas II Pikniku 
krwiodawczego w Nadrybiu oraz 
8550 ml oddanej krwi podczas ma-
jowego pikniku w Łęcznej. 

(nor) 

Solidarni z potrzebującymi

W maju br. LW Bogdan-
ka S.A. poddała się kontroli 
na zgodność z normami ISO i 
funkcjonującego w Spółce Zin-
tegrowanego Systemu Zarzą-
dzania. 

Kopalnia od kilku lat posia-
da certyfikaty zgodności z ISO  
w zakresie norm ISO 9001, 14001 
i 18001 a także certyfikat zgodno-
ści z normą brytyjską BS OHSAS 
18001. Tegoroczny audyt, oprócz 
potrzeby weryfikacji procedur 
wewnętrznych opisanych w Zin-
tegrowanym Systemie Zarządza-
nia BHP, jakością i środowiskiem 
miał na celu odnowienie dotych-
czasowych certyfikatów, które 
wygasły z dniem 31.05.2015.

Zespół audytorów z fir-
my Bureau Veritas Certification 
Polska potwierdził, że kopalnia 
utrzymuje system zarządzania 
jakością zgodny z wymaganiami 
norm odniesienia, a tym samym 
Bogdanka znów stała się po-

siadaczem wspomnianych wy-
żej odnowionych certyfikatów  
w zakresie: wydobycia, produkcji 
i sprzedaży węgla handlowego. 
Co to oznacza?

Certyfikacja ISO jest ni-
czym innym jak nadaniem fir-
mie zaświadczenia, że dany 
produkt lub usługa jest 
zgodny z odpowiednimi 
normami prawnymi. Ma-
jąc certyfikat ISO posiada 
się więc uniwersalny i roz-
poznawalny znak jakości, 
który obowiązuje na całym 
świecie. Firmy i produk-
ty oznaczone certyfikatem 
ISO, są respektowane na 
całym świecie. Spełnienie 
wysokich norm ISO, jest 
jednoznaczne z oferowa-
niem usług najwyższej ja-
kości. Dzięki oznaczeniu 
certyfikatem, firma zyskuje 
większe zaufanie klientów  
i kontrahentów, oraz staje 

się wiarygodnym partnerem na 
arenie międzynarodowej.

Najczęściej spotykanym ty-
pem certyfikacji jest ISO 9001, 
które określa się na podstawie 
ośmiu głównych zasad jakości. 
Wśród innych certyfikatów wyróż-
nia się jeszcze ISO 14001 oraz ISO 
22000/HACCP.                     (nor)

Znaki jakości dla Bogdanki

22 lipca związkowcy z LW 
Bogdanka S.A. manifestowali 
przed siedzibą zarządu spółki, 
domagając się głównie przedłu-
żenia umów czasowych ludzi 
zatrudnionych w kopalni oraz 
utrzymania systemu płac na 
poziomie z 2014 roku. Otrzy-
mali wtedy obietnicę spotkań 
zarządu z pracownikami oraz 
wyjaśnienia im aktualnej sytu-
acji kopalni.

Do końca lipca zarząd spółki 
zorganizował serię spotkań infor-
macyjnych na wszystkich polach 
wydobywczych. Podczas spo-
tkań omówiono założenia planu 
rzeczowo-finansowego w 2015 

roku, scenariusz zatrudnienia  
w kopalni i spółkach zależnych. 
Prezes zarządu przedstawił na 
nich uwarunkowania rynkowe, 
które zmuszają lubelską kopalnię 
do ograniczenia produkcji do 8,5 
mln ton z planowanych 9,5 mln 
ton, przy zdolnościach wydoby-
cia sięgających już 11 mln ton.

Jednocześnie prowadzo-
no rozmowy ze związkowcami, 
co zaowocowało podpisaniem  
4 sierpnia porozumienia ze 
związkami zawodowymi działa-
jącymi w LW Bogdanka. Zgodnie  
z porozumieniem, wynagrodze-
nia zostaną utrzymane na po-
ziomie 2013 roku. Natomiast na 

Koniec sporu zbiorowego początku 2016 roku, po analizie 
wstępnych wyników finansowych 
oraz poziomu sprzedaży węgla, 
strony przystąpią do rozmów  
w celu ustalenia wysokości, za-
sad i terminu ewentualnej wy-
płaty jednorazowej nagrody. 
Uzgodniono ponadto wzrost Za-
kładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych o dodatkowe 6,5 mln 
zł, a zarząd zobowiązał się do 
podjęcia działań powodujących, 
że więcej prac na kopalni wyko-
nywanych będzie przez pracow-
ników stałych, a nie firmy outso-
urcingowe.

Porozumienie z przedstawi-
cielami górników zażegnało groź-
bę strajku w LW Bogdanka S.A.

RN
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Ułanów Lubelskich w Cycowie oraz inscenizację „Bitwy pod Cycowem”.
Szczególnie dużo atrakcji czekało na najmłodszych. Dzieci mogły prze-

jechać się kucykiem, wziąć udział w przeróżnych konkurencjach, bawić 
się m.in. na dmuchanym zamku. Nie zabrakło również stoisk z różnego 
rodzaju produktami.

W części artystycznej zobaczyliśmy Zespół Cygański TAMBURINO, 
Grupę NEWS oraz Extra Mocnych.

Pomiędzy występami bawił nas kabaret TRZECI ODDECH KACZUCHY.
Zwieńczeniem niedzielnej części wydarzenia był występ gwiazdy wie-

czoru – DODA. Nie zabrakło takich przebojów jak „Dżaga” i „Nie daj się”. 
Wokalistka wykonała jeszcze wiele swoich piosenek zachwycając nas przy tym 

swoimi strojami. Koncert ubarwiony był świetlnymi efektami specjalnymi .
Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dni Gminy Cyców zakończono 

pokazem fajerwerków i zabawą z zespołem ACORD BAND.
Więcej fotografii z Dni Gminy Cyców na stronie internetowej www.

ugcycow.pl.
Tekst K. Świeczak (UG Cyców)

Zdjęcia: W. Piskorska, H. Góral

Przegląd Cycowa
W dniach 8-9 sierpnia 2015 roku odbyły się Dni Gminy Cyców, których 

organizatorem była Gmina Cyców oraz Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich w Cycowie

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy, turystów oraz przybyłych gości.

Tegoroczne Dni Gminy Cyców upłynęły pod znakiem słonecznej 
pogody i dobrej zabawy.

Już sobotniego poranka organizatorzy zafundowali nam wiele cieka-
wych atrakcji. Na początek dwa rajdy, pierwszy – I Rajd konny na orientację 
przebiegający pod patronatem Wójta Gminy Cyców, którego głównym 
organizatorem była Stajnia Lansada oraz drugi – I Rajd pieszy „W rocznicę 

Bitwy 1920 pod Cycowem” zorganizowany przez Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Cycowskiej. Następnie odbyła się część dotycząca sprawności 
fizycznej – zawody strzeleckie oraz turniej piłki siatkowej.

Patronat medialny objęła stacja POLO TV oraz VOX FM.
Tego wieczora bawiliśmy się w rytmach disco polo. W ramach wystę-

pów artystycznych pod hasłem „Letnia trasa POLO TV” swoje umiejętności 
zaprezentował DJ RAFI, mogliśmy zapoznać się również z twórczością 
muzyczną zespołu FASTER, Jago Young czy Zespołu Jagoda – wysłucha-
liśmy wielu nowości muzycznych tych zespołów.

Artyści podarowali publiczności wiele swoich gadżetów i płyt CD, po 
każdym z występów rozdawali autografy.

Gwiazdą sobotniego wieczoru byłą Grupa WEEKEND, mieliśmy okazję 
na żywo posłuchać znanego utworu „Ona tańczy dla mnie” czy nowości 
„Wypijemy, popłyniemy”. 

Na koniec mogliśmy posłuchać zespołu STEREO, a później bawić się 
na dyskotece pod gwiazdami.

Kolejnego dnia obrzędy rozpoczęły się złożeniem wieńców na Cmen-
tarzu Wojennym, następnie goście uczestniczyli w Mszy Świętej, a tuż 

po niej udali się pod pomnik, gdzie odbył się apel poległych i salwa 
honorowa kompani 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie 
Mazowieckim, zaproszeni goście pod pomnikiem złożyli wiązanki. W 

takt orkiestry przemaszerowano na parking, gdzie odbyła się główna 
część imprezy.

Mając na uwadze, że impreza połączona była z obchodami 95 rocz-
nicy Bitwy pod Cycowem Organizatorzy zachowali jej patriotyczny 
wydźwięk.

Na wstępie Wójt Gminy Cyców – Wiesław Pikuła wraz z Dyrektorem 
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich – Zbigniewem Rutkow-
skim powitali zaproszonych gości. Wśród nich nie zabrakło: Posłów, 
Przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Przedstawicieli 
Wojska Polskiego, Przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
oraz Przedstawicieli Samorządu Gminy Cyców.

Kolejno mogliśmy zobaczyć pokaz sprawności żołnierzy 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, występy artystyczne 
przygotowane przez dzieci i młodzież szkolną z Zespołu Szkół im. 7 Pułku 

Dni Gminy Cyców – już za nami!

REDAGUJE: 
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu

Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl 
tel. 81 752 64 20 

Więcej informacji: www.powiatleczynski.pl
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INWESTYCJE
Modernizacja dróg powiatowych

Zakończyły się prace drogowe związane z modernizacją drogi powia-
towej nr 2003L Ziółków – Karolin – Witaniów. Jest to zadanie realizowane 
przez Powiat Łęczyński, przy finansowym udziale Gminy Łęczna i Spiczyn. 
Roboty drogowe prowadzone były na odcinku ok. 2,5 km. Obejmowały 
m.in. wzmocnienie nawierzchni masami bitumicznymi z warstwą wyrów-
nawczą i ścieralną oraz wykonanie dwustronnych poboczy utwardzonych. 
Całkowita wartość prac wyniosła ponad 730 tys. zł. W sierpniu podpisano 
też umowę z wykonawcą na przebudowę dróg powiatowych w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przy współpracy 
z Gminami Cyców i Ludwin Powiat Łęczyński kontynuuje rozpoczętą w 
latach ubiegłych przebudowę dróg nr 1625 L i 2007 L. Do końca paździer-
nika przebudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Kaniwola, 
Podgłębokie oraz Janowica o łącznej długości 1,7 km. Zadanie będzie 
finansowane ze środków Powiatu, Gmin oraz budżetu państwa.

„Zamoyski” przechodzi do Powiatu

40 letnia tradycja i dobra renoma I LO im. J. 
Zamoyskiego w Łęcznej będzie kontynuowana. 
5 sierpnia Zarząd powiatu ostatecznie wyraził 
zgodę na przejęcie szkoły, co oznacza, że od 
1 września organem prowadzącym liceum 
będzie Powiat Łęczyński. Od 19 lutego, kiedy 
Burmistrz Łecznej oficjalnie wystąpił z propozy-
cją przejęcia LO, władze Powiatu szczegółowo 
analizowały konsekwencje przejęcia szkoły oraz 
prowadziły konsultacje z nauczycielami, ucznia-
mi i związkami zawodowymi. „Polityka oświa-
towa powiatu  opiera się na zagwarantowaniu 
naszym mieszkańcom kompleksowej oferty 
szkół ponadgimnazjalnych kształcących na 
wysokim poziomie. Przejęcie liceum pozwoli te 
założenia dobrze realizować. Nie wyobrażam 
sobie, żeby miasto takie jak Łęczna nie miało 
liceum. Zatem dołożymy wszelkich starań, 
by w kolejnym roku nabór do szkoły był sku-
teczny, w porównaniu do naboru w bieżącym 
roku.” – mówi Starosta Roman Cholewa. 

Nauczyciele dotychczas uczący w tej szkole 
będą nadal kontynuowali proces dydaktyczny 
Dla uczniów zmieni się jedynie miejsce nauki. 
Zajęcia lekcyjne będą odbywały się w wyre-
montowanych salach budynków należących do 
Gminy Łęczna, a użytkowanych aktualnie przez 
Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka. Warto 
dodać, że porozumienie zawarte pomiędzy 
Gminą, a Powiatem zakłada również wspólną 
realizację przebudowy kompleksu boisk w 
przyszłym roku. Obecnie Powiat Łęczyński jest 
organem prowadzącym dla prawie wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych na swoim terenie (z 
wyjątkiem Puchaczowa). W roku 2011 przejął 
od Gminy Łęczna Technikum. Pomimo wielu 
obaw i wątpliwości szkoła obecnie funkcjonuje 
na bardzo dobrym poziomie, a uczniowie szkoły 
osiągają wysokie wyniki w nauce. 

„Kameralne Pojezierze” na twoim telefonie

„Kameralne Pojezierze” – to mobilna aplikacja turystyczna Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego na dwa systemy: Android i iOS. Mobilny prze-
wodnik turystyczny zaprowadzi cię do najciekawszych miejsc na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim. Planner pomoże ci samodzielnie zaplanować 
zwiedzanie największych atrakcji regionu. W aplikacji znajdziesz również 
wiele gotowych propozycji aktywnego wypoczynku oraz wycieczek dla 
dzieci i dorosłych: trasy piesze, rowerowe, kajakowe, konne, nordic wal-
king i samochodowe. Dzięki plikom audio poznasz ciekawostki i legendy 
regionu. W aplikacji znajdziesz też mnóstwo przydatnych informacji prak-
tycznych, m.in. bazę noclegową i gastronomiczną, kalendarz imprez. Bez-
płatną aplikację można pobrać za pomocą kodu QR dostępnego na stronie 
www.turystyka-pojezierze.pl lub bezpośrednio w sklepach internetowych. 
Zachęcamy do testowania. Mobilny przewodnik został przygotowany 
przez Powiat Łęczyński, Powiat Włodawski oraz Gminę Urszulin w ramach 
projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w 
oparciu o dziedzictwo UNESCO”.
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Przeciwnicy wszelkiego ro-
dzaju spalarni śmieci są nie tyl-
ko w Lublinie, budzą one opór 
w całej Polsce. W Europie nato-
miast są uznanym sposobem na 
pozbywanie się góry śmieci po-
wstających w europejskich me-
tropoliach. Jak wynika z danych 
Eurostatu za 2012 r., w Polsce 
spalanych było 94 kg odpadów 
na mieszkańca. Unijna średnia 
to 202 kg. W wiodących pod 
tym względem krajach, czyli 
Danii, Holandii i Szwecji, było 
to ponad 500 kg na mieszkańca, 
a w Finlandii – ponad 1,7 tony. 
Pod względem udziału spalania 
w całkowitym przetwarzaniu 
śmieci przodują te same kraje: w 
Danii i Szwecji w 2010 r. było to 
ok. 50 proc., w Holandii, Niem-
czech i Belgii po niemal 40 proc. 
W Polsce – jedynie 1 proc.

Co więcej od 1 stycznia 
2016 roku w życie wchodzi nowe 
unijne prawo, w efekcie którego 
odpady komunalne, które mają 
w sobie taką moc, że mogą być 
wykorzystywane energetycznie, 
a więc mają przynajmniej 6 MJ/
kg suchej masy, nie będą mogły 
być składowane na składowi-
skach odpadów komunalnych. 
Eksperci podkreślają, że unijna 
dyrektywa postawiła przed Pol-
ską duże wyzwanie i motywu-
je samorządy do konkretnych 
działań. Największym przestęp-
stwem dzisiejszych czasów staje 
się składowanie odpadów.  Jeżeli 
wydobędziemy z odpadów to 
co najlepsze podczas segrega-
cji i recyklingu, to kolejny etap 
unieszkodliwiania odpadu po-
winno stanowić jego spalenie. 

Wniosek jest jeden – jeśli nie 
chcemy płacić ogromnych kar, 
to po prostu musimy budować 
spalarnie – najlepiej produkujące 
jeszcze prąd. 

Tymczasem spalarni w Pol-
sce prawie nie ma, a opór przeciw 
ich budowie ogromy. Dlaczego? 
Bo głos mają demagodzy a nikt 
nie chce czy też nie potrafi roz-
wiać społecznych obaw. Nie robią 
tego samorządy. Nie robią polscy 
ekolodzy, którzy wolą użalać się 
nad losem ostrołódki kosmatej 
czy szachownicy kostkowatej, 
niż podjąć prawdziwą edukację 
ekologiczną informującą, że jed-
nym z poważniejszych zagrożeń 
dla środowiska są rosnące w kraju 
góry śmieci, a jednym z uznawa-
nych ekologicznie sposobów ich 
likwidacji są spalarnie. 

Tym bardziej, że eksperci 
(o światowej renomie) podkre-
ślają, że dobrze zaprojektowa-
ne i wybudowane spalarnie są 
bezpieczne. Główny argument 
przeciwników spalarni to rzeko-
me zanieczyszczanie powietrza 
oraz emisja szkodliwych związ-
ków do atmosfery.  Nie jest to 
prawdą, ponieważ każda tego 
typu instalacja wyposażona jest 
w szereg urządzeń filtrujących 
powietrze. Zanieczyszczenia i 
toksyczne związki są wyłapywa-
ne, a następnie unieszkodliwia-
ne, miedzy innymi w procesach 
zobojętniania. Pojawiają się 
również obawy o nieprzyjemny 
zapach towarzyszący rozkła-
dającym się odpadom. Obawa 
ta nie jest zasadna, bo odpady 
przewożone są zamkniętymi 
samochodami, które po wyła-
dowaniu materiału poddawane 

Spalarnia – zło czy dobro?
dok. ze str. 1

są dezynfekcji. Odpady wyła-
dowywane są bezpośrednio do 
betonowych silosów, które zaraz 
po opuszczeniu podjazdu przez 
ciężarówkę są automatycznie 
zamykane. 

Sam mieszkam w dzielnicy 
sąsiadującej z Tatarami i jeśli 
spalarnia będzie spełniała euro-
pejskie normy to nie widzę po-
wodu do protestów. Osobiście 
widziałem w Niemczech, Danii 
i Szwecji spalarnie działające na 
terenie miast i nikt z tamtejszych 
mieszkańców nie sprzeciwiał 
się ich funkcjonowaniu. W imię 
ochrony środowiska właśnie. 

W obronie ludzi miesz-
kających blisko potencjalnie 
„śmierdzących” instalacji mam 
jednak jedno wytłumaczenie. 
W krajach o których napisałem 
nie ma możliwości by taka in-
stalacja podczas eksploatacji 
wytwarzała przykry i uciążliwy 
odór. W Polsce – przez 25 lat 
rządów wszystkich liczących się 
partii – nie dorobiliśmy się nor-
my „smrodu”. Truciciela można 
zamknąć, śmierdziela nie. Nasi 
urzędnicy twierdzą, że to, co dla 
jednego jest już smrodem nie 
do wytrzymania, przez innych 
może zostać uznane najwyżej za 
intensywną woń. Jednak Holen-
drzy, mający takie same nosy jak 
Polacy, już w latach 90. ubiegłe-
go wieku zaczęli opracowywać 
normy smrodu oraz sposoby 
jego pomiaru i dzisiaj w Holan-
dii żadna firma nie może sobie 
pozwolić na zanieczyszczanie 
powietrza uciążliwymi zapa-
chami. Otwarte pozostaje więc 
pytanie jak zmusić polskich po-
lityków, by po prostu przyjęli 
holenderskie rozwiązania.

Ryszard Nowosadzki

Kierownictwo portu lot-
niczego zapowiada, że milio-
nowego pasażera będzie świę-
tować już w przyszłym roku. 
Jest to całkiem prawdopodobne, 
zważywszy na szybko rosnącą 
liczbę odpraw na świdnickim 
lotnisku.  W lipcu br. lubelskie 
lotnisko obsłużyło blisko 28 ty-
sięcy pasażerów. Jest to o 3 ty-
siące więcej niż w czerwcu tego 
roku i aż blisko 6 tysięcy więcej 
niż w lipcu 2014. 

- Wierzymy, że dzięki suk-
cesywnie rozwijanej współpra-
cy z liniami lotniczymi ta ten-
dencja wzrostowa się utrzyma 
– mówi Krzysztof Wójtowicz, 
prezes zarządu PLL. Na ten 

Pół miliona pasażerów
rok założyliśmy plan 230 tysię-
cy osób, a już przekroczyliśmy 
100 tysięcy. W tym roku zakła-
damy 20 proc. wzrost liczby 
pasażerów – dodaje.

Władze portu lotniczego 
wiążą duże na-
dzieje z nowy-
mi kierunkami 
oraz urucha-
mianą jesienią 
bazą Wizz Air. 
Szczególnie z 
nowymi po-
ł ą c z e n i a m i 
do Doncaster, 
Brukseli i Glas-
gow (od poło-
wy września). Obecnie z lubel-
skiego lotniska można polecieć 

do Londynu (lotnisko Stansted 
oraz Luton), Oslo, Sztokholmu 
oraz Frankfurtu. We wrześniu 
zostaną otwarte kolejne połą-
czenia. Pasażerowie będą mogli 
polecieć do Brukseli Charleroi, 
Doncaster i Glasgow. Od 25 
października do siatki połączeń 
wracają także loty do Dublina, 

realizowane przez linie Ryanair. 
(nor)

dok. ze str. 1

fot. PLL

Targi trwały długo, ale 
w końcu Ratusz ogłosił nowy 
projekt zmiany strefy płatne-
go parkowania w Lublinie, jak 
również cennik stref. Według 
niego będą teraz dwie strefy 
z różnymi cenami. Władze 
miasta do połowy września 
czekają na opinie mieszkań-
ców, ale bez względu na wynik 
konsultacji ostateczną decyzję 
podejmie Rada Miasta, która 
debatować nad płatnym par-
kowaniem będzie jesienią br.

Nowe strefy mają obowiązy-
wać od 1 lipca 2016 roku. Obec-
na Strefa Płatnego Parkowania  
w Lublinie istnieje od 1 paździer-
nika 2012 r. Jej obszar ograniczo-
ny jest ulicami: Solidarności, 
Lubomelska, Wieniawska, 
Lipowa, Narutowicza, Ber-
nardyńska, Żmigród, Pod-
wale i pl. Zamkowy. Na jej 
terenie wyznaczonych zosta-
ło ok. 1700 miejsc postojo-
wych obsługiwanych przez 
90 parkomatów. Według 
propozycji Ratusza obec-
na strefa stałaby się droż-
szą strefą centralną. Strefę 
zewnętrzną wyznaczałyby 
natomiast: al. Solidarności, ul. 
Lubomelskiej, ul. Czechowskiej,  
ul. Leszczyńskiego, ul. Długo-
sza, ul. Łopacińskiego, ul. Aka-
demickiej, ul. Obrońców Pokoju, 
ul. Ofiar Katynia, ul. Lipowej,  
al. Piłsudskiego, rzece Bystrzy-
cy, al. Unii Lubelskiej.

  W strefie centralnej opła-

ta za pierwszą godzinę miałaby 
wynosić 3 zł, czyli o złotówkę 
więcej niż teraz. Za drugą go-
dzinę mielibyśmy płacić 3,60 zł 
(jest 2,40 zł), za trzecią godzi-
nę 4,30 zł (aktualnie 2,80 zł),  
a opłata za każdą następną go-
dzinę wzrosłaby z 2 na 3 zł. 
Bilet 24-godzinny zdrożeć ma 
na 20 zł, abonament miesięczny 
kosztować 200 zł, półroczny 900 
zł, a roczny 1600 zł. Abonament 
dla mieszkańców, w obu stre-
fach, dalej wynosić będzie 100 
zł, dla niepełnosprawnych 50 
zł. W strefie peryferyjnej, czyli 
na nowo dołączonych terenach, 
miałby obowiązywać cennik  
z obecnej strefy parkowania.

Jak na stronie miasta piszą 
twórcy projektu: Podstawowym 
celem Strefy Płatnego Parkowa-
nia jest uporządkowanie zasad 
parkowania w centrum miasta 
oraz doprowadzenie do zmian 
zachowań komunikacyjnych  
u kierowców. Aktualnie obowią-
zujące w Lublinie stawki są jed-

nymi z najniższych w całym kra-
ju. Nowa propozycja jest zbliżona 
do zasad stosowanych przez inne 
miasta o podobnej wielkości.

Trudno zgodzić się z oficjal-
nymi celami powiększania płat-
nej strefy. W tej chwili - moim 
zdaniem - chodzi już tylko  
o wydrenowanie kieszeni miesz-
kańców. Dowody są w oficjal-
nych dokumentach. Biorąc pod 
uwagę przychód z parkomatów 
(ponad 5,2 mln zł w 2014r) oraz 
liczbę transakcji i wykupionych 
abonamentów (mieszkańców  
i czasowych) można przyjąć, 
że średni czas parkowania wy-
nosił ok. 1,5 godziny. Biorąc 
pod uwagę przeciętny czas nie-
zbędny do załatwienia spraw np.  
w urzędach to nie jest wygóro-
wany okres zajmowania parkin-
gów. Płatne parkingi spełniły 
więc swoje zadanie. Tymcza-

sem władze miasta forsują 
powiększenie strefy i pod-
niesienie opłat! Bo obowią-
zujące w Lublinie stawki 
są jednymi z najniższych 
w całym kraju. Być może 
obowiązujące w Lublinie 
stawki są adekwatne do tu-
tejszych zarobków? Dlatego 
– mimo wszystko – może 
warto zaprotestować prze-
ciw nowym pomysłom: pod 

adresem parkowanie@lublin.
eu. Tym bardziej, że jako miesz-
kaniec nie zauważyłem tych 
nowych, dużych, bezpłatnych 
parkingów na granicy płatnego 
parkowania, które nam miejskie 
władze obiecywały fundując 
Strefy Płatnego Parkowania!

R. Nowosadzki

Uporządkowanie parkowania, 
czy drenaż kieszeni?

Zakończone zostały prace 
przy budowie nowoczesnego 
kompleksu sportowego przy 
ulicy Szkolnej, a to oznacza, 
że można już korzystać z no-
wych boisk sportowych. Kom-
pleks będzie ogólnodostępny, 
otwarty w godzinach od 7.45 
do 22.00.

W skład kompleksu wcho-
dzą następujące obiekty sporto-
we:

- boisko piłkarskie z na-
wierzchnią z trawy syntetycznej 
o wymiarach 61x33 m, wypo-
sażone w piłkochwyty o wys. 
6 m, odwadniane przez system 
drenarski, 

- bieżnia trzytorowa o dłu-
gości 240 m z nawierzchnią 
poliuretanową i skocznią w dal  
z piaskownicą i deską do skoku, 

- boisko wielofunkcyjne  
z nawierzchnią poliuretanową  
o wym. 38x22 m z odwodnie-
niem liniowym (pola do gry  
w piłkę ręczną, siatkową i ko-
szykową) wyposażone w pił-

kochwyty o wys. 6 m po całym 
obwodzie boiska, 

- plac do ćwiczeń fizycz-
nych z nawierzchnią z gumowej 
kostki brukowej o wymiarach 
20x12 m, wyposażony w urzą-
dzenia fitness, 

- boisko do siatkówki pla-
żowej o wymiarach 20x12 m  

z nawierzchnią z piasku, 
wyposażone w siatkę 
wraz ze słupkami do piłki 
siatkowej plażowej.

Teren kompleksu 
jest oświetlany przez 24 
oprawy umieszczone na 
10 słupach. Obsługę ko-
munikacyjną kompleksu 
zapewniają nowe place  
i dojazdy oraz chodniki 

dla pieszych. Dla użytkowników 

obiektu ustawiono 10 ławek, a w 
trosce o porządek zainstalowano 
7 koszy na śmieci. Przed skorzy-
staniem z nowego obiektu warto 
zapoznać się z regulaminem.

Roboty budowlane trwały 
przez 3 miesiące i zostały za-
kończone przed wyznaczonym 
terminem. Wykonawcą robót 
była firma Roboty Budowlano-
Ziemne Soczewka Łukasz. In-
westycja została dofinansowana 
ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
1.142.215,95 zł, w tym dofinan-
sowanie 350.000,00 zł.

Jest to już kolejna inwe-
stycja zrealizowana na terenie 
Łęcznej ze środków pochodzą-
cych z Ministerstwa Sportu. 

BB

Nowe boiska w Łęcznej

Sześć zdjęć rozczłonkowa-
nych płodów można oglądać od 
poniedziałku 24 sierpnia w cen-
trum Świdnika, na pl. Konstytu-
cji 3 Maja. Wystawa wzbudziła 
emocje, a wręcz głosy sprzeci-
wu, co do miejsca gdzie jest eks-
ponowana. - Mój syn nie ma pra-
wa wstępu na główny plac miasta 
– napisał na Twitterze oburzony 
Jakub Osina, członek Zarządu 
Powiatu Świdnickiego.

Organizatorem wystawy jest 
Fundacja Pro - Prawo do życia. 
Ekspozycja była pokazywana już 
w innych miastach w wojewódz-
twie lubelskim m.in. w Lublinie 
i Kraśniku. W Kraśniku wysta-
wa była eksponowana na Starym 
Mieście od 22 czerwca do 13 
lipca i też pojawiały się głosy, 
że zdjęcia są bardzo drastyczne 
i nie powinny oglądać ich dzie-
ci. Wystawa została przeniesio-
na w inne miejsce – formalnie 
z powodu masowej imprezy na 
Starówce.

Podobne wystawy krążą 
po Polsce już od lat. Parę lat 
temu prezydent Bydgoszczy 
nakazał usunąć ze Starego Ryn-

ku wystawę „Wybierz życie”.  
- U podstaw decyzji prezydenta 
leży wyłącznie troska o mimo-
wolnych odbiorców wystawy, 
w szczególności najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. 
Drastyczność form wyrazu jest 
bezdyskusyjna, a miejsce i sposób 
ekspozycji nie daje możliwości 
wyboru bycia adresatem treści 
bądź nie – tłumaczył wtedy de-
cyzję prezydenta jego rzecznik.

W Rzeszowie Tomasz Ka-
miński poseł SLD z tego miasta 
wręcz powiadomił policję i pro-
kuraturę o popełnieniu przestęp-
stwa. W miejscowych mediach 
tłumaczył - zdjęcia znajdują się w 
takim miejscu, że każdy kto tam-
tędy przechodzi musi je zobaczyć, 
także małe dzieci i uczniowie. Nie 
pozostawiono nam wyboru choć 
zdjęcia są bardzo drastyczne.

Organizatorzy i popierający 
ich ludzie zdają sobie sprawę, że 
zdjęcia są drastyczne, ale uważa-
ją, że taka jest właśnie aborcja. 
Wystawa antyaborcyjna „Wy-
bierz życie” będzie prezentowana  
w Świdniku do 14 września. 

(nor)

Kontrowersje wokół wystawy
Bez zezwolenia i zgody 

na korzystanie z przystanków 
busy Lubelskiej Korporacji 
Komunikacyjnej kursują na 
trasie Lublin-Świdnik. 

Trasa obsługiwanej przez 
LKK linii numer 88 wiedzie 
przez centrum miasta – czego  
busom dowożącym pasażerów z 
podlubelskich miejscowości de-
cyzją ZTM robić nie wolno.

LKK nie ma umowy na 
korzystanie z przystanków  
w centrum. Co więcej  Urząd 
Marszałkowski  cofnął firmie 
zezwolenie na przewóz osób. W 
marcu Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze podtrzymało de-
cyzję marszałkowskich urzęd-
ników. LKK złożyło odwołanie 
i dalej w najlepsze wozi pasa-
żerów. I korzysta bez umowy 
z przystanków. Sprawa może  
i nie jest wielka, obrazuje tylko 
jak cała machina urzędnicza nie 
może poradzić sobie z jedną fir-
mą, a gdy obywatel zaparkuje 
w niedozwolonym miejscu to 
chętnych do karania jest wtedy 
wielu.                                     (r)

Busy widma
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W maju piłkarki ręczne 
MKS Selgros Lublin, z rzeszą 
wiernych kibiców, świętowały 
tytuł Mistrza Polski. Prymat w 
krajowej piłce ręcznej kobiet 
osiągnął można rzecz pełnolet-
ność, bowiem był to osiemnasty 
złoty medal w historii klubu. 

Liczba zdobytych tytułów 
mistrzowskich niewątpliwie im-
ponuje.  Wszystko zaczęło się na 
początku lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy drużynę Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego zaczął wspie-
rać finansowo Montex. Pierwszą 
ważną datą w historii klubu znad 
Bystrzycy jest dwudziesty pią-
ty września 1993 r., wówczas to 
piłkarki z Lublina zadebiutowały 
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej, wygrywając na wyjeździe ze 
Zgodą Ruda Śląska. Lublinianki 
prowadził wówczas duet trenerski 
Jerzy Ciepliński – Waldemar Czu-
bala. Sezon zespół zakończył w ta-
beli na czwartym miejscu, zajmu-
jąc trzecie miejsce w rozgrywkach 
o Puchar Polski. Siłą drużyny były 
reprezentantki Polski, z kapitanem 
zespołu Iwoną Nabożną. 

Nadspodziewanie dobry 
wynik dał zespołowi grę w eu-
ropejskich pucharach. W nich 
to zespół poprowadził Andrzej 
Drużkowski, który pracował z 
piłkarkami z Lublina osiem lat. 
Nasze spisały się znakomicie, 
grając jak równy z równym z 
przeciwnikiem z Danii. Do pół-
finału europejskich rozgrywek 
nie awansowały, bo rzuciły mniej 
bramek na wyjeździe. Drugą waż-
ną datą dla lubelskiej piłki ręcznej 
kobiet, był rok 1995. Wówczas to 
w drugim sezonie w najwyższej 
klasie rozgrywkowej lubelski 
zespół zdobył tytuł Mistrza Pol-
ski. W następnym roku drużyna 
zrobiła kolejny krok do przodu, 
awansując do Ligi Mistrzyń. Nie-
zwykle fascynujący mecz odbył 
się 9 listopada 1996 r. Wówczas 
to Montex Lublin zmierzył się z 
taką potęgą w piłce ręcznej ko-
biet jak Podravka Koprivnica. 
Mecz, który obejrzał nadkomplet 
publiczności, na długo pozostał 
w pamięci kibiców. Oba zespoły 
zafundowały bowiem znakomite 
widowisko sportowe o najwyż-
szym poziomie emocji. Osta-
tecznie zwyciężył jedną bramką 
zespół z Chorwacji. 

Zdobyte doświadczenie  
w rozgrywkach na najwyższym 

poziomie zaprocentowało w ko-
lejnych latach, bowiem Montex 
zdobywał kolejne tytuły Mistrza 
Polski, sięgając również po Pu-
char Polski. Po zmianach w kadrze 
zespołu, odejściu Anny Ejsmont i 
Anny Garwackiej, klub przepro-
wadził jak się później okazało zna-
komite transfery. Do zespołu przy-
szły takie piłkarki jak Magdalena 
Chemicz, Izabela Czapko, Renata 
Żukiel. Po niepodważalnej domi-
nacji w rozgrywkach na parkietach 
krajowych, przyszedł czas na suk-
cesy w Europie. Lubelski Montex 
zdobywając dziesięć punktów wy-
grał swoją grupę Ligi Mistrzyń i po 
raz pierwszy awansował do najlep-
szych ośmiu zespołów w Europie. 
Sezon 2000/2001 nie zaczął się 
dobrze, bowiem siódemka z Lubli-
na nie zdołała awansować do Ligi 
Mistrzyń. Jednak koniec sezonu 
przyniósł jak dotychczas najwięk-
szy sukces w historii rodzimej klu-
bowej piłki ręcznej. Dwunastego 
maja 2001 roku Montex zapisał 
się złotymi zgłoskami na kartach 
polskiego sportu. Jako druga dru-
żyna w grach zespołowych zdobył 
Puchar Europy. 

Kolejny sezon, to potwier-
dzenie znakomitej dyspozycji 
drużyny. Dowodem są zwycię-
stwa Montexu w grupie Ligi 
Mistrzyń z najlepszą ówczesną 
drużyną Starego Kontynentu Kri-
mem Lublana. Forma zespołu  po 
raz drugi dała awans do ćwierćfi-
nału Ligi Mistrzów. Na tym eta-
pie rozgrywek zespół z Lublina 
okazał się minimalnie gorszy, 
odpadając w dwumeczu różnicą 
dwóch bramek z jak się później 
okazało finalistą Ligi Mistrzów 
FTC Budapeszt. 

Po latach sukcesów przy-
szedł jednak trudny czas w histo-
rii klubu, związany z coraz mniej-
szą pomocą ze strony głównego 
sponsora klubu – Montexu, który 
wskutek zawirowań na rynku bu-
dowlanym nie mógł wspierać klu-
bu w dotychczasowym wymiarze. 
Zespół co prawda jeszcze przez 
kolejne dwa sezony występował 
w elitarnych rozgrywkach Ligi 
Mistrzyń, jednak w 2004 r. wystę-
pując pod nazwą KS Bystrzyca nie 
został Mistrzem Polski, zajmując 
drugą pozycję. Jednak działacze 
klubowi, sztab szkoleniowy, pił-
karki jak i wszyscy zaangażowani  
w działalność klubu nie poddali 
się i pokazali charakter. Rok 2005 

to ponowne zdobycie jako SPR 
tytułu Mistrza Polski. Dominacja 
nie skończyła się na jednym roku, 
bowiem przez pięć kolejnych 
sezonów piłkarki z Lublina zdo-
bywały medal z najcenniejszego 
kruszcu.  Osiemnaście tytułów 
Mistrza Polski (ostatni w 2015 
roku), dziesięć Pucharów Pol-
ski, dwukrotny ćwierćfinał Ligi 
Mistrzyń, dwukrotny ćwierćfinał 
rozgrywek o Puchar Federacji 
czy najcenniejsze trofeum Puchar 
EHF to osiągnięcia pokazujące, że 
zespół z Lublina jest niekwestio-
nowanym liderem wśród wszyst-
kich krajowych zespołów piłki 
ręcznej kobiet. Rekord frekwencji 
na meczu naszych piłkarek, padł 
14 lutego 2009 r. W ramach roz-
grywek o Puchar Federacji, mecz 
z norweskim Byasen Trondheim 
obejrzało w lubelskiej hali Glo-
bus ponad cztery tysiące widzów, 
a i tak dla wszystkich chętnych 
nie starczyło biletów. 

Ostatnie dwa sezony to 
dwa Mistrzostwa Polski i udział  
w rozgrywkach grupowych Ligi 
Mistrzyń. W składzie druży-
ny znajdują się piłkarki grające  
w kadrach rożnych krajów. Druży-
nie co prawda nie udało się wyjść 
z grup Ligi Mistrzyń w ostatnich 
dwóch sezonach ale w każdym 
z nich osiągnęła dobre wyniki  
w konfrontacji z najlepszymi  
w Europie, co pozwala mieć nadzie-
ję na kolejne europejskie sukcesy. 

Nowy sezon o Mistrzostwo 
Polski, drużyna występująca 
obecnie pod nazwą MKS Selgros 
Lublin, trenowana przez dosko-
nale znane środowisku piłki ręcz-
nej Lubelszczyzny i osiągające 
znakomite wyniki trenerki Sa-
binę Włodek i Monikę Marzec, 
rozpocznie piątego września, od 
meczu w roli gospodarza. Jesie-
nią znów w Lublinie poczujemy 
smak wielkiej piłki ręcznej. Nasze 
panie z MKS Selgros Lublin w ra-
mach rozgrywek grupowych Ligi 
Mistrzyń, w grupie D, zmierzą się 
z Czarnogórkami z Buducnost, 
Rumunkami z Bucuresti oraz 
Szwedkami z IK Sävehof.  Dla 
czytelników „Pojezierza” mamy 
bilety na pierwszy ligowy mecz 
w Lublinie (jeden podwójny i 
dwa pojedyncze). Żeby je otrzy-
mać należy zadzwonić 3 września 
o godzinie 18:00 na numer telefo-
nu 608678455 i odpowiedzieć na 
pytanie pod jaką nazwą lubelska 
siódemka występowała w sezonie 
2013/2014?

Mariusz Łagodziński

Po sukces w Europie

Górnik Łęczna 
(drużyna żeńska) 
- Za nami trzy kolejki rundy 

jesiennej o Mistrzostwo Polski. 
Piłkarki Górnika nowy sezon za-
inaugurowały od meczu na wła-
snym boisku z KKP Bydgoszcz. 
Od razu wprawiły swoich kibi-
ców w znakomite nastroje. Bi-
lans dziewięćdziesięciu  minut to 
osiem bramek po stronie strzelone 
i zero po stronie stracone. Po dwie 
bramki strzeliły Ewelina Kam-
czyk i Anna Żelazko, po jednej 
Agata Guściora, Natasza Górnic-
ka, Dżesika Jaszek, jedna bramka 
jest dziełem gola samobójczego 
piłkarki z Bydgoszczy Anny Le-
wandowskiej. O sile drużyny łę-
czyńskiej, boleśnie przekonał się 
też beniaminek ekstraligi kobiet 
Olimpia Szczecin. Górniczki w 
Szczecinie zwyciężyły przeciw-
nika jeszcze wyżej niż w pierw-
szej kolejce, bowiem trafiały do 
siatki dziewięciokrotnie (bramki  
Agata Guściora , Anna Sznyrow-
ska , Agnieszka Jędrzejewicz 2 , 
Patrícia Hmírová , Ewelina Kam-
czyk 2 , Dżesika Jaszek , Domi-
nika Kwietniewska), nie dając 
pokonać swojej bramkarki nawet 
jeden raz. W trzeciej kolejce w 
Łęcznej odbył się mecz szlagiero-
wy tej serii gier.

Zielono czarne, które są brą-
zowym medalistą poprzedniej 
edycji rozgrywek o Mistrzostwo 
Polski, podjęły na własnym sta-
dionie Wicemistrza Polski Za-
głębie Lubin. Do przerwy żadnej 
z drużyn nie udało się strzelić 
bramki. Siedem minut od roz-
poczęcia drugiej połowy naszą 
bramkarkę pokonały lubinian-
ki. Górniczki nie złożyły broni 
dążąc do wyrównania. Sztuka 

ta udała się trzynaście minut od 
straty bramki. Autorką trafienia 
była jakże doświadczona i sku-
teczna Anna Sznyrowska. W tym 
spotkaniu kibice nie obejrzeli 
więcej bramek i mecz zakończył 
się remisem 1:1. Po trzech kolej-
kach Górnik Łęczna był liderem 
tabeli, mając na koncie siedem 
punktów, piłkarki trenera Piotra 
Mazurkiewicza miały imponują-
cy stosunek bramek, strzelonych 
osiemnaście, straconych jedna.

Górnik II Łęczna 
– Pięć punktów, zdobyły re-

zerwy Górnika Łęczna w trzech 
meczach o Mistrzostwo IV ligi, 
grupa lubelska. Na inaugurację 
nowego sezonu drużyna przed 
własną publicznością nie zain-
kasowała pełnej puli punktów. 
Zremisowała bowiem 2:2 z Gra-
nicą Dorohusk. Druga kolejka, 
to ponowny remis łęcznian. Tym 
razem wyjazdowy mecz z Wło-
dawianką Włodawa zakończył 
się wynikiem 1:1.  Trzecia seria 
spotkań, przyniosła wreszcie 
drużynie z grodu dzika zwycię-
stwo. Pewne bo 3:0, na własnym 
boisku z Orlętami Łuków. Po 
tych meczach zespół zajmował 
w tabeli szóste miejsce. 

Błękit Cyców
- Spadkowicz z klasy okrę-

gowej, w dwóch pierwszych ko-
lejkach o Mistrzostwo A Klasy 
grupa Lublin III, grał ze zmien-
nym szczęściem. Najpierw na 
inaugurację minimalnie bo 2:1 
przegrał na wyjeździe z Oleśnią 
Oleśniki. Druga kolejka przynio-
sła zespołowi z Cycowa pierwsze 
punkty. Przed własną publiczno-
ścią zwyciężyli bowiem 3:2 KS 
Nasutów. Po tym meczu z dorob-
kiem trzech punktów, Błękit pla-

sował się w tabeli na dziewiątym 
miejscu.

Ludwiniak Ludwin 
– Nieudanie niestety roz-

począł ludwiński zespół kolejny 
sezon rozgrywek o Mistrzostwo 
A Klasy grupa Lublin III. Po 
dwóch kolejkach jeden z trzech 
naszych przedstawicieli w tej 
klasie rozgrywkowej nie ma na 
koncie choćby punktu. Najpierw 
Ludwiniak przegrał mecz roz-
grywany przed własną publicz-
nością z Kadetem Lisów walko-
werem (3:0). Wyjazd w ramach 
drugiej kolejki do Huraganu Sio-
strzytów ludwinianie zakończyli 
minimalną porażką 2:1. Po tych 
meczach zespół zajmował w ta-
beli dwunaste miejsce. Podobnie 
jak nasz zespół po dwóch se-
riach gier bez punktów pozosta-
ją trzynasta w tabeli Mila Turka 
i ostatni czternasty KS Nasutów. 
Ludwinianie uplasowali się wy-
żej w tabeli od wymienionych 
przeciwników gdyż mieli lepszy 
bilans bramkowy.

Tur Milejów 
– Z naszego tercetu grające-

go o Mistrzostwo A Klasy grupa 
Lublin III najlepszy start zanoto-
wał zespół z Milejowa. W dwóch 
dotychczasowych meczach, od-
niósł dwa zwycięstwa. Najpierw 
na inaugurację rozgromił na wła-
snym stadionie 5:1 Milę Turka. 
W kolejnym meczu ponownie 
w roli gospodarza milejowianie 
zwyciężyli 3:1 GKS Niedźwia-
da. Po znakomitym starcie w 
rozgrywkach Tur w tabeli zajmo-
wał trzecie miejsce. Identyczny 
dorobek punktowy - sześć pkt - 
miał lider tabeli GLKS Michów. 
Milejowianie nie byli liderem 
tabeli, gdyż mieli gorszy bilans 
bramkowy.

Mariusz Łagodziński

PIŁKARSKI RAPORT 

Po letniej przerwie, piłka-
rze Avii Świdnik wrócili na ligo-
we boiska. Po pięciu kolejkach, 
żółto-niebiescy zajmują czwarte 
miejsce w tabeli z dorobkiem 
dziewięciu punktów.

W pierwszym meczu pod-
opieczni Jacka Ziarkowskiego 
zmierzyli się 8 sierpnia na wyjeź-
dzie ze Stalą Rzeszów. Wydawało 
się, że świdniczanom uda się wy-
wieźć z Rzeszowa jeden punkt, 
ponieważ aż do 93. minuty spo-
tkania był bezbramkowy remis. 
Jednak w 94 min. Łukasz Szczo-
nar pokonał Mateusza Zawiślaka 
strzałem z najbliższej odległości, 
zapewniając tym samym zwycię-
stwo swojej drużynie.

W meczu ze Stalą kontu-
zjowany został Łukasz Gieresz. 
Bramkarz Avii zszedł z boiska 
w 83 min. meczu. Doznał urazu 
kolana. Jego miejsce w bramce 
zajął Mateusz Zawiślak, spro-
wadzony przed sezonem z Lubli-
nianki Lublin.

W kolejnym spotkaniu świd-
niczanie mieli więcej szczęścia. 
12 sierpnia pokonali na własnym 
boisku Sokoła Sieniawę. Kibice 
zgromadzeni na stadionie przy ul. 
Sportowej obejrzeli emocjonujące 
widowisko. Gospodarze narzucili 
duże tempo, mieli kilka okazji do 
strzelenia gola – najlepsze Kamil 
Oziemczuk i Bartłomiej Mazurek, 
a pod koniec pierwszej połowy 
także Wojciech Białek. 

Po przerwie świdniczanie po-
nownie rzucili się do ataku. W 47 
minucie Patryk Dobrowolski strze-
lił z dystansu, a bramkarz Sokoła 
skierował piłkę na rzut rożny. W 63 
min. Wojciech Białek zmarnował 
sytuację sam na sam z golkiperem 
gości, jednak po chwili zrehabilito-
wał się – dobijając piłkę po uderze-
niu Mazurka. Wynik na 2:0 ustalił 
w 82 minucie Patryk Grzegorczyk, 
który wykorzystał dośrodkowanie 
z rzutu rożnego Oziemczuka.

W niedzielę 16 sierpnia 
świdniczanie pokonali w Zamo-

ściu tamtejszego Hetmana 3:0. 
Goście od pierwszej minuty za-
częli atakować bramkę rywala. 
na pierwszego gola kibice mu-
sieli jednak poczekać pół godzi-
ny. Bartłomiej Mazurek pokonał 
golkipera z Zamościa. Dziesięć 
minut później ten sam zawodnik 
strzelił z przewrotki i na tablicy 
świeciło się już 2:0 dla Avii. Po 
zmianie stron gra toczyła się po-
dobnie jak w pierwszej połowie. 
Świdniczanie nadal atakowali. 
Wynik ustalił w 60. minucie Woj-
ciech Białek.

W meczu piątej kolejki 
świdniczanie pokonali u siebie 
Wólczankę Wólka Pełkińska 
2:1. Mimo, że podopieczni Jacka 
Ziarkowskiego wypracowali kil-
ka okazji bramkowych, pierwszy 
gol padł dopiero w 41. minucie za 
sprawą Michała Maciejewskiego. 
Po zmianie stron goście odpowie-
dzieli trafieniem Macieja Lecha. 
Zwycięstwo Avii zapewnił w 65. 
minucie Wojciech Białek, który 
główką pokonał brakarza przy-
jezdnych.  

KGK

Avia w dobrej formie

Za nami już sześć kolejek 
Ekstraklasy. Górnik Łęczna 
zajmuje jedenaste miejsce w 
tabeli z dorobkiem siedmiu 
punktów. Podopieczni trenera 
Jurija Szatałowa mają na swo-
im koncie dwie wygrane, trzy 
porażki i remis. 

Pierwszy mecz górnicy ro-
zegrali 18 lipca w Chorzowie, 
gdzie zmierzyli się z tamtej-
szym Ruchem. Dzięki trafie-
niom Fedora Cernycha i Barto-
sza Śpiączki w 35. i 92. minucie 
spotkanie zakończyło się dwu-
bramkowym zwycięstwem. 

Kolejnym rywalem zielo-
no-czarnych był Górnik Zabrze. 
Nasi piłkarze poszli za ciosem i 
pokonali zespół ze Śląska 2:1. 
Autorami bramek dla łęcznian 
byli Kamil Poźniak i Bartosz 
Śpiączka, gola dla drużyny z 
Zabrza zdobył natomiast Ro-
man Gergel. Od 38. minuty oba 
zespoły grały po dziesięciu. 
Łukasz Mierzejewski wdał się 

bójkę z Rafałem Kosznikiem, 
za co obaj zawodnicy zobaczyli 
czerwone kartki. 

Seria zwycięstw zosta-
ła przerwana 2 sierpnia, kiedy 
Górnicy podjęli Legię Warsza-
wa. Wicemistrzowie Polski bez 
problemu ograli gospodarzy 2:0. 
Bohaterem spotkania został Ne-
manja Nikolić, który zdobył oba 
gole dla Legii.

W meczu czwartej kolejki, 
piłkarze Górnika zmierzyli się 
na wyjeździe z Pogonią Szcze-
cin. Spotkanie zakończyło się 
bezbramkowym remisem. Naj-
ciekawszą sytuacją tej potyczki 
była nieuznana bramka po za-
graniu ręką Takuyi Murayamy.

15 sierpnia łęcznianie pod-
jęli Śląsk Wrocław. Mecz za-
kończył się wygraną gości 3:2. 
Kibice zgromadzeni na stadio-
nie przy alei Jana Pawła II byli 
świadkami emocjonującego 
widowiska. Wynik otworzył w 
16. minucie Przemysław Pitry. 

Dwie minuty później na tablicy 
świeciło się już 2:0 dla Górnika, 
za sprawą trafienia Grzegorza 
Bonina. W 22. minucie Robert 
Picha zdobył bramkę kontakto-
wą, a niespełna dziesięć minut 
później Kamil Biliński doprowa-
dził do wyrównania. Wydawało 
się, że zielono-czarnym uda się 
„dowieźć” ten wynik do końca, 
jednak w doliczonym czasie gry 
decydującego gola zdobył Fla-
vio Paixao.

Tydzień później Górnik 
zmierzył się na wyjeździe z Le-
chią Gdańsk. Dla gospodarzy 
dwie bramki zdobył Lukas Ha-
raslin, a jedno trafienie dołożył 
Stojan Vranjes. Jedyną bramkę 
dla Górnika Łęczna zdobył tuż 
przed końcem pierwszej połowy 
Grzegorz Piesio. To było czwar-
te z rzędu spotkanie łęcznian bez 
zwycięstwa.

W sobotę, 29 sierpnia łęcz-
nianie zagrali na wyjeździe z 
Piastem Gliwice, liderem Eks-
traklasy. Mecz odbył się już po 
zamknięciu tego wydania „Poje-
zierza”. 

KGK

Dobre złego początki
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OGŁOSZENIA DROBNE

Kilkoro znajomych z po-
wiatu łęczyńskiego z bierze 
udział w akcji ZŁOMBOL. 
Starymi samochodami wybio-
rą się w charytatywny rajd.

Rajd charytatywny ma na 
celu zbieranie pieniędzy na 
domy dziecka. W tym roku, 
podczas 9 edycji Złombola oko-
ło 380 aut wyruszy w drogę do 
Passo Dello Stelvio, najwyższej 
przejezdnej przełęczy we wło-
skich Alpach Wschodnich.

- Żuk jest z 96r z silnikiem 
2.5 Andoria turbo, do wyjazdu 
został z bardzo dużą dokładno-
ścią przygotowany. Przesiedzie-
liśmy przy nim wiele wieczorów 
i wierzymy, że dojedzie, a jedy-
ne co może nam się zepsuć po 
drodze to pogoda. Przeszedł też 
pewne modyfikacje (hamulce 
tarczowe na 4 koła, 5 biego-
wą skrzynię biegów) by łatwiej 

poradził sobie na stromych 
podjazdach i ostrych zjazdach  
w Alpach - pisze Kamil, jeden  
z uczestników rajdu.

Pomóż wyruszyć im w dro-
gę

Chociaż uczestnicy samą po-
dróż finansują ze swoich środków 
to zgodnie z ideą rajdu darczyńcy 
w zamian za miejsce reklamowe 
na autach wpłacają pieniądze na 
rzecz fundacji. 100 proc. przeka-
zanych pieniędzy trafia dla dzieci 

z domów dziecka.
Jeśli chcesz 

pomóc młodym lu-
dziom wziąć udział 
w rajdzie wpłać kilka 
złotych na konto fun-
dacji oraz prześlij do-
wód wpłaty na e-mail 
prezesss89@o2.pl. 
Jeśli chcesz, by na 
aucie, które przeje-

dzie przez kilka państw znalazła 
się również Twoja reklama za-
dzwoń pod numer 726666634.

Ważne jest by w tytule 
przelewu podać: Złombol Roso-
mak od „i tutaj nazwa firmy lub 
darczyńcy” KRS 0000198194 
Nr konta (można też pobrać nr 
ze strony zlombol.pl): 72 1050 
1214 1000 0023 2153 3859

G. Kuczyński

Charytatywny rajd
Zakończyły się prace 

drogowe, których celem był 
remont jednej z najgorszych 
dróg powiatowych. Starostwu 
pieniądze dołożyły gmina Spi-
czyn i Łęczna. 

O remont drogi mieszkań-
cy walczyli od wielu lat. Pisali 
petycje, zbierali podpisy, przy-
chodzili na sesje Rady Powiatu. 
O swojej sytuacji informowali 
media, a stan drogi nadal pozo-
stawiał wiele do życzenia.

Po latach starań Anna Gli-
niewicz – sołtys Karolina oraz 
radny powiatowy Grzegorz Ku-
czyński doprowadzili do prze-
znaczenia 200 tysięcy złotych na 
remont drogi z budżetu powiatu. 
Drugie tyle dołożył burmistrz 
Łęcznej. W ten sposób w 2014 
roku udało się naprawić najgor-
szy odcinek drogi.

W roku 2015 postanowio-
no iść za ciosem. Po 200 tysię-
cy zrzuciły się gminy Łęczna  
i Spiczyn, a 400 tysięcy wyło-
żyło starostwo. W ten sposób 
wyremontowano dalszy odcinek 
drogi w Karolinie oraz odcinek 
w miejscowości Ziółków leżącej 
przy tej samej drodze.

Niestety, o ile o wykonawcy 
tegorocznych prac mieszkańcy 

mówią w samych superlaty-
wach, tak o wykonawcy ubie-
głorocznych robót wyrażają się 
raczej mało przychylnie. Ma 
to być może odzwierciedlenie  
w stanie drogi. Na wyremonto-
wanym rok temu odcinku w Ka-
rolinie pojawiły się już pęknięcia 
i konieczne było łatanie drogi.

– Wiemy o pęknięciach. 
Chciałbym tylko przypomnieć, 
że droga jest obliczona na  
7 ton nacisku na oś, a tymcza-
sem jeżdżą po niej znacznie 
cięższe auta. Kierowcy nie re-
spektują ograniczeń. Przy wyso-
kich temperaturach, 40-tonowe 
ciężarówki, które niestety jeż-
dżą po tej drodze, łamią skraj 
drogi – powiedział dla Dzien-
nika Wschodniego Dariusz Ko-
walski, wicestarosta łęczyński. 
- Za kilka dni napiszemy do 
wykonawcy kolejne pismo re-
klamacyjne.

Optymizm nie opuszcza jed-
nak pani Anny Gliniewicz sołtys 
Karolina. - Po wielu latach do-
czekaliśmy się remontu o który 
tak zabiegaliśmy. Nie jesteśmy 
już mieszkańcami drugiej kate-
gorii.  Wszystkim, którzy nam 
pomogli serdecznie dziękuję.
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Kawałek nowej drogi

Łęczna z trzech stron oto-
czona jest ogrodami działko-
wymi. To właśnie tam setki 
działkowców spędzają każ-
dą wolną chwilę pielęgnu-
jąc uprawy i odpoczywając. 
Znajdują też czas na dobrą 
zabawę.

W sobotę 22 sierpnia w Ro-
dzinnych Ogrodach „Relaks” 
zorganizowano dzień działkowca. 

Była taneczna muzyka, pyszny bi-
gos, ognisko z kiełbaskami i schło-
dzone piwo. Dzieci zabawiała 

przebrana za lwa animatorka Ula.
Imprezę otworzyła prezes 

Krystyna Morszczyzna, która 
przywitała zaproszonych gości 
oraz uczestników. Chwilę póź-
niej Barbara Mucha z Okręgo-
wego Zarządu Polskiego Związ-
ku Działkowców w Lublinie 
wręczyła jej srebrną odznakę 
zasłużonego działkowca, co 
bardzo zaskoczyło niczego nie 

spodziewającą się 
laureatkę.

Po części ofi-
cjalnej rozpoczę-
ła się zabawa. Z 
każdym kuflem 
wypitego piwa 
na parkiecie było 
więcej tańczących 
par. Wieczorem 
zapłonęło duże  
i wysokie ognisko 

przy którym pieczono kiełbaski. 
Impreza zakończyła się po pół-
nocy.                                     GK

Relaks działkowców

Sprzedam działkę budowlaną, 20 
i 23 ar, Ciechanki Krzesimowskie, 
wszystkie media, cena do uzgodn. 
Tel. 695 340 702
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M4, 63 m2, Łęczna, ul. Wierz-
bowa, p. I. Cena do uzgod., Tel. 
786 224 412 lub 665 248 543
Sprzedam posesję w Turowoli, 
działka budowlana 0,30h, z budyn-
kiem mieszkalnym o pow. 120m2, 

2 budynki gospodarcze. Wszystkie 
budynki murowane. Atrakcyjne 
położenie od strony Puchaczo-
wa. Tel. 668338845, 505718425.
Wynajmę samodzielne czyste 
mieszkanie dla jednej osoby lub 
pary, ul. Gwarków, tel. 817575659, 
dzwonić po 19.   
Sprzedam dom jednorodzinny, 
nie zamieszkały, o pow. użytkowej 
170 m2, w Milejowie, niezamiesz-
kały, na działce 5 ar. Przedszkole 
20 m od domu. Ogrzewanie olejo-
we, możliwość wymiany na inne. 
Tel. 81 75 72 191.
Sprzedam działkę budowlaną  8 ar 
w Łęcznej, tel. 508 35 39 24
Sprzedam meble w dobrym stanie 
(kanapa rozkładana, dwa fotele, 
ława) tel. 695 071 474
Pilnie sprzedam M-3 w Łęcznej 52 
m2 z powodu wyjazdu. Mieszkanie
na parterze na osiedlu Niepodległości: 
2 duże pokoje, widna kuchnia, łazienka 
razem z WC, szafa w zabudowie. Okna 
plastikowe. Blok ocieplony. Bardzo 
dobra lokalizacja. Cena do negocjacji. 
Wolne od zaraz. tel. 504 339 824

W pierwszy weekend 
sierpnia na Rynku I w Łęcznej 
tuż przy placach wodnych od-
był się otwarty koncert muzy-
ki klasycznej. 

Za fortepianem usiadła 
uzdolniona Katarzyna Wit stu-
dentka II roku Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu. Jej wy-
stępu wysłuchało kilkadziesiąt 

osób. W programie koncertu 
były m.in. utwory: Ludwig van 
Beethoven – Sonata A-dur op. 
101, Manuel De Falla – Fantasia 
Beatica.

Udany występ nie był 
ostatnim tego typu. Kolejny 
zaplanowano na 30 sierpnia. 
Być może ciepłe przyjęcie mu-
zyki klasycznej przez łęcznian 

sprawi, że im-
preza stanie się 
rokrocznym cy-
klicznym wyda-
rzeniem – spo-
tkaniem z mu-
zyką poważną  
w Łęcznej.

Sponsorem 
koncertu na ryn-
ku była firma 
Wamex.

GK

Sierpień z muzyką klasyczną

Reforma oświatowa kom-
plikuje organizację szkół  
i przedszkoli w nowym roku 
szkolnym. 1 września do szkół 
po raz pierwszy pójdzie cały 
rocznik sześciolatków - 381 
tys. dzieci (tylko teoretycznie).  
W szkolnych ławkach zasiądą 
razem z siedmiolatkami (uro-
dzonymi w drugiej połowie 2008 
r.) i tymi, które rok temu uznano 
za niegotowe na szkołę. Wszyst-
kich pierwszaków będzie 611 
tys. - szacuje MEN.

Reforma oświatowa wpro-
wadzająca obowiązek szkolny dla 
dzieci sześcioletnich bardzo skom-
plikowała przygotowanie szkół i 
przedszkoli do organizacji zajęć w 
nowym roku szkolnym. Założenia 
reformy prosto wyglądają tylko na 
papierze. Gmina ma obowiązek 
przygotować szkoły na przyjęcie 
wszystkich dzieci sześcioletnich. 
Szkoły znają liczbę sześciolatków 
w obwodzie szkoły, dla których 
trzeba zapewnić kadrę, sale klaso-
we i świetlice. 

Tak wygląda to w teorii, 
praktyka weryfikuje te założenia. 
Chodzi tu o odroczenia dzieci sze-
ścioletnich od obowiązku szkolne-
go, a konkretnie o skalę tych odro-
czeń. Okazuje się, że bardzo wielu 
rodziców uważa, że ich dzieci nie 
powinny jeszcze zaczynać eduka-
cji szkolnej i starają się o odrocze-
nie, czyli powtórzenie zerówki. 
Ocenę gotowości szkolnej wydają 
poradnie psychologiczno – pe-
dagogiczne. Na podstawie takiej 
oceny dyrektor szkoły, do której 
ma trafić sześciolatek, wydaje 
decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego. W tym roku już ponad 
90 dzieci uzyskało odroczenie. 
Taka liczba dzieci odroczonych  
i dziwi, i niepokoi. Powstał też 
problem stworzenia dla tych dzie-
ci miejsca nauki.

 
Kraj podzielony

Mogłoby się wydawać, że 
dzieci wszędzie są jednakowe. 
Jednak liczby odroczeń w róż-
nych miastach kraju temu przeczy. 
W Gdańsku takich dzieci ma być 
8-10 proc, w Katowicach i War-
szawie - 13 proc. Na wschodzie 
kraju jest inaczej. W Białymstoku 
odroczenie ma nawet co piąty sze-
ściolatek. Podobnie jest w Łodzi. 
Rekordowy odsetek mają Kielce 
i Lublin, gdzie nawet co trzeci 
sześciolatek nie pójdzie po wa-
kacjach do szkoły, a w Krakowie 
problem dotknie nawet 40 proc. 
Specjaliści mają  wątpliwość czy 
rzeczywiście, problem dotyczy tak 
wielu dzieci. - Rodzice często żyją 
wspomnieniami z własnej nauki - 
sztywnym siedzeniem w ławkach, 
rygorem, a przecież szkoła tak 
dziś nie wygląda! 

Problemy organizacyjne 
związane z tworzeniem klas dla 
dzieci odroczonych wynikają 

z tego, że rekrutacja dzieci do 
przedszkoli kończy się w marcu. 
W oparciu o wyniki tej rekrutacji 
opracowywana jest organizacja 
przedszkola na nowy rok szkol-
ny. W Łęcznej na rok szkolny 
2015/2016 praktycznie wszystkie 
miejsca w przedszkolach zostały 
zajęte. Z jednej strony to powód 
do zadowolenia, bo coraz więcej 
dzieci korzysta z edukacji przed-
szkolnej. Z drugiej strony jednak, 
w wakacje kiedy zgłaszają się 
rodzice dzieci odroczonych, dla 
których tylko w jednym przed-
szkolu jest do dyspozycji 1 sala. 
A przecież nie można podważać 
wyników wcześniejszej marcowej 
rekrutacji do przedszkoli. Ważne 
jest też to, co zrobić, aby czas od-
roczenia nie było rokiem straco-
nym i dziecko nie czuło się gorsze 
od innych. Jeśli dziecko chodziło 
już do przedszkola, będzie powta-
rzać ten sam program. Może się 
nudzić, wykonując te same ćwi-
czenia oraz czuć nieswojo będąc 
w grupie z pięciolatkami, wcze-
śniej traktowanymi jak maluchy. 

Dla dzieci z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym utworzo-
no więc klasy w oddziale przed-
szkolnym przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 przy ulicy Staszica (gru-
py dziesięciogodzinne) i Przed-
szkolu Publicznym Nr 4 przy 
ulicy Obrońców Pokoju (grupa 
pięciogodzinna). Zerówka będzie 
dostosowana do potrzeb sześcio-
latków, a program będzie ułożony  
z wykorzystaniem uwag zawar-
tych w opinii Poradni Psycholo-
giczna-Pedagogicznej, aby dzieci 
nie odczuły, że powtarzają mate-
riał, ale aby rzeczywiście rozwija-
ły swoje zdolności. Niech ten rok 
nie będzie rokiem straconym.

Część rodziców odroczo-
nych sześciolatków była niezado-
wolona z takiej lokalizacji klas.  
W dniu 18 sierpnia rodzice spo-
tkali się z burmistrzem Łęcznej 
i kierownikiem Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli. Na spotkaniu 
obie strony przedstawiły swoje 
argumenty i wypracowano kom-
promis. Ustalono, że jeżeli zajdzie 
taka potrzeba gmina zorganizuje 
dowóz dzieci z innych osiedli do 
grup dziesięciogodzinnych w bu-
dynku przy ulicy Staszica. 

Trudno oceniać jaki będzie 
los reformy edukacji. Rozważany 
projekt powrotu sześciolatków do 
przedszkoli może spowodować, 
że zabraknie miejsc dla dzieci 
trzyletnich (dzieciom czteroletnim 
gmina musi zapewnić miejsca w 
przedszkolach). Z drugiej strony 
politycy mówią o możliwości ob-
jęcia dzieci dwuletnich edukacją 
przedszkolną. Brak jasnych reguł 
utrudnia planowanie organizacji 
bazy oświatowej w dłuższej per-
spektywie i prowadzi do dużego 
zamieszania i wielu nieporozu-
mień.
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W szkole czy przedszkolu?

Zapraszamy Cię do pro-
jektu Szlachetna Paczka. 
Zostań jej wolontariuszem  
i mądrze pomagaj potrzebu-
jącym!

Szlachetna Paczka w prze-
myślany sposób łączy tysiące 
osób: wolontariuszy, rodziny 
w potrzebie, darczyńców i do-
broczyńców. Co roku w całej 
Polsce wolontariusze odnajdują 
ludzi żyjących ubogo, wręcz w 
biedzie.

Spotykają się z nimi, dia-
gnozują sytuację, a potem dbają 
o jak najlepszą, odpowiadającą 
na konkretne potrzeby pomoc, 
która jest przygotowywana 
przez darczyńców.

Dzięki nim ludzie otrzymu-
ją nie tylko pomoc materialną, 
ale także impuls do działania 
i informację, że są dla kogoś 
ważni.

W tym roku sztab Szlachet-
nej Paczki utworzony został 
w Cycowie i to on koordynuje 
działania na terenie powiatu łę-
czyńskiego. Cały czas trwa na-
bór na wolontariuszy.

Wejdź na stronę: www.su-
perw.pl i dołącz do Szlachetnej 
Paczki wybierając sztab akcji 
znajdujący się w najbliższej 
okolicy. Dzięki Tobie potrzebu-
jący otrzymają pomoc i spełnie-
nie marzeń!

GK

Zostań wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki


