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Wyborczy pretendenci

Łęczyńska społeczność wraz z 
wyborcami z powiatów: janowskiego, 
kraśnickiego, lubelskiego i świdnickie-
go tworzy okręg wyborczy do Senatu nr 
15 i wybierze jednego senatora spośród 
siedmiu kandydatów.

Trudno tu prezentować wszyst-
kich kandydatów, przedstawmy więc 
trochę statystyk. Sześć partii 
wystawiło w lubelskim okrę-
gu pełne, 30. osobowe listy. 
Prawica i PJN zebrały po 29 
kandydatów, PPP – Sierpień 
80 tylko 24,  a NP Janusza 
Korwin-Mikkego jedynie 
21 kandydatów. Za to jego 
Nowa Prawica ma najmłod-
szych kandydatów – prze-
ciętnie mają oni 34 lata. Najstarszych 
kandydatów, bo mających statystycz-
nie 49 lat wystawia PSL. Generalnie 
na pozostałych listach przeważają 
osoby powyżej czterdziestki, a u 

9 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Mieszkańcy po-
wiatu łęczyńskiego wraz z wyborcami z powiatów: janowskiego, kraśnickiego, 
lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, 
świdnickiego oraz miasta Lublina tworzą okręg wyborczy do Sejmu nr 6, w 
którym wybierzemy 15 posłów. Chętnych na fotele w Sejmie jest natomiast 
249 kandydatów reprezentujących dziewięć komitetów, którym udało się za-
rejestrować w naszym okręgu czyli PO, PiS, SLD, PSL,PJN, PPP-Sierpień 80, 
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, Prawica oraz Ruch Palikota.

Janusza Palikota kandydaci mają 
około 40 lat.

Generalnie w całej Polsce średnia 
wieku kandydatów to 44 lata, a wśród 
samych kobiet 43 lata. Najmłodszy 
kandydat i kandydatka mają po 21 lat, 
najstarszy liczy już sobie 91 lat a naj-
starsza kandydatka 78 lat. Największą 

grupę kandydatów bo aż 26,37 
proc. stanowią pretendenci w 
wieku 50-59 lat, najmłodsi w 
wieku 21-29 stanowią 17,67 
proc. ogółu kandydatów. Pań 
chcących zasiąść w poselskich 
ławach jest w kraju 3059 na 
3969 mężczyzn, czyli udział 
pań jest większy niż wynosi 
ustawowe minimum. Podobnie 

jest w naszym okręgu do Sejmu, gdzie 
PO i PiS wystawiły na swoich listach po 
14 pań, przy czym na liście PO kobiety 
zajmują dwa pierwsze czołowe miejsca, 

Zakończył się  przetarg na wyko-
nawcę remontu fragmentu alei Jana 
Pawła II w Łęcznej. Roboty drogowe 
już się rozpoczęły.

Pierwszy konkurs nie wyłonił zwy-
cięzcy, ponieważ startujące firmy żądały 
większego wynagrodzenia niż lubelska 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad mogła zaoferować. Drugi 
przetarg odbył się 10 sierpnia bieżącego 
roku. Wygrała go firma Mota- Engil 
Central Europe S.A. i podjęła się prze-
budowy drogi w Łęcznej za kwotę 1 mln 
800 tys. złotych.

 W nocy z 13 na 14 września roz-
poczęła się modernizacja 539. metro-
wego odcinka drogi od skrzyżowania 
o ruchu okrężnym przy ulicy Targowej 
do odcinka za sygnalizacją świetlną w 
kierunku supermarketu Tesco i potrwa 
do 30 listopada. Już w pierwszych 
dniach robót 30 metrów nawierzchni 
drogi będzie poddanych frezowaniu. 
Ponadto zakres prac obejmuje rozbiór-
kę starych krawężników, chodników, 
płytek betonowych oraz postawienie 
nowych krawężników, ułożenie chod-
ników z kostki brukowej i położenie 
nowych warstw asfaltu. 

W chwili obecnej, stan drogi pozo-
stawia wiele do życzenia: widać liczne 
dziury i spękania, co uniemożliwia 
kierowcom prawidłową jazdę. 

Rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Łęcznej- Grzegorz Kuczyński 
wyraził nadzieję, że zakres przeprowa-
dzanych robót nie będzie tak uciążliwy, 
jak w ubiegłym roku.

A. Nowicka

Jana Pawła II 
znów w budowie

                       fot. R. Nowosadzki

Nowy cmentarz komunalny, cho-
ciaż wrósł już w krajobraz Łęcznej, to 
oczywiście jeszcze wiele wody w Świn-
ce upłynie zanim nabierze charakteru 
nobliwej nekropolii. Tym bardziej, że 
powstał nie tak dawno, bo ukończony 
został w grudniu 2008 roku a poświę-
cenia krzyża na nowym cmentarzu 
dokonano w maju 2009 roku. We 
wrześniu ma być oddany do użytko-
wania dom przedpogrzebowy.

Budowa nowej nekropolii w Łęcz-
nej była koniecznością, bo na cmentarzu 
parafialnym brakowało już miejsca na 
pochówki. Teren o powierzchni 5,6 ha 
przekazała gminie Agencja Nieruchomo-

ści Rolnych. Budowę nowego cmentarza 
podzielono na dwa etapy. Prace prowa-
dzone w ramach pierwszego etapu objęły 
obszar 1 hektara. Cmentarz wyposażono 
w duży parking i potrzebne oświetlenie 
oraz niezbędne media. W ramach pierw-
szego etapu zrobiono też 374 metry ogro-
dzenia, które zaprojektowano z myślą o 
rozbudowie cmentarza w przyszłości. Od 
strony wschodniej, północnej i zachod-
niej postawiono siatkę ogrodzeniową, a 
od południowej ażurowe stalowe profile 

Prace kosztowały 632 tysiące złotych. 
Docelowo cały obiekt ma być użytko-
wany przez około 100 lat.

W następnym roku rozpoczęto prace 
przy budowie domu przedpogrzebowego 
na nowym cmentarzu komunalnym w 
Łęcznej. Obiekt, zaprojektowany przez 
Stanisława Lichotę z Lublina, Tomasza 
Lichotę z Warszawy i Piotra Lichotę z Wro-
cławia, ma 431 mkw. powierzchni. Dom 
przedpogrzebowy posiada salę pożegnań 
na 100 osób, salę ceremonii, chłodnię, 
zaplecze obsługowe z pomieszczeniami 
gospodarczo-administracyjno-socjalny-
mi. Wyposażono go już w urządzenia 
chłodnicze, stół sekcyjny, wózki transpor-

towe, oświetle-
nie zewnętrzne, 
rozbudowano  
parking, wyko-
nano podjazd go-
spodarczy oraz 
bramę. W chwili 
oddawania ma-
teriału do druku 
czekano jeszcze 
m.in. na dzwon, 
który zawiśnie na 
dzwonnicy.

Tak więc skończyły się główne 
prace budowlane przy domu przedpo-
grzebowym, który wraz z zagospoda-
rowaniem otoczenia kosztował ponad 
1,7 miliona złotych.  

Warto dodać, że na etapie planowania 
budowy nowej nekropoli zakładano, że 
może tu powstać w przyszłości pierwsza 
na Lubelszczyźnie spopielarnia zwłok, 
chociaż dzisiaj nie wiadomo kiedy i czy na 
pewno te plany zostaną zrealizowane.               

                              R. Nowosadzki

Dom przedpogrzebowy 
prawie gotowy

                       fot. R. Nowosadzki



2

KRONIKA ZDARZEŃ

www.e-pojezierze.pl

a na liście PiS jedna. Kobieta otwiera 
też listę Ruchu Palikota, a wszystkich 
pań jest tam 12. Po 13 kobiet jest na 
listach PSL i Prawicy, ale zajmują dalsze 
miejsca. SLD, PJN i PPP – Sierpień 80 
mają na swoich listach po 11 pań, a 10 
jest ich na liście NP Janusza Korwin-
Mikkego (ogółem lista liczy tylko 21 
nazwisk).

Na koniec informacja mówiąca 
co nieco o stabilności naszej sceny 
politycznej (niektórzy powiadają o jej 
zabetonowaniu) czyli dane o ilości na li-
stach kandydatów radnych oraz posłów 
i  senatorów z ubiegłej i poprzednich ka-
dencji. Najwięcej jest ich na listach PiS 

Wyborczy pretendenci
dok ze str. 1 (13), drugie miejsce pod tym względem 

dzierży PSL a trzecie PO.
Jeśli natomiast ktoś jest ciekawy 

jakie szanse dają poszczególnym ugru-
powaniom sondaże opinii publicznej 
to najlepszym miejscem jest kalkula-
torpolityczny.pl na którym znajdziemy 
wyniki różnych pracowni badania opinii 
przełożone również na liczbę mandatów 
w Sejmie i Senacie, zarówno w skali 
kraju jak i poszczególnych okręgów 
wyborczych. 12 września według róż-
nych badań w okręgu nr 6 PiS mógł 
liczyć na 7-8 mandatów, PO na 4-6 
mandatów, SLD na 1-2 i PSL również 
na 1-2 mandaty. 

R. Nowosadzki

Oświetlenie jest włączane w Łęcz-
nej nawet w słoneczne przedpołudnie. 
Dlaczego?

Zdenerwowani mieszkańcy dzwonią 
do posterunku energetycznego. – Kto za 
to będzie płacił? Dlaczego świecicie na 
darmo? – pytają. – Przeprowadzamy 
rutynowy przegląd oświetlenia – słyszą 
w odpowiedzi.

Światło dla Łęcznej dostarcza PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Teren. 
- Kontrole oświetlenia drogowego odby-
wają się raz w miesiącu w porze nocnej, 
kiedy źródła światła działają. Stwierdzone 
uszkodzenia w miarę możliwości usuwane 
są niezwłocznie – mówi nam Dorota Szko-
dziak, kierownik biura komunikacji PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

I dodaje: - Nie zawsze jest to możliwe 
z uwagi na zaparkowane samochody, które 
blokują i uniemożliwiają dojazd odpowied-
nim sprzętem do poszczególnych latarni. 
Zdarza się, że praca o tej porze wywołuje 
niezadowolenie mieszkańców, którzy twier-
dzą, że zakłóca się im sen. Wtedy musimy 
naprawiać oświetlenie w dzień.

Jednak – jak mówi Dariusz Kowal-
ski, zastępca burmistrza Łęcznej – w 
naszym mieście jest inaczej. – Kiedy 
negocjowaliśmy umowę, PGE zażądało 
ogromnych pieniędzy za wykonywanie 
prac w nocy, dlatego ich pracownicy 
przegląd oświetlenia wykonują w dzień 
– tłumaczy Kowalski. Podczas takich 
kontroli włączane są latarnie na całym 
osiedlu, na którym pracownicy PGE 
sprawdzają latarnie. 

Zastępca burmistrza przyznał, że 
oświetlenie miasta jest od lat bolączką 
dla gminy. – Słupy i linie oświetleniowe 
należą do PGE, a zamontowane na nich 
oprawy oświetleniowe są własnością 
gminy. Jesteśmy pod tym względem  
ewenementem w całym województwie 
lubelskim – mówi Kowalski.

- Musimy to uporządkować, wykupić 
całość od PGE. Wtedy przegląd oświe-
tlenia wykonamy we własnym zakresie, 
dzięki czemu unikniemy płacenia rachun-
ków za niepotrzebne włączanie światła w 
dzień – dodaje.

Kamil Kulig

Latarnie 
świecą w dzień

Dziecko przez długi czas nie może 
wyciągnąć nogi ze szczeliny, która 
utkwiła tam w czasie zabawy – tak 
skończyła się jazda na rolkach po 
łęczyńskim skateparku.  

– Dziewczynka najadła się strachu, 
ale na szczęście ktoś pomógł i nic się jej 
nie stało – relacjonuje  czytelnik „Po-
jezierza”, który do skateparku chodzi 
z wnuczką. Na początku wakacji za-
uważył, że betonowo-stalowe elementy 
składające się na jeden z podjazdów 
ktoś rozłączył tworząc kilkunastocen-
tymetrowe szczeliny. 

Choć jazda stała się niebezpieczna, 
nikt przez dwa miesiące nie poprawił 
podjazdu. - Inspekcja Nadzoru Budow-
lanego kontroluje skatepark raz do roku 
na wiosnę, wraz z placami zabaw, bo 
jako taki plac traktowany jest skatepark 
– informuje Dariusz Kowalski, zastępca 
burmistrza Łęcznej.

Problem redakcji „Pojezierza” 
zgłosił zniecierpliwiony mężczyzna, 
który prosi o anonimowość. Na 
miejscu zauważamy, że stan jednego 
z podjazdów w skateparku rzeczywi-
ście pozostawia dużo do życzenia. 
Konkretnie chodziło o tzw. fun box, 
składający się z sześciu połączonych 
podjazdów. 

Cztery elementy zostały rozłączo-
ne, przez co podczas jazdy można było 
wpaść w szczeliny, które znajdowały 
się nie tylko po bokach, ale też w górnej 
części podjazdu. To nie wszystko, bo jak 
relacjonuje matka, której syn lubi bawić 
się w skateparku, dzieci wjeżdżając na 
rowerze czy wrotkach na fun box cza-
sem potykają się o wystającą w dolnej 
części podjazdu płytkę.   

O tym, że zabawa w skateparku 
stała się niebezpieczna mówimy za-
stępcy burmistrza Łęcznej. – To nie 
pierwszy raz, użytkownicy toru specjal-

nie rozłączają konstrukcję, żeby jazda 
była bardziej ekstremalna – wyjaśnia 
Kowalski.

Zastępca burmistrza niezwłocz-
nie po naszej interwencji chwycił za 
telefon. – Jedźcie to jak najszybciej 
poprawić, bo ktoś tam sobie w końcu 
nogę złamie – mówił do słuchawki. 
Jeszcze tego samego dnia elementy 
konstrukcji zostały przywrócone na 
swoje miejsce. 

Jednak dalej pozostał problem 
odstającej płytki. – To też zostanie 
usunięte – zapewniał Kowalski, ale 

kiedy zamykaliśmy to wydanie gazety 
sytuacja nie uległa poprawie. 

Na skateparku jest niebezpiecznie 
nie tylko przez stan podjazdu. – Pod 
niektórymi konstrukcjami można się 
schować, jest dach nad głową, dlatego 
młodzież zbiera się tam i pije alkohol, 
potem pozostawia śmieci, szczególnie 
dużo rozbitego szkła – informuje czy-
telnik „Pojezierza”.

- To prawda, trudno opanować 
to miejsce. Raz, a czasami dwa razy 
w tygodniu pracownicy interwencyjni 
sprzątają teren – zapewnia Kowalski. 
Mieszkańcy Łęcznej uważają jednak, 
że nie jest to wystarczające. – Sam 
zbieram nieraz śmieci, żeby wnuczka 
mogła się bawić, ale w pojedynkę 
trudno to ogarnąć – mówi nasz miesz-
kaniec Łęcznej  

Skatepark powstał w 2005 roku, 
wybudowany za pieniądze sponsora. 
Zarządcą jest urząd gminy w Łęcznej. 

Kamil Kulig
ps. Być może jakimś rozwiąza-

niem byłaby wzmożona ilość patroli 
straży miejskiej i policji w okolicach 
skateparku, zwłaszcza w godzinach 
wieczornych, by ograniczyć spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym, jakim 
niewątpliwie jest skatepark. 

Skatepark bezpieczniejszy 
po interwencji „Pojezierza”

Utonął wędkarz
62-letni wędkarz z Włodawy utonął 

w niedzielę 28 sierpnia. Rodzina zaalar-
mowała strażaków w niedzielę wieczo-
rem, kiedy okazało się, że mężczyzna 
nie wrócił na noc do domu. Nad brze-
giem rzeki znaleziono jego ubranie. 
Strażacy i nurkowie w asyście policji 
przeszukiwali Bug do poniedziałku 
w południe, kiedy to znaleziono ciało 
topielca.  Przyczyną śmierci wędkarza 
było utonięcie. 
Tragiczny wypadek w Rogóźnie 

Łęczyńscy policjanci wyjaśniają 
okoliczności wypadku drogowego 
do którego doszło 1 września w 
miejscowości Rogoźno, gm. Ludwin. 
Kierujący samochodem osobowym 
marki Seat Ibiza 23 – letni mieszkaniec 
gm. Ludwin potrącił 61 – letniego 
pieszego. Przybyły na miejsce lekarz 
pogotowia ratunkowego stwierdził 
zgon mężczyzny. Kierujący w chwili 
zdarzenia był trzeźwy. 

 Do zdarzenia doszło o godz. 20.25. 
Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący samochodem oso-
bowym marki Seat Ibiza chcąc ominąć 
pieszego, stojącego na prawym pasie 
drogi zjechał na lewy pas i potrącił 
wychodzącego z bocznej dróżki, prze-
chodzącego przez jezdnię 61 – letniego 
mężczyznę. 

 Policjanci apelują o ostrożność. 
Pamiętajmy im bardziej będą widoczni 
na drodze piesi i rowerzyści, tym będą 
bardziej bezpieczni. Po zmierzchu 
warto zadbać o umieszczenie na swoich 
ubraniach elementów odblaskowych. 
Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży 
ale również dorosłych. 

 W związku ze zbliżającym się 
okresem jesiennym zadbajmy o to aby 
pojazdy rolnicze, którymi wyjeżdżamy 
na dogi były sprawne. Nieoświetlone 
przyczepy ciągników rolniczych rów-
nież mogą być przyczyną wypadków 
bądź kolizji.
Bezpieczna droga do szkoły

Łęczyńscy policjanci rozpoczęli 
spotkania w szkołach z najmłodszymi 
uczestnikami ruchu drogowego. 6 
września odwiedzili SP nr 4 w Ze-
spole Szkół Nr 2 w Łęcznej przy 
ul. Jaśminowej. Cel jaki przyświeca 
spotkaniom to nauka bezpiecznego 
poruszania się po drodze i zwiększenie 
bezpieczeństwa najmłodszych w okoli-
cach szkół. Podobnie jak poprzednio w 
tegorocznych spotkaniach policjantom 
pomaga znana postać ,,SpongeBoba”.

 Funkcjonariusze opowiadali 
dzieciom o zasadach bezpieczeństwa 
podczas poruszania się po drodze i 
omawiali zagrożenia wynikające z 
ich nieprzestrzegania. Ponadto przy-
pomniano dzieciom w jaki sposób się 
zachować gdy zaczepi nas obca osoba, 
a także jak zareagować gdy na drodze 
pojawi się agresywny pies.

 Po teorii rozpocz ęła się praktyka. 
Podczas wspólnej wycieczki dzieci na-
uczyły się jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię oraz jak rozpoznawać 
znaki drogowe i się do nich stosować.
Śmierć motocyklistów

Dwaj 19-letni uczniowie łęczyń-
skich szkół zginęli 5 września wieczo-
rem w wypadku, do którego doszło w 
miejscowości Krasne gm. Uścimów. 
Do wypadku doszło około godz. 19:30 
w miejscowości Krasne. Wstępne 
ustalenia wskazują, że kierujący mo-
tocyklem kawasaki stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał na prawe po-
bocze i uderzył w przydrożne drzewo. 
Siła uderzenia odrzuciła motocykl na 
ogrodzenie pobliskiej posesji. Żaden 
z jadących motocyklem mężczyzn 
nie przeżył wypadku: jeden zginął 
na miejscu zdarzenia, drugi zmarł po 
przewiezieniu do szpitala.

Pijany sprawcą wypadku
 W sobot ę 10 września wieczorem, 

w Jaszczowie, pijany kierowca potrącił 
kobietę. 36-letni kierowca holował swo-
im fordem samochód renault, w którym 
za kierownicą siedział jego kolega. Wy-
padek miał miejsce około godziny 19, a 
ofiarą była 67-letnia kobieta, która stała 
na poboczu z rowerem. Ranna kobieta 
trafiła do szpitala z obrażeniami głowy.

 Oba pojazdy zatrzymały się do-
piero po przejechaniu jeszcze około 
300 metrów od miejsca wypadku. Obaj 
kierowcy byli pijani, prowadzący forda 
miał 2 promile alkoholu w organizmie, 
a jego holowany kolega z renaulta po-
nad 3,5 promila. Do tego 36-latek miał 
zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, 
a jego auto nie miało ważnych badań 
technicznych. 
Zaginął Wiesław Sz.

Policjanci z Łęcznej poszukują 
Wiesława Sz., 79 – letniego mieszkańca 
Lublina, który 11 września br. około godz-
iny 17 wyszedł z domku letniskowego w 
Rogóźnie w gm. Ludwin i zaginął. 

Wiesław Szyszkowski ma 79 lat, 
ok. 165 cm wzrostu, jest średniej bu-
dowy ciała, włosy krótkie siwe, oczy 
jasne. W dniu zaginięcia ubrany był w 
spodnie koloru zielonego do kolan, buty 
typu wojskowego kolor khaki, koszula z 
długim rękawem koloru granatowego w 
kratkę, podkoszulek koloru białego, czap-
ka z daszkiem koloru czerwonego ,,Euro 
2012”, okulary w oprawie rogowej. 

ps. Poszukiwanego odnalezi-
ono w okolicach Włodawy, dzięki 
mężczyźnie, który zadzwonił na policję 
i powiedział, że między Włodawą a 
miejscowością Wyryki, na środku jezdni 
stoi mężczyzna, który nie wie jak się 
nazywa. 79-latek został przewieziony 
do komendy policji we Włodawie, gdzie 
ustalono, że zgłoszono jego zaginięcie i 
jest poszukiwany przez komendę policji 
w Łęcznej. Rodzina,  zabrała go całego 
i zdrowego do domu.
Kosztowny napis

 27 – letni mieszkaniec  Łęcznej po 
krótkim pościgu został zatrzymany przez 
policjantów po tym jak malował sprayem 
ścianę centrum handlowego w Łęcznej. W 
chwili zdarzenia był pijany. Miał ponad 
2.20 promila alkoholu w organizmie.  

 W piątek 9 września kilka minut po 
północy policjanci otrzymali informację, 
że mężczyzna sprayem maluje ścianę 
budynku jednego ze sklepów w Łęcznej. 
Natychmiast w miejsce zdarzenia zostali 
skierowani policjanci. Funkcjonariusze 
zauważyli uciekającego mężczyznę, któ-
ry odrzuca jakiś przedmiot w zarośla. Jak 
się okazało była to puszka ze sprayem. 
Po chwili sprawca tego zdarzenia był już 
w rękach policjantów. 

Napis na budynku miał około 2,5 
metra długości i 60 cm wysokości. 12 
września przedstawiciel centrum handlo-
wego złożył stosowne zawiadomienie o 
przestępstwie. Wartość naprawy uszko-
dzonej elewacji budynku oszacował na 
700 zł. Wkrótce 27-latek usłyszy zarzut 
zniszczenia mienia, za co zgodnie z obo-
wiązującym prawem grozi kara nawet do 
5 lat pozbawienia wolności.
Pożar w suszarni chmielu

12 września w miejscowości Sto-
czek gm. Spiczyn po godz. 23 wybuchł 
pożar w suszarni chmielu. Wstępna 
przyczyna pożaru to wada procesu 
technologicznego. Wykluczono udział 
osób trzecich. Właściciel suszarni 
wycenił straty na kwotę 100 tysięcy 
zł. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 
Obecnie policjanci wykonują czynności 
zmierzające do ustalenia wszelkich 
okoliczności tego zdarzenia. Ze wstęp-
nych ustaleń dowodzących akcją gaśni-
czą wynika, że przyczyną pożaru był 
uszkodzony palnik pieca gazowego.

opr. RN

W internecie pojawiły się infor-
macje, jakoby w Szpitalu Powiatowym 
w Łęcznej występowały przypadki 
przyjmowania korzyści materialnych 
przez pracowników szpitala. O ko-
mentarz w tej sprawie zwróciliśmy się 
do Krzysztofa Bojarskiego, zastępcy 
dyrektora szpitala. 

Nie jest to dla nas komfortowa sy-
tuacja, tym bardziej, że każdy pracownik 
przyjmowany do naszej placówki jest od 
razu informowany, że w tym szpitalu nie 
toleruje się pracy pod wpływem alkoholu 
i nie ma tu miejsca dla osób chcących 
osiągać dodatkowe korzyści materialne 
od osób, które trafiają do szpitala po to 
by się leczyć.

Były przypadki zwolnień pracowni-
ków nadużywających alkoholu, jednak 
nie mieliśmy dotąd żadnych sygnałów, że 
w łęczyńskim szpitalu ktoś bierze łapówki 
za opiekę nad chorymi. Ponieważ jednak w 
szpitalu pracuje trzysta osób i zawsze ktoś 
może ulec pokusie, to postanowiliśmy nie 
lekceważyć nawet tak mało wiarygodnego 
źródła jak anonimowy wpis na interneto-
wym forum i skierowaliśmy zawiadomie-
nie do organów ścigania o możliwości 
popełnienia przestępstwa, jako źródło 
podając właśnie internetowe enuncjacje. 
O ile mi wiadomo policja w tej sprawie 
prowadzi odpowiednie czynności.

W tej chwili mogę tylko tyle powie-
dzieć i mieć nadzieję, że sprawa zostanie 
dogłębnie wyjaśniona, a ewentualni 
winni łapownictwa lub pomówienia o 
nie, zostaną ukarani.

R. Nowosadzki

Biorą łapówki?
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Z okazji otwarcia kompleksu bo-
isk sportowych „Moje Boisko ORLIK 
2012” przy Zespole Szkół w Puchaczo-
wie, rozegrany został mecz piłki nożnej 
o puchar Wójta gminy Puchaczów. 

W piłkarskie szranki stanęła drużyna 
gospodarzy gmina Puchaczów i na jej 
zaproszenie drużyna powiatu łęczyńskie-
go. Historyczne bo pierwsze oficjalne 
kopnięcie piłki stało się udziałem wójta 
gminy Puchaczów Adama Grzesiuka, 
który rozpoczął mecz. 

Pierwszą bramkę strzelił piłkarz 
gości. Gospodarze dążyli do jak najszyb-
szego wyrównania. Jednak bramkarz i 
obrona drużyny powiatu łęczyńskiego 
spisywały się bez zarzutu. Kolejna bramka 
padła również dla gości. Gdy wydawało 
się, że zespół powiatu łęczyńskiego bę-
dzie kontrolował przebieg meczu i strzeli 
kolejną bramkę, gospodarze wreszcie 
mogli się cieszyć z pierwszej bramki. 
Padła ona po niefortunnym kopnięciu 
piłki przez jednego z zawodników gości, 
więc była to bramka samobójcza. Wynik 
do przerwy 2:1 dla powiatu łęczyńskiego 
dawał nadzieję na zwycięstwo zarówno 
jednym jak i drugim. W drugiej połowie, 
licznie zgromadzona widownia obej-
rzała pięć bramek. Trzy z nich strzelili 
piłkarze powiatu łęczyńskiego, dwie 
gminy Puchaczów. Ostatecznie drużyna 
powiatu łęczyńskiego w składzie której 

oprócz pracowników starostwa znaleźli 
się uczniowie Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej wygrała mecz 5:3.

Wynik nie jest jednak najważniejszy, 
duże brawa należą się wszystkim tym 
którzy pojawili się na boisku a szczególnie 
osobom, które na co dzień nie mają do 
czynienia ze sportem. Warto podkreślić, 
że mecz przebiegał w miłej atmosferze, 
piłkarze grali z dużym zaangażowaniem, 
jednocześnie szanując przeciwnika dzięki 
czemu nikt nie odniósł kontuzji. Orga-
nizatorzy meczu jak i całej uroczystości 
wkładając w wydarzenie wiele pracy  
spisali się na przysłowiową szóstkę. 

Gmina Puchaczów: Michał Franczak, 
Rafał Onyszko, Daniel Włodarczyk, Ma-
rek Grzesiak, Mariusz Stadnik, Mariusz 
Brzozowiec, Andrzej Wójcik, Kamil Ro-
czon, Piotr Majewski, Maciej Kucybała

Powiat łęczyński: Sławomir Dejnek, 
Mariusz Łagodziński, Marek Kowalik, 
Paweł Banaszkiewicz, Marcin Kędzierski, 
Adrian Tarczyluk, Adam Osiecki, Jacek 
Sowa, Paweł Grochowski, Paweł Czubac-
ki, Robert Kasprzak, Krzysztof Budka

Bramki dla gminy Puchaczów: jeden 
gol samobójczy, Kamil Roczon, Maciej 
Kucybała. Powiat łęczyński: Marcin 
Kędzierski (2), Paweł Banaszkiewicz, 
Adrian Tarczyluk.

Sędzia: Lech Kowalski, sędzia tech-
niczny: Daniel Onyszko.                  redil

Na kortach w Świdniku rozegrane 
zostały mistrzostwa województwa w 
tenisie ziemnym w kategorii kadetek.

Rewelacyjnie spisały się dwie te-
nisistki GKS Górnik Łęczna. W grze 
podwójnej nasza para Andżelika Rembisz 
i Magdalena Czahajda wygrały finał debla, 
zdobywając mistrzostwo województwa. 
W grze pojedynczej też zdobyły medale. 
Pierwsza z nich została wicemistrzynią 
województwa, zaś jej koleżanka klubowa 
wywalczyła brązowy medal. Półfinał mi-
strzostw był pojedynkiem bratobójczym, 
w którym Andżelika Rembisz odniosła 
zwycięstwo nad Magdaleną Czahajdą. 

Nasi tenisiści mają za sobą start w re-
gionalnych turniejach. W Zamościu Michał 
Baryła zajął drugie miejsce w grze deblowej, 
zaś w pojedynczej był trzeci. W  Świdniku 
Anis Lenartowicz był drugi w grze deblo-
wej zaś indywidualnie wywalczył trzecie 
miejsce. Również trzecie miejsce w grze 
podwójnej wywalczyła para Kacper Wójcik, 
Kacper Wronka. Jak widzimy praca naszych 
trenerów z zawodnikami i zawodniczkami 
górniczego klubu przynosi doskonałe rezul-
taty.                                                 MŁ

W niemieckiej Norymberdze odbyła 
się eliminacja mistrzostw świata. Dla 
zespołu motocyklistów Bogdanka PTR 
Honda ten start przeszedł do historii. Po 
raz pierwszy w historii reprezentant pol-
skiej drużyny stanął na podium eliminacji 
mistrzostw świata. Dokonał tego jeżdżący 
w barwach Bogdanki Anglik James Elli-
son, który zajął drugie miejsce dając się 
wyprzedzić tylko liderowi klasyfikacji 
Chezowi Davisowi.

redil

Z okazji Dożynek Gminnych po raz 
kolejny odbyły się zawody strzeleckie o 
puchar Wójta Gminy Puchaczów, na tere-
nie strzelnicy w Wólce Cycowskiej. Orga-
nizatorem było Koło Ligii Obrony Kraju 
w Cycowie. W strzelaniu uczestniczyło 50 
osób, od dzieci po starsze osoby. 

Najlepsi uczestnicy wystrzela-
li następujące miejsca w kategoriach: 

Pierwszy mecz na Orliku

Drugie miejsce 
zawodnika Bogdanki

Dzieci: I miejsce - Natalia Mazurkie-
wicz; II miejsce - Michał Hucz; III miej-
sce - grabowska Katarzyna. Młodzież: 
I miejsce - Romanek Kamil; II miej-
sce - Wójtowicz Sebastian;  III 
miejsce - Korcz Michał. Dorośli: 
I miejsce - Janiuk Mariusz; II miejsce - Świeca 
Łukasz, III miejsce - Mazurkiewicz Tadeusz.

Mariusz Brzozowiec

Rywalizowali strzelcy

Mistrzynie 
województwa Stracili pozycję lidera

„Będziemy działać na rzecz 
promowania postaw traktujących 
środowisko naturalne jako dobro 
ogólnonarodowe” – czytamy w pro-
gramie PSL.  a zielone logo partii wisi 
na drzewie przybite pinezkami.  

Koło kościoła w Rógóźnie i w Lu-
dwinie na drzewach znaleźliśmy plakaty 
z wizerunkiem Mariana Starownika, 
kandydata PSL w wyborach do sejmu 
(obecnie jest posłem, do 
sejmu wszedł po śmierci 
Edwarda Wojtasa w kata-
strofie smoleńskiej). 

Plakaty te są dobrze 
widoczne dla kierowców, 
których na tej trasie jest 
wielu, bo droga prowadzi 
nad jeziora pojezierza łę-
czyńsko-włodawskiego. 

W rozmowach z „Po-
jezierzem” dendrolog  prof. 
Damian Fijałkowski mó-
wił, że pinezka okalecza 
drzewo: - Po wbiciu pinez-
ki może dojść do zmiany 
odporności tkanki, którą 
zaczynają atakować grzyby i roztocza, 
powodujące zakażenie pnia.

Wolontariusze PSL oplakatowali 
także drzewa w Łęcznej, używając folii 
streczowej. – Straszny problem mieli-
śmy z tą partią, zgłosiliśmy to sztabowi i 
plakaty zostały zdjęte – informuje Paweł 
Bakiera, komendant straży miejskiej w 
Łęcznej. 

I dodaje: - Za oblepianie drzew 
plakatami grozi mandat w wysokości od 

20 do 500 zł, a w wypadku skierowania 
sprawy do sądu kara może być dziesięć 
razy wyższa. 

13 września dzwonimy do zarzą-
du wojewódzkiego PSL i mówimy o 
plakatach na drzewach w Rogóźnie 
i Ludwinie.  – To niemożliwe, panie 
redaktorze… - początkowo odpowiada 
Tomasz Szołtek dyrektor biura zarządu 
wojewódzkiego PSL Lublinie. 

Ale kiedy słyszy, że przed chwilą 
zrobiliśmy zdjęcie takiego plakatu, 
mówi: - Coś strasznego! Uczulali-
śmy komitety, żeby nie rozwieszać 
wizerunków kandydatów na drze-
wach. A w tym wypadku jeszcze 
użyli pinezek… to jest już całkiem 
niedopuszczalne. 

- Jeszcze dzisiaj zostaną zdjęte 
– zapewniał Szołtek. Sprawdziliśmy: 
plakaty PSL rzeczywiście zniknęły z 

drzew tego samego dnia, w którym 
zgłosiliśmy problem.   

Spytaliśmy dyrektora biura zarządu 
wojewódzkiego PSL jak to możliwe, że 
partia podkreślająca swoją proekolo-
giczność niszczy drzewa. - Przyznam, 
że w tym roku mamy wyjątkowo dużo 
młodych wolontariuszy, którzy plaka-
tują pierwszy raz w życiu – tłumaczy 
Szołtek. 

Jednak to nie pierwszy raz, kiedy 
plakaty PSL wiszą na drzewach. Przed 
ubiegłorocznymi wyborami samorządo-

wymi „Gazeta Wyborcza 
Lublin” informowała o 
wizerunkach ludowców 
zawieszonych na drzewach 
na błoniach pod zamkiem 
w Lublinie. 

Wybory parlamen-
tarne odbędą się 9 paź-
dziernika. - Boję się, że 
problem tak naprawdę 
dopiero się zacznie, im 
bliżej wyborów, tym wię-
cej może być przypad-
ków plakatowania drzew. 
Na bieżąco kontrolujemy 
okolice – mówi komen-
dant Bakiera. 

Plakatów nie można wieszać nie tylko 
na drzewach. Zabronione jest plakatowa-
nie znaków drogowych i sygnalizatorów 
świetlnych,  a jeśli wizerunek kandydata 
wisi nad chodnikiem, musi być zawieszony 
na wysokości minimum 2, 20 m.  

Ile kosztuje kampania w Łęcznej? Za 1 
m kwadr. powierzchni reklamowej politycy 
płacą tutaj złotówkę za jeden dzień. Jeśli 
plakat jest dwustronny cena się podwaja.

Kamil Kulig

Jak PSL dba o przyrodę

Pięć bramek strzelonych i żadnej 
straconej to bilans gKS Bogdanka 
w dwóch przedostatnich kolejkach o 
mistrzostwo pierwszej ligi. Podopieczni 
trenera Piotra Rzepki najpierw po-
konali trzy do zera KS Polkowice, by 
tydzień później zwyciężyć dwa do zera 
gKS Katowice. Oba mecze zespół Bog-
danki rozegrał na swoim boisku. 

W pierwszym z wymienionych 
spotkań wszystkie trzy bramki strzelił 
Brazylijczyk Nildo. W drugim jedna 
bramka to gol samobójczy zaś druga to 
skutecznie wykonany rzut karny przez 
Nildo. Zwycięstwo nad górniczą drużyną 
z Katowic pozwoliło naszym dopisać 
kolejne trzy punkty, zaś szesnaście 
punktów zdobytych w ośmiu kolejkach 
wywindowało piłkarzy GKS Bogdanka 
na pozycję lidera. Tyle samo punktów 
ma druga w tabeli Zawisza Bydgoszcz 
i trzeci Piast Gliwice. Liderowania nie 
umniejsza, fakt, że na osiem meczów, 
sześć nasi piłkarze rozegrali w Łęcznej. 
Należy się cieszyć, że oprócz meczu z 
Ruchem Radzionków, zakończonego po-
rażką zero do dwóch i Dolcanem Ząbki, 
który zakończył się remisem zielono-
czarni potrafili w pełni wykorzystać atut 
własnego boiska.

Decydujące o układzie tabeli było 
jednak spotkanie z 14 września w któ-
rym to spotkali się w Bydgoszczy lider 
z wiceliderem I ligi. Mecz zapowiadał 
się ciekawie, bowiem gospodarze nie 
przegrali ośmiu kolejnych meczów ligo-
wych, nasi piłkarze mogli się pochwalić 
trzema zwycięstwami odniesionymi pod 
rząd. Początek spotkania był obiecujący 
bowiem nasi już w 14 min objęli pro-
wadzenie po strzale Wallace Benevente. 
Niestety cztery minuty później jeden z 
naszych zawodników dotknął piłki ręką w 
polu karnym, sędzia wskazał na jedenasty 
metr, a karnego w bramkę zamienił Paweł 

Zawistowski. W 37 min było już 2:1 dla 
Zawiszy po główce Jakuba Wójcickiego. 
Nasi piłkarze rzucili się do odrabiania 
strat, ale strzały Veljko Nikitovicia i Nildo 
nie zostały zamienione w bramki.

Po przerwie trener Rzepka wzmocnił 
atak Jackiem Kusiakiem i Tomasem Pesi-
rem. Łęcznianie zaatakowali, ale zamiast 
wyrównać, stracili kolejnego gola, który 
dla Zawiszy zdobył Adrian Błąd. Bramka 
nie podłamała piłkarzy GKS, którzy nawet 
w 81 min strzelili bramkę zawiszakom, 
niestety nie uznaną przez sędziego. W 
doliczonym czasie gry gola zdobył Nildo 
ale na remis nie starczyło już czasu. 

Bilans bramkowy GKS po 9 kolej-
kach to czternaście strzelonych i osiem 
straconych. Osiem  z nich strzelił Nildo, 
który prowadzi w klasyfikacji strzelców 
pierwszej ligi. 

W kolejnym meczu, w roli gospoda-
rza GKS Bogdanka podejmie na własnym 
boisku osiemnastego września o godzinie 
szesnastej Wisłę Płock. Dodatkowego 
smaczku spotkaniu nadaje, fakt, że pre-
zesem zespołu z Płocka jest były sternik 
zielono-czarnych Krzysztof Dmoszynski. 
Ponadto w Wiśle występuje Ricardinho 
oraz Eivinans Zagurskas, którzy w run-
dzie wiosennej poprzedniego sezonu 
bronili barw GKS Bogdanka.

Mariusz Łagodziński
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Ogłoszenia drobne

Pojezierze: Bogaty repertuar- od 
marszy żałobnych po piosenki elvisa 
Presleya i abby, pokazuje, że  orkie-
stra dęta nie ogranicza się tylko do 
górnictwa. Skąd taka różnorodność?

Roman Kurzępa: Programy two-
rzy samo życie. Życie narzuca pewien 
rytm pracy orkiestry, jest zapotrzebo-
wanie na utwory w różnych okolicz-
nościach, tych smutnych i wesołych. 
Gramy koncerty nie tylko związane z 
górnictwem, ale występujemy wszę-
dzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie. 
Jesteśmy jednak uzależnieni od zgody 
dyrekcji kopalni. Dyrekcja 
decyduje czy możemy po-
jechać tam, skąd otrzyma-
liśmy zaproszenie. 

Mamy przebogaty re-
pertuar na każdą uroczy-
stość i na każdą okazję. 
Są  to wspaniałe utwory, 
różne piosenki i wiązan-
ki. Na przykład utwory 
pogrzebowe i kościelne 
jako oprawa mszy świętej. 
Emeryci „wykruszają się„ 
z kapeli, teraz jej trzonem 
jest młodzież, która na-
daje świeżość utworom i 
orkiestrze. Jest to młodzież rodzima, 
studiująca, absolwenci Technikum 
Górniczego.

P: Czy uważa pan, że uczestnic-
two w wydarzeniach nie związanych 
z zawodem górniczym sprzyja rozwo-
jowi kapeli?

RK: Na pewno, ponieważ spotyka 
się różnych ludzi, różnego zawodu i 
pokroju. W naszej orkiestrze jest duży 
przedział wiekowy, co wzmaga wzajem-
ny szacunek. Młodzi uczniowie, który 

mają 11-12 lat mogą dużo się nauczyć. 
Najstarszy członek ma 72 lata, spotyka 
ludzi, których normalnie nigdy nie 
mógłby poznać. Gdy Bogdanka wcho-
dziła na giełdę papierów wartościowych 
robił furorę, grając na czynelach. 

P: Jakiego rodzaju są to wydarze-
nia, uroczystości?

RK: Ostatnio występowaliśmy na 
uroczystości „Turystyczne Perły Lubelsz-
czyzny”, która odbywała się równocześnie  
z „Carnavalem Sztuk-Mistrzów”.  Byli 
tam sztukmistrzowie, którzy chodzili po 
linach na wysokości 10-15 metrów nad 

ziemią na Krakowskim Przedmieściu. Po-
wiem tak: jeździmy na różne wydarzenia: 
dożynki,  rajdy żużlowe, koncerty w War-
szawie. Występujemy w regionie, w całej 
Polsce i nie tylko. W 2008 roku byliśmy 
na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
Wojskowych w Sumi na Ukrainie. Jest 
to międzynarodowy festiwal, wspaniałe 
widowisko. Miłe przyjęcie i atmosfera 
festiwalu pozostawiły niezapomniane 
wspomnienia. Z każdego koncertu zostają 
unikatowe wrażenia. W każdym miesiącu 

są uroczystości, w których uczestniczy 
orkiestra. Reprezentujemy region powia-
tu łęczyńskiego. Koncertujemy z okazji 
nadania,  poświęcenia sztandaru, oddania 
ronda do użytku publicznego. 

P: Czy orkiestra gra z okazji 
świąt państwowych?

RK: Jak najbardziej, gramy  z 
okazji 11 listopada czy 1 maja. Na 
każdą okazję jest przygotowany inny 
program koncertu. Próby są po to, by 
podnieść kwalifikacje, aby każdy utwór 
był jak najlepiej opracowany. Wiadomo, 
że muzyka idzie na zewnątrz, więc 

renoma orkiestry musi być 
na wysokim poziomie, o to 
trzeba dbać.

P: Czy kapela ma 
szansę porównywać swoje 
umiejętności z innymi or-
kiestrami? Jest to akcent 
środowiskowy, w którym 
można się  zaprezentować 
i wymienić doświadczenia-
mi z innymi. 

RK: Jeździmy do Za-
mościa i Parczewa na Spo-
tkania Orkiestr Dętych. Nie 
ma festiwali orkiestr zakła-
dowych. Jeśli dostajemy 

zaproszenie, reprezentujemy kopalnię, 
jesteśmy jej wizytówką. Jedziemy tam 
gdzie reklama  coś daje, idzie w świat. 

Jesteśmy znani w województwie. 
W Zielonce graliśmy koncert z okazji 
IX Festiwalu Misyjnego “Bóg mnie 
kocha”. Było tam 15 misjonarzy z 
Indii  i Afryki, którzy przekazali  
relację o nim do swoich krajów. 
Występ był również nagrywany przez 
telewizję. 

Rozmawiała Anna Nowicka

Drugie oblicze Orkiestry górniczej
Rozmowa z Romanem Kurzępą, kapelmistrzem Orkiestry górniczej LW „Bogdanka” S.a.

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Sprzedam działki: 2 po 20ar, 1-51ar 
w Witaniowie, 2,5 km od Łęcznej nad 
Wieprzem. 8tys./ar do negocjacji. Tel: 
504-904-302.
Kupię maszynę do szycia Łucznik wa-
lizkową. Tel: 696-365-551.
Sprzedam działkę budowlaną 17ar ul. 
Ogrodowa w Łęcznej (Oś. Słoneczko), szer. 
25m, cena 180tys. Tel: 513-156-747.
Kupię ziemię rolną w okolicy Łęcznej. 
Tel: 81 75 20 937.
Sprzedam  opla corsę, 1 rejestracja 
2004r, 5d, 1,0 l benzyna, opony zimowe, 
alarm, blok. biegów, wsp. kierow. itp 
,cena 12.100 zł, tel. 602 406 545.
Mieszkanie spółdzielcze 53m2 w Cy-
cowie, parter tanio odstapię. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 603-590-303.
Wynajmę lokal 200m2( w podpiwnicze-
niu) ul. Braci Wójcickich. Łęczna.Cena 
15zł./m2. Tel: 604-665-071.
Sprzedam ziemniaki żółte. Cena 60zł./

m2 z dowozem. Tel: 503-314-828.
Sprzedam działkę budowlaną w Starej 
Wsi koło Łęcznej  0,26h w atrakcyjnej 
cenie . Tel: 723-139-051.
Układanie psów z dojazdem do klienta. 
Tel: 723-139-051.
Sprzedam ziemniaki żółte. Cena 60zł./
m2 z dowozem. Tel: 504-262-971.
Sprzedam mieszkanie M3, 42m2 z dział-
ką w Łysołajach. Cena do uzgodnienia. 
Tel: 605-731-097
Sprzedam działkę budowlaną 0,96h 
przeznaczoną pod zabudowę. Łęczna.
Cena do uzgodnienia. Tel: 81 752-19-86; 
507-086-044
Młode małżeństwo poszukuje kawalerki do 
wynajęcia w Łęcznej. Tel: 724-521-277
Sprzedam działkę w Brzezinach 36ar, 
wszystkie media, pełna dokumentacja, 
do podzielenia. Cena 3.300zł./ar. Tel: 
510-630-266; 509-573-088.
Sprzedam garaż na ul.Wojska Polskiego w 
Łęcznej. Cena 45tys. Tel: 609-412-268.
Sprzedam mitsubishi carisma 1,8 GDI, Ele-
gance; 12.500zł. 2000r. Tel: 609-412-268
Sprzedam mieszkanie M3, 37,5m2, własno-

ściowe, bezczynszowe, Łęczna Podzamcze. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 661-759-681.
Sprzedam łąkę 27ar położoną w atrak-
cyjnym miejscu nad Wieprzem. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 660-875-019.
Sprzedam działkę budowlaną 27ar w 
Jaszczowie, wszystkie media. Cena 
2.200zł./ar. Tel: 608-857-391.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1h 
55ar, Kol. Ludwin, 4 km od Łęcznej, 
uzbrojona w tym: woda, gaz, prąd, ka-
nalizacja przy oświetlonej ulicy. Cena 2 
tys.zł./ar. Tel: 609-617-415.
Sprzedam siedlisko w Witaniowie 
przy lesie, 1h 57ar, (dom drewniany, 
bud. gosp.) Cena 150tys.zł. Tel: 609-
617-415.
Sprzedam gabinet kosmetyczny w 
Łęcznej z pełnym wyposażeniem. Tel: 
600-173-486.
Wynajmę pokój dla pracującego męż-
czyzny w domku jednorodzinnym w 
Łęcznej. Tel: 669-891-232.
Ogłoszenie firmowe:
Włochy! Przewóz osób i paczek 
Tel: 48 553 73 01 02.

Męskie portfele i damskie torebki 
pełne są dzisiaj nie pieniędzy ale głów-
nie różnego rodzaju dokumentów 
bez których trudno normalnie funk-
cjonować. Nosimy przy sobie dowód 
osobisty lub paszport, prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny samochodu i 
różnego rodzaju karty płatnicze oraz 
debetowe. Kradzież lub zagubienie 
każdego z tych dokumentów może 
przysporzyć nam wiele problemów. 

Jak twierdzi policja dziennie notuje 
się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia 
się cudzym lub podrobionym dokumen-
tem, m.in. w celu wyłudzenia pożyczki, 
wynajęcia mieszkania albo pokoju 
hotelowego w celu unikania opłat lub 
kradzieży wyposażenia, kradzieży 
wypożyczonego samochodu, a także 
zakładania fikcyjnych firm służących 
później do wyłudzania kredytów czy 
nieprawnego zwrotu podatku VAT.

Dlatego też Związek Banków 
Polskich przy wsparciu Policji prowa-
dzi Kampanię Informacyjną Systemu 
Dokumenty Zastrzeżone. Celem kam-
panii jest poszerzenie ogólnej wiedzy o 
potrzebie zastrzegania w bankach utra-
conych dokumentów tożsamości przez 
każdą osobę, której takowa sytuacja się 
przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało 
się to w wyniku zgubienia czy kradzie-
ży. Zastrzegać utracone dokumenty 

powinniśmy wszyscy - niezależnie 
od tego, czy jesteśmy już klientami 
jakiegoś banku, czy też nigdy z usług 
bankowych nie korzystaliśmy.

Co robić w przypadku utraty doku-
mentów? Po pierwsze należy je natych-
miast zastrzec w Systemie DOKUMEN-
TY ZASTRZEŻONE. Ponadto powinno 
się powiadomić Policję (jeżeli utrata 
nastąpiła w wyniku kradzieży) oraz 
zawiadomić najbliższy organ gminy lub 
placówkę konsularną i wyrobić nowy 
dokument. Gdzie zastrzegać? Można 
to zrobić w dowolnej placówce swojego 
banku, a jeżeli ktoś nie ma rachunku 
bankowego, powinien udać się do banku 
przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od 
swoich klientów (aktualna lista znaj-
duje się na stronie internetowej www.
dokumentyzastrzezone.pl). Wystarczy 
dokonać zastrzeżenia w jednym oddzia-
le, aby dane automatycznie przekazano 
do każdego banku, firmy i instytucji 
korzystającej z Systemu DZ. Dane o 
zastrzeżeniach trafiają do banków, ale 
są dostępne także dla innych podmio-
tów. Są to m.in.: operatorzy telefonii 
komórkowych, Poczta Polska, pośred-
nicy finansowi, agencje rozliczeniowe, 
firmy leasingowe, notariusze, firmy 
ochroniarskie, wypożyczalnie, hotele 
czy agencje pośrednictwa sprzedaży i 
wynajmu nieruchomości.             (nor)

Zastrzeż zaginione dokumenty

Łęczna  zwyciężyła w głosowaniu 
radiosłuchaczy Radia Lublin na najpięk-
niejszą miejscowość naszego regionu. 
Końcowy wynik plebiscytu poznamy 
po zsumowaniu głosów słuchaczy radia 
oraz czytelników Kuriera Lubelskiego.

Przez całe lato, w czwartkowej 
audycji „Radio - Kurier na deptaku”, 
przedstawiano atrakcyjne miejscowo-
ści Lubelszczyzny. Słuchacze mieli 
dokonać wyboru tych najciekawszych 
i najpiękniejszych. Do wyboru były 
następujące miejscowości: Biłgoraj, 
Hrubieszów, Janowiec, Janów Podlaski, 
Łęczna, Włodawa, Wojciechów, Wojsła-
wice i Zwierzyniec. Plebiscyt trwał od 
7 lipca do 11 września 2011 r.

W głosowaniu radiosłuchaczy 
przez kilka tygodni prowadził Zwie-
rzyniec, ale ostatecznie zakończył 

rywalizację na drugim miejscu z 401 
głosami. Perłę Roztocza pokonała sto-
lica Pojezierza Łęczyńskiego uzyskując 
416 głosów. Na trzecim miejscu znalazł 
się Wojciechów z 146 głosami. Kolejne 
miejsca zajęły: Wojsławice, Janowiec, 
Hrubieszów, Biłgoraj, Janów Podlaski, 
Włodawa.                                         (r)

Łęczna najpopularniejsza wśród słuchaczy


