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Widok na ścianę zafundowano 
mieszkańcom bloku przy ulicy Gwar-
ków 7 w Łęcznej po pracach remon-
towych polegających na dociepleniu 
budynku.   

- Przed remontem mo-
głam pracować w kuch-
ni przy świetle dziennym. 
Teraz jest tak ciemno, że 
elektryczne oświetlenie 
musimy zapalać już od 
rana – skarży się pani Ewa, 
mieszkanka remontowane-
go bloku.

Drzwi wejściowe do 
jej mieszkania są na ta-
rasie, który zabudowali 
robotnicy w ramach prac 
dociepleniowych. W innych tego typu 

łęczyńskich budynkach na całej rozcią-
głości tarasu wstawiono okna. W bloku 
przy Gwarków 7 są one tylko naprzeciw 
drzwi wejściowych.

Z okna widzą ścianę

NOWA

Polski autokar z 68 pasażerami na 
skutek błędu kierowcy na autostradzie 
w Alzacji zjechał z drogi i się prze-
wrócił.

W wyniku zdarzenia ucierpiały 
także dwie osoby z Łęcznej. Jedna z 
urazami twarzy i potłuczeniami po kilku 
dniach obserwacji przewieziona została 
do Polski, druga pozostaje pod opieką 
we francuskim szpitalu. Na szczęście 
rannym nie zagraża niebezpieczeństwo 
utraty życia.                                    BD

fot. Reuters

Ranni 
z Łęcznej 

W wypadku polskiego autokaru 
pod Miluzą do którego doszło we 
wschodniej Francji ranni zostali 
mieszkańcy Łęcznej. Tragedia roze-
grała się 11 września. W wypadku zgi-
nęły 2 osoby, a do szpitali trafi ły 32.

Udane dożynki powiatowe

dok. na str. 5

Pierwsza część uroczystości miała 
charakter tradycyjny, a najważniejszymi 
jej elementami były: korowód dożyn-
kowy, msza dziękczynna, dzielenie 
chlebem, podczas którego odbył się 
koncert Milejowskiej Orkiestry Dętej, 
prezentacje folklorystyczne gmin.

W trakcie okolicznościowych prze-
mówień Adam Niwiński, starosta łęczyński 
oraz Tomasz Suryś, wójt gminy Milejów – 
podziękowali rolnikom za ich ciężką pracę 
na rzecz całego społeczeństwa, a także 
wszystkim instytucjom, które na co dzień 
doradzają i współpracują z rolnikami.

Bogaty i różnorodny program, wyśmienity koncert zespołu DE MONO, a 
także wspaniała pogoda przyciągnęły ogromne tłumy mieszkańców i turystów 
na dożynki powiatu łęczyńskiego do Milejowa w niedzielę 2 września. Tego-
roczna impreza dożynkowa pokazała, że można wspaniale łączyć tradycję 
z nowoczesnością. Atrakcji i okazji do dobrej zabawy nie zabrakło ani dla 
młodszych, ani dla starszych uczestników dożynek.
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We trzech na motorowerze
Łęczyńscy policjanci zatrzymali 

16 września w niedzielę dwóch braci w 
wieku 20 i 25 lat oraz ich 19–letniego 
kolegę. Mężczyźni zabrali motoro-
wer 22–letniemu mieszkańcowi gm. 
Cyców i we trzech (!) wybrali się na 
przejażdżkę. 

16 września po godz. 20.00 dyżur-
ny łęczyńskich policjantów otrzymał 
informację o kradzieży motoroweru. 
Poszkodowany oświadczył, że jechał 
swoim motorowerem marki Zip drogą 
żużlową w Cycowie. W pewnym mo-
mencie został zatrzymany przez trzech 
mężczyzn. Po chwili jeden z nich pchnął 
go, mężczyźni zabrali mu motorower 
i odjechali. Skierowani na miejsce 
zdarzenia policjanci, dojeżdżając do 
miejscowości Kopina, zauważyli trzech 
mężczyzn jadących motorowerem tzw. 
,,wężykiem”. Podróżowali bez oświe-
tlenia i kasków ochronnych. Na widok 
radiowozu zaczęli uciekać ale zostali 
zatrzymani. Okazali się nimi dwaj 
bracia w wieku 20 i 25 lat oraz ich 19 
– letni kolega. Wszyscy to mieszkańcy 
gm. Cyców. Po sprawdzeniu stanu 
trzeźwości okazało się, że 20–latek 
miał ponad 1,40 promila alkoholu w 
organizmie natomiast 19-latek blisko 
1,70 promila alkoholu. Z uwagi na 
to, że 25–letni mężczyzna kierujący 
motorowerem odmówił poddania się 
badaniu na stan trzeźwości pobrano od 
niego krew. Zatrzymani mężczyźni zo-
stali przewiezieni do komendy, gdzie po 
wytrzeźwieniu zostały wykonane z nimi 
dalsze czynności w tej sprawie.

Policjanci odzyskany motorower 
przekazali właścicielowi.
Sprawne działanie policji

12 września zarzut kradzieży toreb-
ki damskiej usłyszał 62–letni mieszka-
niec Łęcznej. Mężczyzna dzień wcze-
śniej w jednym ze sklepów w Łęcznej 
ukradł robiącej zakupy kobiecie torebkę 
w której był m.in. telefon komórkowy, 
pieniądze i dokumenty. Policjanci odzy-
skali część skradzionych rzeczy.   

11 września do łęczyńskich poli-
cjantów zgłosiła się 55–letnia miesz-
kanka gminy Ludwin, która  poinfor-
mowała, że podczas zakupów w jednym 
ze sklepów w Łęcznej ktoś ukradł jej 
torebkę. Jak oświadczyła znajdował się 
w niej telefon komórkowy, 290 zł oraz 
dwa dowody osobiste. 

Kryminalni rozpoczęli poszukiwa-
nia sprawcy tej kradzieży. Następnego 
dnia zatrzymali 62–letniego mieszkańca 
Łęcznej. Podczas przeszukania jego 
miejsca zamieszkania znaleźli skra-
dziony telefon komórkowy oraz ponad 
200 zł. Jak się okazało dowody osobiste 
mężczyzna wyrzucił do studzienki ka-
nalizacyjnej znajdującej się nieopodal 
sklepu.

Zgodnie z obowiązującym prawem 
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
Dzieci w niesprawnym autobusie

12 września po godz. 7.00 w ra-
mach policyjnej akcji ,,Bezpieczna dro-
ga do szkoły” funkcjonariusze z łęczyń-
skiej drogówki skontrolowali autobus 
szkolny dowożący dzieci. Pojazd marki 
Autosan przywiózł dzieci z okolicznych 
miejscowości do jednej ze szkół w 
Łęcznej. 56–letni kierowca autobusu 
dysponował jedynie kserokopią dowodu 
rejestracyjnego a pojazd od lutego nie 
posiadał ważnych badań technicznych 
oraz legalizacji tachografu.

Podczas kontroli funkcjonariusze 
ujawnili również, że w Autosanie jest 
m.in. niesprawny układ hamulcowy, 
zwarcie instalacji elektrycznej, wyciek 
płynów eksploatacyjnych z silnika, 
popękane paski klinowe. W związku z 
tym kierowca został ukarany mandatem 

karnym w wysokości 500 zł. Ponadto z 
uwagi na liczne niesprawności technicz-
ne pojazdu kierującego poinformowano 
o obowiązku zjechania do miejsca ga-
rażowania z ograniczeniem prędkości 
do 30 km/h.

Celem działań ,,Bezpieczna droga 
do szkoły” jest m.in. poprawa bezpie-
czeństwa przewozu dzieci do szkół a w 
szczególności wyeliminowanie pojaz-
dów, które są niesprawne technicznie.
Uprawiał konopie

Łęczyńscy policjanci zatrzymali 
54–letniego mieszkańca gm. Łęczna, 
który w tunelu foliowym uprawiał ro-
ślinę konopi indyjskiej.

5 września łęczyńscy kryminalni 
pojechali do jednej z miejscowości 
w gm. Łęczna. Z ustaleń policjantów 
wynikało, że 54–letni mężczyzna w 
miejscu zamieszkania uprawia konopie 
indyjskie. Informacje te potwierdziły 
się kiedy funkcjonariusze w tunelu 
foliowym znaleźli roślinę konopi o wy-
sokości ok. 2,5 metra. Mężczyzna usły-
szał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomani. Zgodnie z obowiązującym 
prawem grozi mu kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.
Rodzinna kradzież z włamaniem

3 września zarzut kradzieży z wła-
maniem usłyszał 47–letni mieszkaniec 
gminy Włodawa. Mężczyzna ze swoim 
15–letnim synem ukradł paliwo z po-
jazdu zaparkowanego na terenie jednej 
z posesji w gm. Cyców. 

Do zdarzenia doszło w nocy z 
soboty na niedzielę. O godz. 1.00 dy-
żurny łęczyńskich policjantów otrzy-
mał zgłoszenie o kradzieży paliwa z 
pojazdu zaparkowanego na terenie 
jednej z posesji w gm. Cyców. Jak 
ustalili policjanci, sprawcy weszli na 
teren posesji, po czym dokonali kra-
dzieży oleju napędowego ze zbiornika 
samochodu ciężarowego. Zauważył to 
właściciel, który po pościgu schwytał 
jednego ze sprawców. Drugi z nich 
uciekł. Pokrzywdzony o cały zdarzeniu 
zaalarmował policjantów i przekazał 
następnie ujętego mężczyznę.

Funkcjonariusze ustalili, że z 
zatrzymanym 47–latkiem współdzia-
łał jego 15–letni syn. Nieletni został 
przesłuchany, o jego losie zadecyduje 
sąd rodzinny. Natomiast ojcu zgodnie 
z obowiązującym prawem za kradzież 
z włamaniem grozi kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Pokrzywdzony wartość 400 litrów 
skradzionego paliwa, korków do wlewu 
oraz uszkodzonej siatki ogrodzeniowej 
oszacował na 3.200 zł.

opr. nor

Od września uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych mają nowy przed-
miot: edukację dla bezpieczeństwa. 

Rondo koło dworca w Łęcznej. 15-
letnia Dominika przebiega przez przejście 
dla pieszych. Pierwsze auto zatrzymuje 
się, ale jadący obok kierowca opla vectry 
już nie i potrąca dziewczynę. Dominika 
uderza głową o ziemię i traci przytom-
ność. Ma liczne złamania. Świadków 
wypadku jest wielu, ale pierwszej pomocy 
poszkodowanej udziela tylko jeden męż-
czyzna. Pomaga mu kierowca opla.  

– Ułożyłem dziewczynę na prawym 
boku, podłożyłem pod głowę swój ple-
cak, byłem przy niej aż do przyjazdu 
karetki – opowiada  37-letni Artur. 

Mężczyzna leczy się na schizofre-
nię i codziennie uczęszcza na terapię 
zajęciową do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łęcznej. Tam pielę-
gniarka prowadzi cykliczne szkolenia 
pierwszej pomocy.

- Tego właśnie brakuje w polskiej 
szkole, takie szkolenia powinny być 
prowadzone regularnie na każdym 
poziomie edukacji – uważa Krzysztof 
Bojarski, dyrektor medyczny Szpitala 
Powiatowego w Łęcznej. I dodaje: – 
Polacy są słabo przygotowani do udzie-
lania pierwszej pomocy, często boją się 

Pierwsza pomoc teoretycznie?
jej udzielić. Uważają, że zrobią krzywdę 
osobie poszkodowanej.

Tak też było w Łęcznej. – Kierowca 
opla poprosił mnie, abym pomógł w ra-
towaniu dziewczyny. Mówił, że nie jest 
przygotowany do udzielenia pierwszej 
pomocy – relacjonuje Artur. 

Programy nauczania uwzględniają 
edukację w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy – wynika to z ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym. – Programy są jednak przesiąknię-
te teorią – narzekają nauczyciele. 

Czy nowa podstawa programowa 
coś zmieniła? – Wręcz przeciwnie. Do 
tej pory na zajęcia praktyczne z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przezna-
czałam 30 godzin w drugiej klasie na 
zajęciach z przysposobienia obronnego, 
teraz w klasie pierwszej na edukacji dla 
bezpieczeństwa będę miała na to góra 
10 godzin – mówi wieloletnia nauczy-
cielka technikum. 

- To bardzo źle, ponieważ pomoc 
przedmedyczna jest w wielu przypad-
kach niezbędna. Często na przykład 
jest tak, że jeśli niezwłocznie nie zasto-
suje się sztucznego oddychania, tkanka 
mózgowa człowieka umiera w wyniku 
niedotlenienia – tłumaczy Bojarski.   

Kamil Kulig 

Ostatnie posiedzenie Rady Miej-
skiej w Łęcznej odbyło się bez niespo-
dzianek. Raz już przeprowadzone 
roszady w strukturach rady zostały 
powtórzone.

Przypomnijmy, że Mariusz Fijałkow-
ski był przewodniczącym komisji etyki. 
Jeszcze przed wakacjami większość rad-
nych uznała, że nie powinien on piastować 
tej funkcji ponieważ sam wielokrotnie 
zachowywał się nieetycznie i m.in. nie 
powinien być sędzią w swojej sprawie. 
Głosowanie przeprowadzono i Fijałkow-
ski stracił przewodnictwo komisji. Na 
jego miejsce wybrano Lecha Tora. 

Uchwała Rady Miejskiej uznana 
została przez nadzór wojewody za 
nieważną ze względów procedural-
nych, co odwołany radny chętnie 
wypominał kolegom i koleżankom. 

Jednak sprawa powró-
ciła na ostatniej se-
sji i to jako pierwszy 
punkt  pos iedzenia . 
Stanowisko radnych 
nie zmieniło się i tym 
razem p rzy  pe łne j 
zgodności z procedurą 
odwołali oni ponow-
nie Fijałkowskiego. 
Jego stanowisko  zajął 
Lech Tor i to on teraz 
będzie kierował ko-

misją etyki.
Swoją funkcję, jeśli oczywiście nic 

się nie zmieni, będzie pełnił do końca 
kadencji rady czyli jeszcze dwa lata. 
Później zgodnie ze zmienionym statu-
tem komisja etyki przestanie być jedną 
z obligatoryjnych w Radzie Miejskiej, a 
powoływana będzie doraźnie w wypad-
ku zaistnienia takiej konieczności.

GK

Tor zastąpił Fijałkowskiego

7 września doszczętnie spłonęła 
stara drewniana kaplica w Łuszczów 
Kolonii. Jej pożar gasiło osiem zastę-
pów straży pożarnej.

Pożarem objęty był w całości bu-
dynek drewniany (parterowy, ocieplony 
matami ze słomy, kryty blachą), w któ-
rym mieściła się miejscowa kaplica. 

Z płonącej kaplicy udało się ura-
tować tabernakulum oraz wyposażenie 
zakrystii: meble, 
księgi, szaty litur-
giczne. Nadpalone 
elementy konstruk-
cyjne dachu i ścian 
rozebrano i przelano 
wodą. 

W wyniku po-
żaru spłonęła cała 
drewniana kaplica, 
straty oszacowano 
wstępnie na oko-
ło 40 tys. zł, zaś 

uratowane mienie to wartość ok. 600 
tys. zł. 

Strażakom udało się także za-
trzymać pożar przed przedostaniem 
się do nowej kaplicy mieszczącej się 
nieopodal, chociaż paliły się już na niej 
krokwie zewnętrzne.

Przyczyną pożaru mogło być zwar-
cie instalacji elektrycznej.

GK

Spłonęła kaplica 

8 października
(poniedziałek)
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w godz.: 1000-1500

Bezpłatne badania 
pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego 
w kierunku określenia 

ryzyka jaskry.
Bezpłatne badania 

oceny ryzyka wystąpienia 
migotania przedsionków.

tel. 81 44 50 798

8 października
(poniedziałek)

Łęczna, Al. Jana Pawła II
(parking przy C.H. WAMEX)

w godz.: 1000-1500

Bezpłatne badania 
pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego 
w kierunku określenia 

ryzyka jaskry.
Bezpłatne badania 

oceny ryzyka wystąpienia 
migotania przedsionków.

tel. 81 44 50 798

Krok do elektrowni
Francuska spółka GDF Suez, 

która chce zbudować elektrownie 
w Łęcznej wbrew pojawiającym się 
negatywnym opiniom w interne-
cie nie wycofuje się z inwestycji. 
Inwestor co prawda cały czas nie otrzy-
mał bardzo ważnej decyzji środowisko-
wej z Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Lublinie, co wynikało z 
przedłożenia zawierającego błędy ra-
portu. Zapewnia jednak, że niedługo na-
pisany zostanie nowy raport, do którego 
RDOŚ nie powinien mieć już zastrzeżeń. 
Bardzo ważną informacją, która jest 
dowodem na to, że elektrownia może 
powstać pod Łęczną, jest umowa po-
między GDF Suez, a Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi pozwalająca 
„włączyć” prąd z elektrowni w Starej 
Wsi do lubelskiej sieci energetycznej. 

Elektrownia to szansa na kilkaset 
nowych miejsc pracy, a także większe 
wpływy do kasy miasta Łęczna i kopalni 
Bogdanka z której węgiel zasili elek-
trownię.                                      GK

R y n e k  I  w  Ł ę c z n e j  z a -
mienił się w wielki plac budo-
wy. Wszystko przez rewitalizację.  
Jeszcze w lutym mieszkańcy  Łęcznej 
z przerażeniem donosili o barbarzyń-
stwie i wycince drzew w „parku” pod 
okiem urzędu. Okazało się, wtedy, że 
blisko 60 jesionów, klonów i lip trafi 
pod łańcuchy pił elektrycznych. Nie 
było to jednak wynikiem wariactwa 
jakiegoś samozwańczego drwala czy 
niechęci do zieleni. (Gdyby wycinka 
była samowolą kara za trzeba sięgnęła-
by kilku milionów złotych). Wynikało 
to z zatwierdzonego przez wszystkie 
konieczne instytucje i konserwatora 
zabytków planu prac. Szybko okazało 
się, że najcenniejsze egzemplarze drzew 
pozostały na swoich miejscach, a w 
miejsce kruchych i pokrzywionych lip 
odbędą się nowe nasadzenia zieleni.

Kolejnym etapem były prace pod-
ziemne. Usunięto wszystkie wielkie 
korzenie, ułożono instalację podziemną 
niezbędną do działania dwóch fontann 
małej i dużej, a teraz robotnicy zajmują 
się częścią naziemną.

Przygotowano palisadę granitową 
w której nasadzona zostanie zieleń. Są 
to takie  spore granitowe kwadraty do-
brze widoczne z ulicy Krasnystawskiej. 

Kilka dni temu robotnicy rozebrali część 
drogi Plac Kościuszki od strony ratusza. 
Wykonywana jest tam kanalizacja desz-
czowa. Za około sześć tygodni pojawi 
się nowa droga, a oprócz niej nowe 
miejsca postojowe dla interesantów i 
pracowników urzędu, a także chodnik. 
W tym czasie druga ekipa wykonuje 
chodnik i miejsca parkingowe na ulicy 
Średniej. Prace trwają także na samym 
Rynku I gdzie wykonywana jest na-
wierzchnia Placu.

Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem prac jeszcze do końca roku ma 
zostać wykonana większość nawierzch-
ni drogowych także po drugiej stronie 
Rynku I.

Rewitalizacja Rynku I jest realizo-
wana w ramach projektu „Rewitalizacja 
Starego Miasta w Łęcznej – I etap” dofi-
nansowanego ze środków europejskich 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007 – 2013

BD

Łęczyński Rynek 
nie do poznania
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Mieszkańcy skarżą się, że do ich 
kuchni dociera dużo mniej światła 
niż przed remontem. – Teraz zaosz-
czędzimy na rachunkach za ciepło, 
ale stracimy na prądzie – kwituje 
pani Ewa.

Między innymi ona podpisała się 
pod pismem wystosowanym do zarządu 
spółdzielni Skarbek, która administruje 
blokiem. Mieszkańcy piszą w nim: 
„Stanowczo sprzeciwiamy się zabudo-
wie tarasów według dotychczasowego 
planu (…) Żądamy natychmiastowego 
zaprzestania robót i uzgodnienia planu 
z mieszkańcami”.

- Teraz już za późno na protesty. 
Projekt techniczny remontu gotowy był 
już w lutym. Mieszkańcy mogli się z nim 
zapoznać w spółdzielni i w siedzibie 
starostwa łęczyńskiego - mówi Grażyna 
Bondyra, prezes spółdzielni Skarbek.

I dodaje: - Sześciu lokatorów miesz-
kań, do których wejście jest z tarasu 
posiada wyodrębnioną własność lokalu. 
Wszyscy oni zostali poinformowani 
przez wydział budownictwa starostwa 
łęczyńskiego o rozpoczętej procedurze 
związanej z wydaniem decyzji na termo-
modernizację budynku. Nikt nie wniósł 
zastrzeżeń, dlatego zostało wydane 
pozwolenie na wykonanie prac.       

Z okna widzą ścianę
Remont przeprowadza lubelski 

Zakład Remontowo-Budowlany Be-
toniarstwo i Brukarstwo inżyniera 
Mieczysława Sachajko. Niestety jego 
telefon milczy. 

Zarząd spółdzielni zapewnia, że 
wszystkie normy dotyczące oświetlenia 
zostały spełnione. Nie zgadzają się z 
tym mieszkańcy bloku, którzy przypo-
minają m. in. o § 13 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
„Pomieszczenie  przeznaczone  na  po-
byt  ludzi  powinno  mieć zapewnione  
oświetlenie  dzienne,  dostosowane  do  
jego  przeznaczenia,  kształtu  i  wiel-
kości (…)”. 

- Zgodnie z literą prawa w okresie 
od 21 marca do 21 września naturalne 
światło musi dochodzić do pomieszczeń 
co najmniej trzy godzinny dziennie. 
Trzeba także pamiętać o tym, że przez 
ograniczenie nasłonecznienia spada 
wartość nieruchomości – tłumaczy lubel-
ski architekt Bartłomiej Kożuchowski..

- To rozwiązanie jest zgodne z 
wykonaną dokumentacją projektową, 
ale wydaje się sprzeczne ze zdrowym 
rozsądkiem – uważa Andrzej Sapuła, 
inżynier budownictwa, pracownik 
Powiatowej Inspekcji Nadzoru Bu-

dok. ze str. 1

- Wycisnę z was poty, ale tylko po 
to, żeby wasze marzenia się zrealizowały. 
Będę do bólu szczera, ale pochwalić też 
potrafię. Wybiorę fantastycznych ludzi a 
potem im pomogę – zapowiadała Beata 
Kozidrak przed castingiem do swojej 
drużyny, która będzie reprezentować 
Lublin w „Bitwie na głosy”.  

Wśród wybranych znaleźli się 
Natalia Nejman z Łęcznej i Dawid 
Kowalski z Kolonii Trębaczów. Zostali 
zakwalifikowani spośród 600 kandyda-
tów, którzy na castingu śpiewali przed 
jurorami a capella dwie piosenki – po 
polsku i po angielsku. 

Natalia wykonała utwory „Eve-
rybody Needs Somebody” The Blu-
es Brothers oraz „Granda” Moniki 
Brodki. – Jurorzy powiedzieli, żebym 
zaśpiewała jeszcze coś wolniejszego, 
lirycznego. Miałam już wychodzić, 
ale kazali zaczekać. Fajnie śpiewasz, 
przechodzisz dalej, usłyszałam – mówi 
Natalia. 

Na co dzień dziewczyna jest wo-
kalistką lubelskiego zespołu Funreality. 

Ma już za sobą kilka występów przed 
kamerą, zwyciężyła w programach 
„Tak to leciało” i „Szansa na sukces” 
(niestety tegoroczny koncert finałowy 
„Szansy” nie odbył się, bo zakończono 
emisję tego  programu).

Z wykształcenia Natalia jest ani-
matorką kultury i pedagogiem-te-
rapeutką. Skończyła także szkołę 
muzyczną II stopnia. Ze względu na 
przygotowania do „Bitwy na głosy” 
nie mogła przyjąć propozycji pracy. 
Uczestnicy programu mają bowiem na-
pięty grafik: codziennie profesjonalne 
lekcje śpiewu, zajęcia z choreografii, 
przygotowania u stylistów. 

Z kolei Dawid Kowalski studiuje 
inżynierię środowiska na Politechnice 
Lubelskiej. W Polsce na stałe miesz-
ka od I klasy gimnazjum, wcześniej 
żył w Montrealu w Kanadzie, gdzie 
występował w chórze PCMR. Przed 
jurorami „Bitwy na głosy” zaśpiewał 
piosenkę Roberta Chojnackiego „Za-
pomnieć” i Erica Claptona „Tears in 
Heaven”. 

W drugim etapie castingu Natalia i 
Dawid wystąpili przed Beatą Kozidrak. 
– Myśleliśmy, że to wielka diwa i będzie 
gwiazdorzyć, wywyższać się, ale okazała 
się ciepłą osobą, bardzo otwartą do ludzi – 
opowiada Natalia. – Choć trzeba przyznać, 
że jej komentarze dotyczące naszego śpie-
wu są nieco zagadkowe – dodaje Dawid.

Młodzi wokaliści mówią, że zde-
cydowali się wystąpić w programie 
dla zabawy i przygody. – Nigdy bym 
nie powiedział, że tak dobrze będę się 
dogadywał z grupą ludzi, których znam 
od paru godzin. Wystarczy spotkać się 
z resztą drużyny, spytać „co słychać”, a 
już jest wielka radość, która dodaje nam 
energii – mówi Dawid. – Mówimy o sobie 
„wariaty Beaty” – śmieje się Natalia. 

W sobotę 15 września chór Beaty 
Kozidrak wykonał najpierw utwór 
Bajmu „O tobie”. Jury oceniało jednak 
drugą piosenkę – energiczną „Hey ya” 
duetu OutKast. Wtedy Dawid Kowalski 
założył beret i spodnie w kratę, był jed-
nym z czterech głównych wokalistów. 
Jak na występ zareagowali jurorzy?

Głosujmy w „Bitwie na głosy”

Wezwania do zapłaty kwoty 1585 
zł 25 gr trafiły do skrzynek miesz-
kańców Łęcznej, którzy nie płacili 
abonamentu radiowo-telewizyjnego, 
a mieli zarejestrowane odbiorniki.

Żarty się skończyły, poczta daje 
siedem dni na uregulowanie rachunku. 
Jeśli należność nie zostanie wniesiona 
sprawa trafi do egzekucji tym razem 
przez Urząd Skarbowy. Drogę do 
takiego działania otworzył korzystny 
dla KRRiT wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego, który orzekł, że prowadzenie 
postępowania egzekucyjnego w admini-
stracji przez Pocztę Polską jest możliwe. 
Poczta wystąpiła zaś do Ministerstwa 
Finansów o stanowisko w sprawie 
ściągania zaległości abonamentowych. 
Wykładnia była prosta – należności na 
podstawie tytułów wykonawczych wy-
stawionych przez pocztę mają ściągać 
teraz urzędy skarbowe. Tym razem nie 
upiecze się niepłacącym abonamentu 
z niewyrejestrowanym odbiornikiem. 
Urząd skarbowy może zająć naszą 
pensję, pobrać należność ze zwrotu 
podatku, a w ostateczności jeśli nie ma 
innej możliwości wysłać komornika.

W województwie lubelskim ma-
sowe przesyłanie korespondencji doty-
czącej zaległości abonamentowej roz-
poczęto właśnie od Łęcznej. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Zaległości 
zaczynają być regulowane. Z opornymi 
„rozmawia h skarbówka, która realizuje 
już pierwsze tytułów wykonawcze wy-
stawione przez pocztę.

Osoby, które posiadają telewizor, 
a nie mają zarejestrowanego odbior-
nika muszą z kolei liczyć się z karą 30 
krotnego abonamentu jeśli kontroler 
z poczty stwierdzi, że w domu mamy 
telewizor. Może to zrobić w momencie 
dostarczania do nas przesyłki lub listu. 
Poczta Polska twierdzi również, że 
będzie wysyłała celowe kontrole w spra-

wie tv, prawnicy jednak przypominają, 
że nie mamy obowiązku wpuszczania 
takiego kontrolera do swojego domu. 

Dłużnicy z wysokimi rachunkami 
mogą wystąpić do Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji o rozłożenie płatno-
ści na raty. Należy w tym celu przesłać 
prośbę o rozłożenie na raty wraz z jej 
umotywowaniem na Warszawski adres 
KRRiT tj. Biuro Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, Departament Budżetu i 
Finansów, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyń-
skiego 9, 01-015 Warszawa.

Odbiornik telewizyjny można zaś 
wyrejestrować osobiście na poczcie lub 
na stronie internetowej Poczty Polskiej 
przy czym nie ma obowiązku wcze-
śniejszego uregulowania zaległości 
abonamentowych.

Zgodnie z prawem opłaty abo-
namentowe pobiera się za używanie 
odbiorników radiowych i telewizyjnych 
w celu umożliwienia realizacji misji pu-
blicznej przez jednostki publicznej ra-
diofonii i telewizji. Osoby fizyczne uisz-
czają miesięcznie jedną opłatę (radiową 
lub radiowo-telewizyjną), niezależnie 
od liczby używanych odbiorników w 
gospodarstwie domowym lub w samo-
chodzie. Podmioty gospodarcze, urzędy 
itp. są zobowiązane płacić abonament za 
każdy posiadany odbiornik.

Obecnie opłata za używanie od-
biornika radiowego i telewizyjnego 
wynosi 18,50 zł miesięcznie.

Na ok. 13 mln istniejących w Pol-
sce gospodarstw domowych abonament 
regularnie płaci obecnie niespełna mi-
lion. Media publiczne od wielu lat bo-
rykają się z trudnościami finansowymi 
ze względu na coraz mniejsze wypływy 
z abonamentu,

Zgodnie z ordynacją podatkową, 
zaległości abonamentowe przedawniają 
się po pięciu latach.

Grzegorz Kuczyński

Setki złotych za zaległy abonament

- Brzmicie jakbyście całe życie ze 
sobą śpiewali - mówiła Alicja Węgo-
rzewska-Whiskerd. – Zaczarowaliście 
mnie – dodała Katarzyna Zielińska. 

Do występu nie był jednak prze-
konany Tomasz „Titus” Pukacki. 
–  Z boysbandami jest taka historia, 
że całkiem nieźle się wyginają i 
śpiewają, ale przyjdzie jeden kon-
kretny rockowy głos i zdmuchnie 
całą czwórkę ze sceny – stwierdził 
Titus. – To było dla mnie obojętne, 
nie rozwaliło mnie – powiedział 
Wojciech Jagielski.

Drugi od-
cinek „Bitwy 
na głosy” wy-
grał chór Juli. 
Oznacza to, że 
w  n a s t ę p n e j 
rozgrywce bę-
dzie chroniony 
i nie może od-
paść. Kiedy od-
dawaliśmy ga-
zetę do druku, 
lubelski zespół 
przygotowywał 
się do trzeciego 

odcinka, który zostanie wyemitowany 
w sobotę 22 września o godz. 20.10 
w TVP 2.  

Jeśli drużyna Beaty Kozidrak zwy-
cięży, artystka przeznaczy wygrane 100 
tys. zł na lubelski dom dziecka. – Udo-
wodnimy, że Lubelszczyzna jest uzbrojona 
w talenty muzyczne – zapewnia Natalia.   

Łęczyńscy wokaliści liczą na głosy 
czytelników „Pojezierza” w czasie emi-
sji programu. Na stronie internetowej 
„Bitwy na głosy” można także oddać 
głos na ulubionego uczestnika. 

Kamil Kulig

dowlanego w Łęcznej. I dodaje: – Pro-
jekt mógł przewidzieć większe okna, 
ewentualnie wstawienie ich zgodnie z 
obecnymi wymiarami, ale naprzeciwko 
kuchennych. Nie widzę powodu, dla któ-
rego zaciemniono kuchnię. Nie zawsze 
aspekty wizualne – w tym wypadku w 
zakresie elewacji budynku, powinny 
przeważać nad użytkowymi – podkreśla 
Andrzej Sapuła, który jako inspektor 
przeprowadzał kontrolę na budowie 
przy Gwarków 7.

W rozmowie z „Pojezierzem” Sa-
puła przyznał, że sugerował zastępcy 
prezesa spółdzielni „Skarbek” Mirosła-
wowi Tomczukowi przesunięcie okien. 
Ten jednak nie był zainteresowany 
zmianami. 

Koszty remontu pokrywane są z 
funduszu remontowego. Miesięcznie 
wynosi on 1 zł od metra kwadratowego 
powierzchni mieszkania. Po renowacji 
wzrasta do 1, 2 zł. 

- Płacimy tyle samo, co mieszkańcy 
innych bloków. Także tych, w których 
na tarasach wstawiono duże okna i nie 
zaciemniono kuchni. Dlaczego tak nas po-
traktowali? – denerwuje się pani Ewa. 

Imię mieszkanki zostało zmienione 
na jej prośbę.  

Kamil Kulig
Od redakcji: A jeszcze nie tak 

dawno myśleliśmy, że idea ciemnych 
kuchni odeszła w zapomnienie wraz z 
epoką Gomułki. Idzie stare? 

Już za kilka dni - 7 października odbę-
dzie się jesienny rajd rowerowy „Łęczna 
na rowery III” organizowany przez Urząd 
Miejski w Łęcznej, portal leczna24.pl oraz 
Łęczyńską Grupę Rowerową.  Rajd będzie 
doskonałą okazją do zamknięcia sezonu 
przez miłośników jednośladów, ale także 
szansą na sportowe spędzenie niedzieli. 
Organizatorzy zapewniają moc atrakcji, a 
także ciekawą niespodziankę dla uczest-
ników wyprawy.

20 września w Łęcznej odbyła się uroczy-
stość związaną z 73 rocznicą bitwy o most lubelski. 
Uczestnicy ponownie zebrali się nieopodal ronda Bohate-
rów września gdzie stoi kamień z upamiętniającą wydarze-
nia sprzed lat tablicą.

Przypomnijmy, że 20 września 73 lata temu o godzinie 
11.00 rozpoczął się bój o łęczyński most na rzece Wieprz.

Atak przeprowadził improwizowany oddział 100 żoł-
nierzy Wojska Polskiego, których udało się naprędce zebrać 
w Łęcznej - wspierany przez mieszkańców miasta. Przewo-
dził im kpt. Stefan Żabicki wraz z trzema porucznikami.

Po silnym ostrzale pozycji niemieckich, z trzech cięż-
kich karabinów maszynowych, Polacy ruszyli do ataku. 
Rozproszyli Niemców, zabijając dziewięciu z nich, kilku-
nastu raniąc, a wielu biorąc do niewoli.

Oddział przebił się w kierunku Lubartowa. W bitwie pole-
gło pięciu naszych żołnierzy, w tym dwóch oficerów - kpt. Stefan 
Żabicki i ppor. Eugeniusz Zabłocki oraz trzech szeregowców.

 Oddział Żabickiego wspomagała grupa około dwudzie-
stu łęcznian. Za udział w bitwie i pomoc polskim żołnierzom 
zostali aresztowani i osadzeni na Zamku Lubelskim.  Wielu z 
nich zostało później rozstrzelanych, inni trafili do niewoli.

BD

Przy przebudowie postawionego kilka lat temu skateparku 
wykorzystano doświadczenia jego wieloletnich użytkowników. 
Już na etapie planowania remontu, jeżdżący na deskach zgłaszali 
swoje sugestie. Zaangażowani deskorolkarze stworzyli nawet 
wizualizację obiektu z przestawionymi i dodanymi nowymi 
elementami.

W trakcie prac poprzestawiano większość elementów obiek-
tu w taki sposób, aby można było jeździć płynnie i bezpiecznie 
pozwalając przy okazji na wykonywanie rozmaitych ewolucji. 

  Na placu budowy cały czas oprócz budowlańców moż-
na było spotkać Karola i Piotrka. To oni służyli radą i pomocą 
dla robotników, a także sami ciężko pracowali, aby dostosować 
skatepark do swoich potrzeb. Chłopaki przyznają, że jeszcze nie 
wszystko jest dokładnie po ich myśli, ale obecnie jest zdecydowa-
nie lepiej niż było wcześniej. Karol i Piotrek apelują przy okazji 
do rodziców małych dzieci o ich pionowanie podczas jazdy. Brak 
wyobraźni może skończyć się kalectwem, bo maluchy często bez 
opieki wchodzą nam pod koła lub traktują to miejsce jak plac 
zabaw ślizgając się po nim na tyłkach, a o wypadek naprawdę 
nie trudno! – tłumaczą.  

  Remont skateparku ma być kontynuowany w kolejnych 
latach, a już za kilkanaście dni po raz pierwszy na wyremontowa-
nym obiekcie ma odbyć się impreza. Do Łęcznej przyjadą ludzie 
z całej Lubelszczyzny aby pojeździć na deskach i bmixach.

Grzegorz Kuczyński

Zmienili skatepark po swojemu Upamiętniono bitwę 
o most lubelski

Jesienna wyprawa 
rowerowa
 
 

Zbiórka uczestników przewidziana jest 
od 8 rano przy Placu Powstań Narodowych 
(przy cmentarzu parafialnym). Na miejscu  
po zapisach na listę uczestnicy otrzymają  
talony na posiłek regeneracyjny.

Szczegółowe informację i obo-
wiązkowy regulamin rajdu dostępne 
będą na stronie www.leczna.pl oraz z 
Urzędzie Miejskim w Łęcznej. 

Uczestnikami rajdu mogą być doro-
śli oraz młodzież i dzieci z pełnoletnim 
opiekunem. Gazeta Pojezierze patronuje 
wyprawie. Zapraszamy do uczestnic-
twa.                                      GK 
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Międzynarodowa konferencja ECOFORUM „Po pierwsze 
środowisko” organizowana jest w Lublinie po raz trzeci. Eko-
logiczne spotkania zainicjowane w 2010 roku przez Krzysztofa 
Żuka, prezydenta Lublina, są doskonałą okazją do wymiany 
pomysłów oraz doświadczeń w zakresie efektywnej ochrony 
środowiska. Tegoroczna edycja, odbywająca się  w dniach 
26-27 września poświęcona jest m. in. zagadnieniom ekologii 
w górnictwie, ciepłownictwie, energetyce konwencjonalnej, 
gospodarce odpadami, a także procesowi wydobycia gazu 
łupkowego. Jej partnerem strategicznym jest Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.

Ekologia w praktyce i w teorii

Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. może śmiało zaliczać się do firm, 
którym w działaniu nie jest obca proble-
matyka ochrony środowiska. Pisaliśmy 
już o tym w „Pojezierzu”. Należy jednak 
podkreślić, że kopalnia angażuje się 
również w przedsięwzięcia służące pro-

pagowaniu i wdrażaniu ekologicznych 
zachowań w szerszym zakresie. Jednym 
z nich jest lubelskie ECOFORUM, o 
którego randze świadczy chociażby 
fakt, że honorowym patronem i gościem 
pierwszej edycji był przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy 
Buzek. Drugiej konferencji patronował 
natomiast Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.

Trzecia edycja Międzynarodo-
wej Konferencji ECOFORUM „Po 
pierwsze środowisko” to dwudniowy 
cykl wykładów, dyskusji i spotkań z 
udziałem dwustu gości  z  Polski oraz 
z zagranicy.

W Konferencji bierze co roku 
udział kilkudziesięciu panelistów 
– specjalistów zajmujących się eko-
logią. Na lubelskim ECOFORUM 
spotykają się ludzie ze świata bizne-
su, rządu, nauki, a 
także zainteresowa-
ni samorządowcy. 
To platforma wy-
miany doświadczeń 
oraz dyskusji, które  
pomagają  znaleźć  
odpowiedź  na  py-
tanie  jak  skutecznie  
chronić  środowisko 
i odpowiedzialnie 
z niego korzystać. 
Konferencja, co ma 
również swoje zna-
czenie, poprzez swój międzynarodo-
wy zasięg, stanowi również dosko-
nałą wizytówkę promocyjną regionu 
lubelskiego.

W czasie konferencji zostają także 
wyróżnione proekologiczne praktyki 
konkretnych osób, firm i instytucji. W 
ten sposób zostaje doceniony ich wkład 
w ochronę środowiska naturalnego. Jest 
to wyraz wdzięczności organizatorów 
za pracę oraz osiągnięcia, z których ko-
rzysta przecież – pośrednio lub bezpo-
średnio – całe społeczeństwo. Wszyst-
kie edycje konferencji, nazywanych też 
targami, promują ekologiczne produkty 
i urządzenia, przedstawiają najnowsze 
dokonania techniczne w dziedzinie eko-
logii, mają też oczywiście walor eduka-
cyjny. Tak więc imprezy z jednej strony 

aktywizują przedsiębiorców z branży 
ochrony środowiska, z drugiej są forum 
dyskusji ekspertów, którzy spotkają się 
w ramach Konferencji ECOFORUM 
„Po pierwsze środowisko”.

Pierwsza konferencja była po-
święcona m.in. zagadnieniom ekologii 

w górnictwie i cie-
płownictwie. Polsce 
jest potrzebny wiel-
ki przełom techno-
logiczny - mówił 
wtedy w Lublinie, 
p rzewodniczący 
Parlamentu Euro-
pejskiego.  Jerzy 
Buzek podkreślał 
też podczas obrad, 
że Unia Europejska 
nie zrezygnuje z wę-
gla, raczej zastosuje 
środki pozwalające 

wykorzystywać go z niewielką emisją. 
Jego zdaniem w Polsce węgiel jest 
marnotrawiony i trzeba to zmienić, 
jeśli nie chcemy stracić swojej szansy 
w Europie. Wykorzystanie wyrobisk 
górniczych do składowania odpadów 
przemysłowych, alternatywne paliwo 
ze śmieci dla cementowni to sposoby na 
rozwiązanie problemów, z jakimi polska 
gospodarka boryka się od dawna. - Od 
ekologii nie ma odwrotu - mówili też 
zgodnie naukowcy, przedstawiciele 
branży górniczej i ciepłowniczej. Bo 
ekologia to jeden z priorytetów Unii Eu-
ropejskiej, wiele firm w swoją strategię 
wpisuje działania ekologiczne.

Druga konferencja miała trzy 
panele dyskusyjne poświęcone górnic-
twu, efektywności energetycznej przy-
jaznej środowisku oraz odnawialnym 
źródłom energii. W ramach Targów 

ECOFORUM EXPO 2011 odbyła się 
także prezentacja wynalazków i urzą-
dzeń, które być może wkrótce trafią do 
naszych domów i na nasze ulice. Przy-
kładem może tu być rower elektryczny 
eTrend bike przeznaczony dla osób o 
zmniejszonej wydolności organizmu. 
Pojazd o silniku elektrycznym zasi-
lanym z baterii litowo-jonowej może 
wspomagać osoby z problemami kar-
diologicznymi, schorzeniami stawów, 
czy niewydolnością mięśniową, które 
pomimo zdrowotnych kłopotów mogą 
na nim przejechać nawet 80 km. 

W czasie ubiegłorocznej impre-
zy odbyła się też zbiórka zepsutego 
sprzętu elektronicznego oraz zużytych 
baterii. Stare lodówki, części kompute-
rowe i inne elektrośmieci można było 

wymienić m.in. na sadzonki cyprysi-
ków groszkowych lub drzewek owoco-
wych. Podczas imprezy udowodniano 
również, że elektrośmieci mogą służyć 
nawet artystom. Koronnym dowodem 
miała być rzeźba autorstwa Elizy 
Rokosz, absolwentki Wydziału Arty-
stycznego UMCS w Lublinie, której 
podrywający się do lotu, wysoki na 
niemal 3 metry myszołów, wykonany 
został między innymi z klawiatur kom-
puterowych. 

Ciekawie zapowiada się również 
tegoroczna edycja konferencji. Będzie 
ona poświęcona m.in. zagadnieniom 
ekologii w górnictwie, ciepłownictwie, 
energetyce konwencjonalnej, gospo-
darce odpadami, a także tak dla Polski 
istotnej sprawie jak proces wydobycia 
gazu łupkowego.

Pierwszy dzień zdominują panele 
dyskusyjne poświęcone górnictwu, 
ciepłownictwu i energetyce konwen-
cjonalnej. Część górniczą konferencji 
rozpoczną Mariusz Wilkosz, Stanisław 
Lasek, Adrian Brol, Urszula Mieszczak 
z Katowickiego Holdingu Węglowego 
wystąpieniem o rekultywacji terenów 
przekształconych działalnością górniczą 
w kopalniach Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. Później Jerzy Kicki, 
Artur Dyczko, Szymon Syponiowski 
reprezentujący PAN Kraków  (Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią/AGH) omówią temat: LW 
Bogdanka S.A. 2050 – strategia eks-
ploatacji i zagospodarowania obsza-
rów górniczych w świetle gospodarki 
odpadami wydobywczymi. Natomiast 
„Możliwości wykorzystania odpadów 
wydobywczych z górnictwa węgla 
kamiennego w budownictwie inżynie-
ryjnym – na podstawie doświadczeń 
Firmy HALLER S.A.” przedstawi 
Adrian Ciołczyk (Firma HALLER S.A./
Politechnika Śląska).

Szczegółowy program konferencji 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.ecoforum.lublin.pl. Tutaj warto 
jeszcze powiedzieć, że w ramach pro-
mocji Lubelszczyzny odbędzie się tego 
dnia degustacja potraw regionalnych, a 
wieczorem w hotelu Viktoria w Lublinie 
uroczyście wręczone zostaną statuetki 
ECOFORUM oraz nagrody w konkursie 
EKO-AGRO SAMORZĄD.

Drugi dzień konferencji zapełnią 
panele: „Gaz łupkowy” oraz „Polsko-
Norweskie rozwiązania  technologiczne 
w gospodarce odpadami. Zrównoważo-
na gospodarka odpadami”. Szczególnie 
ciekawie zapowiada się dyskusja o gazie 
łupkowym, który jest m.in. poszukiwa-
ny w naszym regionie. 

Gaz z łupków wzbudza wielkie 
emocje nie tylko w Polsce ale i w 
Europie. Potencjalnie duże złoża tego 
gazu wzbudzają na przykład spore 
obawy w Rosji, która mogłaby stracić 
swoją dominującą pozycję, niechętni 
są mu Francuzi, którzy produkcję 
energii oparli o elektrownie atomowe. 
Z drugiej strony w naszym kraju są 
środowiska, które ten gaz uważają za 
panaceum na polskie problemy ener-
getyczne. 

Sprawa nie jest jednak tak prosta. 
Polskie nadzieje na duże i szybkie zy-
ski z eksploatacji tego gazu studził, w 
trakcie XXII Forum Ekonomicznego 
w Krynicy, na przykład Ryszard Petru, 
przewodniczący Towarzystwa Ekono-
mistów Polskich. Jego zdaniem zanim 

z gazu łupkowego będziemy mieć tanią 
energię, to minie parę lat, jeśli nie de-
kada. Jak wyjaśniał w TVN24, powody 
takiej sytuacji są co najmniej trzy. Po 
pierwsze – ciągle nie wiemy ile mamy 
tego gazu, po drugie –  dotychczas nie 

udało nam się zaangażować poważnego 
kapitału zewnętrznego do eksploracji 
tych łupków. Trzecim powodem jest brak 
„przewidywalnych zasad gry” – czyli 
ustaw i regulacji. - Na naszym podwórku 
nie ma podstawowych ustaw, które by 
sprawiały, że ten biznes jest przewidy-
walny, a w nieprzewidywalny biznes nikt 
nie zainwestuje – uważa R. Petru.

Jednocześnie pewnemu osłabieniu 
uległa groźba zablokowania wydobycia 
gazu łupkowego ze strony Unii Europej-
skiej. 18 września komisja Parlamentu 
Europejskiego ds. energii niewielką 
większością poparła raport, który 
jest korzystny 
dla zwolen-
ników gazu 
łupkowego, 
ale przewaga 
zwolenników 
d o k u m e n t u 
była na tyle 
niewielka, że 
jego wymo-
wa może się 
zmienić  po 
głosowaniu 
p lenarnym. 
19 września 
zdecydowaną 
natomiast przewagą głosów (63 głosy 
za, jeden przeciw i jeden wstrzymujący 
się) przeszedł w komisji Parlamentu 
Europejskiego ds. środowiska raport o 
gazie łupkowym autorstwa polskiego 
europosła Bogusława Sonika (PO). 
Jednak i w tym przypadku nie możemy 
mówić o pełnym sukcesie. Chociaż nie 
przeszła poprawka apelująca o zakaz 
wydobywania gazu z łupków w UE, 
to korzystna dla zwolenników tego su-

rowca wymowa raportu została jednak 
osłabiona. Jak ocenił sam autor rapor-
tu, najostrzejszą poprawkę (na nasze 
szczęście odrzuconą) zgłosiła francuska 
eurodeputowana liberałów, która postu-
lowała wprowadzenie zakazu wydo-
bywania w całej UE gazu łupkowego 

metodą szczelinowania hydraulicznego. 
Takie moratorium wprowadziła Francja, 
a także Bułgaria. To była bardzo groźna 
poprawka, bowiem szczelinowanie hy-
drauliczne to jedyna dostępna obecnie 
metoda wydobycia gazu łupkowego. 

Polega na wpompowaniu pod ciśnie-
niem dużej ilości wody z niewielką 
domieszką substancji chemicznych w 
głębokie odwierty, by rozsadzić skałę 
łupkową i uwolnić gaz. 

Sprawa gazu łupkowego na forum 
Parlamentu Europejskiego trafi w paź-
dzierniku. Można mieć nadzieję, że 
unijne przepisy nie pójdą w kierunku 
zabronienia m.in. Polsce czerpania ko-
rzyści z jego wydobycia. Podpowiedź 
na pytanie o tym jak my sami wykorzy-
stamy szansę jaką dał nam los, w jakimś 
sensie da również dyskusja podczas 
lubelskiej konferencji.

Międzynarodowa Konferencja 
ECOFORUM „Po pierwsze środowi-
sko” nie jest imprezą medialną. Jednak 
debat o sprawach ważnych dla nas 
wszystkich nigdy za wiele. Dobrze, 
że wiodący w naszym regionie zakład 
jakim jest LW Bogdanka czynnie 
uczestniczy w ich organizacji i kon-
kretnie je wspiera.

opr. R. Nowosadzki
fot. arch.  ECOFORUM
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Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom uczniów oraz zapotrzebowaniu 
na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze 
w szkołach, z dniem 1 października 
2012r. Gmina Cyców rozpocznie 
realizację projektu pt. „Szkoły w 
Gminie Cyców szansą na lepszy 
start” w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Działanie 9.1 Wyrówna-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych współfi nansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany 
będzie do 30.06.2013 roku. 

Wsparciem objętych zostanie 5 
szkół podstawowych: Szkoła Podsta-
wowa w Cycowie, Malinówce, Głę-
bokiem, Garbatówce, Stawku, dwie 
szkoły fi lialne – w Świerszczowie i w 
Bekieszy oraz Gimnazjum w Cycowie. 
Grupę docelową stanowić będą ucznio-
wie klas III-VI szkoły podstawowej 
oraz III klasy gimnazjum.

Całkowity budżet projektu „Szko-
ły w Gminie Cyców szansą na lepszy 
start” wynosi 305 549,45 zł, z czego 
273 309,45 zł to dofi nansowanie z Unii 
Europejskiej. Wkład własny Gminy 

Cyców stanowią sale lekcyjne i ich 
utrzymanie znajdujące się w poszcze-
gólnych szkołach.

Udział w projekcie uczniów jest 
w pełni bezpłatny. Zajęcia dodatkowe 
i wyrównawcze zaplanowano tak, by 
odpowiadały na potrzeby uczniów oraz 
zmniejszyły dysproporcje rozwojowe 
dzieci na każdym etapie kształcenia. 
Uczniowie, którzy wykazują braki i 
trudności z opanowaniem wiedzy będą 
mieli zapewnione zajęcia dydaktycz-
no–wyrównawcze z matematyki oraz 
języka polskiego. Dla dzieci, które 
pragną rozwijać swoje zainteresowania 
będą prowadzone zajęcia rozwijające 
z przyrody i języka angielskiego. 
Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum 
będą mieli możliwość skorzystania z 
zajęć z doradztwa zawodowego oraz 
uczestniczenia w bloku zajęć przy-
rodniczych (chemia, biologia, fi zyka, 
geografi a). 

Z kolei dla uczniów, którzy bo-
rykają się z defi cytami rozwojowymi 
pod postacią dysleksji, dysgrafi i, dy-
sortografi i będą prowadzone zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, które nie 
tylko mają korygować występujące 
deficyty, ale także będą rozwijały 
mocne strony uczniów w celu lepszego 
funkcjonowania w szkole. 

W ramach działania zatrudnione 
zostaną osoby zarządzające projektem 
oraz kadra dydaktyczna, do prowadze-
nia poszczególnych zajęć.

Marta Łukasik

Szkoły w Gminie Cyców 
szansą na lepszy start

W niedzielę 16 września w Świersz-
czowie odbyły się dożynki gminy Cy-
ców. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą koncelebrowaną przez miejsco-
wego proboszcza Marka Jaworskiego i 
kapelana strażaków ks. kanonika Ada-
ma Sołtysiaka. Po mszy cały korowód 
przeszedł na teren miejscowego boiska, 
na którym ks. Marek Jaworski poświę-
cił wieńce dożynkowe i zgromadzone 
plony, a ks. Adam Sołtysiak poświęcił 
sztandar ufundowany przez społeczność 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Świerszczowie. 

Obchody gminnego święta plonów 
połączone były bowiem z uroczysto-
ściami obchodów 55-lecia powstania 
w Świerszczowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Z tej okazji druhom ze 
Świerszczowa przekazano sztandar 
ufundowany przez prywatnych sponso-
rów i lokalną społeczność. Najbardziej 
zasłużonych strażaków ochotników 
nagrodzono też resortowymi odzna-
czeniami. 

Podczas uroczystości 
przypomniano historię po-
wstania i funkcjonowania 
straży w Świerszczowie. 
Dzisiaj trudno to sobie wy-
obrazić, ale ochotnicy do 
pożarów jechali furmanką a 
ogień gasili wiadrami! Do-
piero po paru latach dostali 
pompę ręczną. Pierwszy sa-
mochód bojowy marki Star 
otrzymali dopiero w 2001 
roku. Wcześniej jednak – w 
latach 1972-1973 wybu-

dowali remizę OSP. Dzisiaj są 
pełnosprawną jednostką, która 
w tym roku – jak to podkreślał 
bryg. mgr inż. Dariusz Lis, 
komendant powiatowy PSP w 
Łęcznej – brała udział w ośmiu 
akcjach na terenie powiatu. 

Starostami dożynek byli 
Anna Duda z Zagórza i Piotr 
Walewski z Ludwinowa. Sta-
rościna prowadzi 
z mężem 23 ha 
gospodarstwo rol-

ne specjalizujące się w 
produkcji zbóż i kuku-
rydzy oraz zajmujące się 
chowem bydła mlecznego 
i mięsnego. Piotr i Jolanta 
Walewska gospodarują 
natomiast na 95 hekta-
rach, specjalizując się w 
hodowli trzody chlewnej. 
W ich produkcji roślinnej 
dominują zboża i rzepak.

Dożynki w Cycowie

Oczywiście dożynkowe uroczy-
stości nie ograniczyły się do części 
oficjalnej. Panie z kół gospodyń 
w Cycowie, Barkach, Adamowie, 
Malinówce, Małkowie, Janowicy, 
Głębokim i Świerszczowie wspólnie z 
LGD Polesie przygotowały prezenta-
cję swojej twórczości oraz degustację 

kulinariów. Na scenie zaprezentowała 
się orkiestra dęta z Jastkowa, zespół 
„Świerszczowianie” oraz grupy ta-
neczne z Zespołu Szkół w Cycowie i 
zespół młodzieżowy z GDK Cyców. 
Do późnych godzin wieczornych 
mieszkańców gminy i gości zabawiały 
zespoły „Quatro” z Cycowa i rodzinny 
Kwietniów z Małkowa.

(nor)
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DOŻYNKI 2012
Już po raz drugi podczas Dożynek Powiato-

wych wybieraliśmy Miss Dożynek. W tym roku 
tytuł najpiękniejszej zdobyła Patrycja Burek z 
Milejowa.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 5 pięknych 
i odważnych dziewczyn z terenu naszego powiatu. 
Kandydatki do tytułu miss podczas pierwszego 
etapu konkursu miały okazję przedstawić się, a 
także zaprezentować w strojach ludowych. Drugie 
wyjście to prezentacja w strojach wieczorowych. 
Jury konkursowe po krótkich obradach postano-
wiło przyznać następujące tytuły:
MISS DOŻYNEK 
P O W I AT U  Ł Ę -
C Z Y Ń S K I E G O . 
MILEJÓW 2012 
– Patrycja Burek.  
Reprezentantka 
Gminy Milejów. 
Lat 20. Student-
ka .  I n t e re s u j e 
się pływaniem. 
I WICEMISS - Pa-
trycja Pieczywek. 
Reprezentuje Gmi-
nę Łęczna. Lat 17. 
Uczennica LO w 
Lublinie. Interesu-
je się siatkówką, 
tańcem i plastyką. 
II WICEMISS - Justyna Bartoszek. Lat 23. Po-
chodzi z Bogdanki. Studentka jazzu i muzyki 
estradowej na UMCS. Interesuje się śpie-
wem, tańcem i pisaniem tekstów piosenek. 
MISS GRACJI - Patrycja Malec. Lat 19. Studentka 
UMCS. Interesuje się śpiewem, tańcem i filmem. 
MISS STYLU - Joanna Sacz. Lat 17. Uczennica 
Technikum Ekonomicznego w Łęcznej. Interesuje 
się fotografią i siatkówką.

Wybory miss, które odbyły się o godz. 19.00 cie-
szyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonej pu-
bliczności, która również wybrała swoją faworytkę. 
MISS PUBLICZNOŚCI - została Patrycja Pieczywek.

Dzięki życzliwości i wsparciu sponsorów lau-
reatki konkursu otrzymały atrakcyjne nagrody 
finansowe i rzeczowe.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy i najsmaczniejszą potrawę to już tradycja. 
Zainteresowanie jak co roku było duże. Było 
pysznie, kolorowo, tradycyjnie. Wszyscy, którzy 
wzięli udział w konkursach zostali nagrodzeni.

KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH
Wykonawcy zgłosili 22 wieńce współczesne 

i 9 wieniecw tradycyjnych. Panowała różnorod-
ność kształtów, dodatków, kolorów… Wieniec w 
kształcie łabędzia, koguta, bociana… pomysłów 
nie zabrakło. Jednak łączyło je jedno - wszystkie 
były wykonane ze zbóż pochodzących z tegorocz-
nych zbiorów: pszenicy, jęczmienia, owsa i prosa.  
Komisja stanęła przed wielkim wyzwaniem. 
Wybór sześciu wieńców był trudny. 

Komisja w składzie: przewodniczący – 
Szymon Czech, członkowie - Teresa Cygan i 
Dariusz Szafranek dokonała oceny wieńców 
zgłoszonych w konkursie i przyznała:

W kategorii „Wieńce tradycyjne”:
I miejsce - Sołectwo Dratów Kolonia 
II miejsce- Anna Drabik Ludwin Wieś 
III miejsce – Zespół „Jaszczowianki” z Jaszczowa 

W kategorii „Wieńce współczesne”:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrówku 
II miejsce – Sołectwo Dąbrowa 
III miejsce – Agnieszka Grabowska Dratów
KONKURS - ŁĘCZYŃSKI PRODUKT KULINARNY

Na Dożynkach nie mogło zabraknąć rów-
nież konkursu na „Łęczyński produkt kuli-
narny”, w którym niezmiennie od kilku lat 
biorą udział mieszkańcy z całego powiatu. 
W tym roku po raz pierwszy do konkursu 
stanęły restauracje i bary, czyli profesjonaliści.  
Było pysznie, kolorowo, a komisja miała spory 
orzech do zgryzienia, aby wybrać tę najsmacz-

JASZCZOWIANKI GÓRĄ!

Tysiące osób wzięło udział w tegorocznych 
Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się 
16 września w Siennicy Różanej w powiecie 
krasnostawskim. 

         Liczne reprezentacje powiatów i gmin chętnie 
zapraszały do degustacji lokalnych przysmaków. 
Do stoiska promocyjnego powiatu łęczyń-
skiego ustawiały się 
tłumy, tu nasza re-
prezentacja na czele 
ze starostą Adamem 
Niwińskim oraz Mał-
gorzatą Kolary -Woź-
niak naczelnikiem 
Wydziału FIRP czę-
stowali uczestników 
naszym regionalnym 
chlebem, natural-
nym sokiem z brzo-
zy produkowanym 
na terenie naszego 
powiatu przez firmę 
HERBAR, naturalnymi sokami owocowymi 
wyprodukowanymi w milejowskich zakła-
dach jak i innymi regionalnymi smakołykami. 
       Dużym zainteresowaniem cieszył się te-
goroczny „Konkurs na wieniec dożynkowy”.  
Ogromnym sukcesem naszej reprezentacji 
było zajęcie I miejsca przez „Jaszczowianki” z 
Jaszczowa, gmina Milejów w kategorii wieńców 

współczesnych! „Jest to olbrzymie wyróżnie-
nie, wśród tylu wspaniałych wieńców obiek-
tywne Jury przyznało pierwszą nagrodę Jasz-
czowiankom. Ich ciężka praca i trud włożony 
w wykonanie tego wieńca został należycie do-
ceniony” – powiedział Starosta Adam Niwiński. 
„Pomysł na wieniec rodził się w naszych gło-
wach od dwóch lat, same prace trwały ponad 
trzy miesiące. W tym roku obchodzimy swoje 

dwudziestolecie, dla-
tego chciałyśmy aby 
całość prezentowała 
się naprawdę wyjat-
ko. Jak widać udało 
się nam!”- dodała z 
nieukrywaną rado-
ścią pani Czesława 
Szczepańska z Jasz-
czowianek. Zwycięski 
wieniec jak i drugi 
wykonany przez So-
łectwo Dratów Kolo-
nia można podziwiać 
w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej. 
          Nie zabrakło również występów 

kapeli ludowych. Tu również mieliśmy swoją 
reprezentacje, na scenie pojawili się „STRYJE” 
z Milejowa oraz Jarzębiny z Kocudzy ze swoim 
słynnym przebojem Koko Koko Euro Spoko”, a 
także zespoły z Rokitna, Parczewa i Werbkowic. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Cafe.

HERBAR, naturalnymi sokami owocowymi 

dwudziestolecie, dla
tego chciałyśmy aby 
całość prezentowała 
się naprawdę wyjat
ko. Jak widać udało 
się nam!”
nieukrywaną rado
ścią pani Czesława 
Szczepańska z Jasz
czowianek. Zwycięski 
wieniec jak i drugi 
wykonany przez So
łectwo Dratów Kolo
nia można podziwiać 
w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW

niejszą, prawdziwą tradycyjną potrawę
Komisja w składzie:  przewodniczący - Mał-

gorzata Kolary-Woźniak, członkowie - Sławomir 
Zagojski i Kazimierz Radko przyznała nagrody:

W kategorii „Ciasta, chleby i inne wypieki”:
I miejsce: „Prześniaki Ewuni” Pani Ewa Lu-
tomska (gm. Spiczyn) 
II miejsce: „Sernik z oczkami” Pani Lucyna 
Wnuk (gm. Cyców) 
III miejsce „Kulebiaczki” Pani Agnieszka Woj-
taluk (gm. Łęczna)

W kategorii „Napoje (alkoholowe i bezal-
koholowe)”: 
I miejsce „Krupnik Litewski”, Jolanta Biały 
(gm. Spiczyn) 
II miejsce „Eliksir młodości”, Elżbieta Wroń-
ska (gm. Łęczna) 
III miejsce „Nalewka aroniowo-żurawinowa” 
Pani Marta Kociuba (gm. Cyców)

W kategorii „Inne produkty regionalne”: 
I miejsce „Pasztet z soczewicy”, Anna Hartfil 
(gm. Milejów) 
II miejsce „Węgorz wędzony”, Czesław Durys 
(gm. Ludwin) 
III miejsce „Schab z ziołami” Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Stoczku (gm. Spiczyn)

W kategorii „Inne produkty regionalne 
(konkurs dla restauracji)”:  
I miejsce za „Wieniec z żeberek” Pub 30-tka z Łęcznej 
II miejsce „Bramborak” Gospodarstwo Agro-
turystyczne MARYNKA z Wólki Cycowskiej 

W kategorii „Inne produkty regionalne”:

dok. ze. str. 1
Ponieważ dożynki to także czas odpoczynku 

i zabawy po zakończeniu zbiorów, druga część 
imprezy miała charakter typowo rozrywkowy. 
Na dożynkowej scenie przeboje polskiej i zagra-
nicznej muzyki rozrywkowej zaprezentowała 
Orkiestra Reprezentacyjna Cementowni Chełm 
a wieczorny program artystyczny pt. „Gdzie 
diabeł nie może ...” przygotowało trio pięknych 
dziewczyn z Zamościa.

Podczas imprezy nie zabrakło też licznych 
konkursów. Te dla rolników przygotował KRUS 
oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego. 
Dzieci z rodzicami doskonale bawiły się podczas 
konkursów zorganizowanych przez strażaków 
oraz piłkarzy z GKS Bogdanka S.A. Jak co roku, 
podczas imprezy dożynkowej odbyła się rów-
nież akcja honorowego krwiodawstwa „Ratuj-

UDANE DOŻYNKI POWIATOWE
my życie”. Wśród jej uczestników rozlosowano 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Głównym punktem wieczornego progra-
mu był jednak niewątpliwie koncert zespołu 
DE MONO. Publiczność doskonale bawiła się 
przy starszych i nowszych przebojach tego 
popularnego i lubianego zespołu. Atmosfera 
koncertu była wyjątkowa. Widać było, że zespół 
bardzo dobrze czuje się wśród swoich fanów 
zgromadzonych Milejowie. Wokalista zespołu - 
Andrzej Krzywy nawiązał bardzo dobry kontakt 
z publicznością, która żywiołowo reagowała 
na jego słowa oraz gesty. Gołym okiem widać 
było, że wybór zespołu na imprezę dożynkową 
był świetnie trafiony, co potwierdził ogromny 
tłum fanów śpiewających i tańczących przed 
dożynkową sceną.

WYBORY MISS DOŻYNEK
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam lub zamienię dom w Dratowie 
pow. 270 m2, działka 8ar + budynek gospo-
darczy + altanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 
787-714-987.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w 
Szpicy na trasie Łęczna- Siedliszcze. 
Wszystkie media. Cena do uzgodnienia. Tel. 
504-471-230.
Sprzedam działkę budowlaną 0,05 ha, 
40/120m, księga wieczysta, przy szosie 
Kijany-Ludwin w Zezulinie, w centrum. 
Cena 2,500 ar lub całość 1,80 ha jako 
gospodarstwo rolne do uzgodnienia. Tel 
721-290-357.
Sprzedam działki budowlane każda po 20 ar 
w Turowoli, uzbrojone. Tel 602-458-772.
Do wynajęcia dom w Łęcznej, 3 kondygna-
cje, 250m2 na biura lub inną działalność. 
Tel. 794-983-352.
Sprzedam kawalerkę 37 m2 z możliwością 
rozbudowy. Ocieplony, centralne ogrzewa-
nie na gaz, okna PCV, wszystkie media, 
garaż, działka 28 ar w Zezulinie przy trasie 
Kijany- Ludwin. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena do uzg. Tel 503-391-926.
Sprzedam działki budowlane dwie po 20ar 
po 123tys i o pow. 52ar 249tys a całość 
425tys w Witanowie 2,5km od Łęcznej 
nad Wieprzem. Możliwość przyłaczenia 
mediów. Tel 511-016-717, 504-904-302.
Wynajmę lokal 75m2 ul. Stefanii Pawlak 
22 (deptak), lokal - 1. Cena ok. 1500zł. Tel. 
601-247-317, 602-360-891.
Sprzedam działkę budowlaną 15 ar w 
Starej Wsi koło Łęcznej, narożną, przy dro-
dze asfaltowej, szerokość 40m, uzbrojona 
(światło,woda). Cena 80 tys, możliwość 
kupna na raty. Tel. 602-598-557.
Sprzedam akordeon Horch, 120 basów, futerał, 
stan idealny. Cena 1100zł. Tel.507-749-479.
Wynajmę pokój dla pracującego mężczy-
zny w Łęcznej, w domku jednorodzinnym, 
wyposażony, niezależne wejście, parking. 
Tel 669-891-232.
Nauczyciel języka angielskiego udzieli 
korepetycji z angielskiego dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Pomoże w 
lekcjach, przygotuje do matury oraz do 
innych egzaminów. Cena 25zł/60min. Tel. 
605-728-053.
Sprzedam, odstąpię sklep z odzieżą uży-
waną, z wyposażeniem lub bez w Łecznej 
ul. Staszica 5. Bardzo atrakcyjna cena! Tel 
605-611-595.
Super okazja! Sprzedam trzy tapczany 
jednoosobowe 2m/1m w kolorze brązowym 
z pojemnikiem na pościel. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 697-968-641.
Sprzedam działkę budowlaną 43ar, wszyst-
kie media w Ciechankach Krzesimowskich. 
Cena do uzgodnienia. Tel.695-340-702.
Język polski. Korepetycje, tel. 669610176.

OGŁOSZENIA FIRMOWE
Porady Prawne, pisma. Niskie ceny. 
Kancelaria Prawna, Łęczna ul. Górnicza 
3 pok. 19. 
Tel. 606-504-114.

Klijenci pytają o mieszkania, działki, domy. 
Zapraszamy sprzedających do współpracy. 
Biuro nieruchomości, Łęczna ul. Górnicza 
3 pok. 19. Tel 608-286-466.

Naszym jeziorom brakuje infra-
struktury. Kiedy się to zmieni? 

Toniemy w bagnie
- Słabo ryba bierze w tym roku – 

mówią wędkarze, których spotykamy 
na jeziorem Dratów. Ale to nie jedyny 
ich problem. – Zbiornik jest zanie-
dbany, trzeba go uporządkować. Nie 
mamy gdzie cumować łódek, brakuje 
miejsc do parkowania samochodów 
– narzekają.

Polski Związek 
Wędkarski co roku 
do zbiornika Dratów 
wpuszcza pięć ton ryb. 
Z myślą o wędkarzach 
związek wykupił  2 
hektary gruntu przy 
jeziorze. Część terenu 
utwardzono niedawno 
żużlem, bo wędka-
rze parkują tam swoje 
auta. – Wiosną nie da 
rady tu wjechać, sa-
mochód się zapada 
– mówi jednak jeden 
z wędkarzy. 

Prawdziwy parking przy jeziorze 
Dratów nie powstanie jednak dopóki 
nie zmieni się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. – Wystą-
piliśmy o to do gminy Ludwin. Chcemy 
wybudować tzw. zielony parking z płyty 
ażurowej dla około 50 samochodów 
– mówi Andrzej Borkowski, prezes 
lubelskiego okręgu PZW. Zanim jednak 
zmiana zostanie ujęta w miejscowym 
planie zagospodarowania może minąć 
kilka lat. 

Z myślą o wędkarzach nad je-
ziorem Dratów PZW postawił w tym 
roku zadaszenie, pod którym można 
spożyć posiłek czy schować się przed 
deszczem. Na razie pod wiatą nie ma 
jednak ławek. 

– Wybudujemy nad jeziorem tak-
że kładki wędkarskie, przy których 
będą mogły cumować łodzie, bo teraz 
niszczą linie brzegową – zapewnia 
Borkowski. 

Toniemy w ściekach
Nad jezioro Zagłębocze w ciepłe 

dni przyjeżdżają setki plażowiczów. 
Zatrzymują się tu najczęściej tylko 
na weekend. W sezonie można tu 

m. in. pograć w siatkówkę plażową, 
popływać kajakiem czy rowerem 
wodnym, kąpać się na strzeżonym 
kąpielisku. 

Ośrodek oferuje także noclegi w 
murowanych domkach dwu i czterooso-
bowych, z pełnym węzłem sanitarnym. 
- Ich standard zatrzymał się na epoce 
Edwarda Gierka – uważają turyści. 

- Nie będziemy w ogóle inwestować 
w ośrodek. Chcemy go sprzedać, jeśli 

znajdzie się kupiec, to jeszcze w tym 
roku – informuje Jadwiga Krakiewicz, 
zastępczyni prezesa lubelskiego SGS 
„Samopomoc chłopska”. 

W ostatnich latach dużo zmieniło 
się na prywatnym polu namiotowym 
nad jeziorem Zagłębocze. Właścicielka 
wyrównała teren, stworzyła ładną plażę, 
boisko do siatkówki, wyremontowała 
ubikacje, postawiła ławki i duży stół. 

Jej starania skończyły się jednak… 
w prokuraturze, bo prace zostały wyko-
nane m. in. przy linii brzegowej, czyli 
na terenach Skarbu Państwa, którymi 
od niedawna zarządza Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Lublinie.

- Przejęliśmy jezioro Zagłębocze 
w nieuporządkowanym stanie. Bę-
dziemy odnawiać tam znaki graniczne 
– zapowiada Aneta Lis, rzeczniczka 
WZMiU w Lublinie. I dodaje: - Dużym 
problemem są tam ścieki, które właści-
ciele przyległych do jeziora domków 
wpuszczają do rowu melioracyjnego. 
Znaleźliśmy szamba bez dna, w których 
nieczystości idą prosto w grunt.

Gmina Sosnowica ma już gotową 
dokumentację i umowę z Urzędem 

Marszałkowskim na I etap budowy 
kanalizacji wodno-ściekowej. Inwesty-
cja miałaby ruszyć w latach 2013/14, 
kosztowałaby 2,5 mln zł. 

– Jednak wszystko zależy od tego, 
czy uda się wpisać tę inwestycję w 
wieloletnią prognozę długu, ponieważ 
gminę obecnie nie stać na wydanie 
miliona złotych na kanalizację – tłuma-
czy Krystyna Jaśkiewicz, wójt gminy 
Sosnowica. 

W okolicach jeziora Zagłębocze 
trwają właśnie prace remontowe. Za 
unijne pieniądze przy wkładzie wła-
snym gminy robotnicy wybudowali 
już chodnik i oświetlenie na drodze 
dojazdowej do jeziora. Obecnie kładą 
kostkę i stawiają latarnie obok barów 
przy plaży. 

– Złożyliśmy także wniosek o 
utwardzenie terenu za barami, w przy-
szłości chcielibyśmy tam utworzyć 
parking na sto samochodów – mówi Jaś-
kiewicz. W planach gminy jest ponadto 

budowa szaletu i drogi dojazdowej do 
pola namiotowego. 

Jeszcze raz o turystyce Branża tonie?
Nad jeziorem Łukcze wkrótce po 

przejęciu przez prywatnego właścicie-
la przestał istnieć ośrodek dawnego 
WSK Świdnik. Wszystko zarasta 
krzakami a wciąż istniejące domki 
niszczeją. Aktualnie działają tu już 
tylko dwa ośrodki wypoczynkowe 
– „Raczek” i „Łukcze”. Jego właści-
ciele mówią, że mają dużo planów 
związanych z poszerzeniem oferty 
turystycznej, ale nie chcą ich zdradzać 
ze względów strategicznych.

Ośrodek wypoczynkowy „Łuk-
cze” działa od lipca. Jego właściciele 
uporządkowali plażę, na której był ra-
townik, mimo że kąpielisko nie zostało 
oficjalnie zgłoszone. 

Plaża bez ratownika była przy 
dużym ośrodku „Raczek”, którego 
właścicielem jest ośrodek medyczny 
Daewoo Motor Polska. – Dlaczego ja 
mam sponsorować gminę? Nie opłaca 
nam się ponosić dużych kosztów strzeżo-

nego kąpieliska, bo 
branża turystyczna 
w Polsce po prostu 
tonie – mówi Je-
rzy Portka prezes 
ośrodka medyczne-
go DMP.

- Jest kryzys, co-
raz mniej turystów 
do nas przyjeżdża. W 
porównaniu do roku 
poprzedniego o po-
łowę mniej. Nie ku-
piłbym tego ośrodka 

jeszcze raz – gorzko przyznaje Portka.
Kamil Kulig 

Jezioro Zagłębocze, fot. Kamil Kulig

Jezioro Łukcze, fot. Ryszard Nowosadzki

Nowoczesne targowisko w ramach 
projektu Mój rynek powstaje na Pasterni-
ku w Łęcznej. 75 % jego kosztów kwalifi-
kowanych pokryje Unia Europejska.

Pracownicy zakończyli już prace przy-
gotowawcze polegające na rozbiórce dawnej 
drogi i starych zabudowań. Wykonano także 
niezbędne przyłączenia wodociągowe i 
kanalizacyjne. Przygotowano fundamenty 
i postawiono ściany budynku obsługi.  Za-
kończenie pozostałych budowlanych prac 
zaplanowano na koniec listopada.

Targowisko będzie miało powierzch-
nię 3384 m2, z czego 2563 m2 będzie 
utwardzonych kostką brukową i kruszy-
wem mineralnym. Część targowiska zo-
stanie zadaszona dwoma wiatami o łącznej 
powierzchni 440 m2. Powstanie także 
nowa droga i miejsca parkingowe. Targo-
wisko zostanie wyposażone w 60 stołów 
handlowych oraz kosze na śmieci. 

Koszt  inwestycji 1.082.547,40 zł 
brutto.                                               BD

Co na targowisku

Klienci pytają o mieszkania, działki, 
domy. Zapraszamy sprzedających do 
współpracy. Biuro nieruchomości, Łęczna 
ul. Górnicza 3 pok. 19. Tel 608-286-466.
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Artmar

Komplet punktów w czterech me-
czach zdobyli zawodnicy występującego 
w A klasie Górnika 1979 Łęczna. Jednak 
po czterech kolejkach nie otwierają 
ligowej tabeli, a zajmują czwartą lokatę 
tracąc dwa punkty do prowadzącego 
LKS Skrobów i po jednym oczku do Tura 
Milejów i Viru Dorohucza. Podopieczni 
Jacka Fiedenia mają do rozegrania jedno 
spotkanie więcej,  ponieważ przeniesio-
no na 17 listopada spotkanie z Ludwi-
niakiem Ludwin.

Łęcznianie nie rozpoczęli sezonu tak, 
jak przyzwyczaili do tego swoich kibiców 
w poprzednich rozgrywkach.  Na inaugu-
rację sezonu ligowego pokonali u siebie 
GKS Abramów 4:2, w kolejnym meczu 
na własnym boisku nieco szczęśliwie 
pokonali GKS Niedźwiada w stosunku 
6:5.  Słabszą dyspozycję swoich zawod-
ników trener Fiedeń tłumaczył niezwykle 
krótkim okresem przygotowawczym oraz 
plagą kontuzji w drużynie. Kolejne dwa 

Piłkarze pierwszoligowego GKS 
Bogdanka odbili się od dna po fatalnym 
starcie sezonu. Do  trzech punktów, które 
mieli na koncie po czterech rozegranych 
spotkaniach, w kolejnych czterech dorzu-
cili osiem „oczek”,  w których podopiecz-
ni Piotra Rzepki odnieśli dwa zwycięstwa 
oraz dwukrotnie zremisowali.

Wygrana z GKS Katowice na własnym 
boisku podniosła morale zawodników Bog-
danki. W następnych spotkaniach zielono 
– czarni w końcu zaczęli punktować i co 
ważne, nie przegrali żadnego ze spotkań. 
Osiem punktów to dobry wynik, ale piłkarze 
jedynego reprezentanta Lubelszczyzny na 
pierwszoligowym froncie mogą odczu-
wać niedosyt. Zremisowali w Olsztynie 
z miejscowym Stomilem 2:2, choć to oni 
prowadzili już na początku meczu dzięki 
bramce Nikitovica. Jeszcze przed przerwą 
gospodarze objęli prowadzenie i to GKS po 
przerwie musiał gonić wynik. Ostatecznie 
łęcznianie zainkasowali jeden punkt dzięki 
Szałachowskiemu, ale powinni mieć ich 

GKS Bogdanka II – Świetnie spi-
sują się piłkarze rezerw w rozgrywkach 
o mistrzostwo IV ligi, grupa lubelska. 
Zespół trenowany przez Tomasza Herma-
na w siedmiu meczach rundy jesiennej, 
zdobył 18 punktów. Złożyło się na to 
sześć zwycięstw i porażka. 

GKS Bogdanka II ulubił sobie wynik 
2:0. Takim rezultatem bowiem kończyły 
się mecze z Huczwą Tyszowce (na wła-
snym boisku), Włodawianką Włodawa 
(na wyjeździe) oraz Orionem Niedrzwica 
Duża (na własnym boisku). Prawdziwy 
festiwal strzelecki nasi urządzili sobie w 
piątej kolejce gromiąc 7:1 Podlasie II Biała 
Podlaska. W pozostałych dwóch z siedmiu 
meczów górnicy, w drugiej kolejce w Łęcz-
nej pokonali pewnie, bo trzy do zera Lewart 
Lubartów. Tydzień później wygrali jeden 
do zera na wyjeździe ze Stalą Poniatowa.

Po siedmiu meczach pierwszej rundy 
rozgrywek GKS Bogdanka zajmował w 
tabeli drugie miejsce, tracąc do lidera z Za-
mościa trzy punkty. Łęcznianie dotychczas 
strzelili siedemnaście bramek, ich bramkarz 
zaś dał się pokonać w siedmiu meczach za-
ledwie trzy razy. Za zespołem mecz wyjaz-
dowy w ramach ósmej kolejki z Roztoczem 
Szczebrzeszyn. W dziewiątej serii gier GKS 
Bogdanka II, podejmie na własnym boisku 
w ostatnią niedzielę września o godzinie 15 
Victorię Żmudź.

Tur Milejów – Spadkowicz z klasy 
okręgowej, w pięciu meczach o mistrzo-
stwo Klasy A grupa Lublin III odniósł 
cztery zwycięstwa i zanotował jeden remis. 
Po rozgromieniu w pierwszej kolejce w Mi-
lejowie 8:1 Zawiszy Garbów, milejowianie 
poszli za ciosem i pokonali cztery do trzech 
GKS Abramów. W trzeciej kolejce, kibice 
zgromadzeni na stadionie w Milejowie 
obejrzeli kolejne zwycięstwo swojego 
zespołu. Tym razem drużyna trenowana 
przez Marka Deca w derbach powiatu 
łęczyńskiego zwyciężyła trzy do jednego 
Ludwiniak Ludwin. Pierwsze punkty w 
zespół z Milejowa stracił w Niedźwiadzie, 
gdzie zremisował z miejscowym GKS 
(1:1). W piątej kolejce piłkarze Turu urzą-
dzili sobie ponownie festiwal strzelecki. 
Zaaplikowali bowiem gościom z GLKS 
Michów 7 bramek, tracąc sami 1. Po pięciu 
kolejach milejowianie z dorobkiem trzyna-

Komplet punktów mimo słabszego startu
mecze ligowe to już powrót do skutecz-
ności z poprzednich rozgrywek. Najpierw 
zielono – czarni wbili dziewięć bramek na 
wyjeździe GLKS-owi Michów.  Następ-
nie rozgromili podczas meczu u siebie 
Huragan Siostrzytów aż 14:0. 

Mimo słabej formy na początku 
rozgrywek górnicy dobrze sobie pora-
dzili w rozgrywkach Pucharu Polski.  
Pokonywali kolejno, grając na wyjeź-
dzie: Błękit Cyców (2:3),  Ludwiniaka 
Ludwin (0:5), KS Górę Puławską ( 0:2) 
oraz w czwartej rundzie na własnym 
boisku grający ligę wyżej Tajfun Ostrów 
Lubelski (3:1). W piątej rundzie Pucha-
ru Polski przeciwnikiem Górnika 1979 
Łęczna będzie zespół Czarni Dęblin, z 
którym zielono – czarni mierzyli się w 
poprzednim sezonie. Wówczas Górnik 
wygrał z Czarnymi 4-1 i pewnie awan-
sował do kolejnej rundy. Spotkanie 
zaplanowano na 10 października. 

Ł. Olszewski

Odbili się od dna trzy. Rzutu karnego dla gości nie wykorzy-
stał napastnik GKS – Tomas Pesir. 

Kolejnym rywalem GKS Bogdanki 
był Dolcan Ząbki. Zespół Piotra Rzepki 
ograł na stadionie w Łęcznej gości w 
stosunku 2:1, dzięki trafieniom Toshizaku 
Irie i Sebastiana Szałachowskiego, acz-
kolwiek bramek po stronie gospodarzy 
powinno być więcej. Rzutu karnego w 
pierwszej połowie nie wykorzystał Niki-
tovic. Honorowego gola dla gości strzelił 
Dariusz Zjawiński.

Kolejny wyjazd i kolejny remis. Tym 
razem podopieczni trenera Rzepki ugrali 
jedno oczko w Łodzi. Goście z Łęcznej 
mieli miażdżącą przewagę przez całe 
spotkanie prowadzili grę i przeprowadza-
li płynne akcje. Nie ustrzegli się jednak 
błędu w defensywie i to słabo dyspono-
wany tego dnia ŁKS objął prowadzenie w 
50 minucie po strzale Daniela Bruda. 25 
minut później wyrównał Pesir. Zawodni-
cy Bogdanki mieli szansę na wywiezieniu 
kompletu punktów, ale zmarnowali ko-
lejną jedenastkę. Pechowym strzelcem 
okazał się Sebastian Szałachowskim, 

Sportowy akcent Dożynek w Puchaczowie
Do Dożynkowego Turnieju Piłki 

Nożnej przystąpiło sześć drużyn z tere-
nu gminy Puchaczów. W pierwszej fazie 
turnieju drużyny podzielono na  dwie 
grupy, w których rywalizowano sys-
temem „każdy z każdym”. Zwycięzcy 
i zdobywcy drugich miejsc w grupach 
mieli spotkać się w  półfinałach.

W grupie A rywalizowały drużyny 
Ostrówka, Kamikadze i Pro Players. W gru-
pie B znalazły się drużyny Niepełnospryt-
nych, Tur Turowola Kolonia i Puchaczowa. 
Grupę A wygrała drużyna Pro Players, która 
pokonała pewnie Kamikadze 4:1 i zremiso-
wała bezbramkowo z Ostrówkiem. Drugie 
miejsce premiowane awansem do półfinału 
wywalczył Ostrówek po zwycięstwie nad 
Kamikadze 1:0. W grupie B bezkonkuren-
cyjną okazała się drużyna Puchaczowa po 
zwycięstwach nad Niepełnosprytnymi 5:0 
i Turem Turowolą Kolonia 1:0.O drugim 
miejscu w grupie Tura Turowola Kolonia 
zadecydowała lepsza różnica bramek od 
zespołu Niepełnosprytnych.

W pierwszym półfinale Pro Players 
urządzili sobie ostre strzelanie, aplikując 
zawodnikom Tura sześć bramek i nie 

tracąc żadnej. Drugi półfinał dostarczył 
licznie zgromadzonym kibicom nie lada 
emocji. W regulaminowym czasie gry 
drużyny Puchaczowa i Ostrówka strzeliły 
po dwie bramki. W dogrywce Łukasz Kot z 
Ostrówka za umyślne zagranie ręką otrzy-
mał czerwoną kartkę. O awansie do finału 
zadecydowały rzuty karne. Tę próbę ner-
wów lepiej wytrzymali gospodarze turnieju 
i wygrali konkurs karnych 4:2. W meczu 
o III miejsce Ostrówek gładko rozprawił 
się Turem wygrywając 5:0. Cztery bramki 
strzelił w tym spotkaniu Łukasz Kot. 

Finał turnieju był spotkaniem które 
w pełni zasłużyło na to miano. Pierwsi 
bramkę strzelili gracze Pro Players, by 
po kilku minutach przegrywać 1:2. W 
końcówce meczu Pro Players zdołali 
wyrównać. Wszystko wskazywało, że 
do rozstrzygnięcia będzie potrzebna do-
grywka, jednak piętnaście sekund przed 
ostatnim gwizdkiem Pro Players prze-
prowadzili składną akcję zakończoną 
zdobyciem bramki dającej zwycięstwo 
w finale. Zawodnikom Puchaczowa 
zabrakło już czasu na odrobienie strat.

Daniel Włodarczyk

który uderzył nad poprzeczką.
Po ósmej kolejce górnicy mogli 

dopisać sobie kolejne trzy oczka. Przed 
własną publicznością ograli poznańską 
Wartę. Prowadzenie gospodarzom dał To-
masz Midzerski.  Bramkarz Warty drugi 
raz wyciągał piłkę z siatki po skutecznie 
wykonanym rzucie karnym przez Veljko 
Nikitovica. Na 3:0 podwyższył Szała-
chowski. Jedyną bramkę dla poznania-
ków strzelił w ostatniej minucie Bartczak, 
pewnie egzekwując jedenastkę.

Zespół prowadzony przez Piotra 
Rzepkę zaczyna grać na miarę swoich 
możliwości, zaledwie  cztery oczka traci do 
trzeciego zespołu w ligowej tabeli. O miej-
sce premiowane awansem  do T-Mobile 
ekstraklasy będzie jednak niezwykle trud-
no, biorąc pod uwagę formę zawodników 
Floty Świnoujście. Zespół z Pomorza w 
ośmiu kolejkach z kompletem punktów 
otwiera tabelę. Jednak do końca sezonu 
pozostało jeszcze wiele kolejek i nie ma 
wątpliwości, że główni kandydaci do awan-
su pogubią po drodze wiele punktów.

Ł. Olszewski

Piłkarski raport stu punktów byli wiceliderem tabeli i tracili 
do lidera LKS Skrobów dwa punkty. 

Milejowianie w pięciu mistrzowskich 
meczach strzelili aż 23 bramki, tracąc 7. 
Za nimi mecz derbowy wyjazdowy w ra-
mach szóstej kolejki z GKS Górnik 1979 
Łęczna. W siódmej Tur w ostatnią sobotę 
lub niedzielę września podejmie na wła-
snym boisku Huragan Siostrzytów.

Błękit Cyców  - Drużyna w pięciu me-
czach Klasy A grupa Lublin III odniosła dwa 
zwycięstwa, raz zremisowała i dwa razy prze-
grała. Pokonała na wyjeździe GKS Abramów 
3:2 i uległa 0:1 KS Nasutów. W Cycowie 
Błękit wygrał z Zawiszą Garbów 4:2.

W pierwszej kolejce na inaugurację 
rundy jesiennej piłkarze Błękitu trenowani 
przez doskonale znanego w piłkarskim 
światku Lubelszczyzny z występów niegdyś 
w Avii Świdnik trenera Tomasza Woj-
ciechowskiego podzielili się na własnym 
boisku punktami z LKS Trawniki. Mecz 
zakończył się remisem (1:1). W piątej ko-
lejce cycowian spotkał zimny prysznic. Na 
własnym boisku Błękit przegrał derbowy 
mecz z Ludwiniakiem Ludwin (0:4). 

Po pięciu kolejkach Błękit z dorob-
kiem siedmiu punktów zajmował w tabeli 
siódme miejsce. Cycowianie strzelili 8 
bramek, zaś stracili 10. Za nimi wyjazdo-
wy mecz w ramach szóstej kolejki z GKS 
Niedźwiada. W siódmej kolejce Błękit 
na własnym boisku 29 lub 30 września 
podejmie GLKS Michów.

Ludwiniak Ludwin - Piłkarze z Lu-
dwina rozegrali dotychczas cztery mecze 
w ramach rundy jesiennej o mistrzostwo 
Klasy A grupa Lublin III, pozostałe zaś 
drużyny po pięć. W czterech grach ligo-
wych Ludwiniak zanotował dwa zwycię-
stwa i dwa razy przegrał. Na inaugurację 
wygrał na wyjeździe 5:2 z GLKS Michów. 
Mecz drugiej kolejki z GKS Górnik 1979 
Łęczna został przełożony na 17 listopada 
na godzinę 12. W trzeciej kolejce przegrał 
na wyjeździe w derbach powiatu łęczyń-
skiego z Turem Milejów (1:3). Czwarta 
seria gier przyniosła piłkarzom z Ludwina 
porażkę na własnym boisku z Virem Doro-
hucza (1:4). W piątej serii gier Ludwiniak 
w derbach powiatu łęczyńskiego pokonał 
w Cycowie miejscowy Błękit (4:0). 

Po pięciu kolejkach Ludwiniak z do-
robkiem sześciu punktów plasował się w 
tabeli na ósmym miejscu. W nich to piłka-

rze z Ludwina pokonywali bramkarzy gości 
11, zaś ich bramkarz wyciągał piłkę z siatki 
9. W szóstej kolejce Ludwiniak podjął na 
własnym boisku lidera tabeli LKS Skro-
bów. W siódmej kolejce Ludwiniaka czeka 
wyjazdowy mecz z Wodnikiem Uścimów. 
Odbędzie się on 29 lub 30 września.

GKS Górnik Łęczna (drużyna kobiet) - 
W trzech meczach o Mistrzostwo Polski 
piłkarki ekstraligowego GKS Górnik 
Łęczna odniosły jedno zwycięstwo, zano-
towały jeden remis i raz przegrały.

W pierwszej kolejce pokonały w 
Łęcznej jeden do zera byłego brązowego 
medalistę Mistrzostw Polski AZS Wrocław. 
Zwycięstwo górniczkom zapewniła piłkarka 
gości Weronika Aszkiełowicz, która minutę 
po przerwie skierowała piłkę do własnej 
bramki. W drugiej serii gier górniczki zmie-
rzyły się na wyjeździe z beniaminkiem eks-
traligi zespołem GOSiR Piaseczno. Drużyna 
trenowana przez Mirosława Stańca pokazała 
charakter. Mimo utraty bramki w pierwszej 
minucie nie załamała się i wyrównała już 
trzy minuty później. Autorem bramki dla 
Górnika w czwartej minucie meczu była 
Aleksandra Zubczyk. Mecz zakończył się 
remisem (1:1). 

W czwartej kolejce Górnik podjął w 
Łęcznej Mistrza Polski Unię Racibórz. W 
15 minucie wynik meczu otworzyli goście. 
Pierwszą bramkę strzeliła Gloria Chinasa 
Okoro. Jednak już 23 minucie meczu wy-
równującą bramkę z rzutu karnego strzeliła 
Agata Guściora. Na cztery minuty przed 
upływem regulaminowego czasu pierwszej 
połowy grę drugą bramkę dla Unii strzeliła 
Patrycja Pożerska. Na trzy jeden wynik me-
czu podwyższyła siedem minut po przerwie 
Gloria Chinasa Okoro, zdobywając w tym 
meczu drugą swoją bramkę. Górniczki nie 
zdołały już odpowiedzieć trafieniem i mecz 
zakończył się zwycięstwem aktualnego 
Mistrza Polski 3:1.

Po czterech kolejkach Górnik ze 
zdobytymi czterema punktami zajmował 
w tabeli szóste miejsce. Zielono-czarne 
strzeliły 3 bramki, tracąc 4. Za zespołem 
mecz na własnym boisku w ramach piątej 
kolejki z Pogonią Szczecin Women. W 
szóstej serii gier Górnik zmierzą się w 
Białej Podlaskiej 29 lub 30 września w 
derbach województwa lubelskiego z AZS 
PSW Biała Podlaska. 

Mariusz Łagodziński
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