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KANDYDAT  NA   WÓJTA  GMINY  CYCÓW

JAN BACZYŃSKI  VEL  MRÓZ

Podczas spotkania podkreślano 
wszelkie negatywne skutki ewentualne-

go przejęcia przez NWR. Powoływano 
się na opinię zarządu spółki, który nie 
widzi korzyści z takiego rozwoju wyda-

rzeń.  Związkowcy, w imieniu powsta-

łego  międzyzwiązkowego komitetu 
protestacyjnego, zapowiadali protesty 
przed ministerstwem skarbu a nawet w 
razie potrzeby strajk.

Pojawiły się również dosyć egzo-

tyczne pomysły jak propozycja rena-

cjonalizacji kopalni, czyli wykupienia 
przez Skarb Państwa akcji będących 
na rynku. Poparła go posłanka Elżbie-

ta Kruk z PiS. Przeciwnego zdania był 
oczywiście poseł PO, Włodzimierz 
Karpiński, który  przestrzegał przed 
powrotem do pomysłów rodem z 
PRL. Jego zdaniem akcjonariusze 
kopalni zachowają się racjonalnie i 
wierząc we wzrost wartości spółki na 
pewno nie sprzedadzą akcji czeskiemu 
potentatowi. 

Taki scenariusz jest bardzo prawdo-

podobny, tym bardziej, że w tym samym 
czasie, kiedy związkowcy debatowali z 
politykami, zarząd spółki prezentował 
w Warszawie najnowsze wyniki LW 
Bogdanka. Bardzo dobre wyniki. Spółka 
wypracowała po trzech kwartałach tego 
roku 193 mln zł zysku netto, czyli więcej 
niż za cały 2009 rok. 

W gospodarce rynkowej, jaka, 
chociaż jeszcze ułomnie, funkcjonuje 
w Polsce, nikt nie powinien myśleć o 
szybkiej sprzedaży akcji dobrze roku-

jącej na przyszłość spółki. Przykłady 
wyprzedaży za bezcen akcji pracow-

niczych wskazują jednak, że w Polsce 
jeszcze nie ma zrozumienia i wiedzy o 
mechanizmach rynkowych. 

Stąd refleksja, że powinni to prze-

widzieć chociaż nasi rządzący i na przy-

Bogdanka, co nie chce Czecha
Na zaproszenie związkowców do Bogdanki zjechali lubelscy parlamenta-

rzyści z PO, PiS i PSL (Stanisław Gogacz, Włodzimierz Karpiński, Elżbieta 
Kruk, Jan Łopata, Gabriela Masłowska, Krzysztof Michałkiewicz, Lech 
Sprawka) by razem zastanowić się, jak uratować kopalnię przed przejęciem 
przez holding New World Resources. Obecny był też m.in. burmistrz Łęcznej i 
członkowie społecznego komitetu obrony kopalni „Łęczna24.pl”. Wszyscy byli 
zgodni, że przejście LW Bogdanka we władanie czeskiego potentata jest złym 
rozwiązaniem zarówno dla zakładu i jego załogi, jak i całego regionu. 

Pijany był ojciec jak i jego syn. Je-
den z nich kierował samochodem, który 
8 listopada około godz. 19 wieczorem 
najechał w Milejowie na dwoje rowerzy-
stów. Łęczyńscy policjanci wyjaśniają 
okoliczności wypadku.

Audi, które jechało drogą jednokierun-

kową, po pokonaniu zakrętu zjechało nagle na 
lewy pas.  Gwałtowny manewr doprowadził do 
przewrócenia się jadącego tą drogą 16-letniego 
rowerzysty. Potem samochód wpadł na jadącą 
rowerem 47–letnią kobietę, która poruszała się 
w przeciwnym kierunku ruchu do obowiązują-

cego na tej ulicy. Kierowca audi uciekł. Rowe-

rzystka trafiła do szpitala. 16-latek nie odniósł 
obrażeń. Oboje poszkodowani byli trzeźwi. 
Taki był przebieg zdarzeń według Magdaleny 
Myśliwiec z policji w Łęcznej.

Policjanci ustalili, że kierującym audi 
może być mieszkaniec gm. Milejów po 
czym pojechali pod typowany adres. Przed 
jego domem znaleźli samochód, który miał 
uszkodzony przedni bok. W mieszkaniu 
było dwóch mężczyzn: ojciec i jego syn. 
Zaprzeczali, że jeździli audi. Byli pijani. 52 
– letni mężczyzna miał ponad dwa promile 
alkoholu w organizmie, jego 18 – letni syn 
1,9 promila. Obaj zostali zatrzymani. Poli-
cjanci będą ustalać, który z nich siedział za 
kierownicą w chwili wypadku.           (nor)

Kto kierował?

Jedyny basen w Łęcznej ma ponad 30 
lat. Jest wciąż użytkowany i może pochwa-
lić się bardzo dużym zainteresowaniem. 
W dzień wykorzystywany przez uczniów, 
później zaś przez pracowników zakładów 
pracy i instytucji, które wykupują godziny 
na basenie oraz osoby prywatne.

Jednak stan techniczny basenu, pomimo 
remontów pozostawia wiele do życzenia. 
Wszystko przez to, że w czasach kiedy był 
budowany nikt specjalnie nie przejmował się 
materiałami z których powstawał. Co prawda 
sufit, jak kilkanaście miesięcy temu, już nie 
odpadnie, ale jest sporo innych inwestycji, 
które na basenie trzeba przeprowadzić.

Pojawił się też pomysł, budowy 
a właściwie przekształcenia jednego z 
budynków w Łęcznej na drugi basen. 
Jednak to rozwiązanie, z uwagi na jego 
kosztowność, zapewne zostanie odłożone 
na dalszy plan. Jednak gruntowny remont 
basenu i całej szkoły należy przeprowa-

dzić jak najszybciej.           G. Kuczyński

Budować 
czy remontować

kład zostawić w rękach Skarbu Państwa 
zamiast ponad pięciu, ponad dziesięć 
procent akcji. Wtedy o wycofaniu akcji 
LW Bogdanka, bez zgody rządu RP, 
NWR nie mógłby nawet myśleć. 

Mleko się już jednak wylało i raczej 
należy myśleć co można teraz zrobić. 
Dobre wyniki Bogdanki w połączeniu 
z realną groźbą strajku przeciw wro-

giemu przejęciu, mogą z jednej strony 
powstrzymać przed lekkomyślną sprze-

dażą akcji LW Bogdanka, a z drugiej 
zahamować zapędy NWR. Moim osobi-
stym zdaniem skuteczniejsze niż strajk 
byłoby jednak skonsolidowanie akcji 
pracowniczych. Może jeszcze połowa 
górników nie wyzbyła się swoich akcji 
i wtedy w połączeniu z akcjami Skarbu 
Państwa będzie można prawnie i legal-
nie zatrzymać wycofanie Bogdanki z 
warszawskiej giełdy. Oby.

Ryszard Nowosadzki 
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Łęczna marzeń
Monika Pochodyła, lat 29, absolwentka 
UMCS i PL:

Chciałabym by Łęczna była miastem 
przyjaznym i bezpiecznym. Przyjazne 
miasto to miasto, które wspiera osoby 
chcące tworzyć nowe miejsca pracy, 
aby zatrzymać odpływ młodych ludzi 
z terenu Łęcznej. Miasto, które dba o 
mieszkańców np. poprzez powiększa-

nie darmowych miejsc parkingowych, 
tworzenie żłobków.  Miasto powinno 
prowadzić racjonalną politykę dotyczącą 
przymusowych opłat, np. za przedszkola, 
tudzież dla posiadaczy psów i kotów. 
Należy też dążyć do tego aby nasze dzieci 
miały zapewnioną podstawową opiekę 
medyczną w miejscach nauczania. Mia-

sto bezpieczne to wolne od wybryków 
chuligańskich i miejsc niebezpiecznych, 
poprzez prowadzenie wespół z Policją i 
Strażą Miejską racjonalnej polityki bez-

pieczeństwa.

Andrzej Fedurek, lat 37, wykształcenie 
wyższe:

Jestem mieszkańcem miasta Łęczna 
od kilku lat. Codziennie widzę jak dyna-

micznie rozwija się moja miejscowość, 
przybywają drogi i obiekty handlowe. 
Niestety jest jedna dziedzina w której 
rozwój Łęcznej zdecydowanie nie nadąża 
za potrzebami jej mieszkańców. Coraz 
bardziej palący problem stanowi niewy-

starczająca ilość parkingów. Powstają co 
prawda nowe miejsca dla samochodów, 
ale to ciągle kropla w morzu potrzeb. 
Moim zdaniem potrzebny jest wielki plan 
budowy parkingów (przy zachowaniu 
dbałości o naturalne środowisko i miejską 
zieleń) w który włączą się nie tylko władze 
samorządowe ale i spółdzielnie mieszka-

niowe działające w Łęcznej. Sądzę, że 
jego realizacja zostałaby przyjęta przez 
zdecydowaną większość mieszkańców z 
ogromnym zadowoleniem.

Cyców ma orlika
6 listopada w Cycowie uroczyście 

otworzono kompleks boisk „Moje Bo-
isko Orlik 2012”, które powstało koło 
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich. 

Mieszkańcy Cycowa będą mieli 
do dyspozycji obiekt trochę inny 
niż typowy orlik, bo wzbogacony o 
tartanową bieżnię lekkoatletyczną. 

Kompleksowi boisk nadano imię 
generała Tadeusza Buka – przyjacie-

la gminy Cyców, generała dywizji, 
dowódcy Wojsk Lądowych RP, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej. 
Tablicę poświęconą jego pamięci 
odsłoniły dzieci tragicznie zmarłego 
generała.                                 

                                          (r)

Ogłoszenia drobne
Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Kupię ziemię min. 1ha na utworzenie 
gospodarstwa w okolicy Łęcznej. Tel. 
605-231-439.
Sprzedam działkę 15,5ar, ogrodzona, 
częściowo zabudowana ( bud. gosp., 
stodoła) blisko jezioro, szkoła, sklep, Po-

jezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Dratów, 
8 km od Łęcznej. Cena do uzgodnienia. 
Tel: 81 757 0470; 517-826-119.
Kupię ziemię rolną na utworzenie go-

spodarstwa w okolicy Łęcznej. Tel: 
603-68-390.
Kupię działkę, niezagospodarowaną, 
nieużytki, porzuconą, może być na ba-

gnie lub skarpie w okolicy Łęcznej. Tel: 
605-23-14-39.
Znaleziono kluczyki do samochodu koło 
targowiska w Łęcznej. Tel: 509-483-095
Sprzedam lokal handl. - usł. 68m2 w 
Łęcznej przy ul. Wojska Polskiego. Tel: 
792-874-017.
Sprzedam węgiel workowany - ekogro-

szek, orzech, import Kazachstan. Tel: 
668-102-498.
Sprzedam kiosk Ruchu w Łęcznej. Cena 
do uzgodnienia. Tel: 785865777.
Sprzedam 2 działki budowlano-rolne 50ar 
i 80ar położone w Szpicy na trasie Łęczna- 
Siedliszcze, wszystkie media, cena 6 tys./ar 
za teren pod zabudowę, pozostałe części do 
uzgodnienia. Tel: 504-471-230.
Suknie ślubne i wieczorowe. Sprzedaż i 
wypożyczalnia. Promocje! Zapraszamy do 
nowo otwartego Salonu Ślubnego „Wena” 
ul.Polna Łęczna. Tel: 784649475.
Zaopiekuję się osobą starszą, chorą może 
być leżąca. Tel: 691-549-190.
Sprzedam mieszkanie w Milejowie, 
46m2, 1 piętro, Wspólnota Mieszkaniowa, 
cena do uzgodnienia. Tel: 500-072-334.
Sprzedam działkę o pow.17ar położoną 
w Łęcznej przy ul. Ogrodowej nr działki 
2464/7, cena do uzgodn. Tel:513-156-747.
Sprzedam ziemniaki konsumpcyjne, 
80 zł/100kg z dowozem na miejsce. Tel: 
503-314-828
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Kronika Milejowska
II Gminny Dzień Trzeźwości

- Co ty tu robisz? 

– Piję…
- A dlaczego pijesz?… 
- Żeby zapomnieć… 
- O czym zapomnieć?… 
- Żeby zapomnieć, że się wstydzę.
- Czego się wstydzisz? 

– Wstydzę się, że piję …
(A. de Saint Exupery „Mały książę”)

Dzięki rozwojowi nauki i wiedzy na temat alkoholizmu 
dzisiaj wiemy, że alkoholizm to choroba i nie rozpatruje-
my jej w kategoriach poczucia wstydu. Wiemy również, 
że choroba ta dotyczy nie tylko uzależnionego ale również 
jego bliskich. 

By ustrzec się skutków uzależnienia, podejmowane 
są różnorodne formy profilaktyczne. Jedną z nich był 
właśnie zorganizowany w Milejowie już po raz drugi 
Gminny Dzień Trzeźwości. Odbył się w niedzielę 
24 października 2010r. i zorganizowany został przez 
Forum Kobiet Gminy Milejów.

Przyjęto zasadę ,że „czego się Jaś nauczy to i 
Jan będzie wiedział”. Gminny Dzień Trzeźwości to 
forma promowania trzeźwego stylu życia. W imprezie 
uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe od dzieci 
do emerytów. W sumie około 150 osób. Program 
zwierał takie formy jak:”bieg trzeźwości”, rowerowy 
tor przeszkód i konkurs „Bezpieczny rowerzysta na 
drodze” i został zrealizowany dzięki pomocy funk-

cjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej 
oraz strażaków z OSP w Milejowie. Uczestnicy im-

prezy spontanicznie brali udział w wielu konkursach, 
co oczywiście świadczy o zapotrzebowaniu na takie 
formy rekreacji.

W ramach tematyki dot. alkoholizmu zaprezen-

towano spektakl teatralny w wykonaniu aktorów 
profilaktyczno- edukacyjnego Teatru dla dzieci i 
młodzieży z Karkowa MORALITET pt. „Diabelski 
młyn” przyjęty przez publiczność  z zaciekawieniem 
i refleksją.

Po ogłoszeniu wyników konkursów i rozdaniu 

nagród wręczanych osobiśc ie 
przez wójta gminy Tomasz Surysia 
imprezę zakończyła wspólna zaba-

wa przy karaoke. Ze śpiewem, po 
sportowych zmaganiach wszyscy 
uczestnicy imprezy skorzystali 

z poczęstunku przygotowanego 
przez organizatorów. II Gminy 
Dzień Trzeźwości współfinan-

sowany był  przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Lublinie. 
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Wieści z Puchaczowa 

www.e-pojezierze.pl

8 listopada 2010 r. w Warszawie 
Marian Stadnik, za-ca wójta gminy Pu-
chaczów, odebrał prestiżowy dyplom 
za zajęcie 5 miejsca w kategorii Gminy 
wiejskie w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Gmin 2010.

Podstawowym założeniem rankingu, 
przygotowywanego pod kierunkiem prof. 
dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 

Administracji i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej, jest prezentacja 
i ocena wszystkich 2479 polskich sa-
morządów, w podziale na trzy grupy od-
zwierciedlające charakter administracyjny 
jednostek, tj.: gminy, wiejskie, miejskie 
oraz miejsko-wiejskie.

Drugą główną ideą zestawienia 
jest ocena efektywności działania oraz 

stopnia rozwoju 
wszystkich pol-
skich samorzą-
dów w oparciu o 
16 wskaźników, 
obejmujących trzy 
zasadnicze obsza-
ry funkcjonowa-
nia: gospodarczy, 
społeczny oraz 
ochronę środowi-
ska. Dzięki zasto-
sowanej metodyce 
oraz przyjęciu nie-
zależnych danych 
GUS,  r ank ing 

Puchaczów wsród najlepszych

umożliwia przeprowadzenie oceny oraz 
analizy zrównoważonego rozwoju gminy.

Zrównoważony rozwój to taki, w 
którym poszczególne rodzaje zasobów 
gminnych, w tym zasobów naturalnych 
są wykorzystywane racjonalnie, przez co 
rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez 
szkody dla przyszłych pokoleń.

Należy nadmienić, iż Gmina 
Puchaczów jako laureat konkursu 
otrzymuje prawo do posługiwania 
się Godłem „Teraz Polska” przez 12 
miesięcy z możliwością przedłużenia. 
Godło „Teraz Polska” oprócz pełnienia roli 
nagrody dla najlepszych produktów, usług, 
przedsięwzięć innowacyjnych i jednostek 
samorządu lokalnego, stanowi oryginalne 
narzędzie wzmacniające markę, a także 
prestiż nagradzanych produktów i usług, a 
co za tym idzie wizerunek oferujących je 
przedsiębiorstw oraz stanowi świadectwo 
nowoczesności i atrakcyjności gmin.

Jesteśmy dumni z tak wielkiego 
wyróżnienia i sukcesu, który osiągnęliśmy 
kolejny raz, podkreślającego walo-
ry naszej gminy i jej wszechstronną 
atrakcyjność, która będzie pełniła rolę 
magnesu przyciągającego nowe in-
westycje i mieszkańców oraz będzie 
siłą napędową do dalszych działań 
przyczyniających się do rozwoju gminy i 
do poprawy życia lokalnej społeczności.

R a n k i n g  g m i n
Miejsce Gmina Województwo

1. Kleszczów łódzkie

2. Rewal zachodniopomorskie

3. Kobierzyce dolnośląskie

4.
Tarnowo 
Podgórne

wielkopolskie

5. Puchaczów lubelskie

6. Ornontowice śląskie

7. Mielno zachodniopomorskie

8. Podedwórze lubelskie

9. Nadarzyn mazowieckie

10. Komorniki wielkopolskie

12 listopada pokazała się w Łęcznej 
ulotka wyborcza jednego z kandyda-
tów na burmistrza. Nie mam zamiaru 
odnosić się do zawartych w niej ocen 
a jedynie zmuszony jestem sprostować 
przynajmniej najważniejsze niepraw-
dziwe informacje w niej zawarte. 

Pisanie o wybudowaniu dwóch dróg 
i dwóch rond w ciągu ośmiu lat, to kpienie 
z wszystkich, którzy codziennie jeżdżą po 
Łęcznej nowymi jezdniami i spacerują po 
nowych chodnikach. Rzeczywiście całko-
wicie od nowa wybudowano dwie drogi, 
tyle, że w ciągu czterech ostatnich lat, a 
ponadto gruntownie przebudowano trzy-
naście innych, łącznym kosztem ponad 20 
milionów złotych. Takiego frontu robót 
drogowych w Łęcznej nie było od czasu 
budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego 
jeszcze w okresie PRL. Żenująca i kłamliwa 
jest też sugestia, że liczne roboty drogowe 
zaczęły się w związku z wyborami samo-
rządowymi. Inwestycje te były w znacznej 
części sfinansowane z dotacji Unii Euro-
pejskiej, a zapewniam „kandydata” i tych 
którzy mu uwierzyli, że w Brukseli mogą 
nawet nie wiedzieć gdzie leży Łęczna, o 
terminie wyborów nie wspominając. Koń-
cząc temat dróg chciałbym jeszcze dodać, 
że tylko w ciągu czterech (a nie ośmiu lat) 
zmodernizowanych zostało (o zwykłych 
remontach nie wspominając) prawie 4 km 
dróg gminnych na terenach wiejskich.  

Na koniec jeszcze kilka zdań o 
obietnicach dobrodziejstw w jakie zaczną 

opływać mieszkańcy Łęcznej po wyborze 
Pana Strycharczuka na burmistrza. 

Wybory rządzą się swoimi prawami i 
każdy ma prawo marzyć. Jednak jako oso-
ba odpowiedzialna w dotychczasowym 
Urzędzie Miasta za inwestycje chciałbym 
się tylko odnieść do obietnicy budowy 
aquaparku z basenem olimpijskim. Na-
wet podczas wyborów mieszkańcy mają 
prawo do prawdy i okiełznanej fantazji 
kandydatów. Taka inwestycja w Łęcznej 
z funduszy samorządowych nie jest możli-
wa. Jest za droga. Budowa samego basenu 
olimpijskiego realizowanego w Szczecinie 
kosztuje 63 miliony złotych. Budowa aqu-
aparków ze skromniejszymi pływalniami 
to koszt 40-50 milionów złotych. Potem 
trzeba go utrzymać. W liczących 70. 
tysięcy mieszkańców Suwałkach policzo-
no, by do inwestycji nie dopłacać trzeba 
7000 klientów tygodniowo!!! Większe 
Suwałki liczą więc na turystów. 21. ty-
sięczna Łęczna musiałaby chyba liczyć 
na przyjazd gości z Warszawy chcących 
spędzić godzinkę w łęczyńskim basenie za 
jedyne 15 zł – bo takie ceny obowiązują 
przeciętnie w całej Polsce.

Mówmy o rzeczywistych potrzebach 
a nie pomysłach typu międzynarodowy 
port lotniczy pomiędzy Łęczną a Pucha-
czowem, bo to podobnie realny projekt 
jak opisany aquapark.

Dariusz Kowalski

zastępca burmistrza

Ratusz prostuje


