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W numerze 7 „Pojezierza” uka-
zał się artykuł „Biedna Łęczna, bogaty 
Puchaczów”. Część wniosków przed-
stawionych w tym artykule wymaga 
sprostowania. 

Zaprezentowany w artykule obraz 
Łęcznej, którą w zamożności na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat „prześcignęły takie 
>nie górnicze< gminy jak Łuków,Toma-
szów Lubelski, Radzyń Podlaski czy na-
wet Lubartów i Parczew” jest obrazem nie-
prawdziwym. Rzeczywistość jest inna. 

Gmina Łęczna na początku lat dwuty-
sięcznych, o których wspomina autor, była 
niestety gminą znacznie biedniejszą niż 
wszystkie wymienione miejscowości. Na 
przestrzeni lat różnice te udaje się jednak mo-
zolnie niwelować. I tak w 2000 roku Łęczna 
miała dochody własne w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca niższe od Łukowa o 40%  
(obecnie jest to 22%), od Lubartowa niższe 
o 70% (obecnie 20%), od Parczewa o 20% 
(obecnie 4%), od Radzynia Podlaskiego o 
29% (obecnie 15%) a od Tomaszowa Lu-
belskiego o 62% (obecnie 13%). 

Tak diametralna różnica w ocenie 
zmian zamożności miejscowości wynikła 
z oparcia się w artykule na rankingu naj-
zamożniejszych gmin opracowanym przez 
profesora Adama Swianiewicza. 

Łęczna ... 
nie taka biedna24 sierpnia w Puchaczowie odbyło 

się powiatowe Święto Plonów. 
Podczas oficjalnego otwarcia doży-

nek starosta Adam Niwiński oraz wójt 
Puchaczowa podziękowali rolnikom za 
ich ciężką pracę i wyrazili nadzieję, że 
świętowanie zapewni urodzaj na przyszły 
rok. Ceremonię rozpoczął korowód do-
żynkowy, w którym królowały pachnące 
chleby oraz uwite z tegorocznych zbio-
rów wieńce.  W dożynkowym korowodzie 
wzięli udział starostwie dożynek – Beata 
Olender oraz Stanisław Brutt.

W ramach dożynek odbyły się też 
liczne konkursy i zabawy. W konkursie na 
najpiękniejszy wieniec i najsmaczniejszą 

potrawę wzięło udział 30 wieńców i 16 
potraw. W kategorii „Wieńce tradycyjne” 
I miejsce zdobyło KGW w Brzezinach, a 
wśród  „Wieńców współczesnych” KGW 
z Bark – Adamów.  Za najsmaczniejsze 
ciasta, napoje i potrawy uznano:  bezglu-
tenowy chleb życia - Elżbiety Marchewki 
z Cycowa, nalewkę jarzębinową - Anny 
Lipskiej z Ludwina i  bigos dożynkowy - 
Jolanty Hankiewicz z Łęcznej. Nie zabra-
kło też pojedynku ładnych dziewcząt. Do 
rywalizacji o tytuł najpiękniejszej przy-
stąpiło w tym roku siedem kandydatek, a 
tytuł miss zdobyła Magdalena Chomiuk z 
Zofiówki. Mieszkańcy mogli uczestniczyć 

Plon niesiemy, plon
Złość kierowców, długie postoje 

i zakorkowana ulica Piłsudskiego to 
efekt trwającej przebudowy ulicy 
Krasnystawskiej w Łęcznej.

Remont na ponad kilometrowym od-
cinku drogi od ronda przy stadionie, aż za 
most na rzece Śwince (ul. Litewska) wy-
magał natychmiastowych prac. Droga była, 
zdeformowana i wielokrotnie łatana. Prace 
rozpoczęły się w ubiegłym roku. Wtedy 
też prowadzono prace ziemne. Przebu-
dowywano kolidujące z drogą instalacje 
firm telekomunikacyjnych, energetycz-
nych i gazowych. Sieć wodociągową  
w ciągu ulic Krasnystawska, Plac Ko-
ściuszki, 11-go Listopada, Lubelska. Jed-
nak roboty wykonywane są w ślamazar-
nym tempie. Najbliżej ukończenia jest od-
cinek od ronda do ratusza. Później to już 
tylko drogowe rozkopy.

Sytuacją zaniepokojeni są szcze-
gólnie mieszkańcy Starej Wsi, Podzam-
cza i Ludwina, którzy codziennie muszą 
przemieszczać się po wspomnianej dro-
dze. Problemy doskwierają szczegól-
nie w weekendy wraz ze zwiększonym 
ruchem turystycznym. Wtedy w korku 
można stać 6-8 zmian świateł.

Opóźnienia na placu budowy są tak 
duże, że stawiają pod znakiem zapytania 
ukończenie inwestycji jeszcze przed zimą. 
O problemach z wykonawcą wie Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie, który 
jest właścicielem wspomnianej drogi. 
– Jesteśmy w stałym kontakcie w wyko-
nawcą. Cały czas nadzorujemy postępy 
prac  i monitujemy sytuację. – słyszymy w 
ZDP. Możemy naliczać kary umowne jeśli 
wykonawca nie dotrzyma terminów.

Przeciągający się remont to także 
problem dla przedsiębiorców do których 
nie ma dojazdu, przypomina burmistrz 
Teodor Kosiarski. - Staram się „poga-
niać” wykonawcę. 

- Spokojnie. Z wszystkim się wy-
robimy. Po dożynkach na plac budowy 
przybędzie więcej robotników – uspo-
kaja jeden z proszących o anonimowość 
pracowników. Wy sobie teraz ponarze-
kacie, ale pracę trzeba wykonać i uciąż-
liwości to norma. Za to później będzie-
cie mieć fajną drogę – kończy.       GK

Uciążliwy remont
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Przegląd Cycowa

W bieżącym roku impreza miała 
odmienny charakter. W sobotę 9 
sierpnia odbył się festyn pn. „Fe-
styn Rodzinny z Ułańską Fantazją”, 
współfinansowany ze środków UE. 

Po tradycyjnie oranizowanych 
zawodach strzeleckich na miejscowej 
strzelnicy, od godz. 15.00 w okolicach 
boisk „ORLIK” impreza rozkręciła się 
na całego. Panie z KGW i stowarzy-
szeń dogadzały podniebieniom swoimi 
wyrobami kulinarnymi i nalewkami. 
Rodziny usportowione brały udział  w 
rozgrywkach na boiskach, amatorzy 
tańca i zabawy uczestniczyli w grach 
i zabawach rodzinnych, a od zmroku 
do świtu bawiono się przy zespołach 

Shine, Faster i Tarzan Boy. 
Niedziela 10 sierpnia po części re-

ligijno-patriotycznej można było podzi-
wiać miejscowych artystów z Zespołu 
Szkół z Cycowie a Panie z Zespołu 
Świerszczowianie zaprezentowały miej-
scowy folklor. 

Żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 
Ułani 7 Pułku oraz Stowarzyszenie Suche 
Komnaty z Zawieprzyc pokazali swoje 
umiejętności „bojowe”.  Zwieńczeniem był 
koncert zespołu Feel i pokaz sztucznych 
ogni. Pogoda i frekwencja dopisały. 

Zapraszamy do Cycowa 14 wrze-
śnia, godz. 11.00 na Dożynki Gminno-
Parafialne.                           UG Cyców

Dni gminy Cyców RN: W ciągu dwunastu lat jako 
jedna z nielicznych gmin nie zamknę-
liście żadnej szkoły.

WP:  Biorąc pod uwagę dobro 
dzieci, zamykanie szkół nie zawsze jest 
najlepszym rozwiązaniem. Placówki 
oświatowe na terenie gminy Cyców są 
tak rozmieszczone, że tylko około 15 
proc. dzieci należy dowozić do szkół 
podstawowych. Jedno gimnazjum po-
łożone jest w centralnej części gminy  
i przy okazji dowożenia uczniów do 
gimnazjum dowozimy też dzieci do 
podstawówek. Dla dobra dzieci nie-
kiedy trzeba się wyrzec ekonomii.

RN: To znaczy?
WP: Zamykając szkoły trzeba za-

pewnić odpowiednie warunki do naucza-
nia w szkołach do których  przywozi się 
dodatkowych uczniów. Budynki naszych 
szkół  były przystosowane do nauczania 
od 60 do 120 dzieci. Największe budynki 
oprócz Cycowa są w szkołach podstawo-
wych w Głębokiem i Malinówce. Chcąc 
je połączyć bo obszarowo i topograficznie 
tak pasuje, to trzeba z jednej zrezygnować.  
W Cycowie łącznie z przedszkolem samo-
rządowym uczy się około 750 uczniów, 
ale ta szkoła ma wystarczającą ilość po-
mieszczeń i wyposażenie dla takiej liczby 
uczniów. Dlatego myśmy poszli w kie-
runku włączenia lokalnej społeczności 
do życia szkół.

RN: Co to dało?
WP: Rodzice włączyli się w funk-

cjonowanie tych placówek, dzięki 
temu do tych szkół uczęszczają dzieci  
w wieku od 3 do 12 lat. Po prostu w każ-
dej placówce początkowo przy pomocy 
fundacji Jana Amosa Komeńskiego,  
a później dzięki środkom UE funkcjonują 

grupy przedszkolne. Po zakończeniu 
projektu będą one finansowane z bu-
dżetu gminy. Cała ta akcja pozwala, aby 
co roku każdy rodzic dziecka 3-4 let-
niego mógł je posłać do przedszkola. To 

zmobilizowało rodziców do posyłania 
dzieci do danej szkoły od przedszkola 
do ukończenia szkoły podstawowej. 
Działające przy szkołach stowarzysze-
nia rozszerzają ofertę o dodatkowe za-
jęcia poza tymi, które wynikają z pro-
gramu nauczania. Pomagają również  
w zakupach pomocy naukowych i fun-
dują dzieciom dodatkowe prezenty.

RN: Takie działania wymagają 
jednak odpowiednich 
funduszy.

WP: Na pewno 
koszty są spore, ale li-
czy się dobro dziecka. 
Subwencja oświatowa 
zamyka się  w kwo-
cie około 6.500.000 
zł, a wydatki około 
10.500.000 zł. Reszta 
to koszty dowozu, 
świetlic,  zajęć do-
datkowych, zerówek 
oraz dofinansowanie 
do brakującej sub-

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, zastępcą wójta gminy Cyców

Dobro dziecka najważniejsze
wencji. Szkoły piszą różne projekty,  
a dzięki pozyskanym w ten sposób środ-
kom finansowym możemy rozszerzyć 
naszą ofertę dla uczniów. 

Należy podkreślić, że gmina Cy-
ców ma ostatnio stałą i wy-
raźną tendencję rozwojową, w 
ciągu minionego dziesięciole-
cia przybyło około 600 miesz-
kańców. Dlatego mam nadzieję, 
że dalszy rozwój zapełni szkoły 
dziećmi i to będzie  zadość-
uczynienie za obecne wydatki. 
Tymczasem z okazji nowego 
roku szkolnego 2014/2015 ży-
czę wszystkim uczniom dużo 

zapału  do nauki oraz osiągnięcie jak 
najlepszych wyników w nauce i zacho-
waniu. Nauczycielom i pracownikom 
naszej oświaty satysfakcji i zadowolenia  
z wykonywanej pracy, wielu sukcesów 
oraz dużo cierpliwości i wytrwałości. 
Rodzicom zaś radości i obserwowa-
nia systematycznych postępów swoich 
dzieci i ich sukcesów w nauce, różnych 
konkursach i olimpiadach.

Gmina Cyców znalazła się na bardzo wysokim bo 19 miejscu w kraju na 
liście najszybciej rozwijających się gmin w kraju na przestrzeni ostatnich czte-
rech lat, czyli w trakcie ubiegającej kadencji samorządów. 

W rankingu firmy Curulis, specjalizującej się w doradztwie samorządowym, 
gminy zostały porównane w wymiarze finansowym, gospodarczym, społecznym 
oraz infrastrukturalnym. Zbadano 2479 jednostek (wszystkie gminy oraz miasta na 
prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Aby zająć wysoką 
pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we 
wszystkich częściach składowych. Jak podkreślił wójt Cycowa Jan Baczyński vel 
Mróz, sukces gminy wynika z faktu, że samorząd nie tylko szukał oszczedności, ale 
inwestował w projekty przynoszące trwałe korzyści i bardzo dbał o pozyskiwanie 
środków z funduszy unijnych.                                                                         (nor)

Cyców gminą rozwojową

Gmina Cyców obfituje w zespoły

Pasowanie na przedszkolaka 

Co roku na „wypłaty” dla rad-
nych z budżetu miasta przeznaczane 
są coraz większe pieniądze. 

W skali czteroletniej kadencji 
wydatki na radę przekraczają milion 
złotych! Dodatkowo dotychczasowa 
uchwała regulująca tę kwestię gwa-
rantowała radnym coroczne podwyżki 
(pracownicy o takim rozwiązaniu mogą 
tylko pomarzyć). Co więcej, okazuje 
się, że diety łęczyńskich radnych na-
leżą do najwyższych w wojewódz-
twie. To było powodem pojawienia 
się obywatelskiej inicjatywy miesz-
kańców Łęcznej w celu obniżenia diet 
radnych, która została poparta setkami 
podpisów. Miała ona dać 70 tysięcy zł 
oszczędności do końca tego roku. Zło-
żona na początku bieżącego roku pro-
pozycja zmian zyskała poparcie więk-
szości radnych. Jednocześnie odrzu-
cony został alternatywny, kosmetyczny 
i populistyczny projekt niewielkiej 
liczby opozycyjnych radnych.

Obywatelski projekt, przyjęty przez 

Radę, w ocenie wojewody oraz sądu ad-
ministracyjnego zawierał niezgodności 
prawne. Ponieważ mieszkańcy Łęcznej 
oraz znacząca część radnych bezspornie 

opowiedziała się za obniżeniem diet, 
powyższą kwestię  należy rozstrzy-
gnąć ponownie w sposób nie budzący 
wątpliwości.

Nie ma sensownej odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego w znacznie bogat-
szym Lubartowie (mówię tu o docho-
dach własnych gminy, które pokrywają 
wydatki m.in. na diety)  szeregowy 
radny od lat pobiera dietę w wysokości 
497 zł, a w Łęcznej wynosi ona aż 1260 

Radykalne cięcie diet

złotych miesięcznie. Łęczna często po-
równywana jest do tego miasta. Leżą 
one niedaleko siebie i mają podobną 
liczbę mieszkańców. Dlatego radnym 
proponuję obniżenie diet do poziomu 
zbliżonego do stawek lubartowskich. 

Taki ruch pozwoli zaoszczędzić kil-
kaset tysięcy złotych w trakcie kaden-
cji. Za te pieniądze można zrealizować 
prawie wszystkie propozycje radnych 
zgłaszane w trakcie sesji budżetowych. 
Takie środki pozwalałyby na przykład 
wyremontować spory kawałek drogi lub 
wybudować dwa, trzy porządne boiska 
sportowe. Podjęcie uchwały we wrze-
śniu to okazja do zaplanowania dodat-
kowych inwestycji już w przyszłorocz-
nym budżecie. Obniżka diet radnych do 
poziomu porównywalnego w Lubarto-
wie miałaby realne przełożenie na re-
alizację nowych inwestycji.

Mam nadzieję, że wszyscy radni 
poprą mój pomysł i zgodzą się na diety 
porównywalne z tymi, jakie obowiązują 
w bogatszym Lubartowie. Ich praca z 
definicji jest społeczną i taki, a nie za-
robkowy powinien być charakter pracy 
w Radzie Miejskiej w Łęcznej.

Radni muszą zadeklarować czy 
chcą pracować dla dobra i dalszego 
rozwoju Łęcznej czy może tylko po to, 
żeby mieć jedne z najwyższych w wo-
jewództwie wpływy na konto.

Teodor Kosiarski

Wraz ze zbliżającym się termi-
nem wyborów samorządowych zwięk-
sza się liczba gmin i miast, w których 
ogłaszane są szumne zapowiedzi reali-
zacji na lata następne budżetów oby-
watelskich. 

Nikt nie zwraca jednak uwagi na fakt, 
że przez kilka lat funkcjonowania nowego 
narzędzia zarówno samorządy, jak i mi-
nisterstwo nie wypracowały jednolitych 
zasad wdrażania takiego budżetu, aby za-
pewnić jego przejrzystość i wiarygodność. 
Jak pokazują badania i dotychczasowe 
doświadczenia, tylko co dziesiąty projekt 
spełnia kryteria obywatelskości. Na ogół 
budżety sprowadzane są do roli plebiscy-
tów i wykorzystywane w celach politycz-
nych – zbliżają się przecież wybory i na 
populizmie można zbić kapitał!

Temat budżetu obywatelskiego został 
zgłoszony również w Łęcznej przez lokal-
nych demagogów. Nie rozumiejąc istoty 
rzeczy, pseudospołecznicy nie zauważyli, 
że od kilku lat w gminie jest realizowany 
budżet partycypacyjny. Istotnym elemen-
tem idei współuczestnictwa jest fundusz 
sołecki. Jest on wykorzystywany przez 
sołectwa według jasnych i czytelnych 
kryteriów obowiązujących w całym kraju. 
Również mieszkańcy poszczególnych 
osiedli zgłaszają swoje wnioski budżetowe 
do rad osiedli, a te z kolei przekazują je da-
lej do burmistrza przed rozpoczęciem two-
rzenia projektu budżetu na rok następny. 
W przypadku funduszu sołeckiego część 
środków jest refundowana z budżetu pań-
stwa, co jest rozwiązaniem korzystnym dla 
samorządu. Natomiast na chwilę obecną 
nie ma takiego rozwiązania w stosunku do 
dzielnic czy osiedli miejskich. I być może 
dlatego rady miejskie wydzielają mizerne 
środki z budżetu na projekty obywatelskie. 
Można się zastanawiać, jakie motywacje 

nimi kierują przy ustalaniu budżetu oby-
watelskiego. 

Moim zdaniem nie ma to nic wspól-
nego z aktywizacją obywateli, jest to 
tylko gra polityczna i zwykły populizm. 
W Łęcznej mamy tego szczególny do-
wód – jest to cyniczna gra demagogów 
dla ich własnego interesu wyborczego. 
O wiele bardziej rozsądnym rozwiąza-
niem jest aktywizowanie mieszkańców 
wokół własnych rad osiedli i zgłaszanie 
tam projektów, na które nie ma ograni-
czeń finansowych. Bo co można zro-
bić za 30 – 50 tys. zł? Dotychczasowa 
praktyka konstruowania budżetu poka-
zuje, że zadania, które są pilne i ważne 
dla mieszkańców danego osiedla są re-
alizowane bez względu na koszt. Tego-
rocznym przykładem jest modernizacja 
ulicy Wiosennej i Armii Krajowej oraz 
termomodernizacja „małej szkoły” na 
osiedlu Samsonowicza oraz Przedszkole 
Publiczne nr 4.

W działalności samorządowej 
ważne jest, aby dawać ludziom narzę-
dzie rzeczywiste, a nie atrapy. W opinii 
wielu samorządów budżety obywatelskie  
w Polsce raczej się nie sprawdzają. Naj-
lepszym tego przykładem jest awantura 
w Kraśniku z pieniędzmi na dach ko-
ścioła (takie zadania nie mogą być reali-
zowane z pieniędzy publicznych). 

Dlatego też do tematu partycypacji 
społecznej należy podchodzić rozważ-
nie i odpowiedzialnie. Do takiej postawy 
mieszkańców Łęcznej zachęcamy i na-
mawiamy. Nie pozwólmy, żeby pseu-
dospołecznicy psuli obraz Łęcznej jako 
miasta i niszczyli prawdziwe postawy 
obywatelskie, a także bezinteresowne 
zaangażowanie w budowę wspólnoty 
samorządowej.

Krystyna  Borkowska

Czy budżet obywatelski?
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Pojezierze: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
otrzymał koncesję na wydobycie w obszarze K-3 
oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów”, jednocześnie 
spółka złożyła także wniosek o koncesję na wydo-
bycie w obszarze K-6-7 oraz na rozpoznanie złoża 
„Orzechów”. Gdzie konkretnie leżą te złoża i jak 
wygląda proces przyznawania koncesji?

laurencja Łyszczarz: Obszar objęty wnio-
skiem koncesyjnym stanowi część złoża węgla 
LZW. Administracyjnie zlokalizowany jest przede 
wszystkim na terenie gminy Cyców. Niewielkim 
zasięgiem obejmuje gm. Puchaczów (K-3) oraz 
gm. Siedliszcze i gm. Wierzbica (K-6-7). Należy 
podkreślić, że złoże w rejonie obszaru K-6-7 i K-3 
zostało udokumentowane w kategorii C1 i C2  już 
pod koniec ubiegłego stulecia.  

Koncesji udziela minister środowiska. Proces 
uzyskania koncesji na eksploatację złoża w planowa-
nym poszerzeniu obszaru górniczego o tereny K-6-7 
oraz K-3 rozpoczął się w 2011 roku wykonaniem in-
wentaryzacji przyrodniczej na tym obszarze. Był to 
dokument niezbędny przy sporządzaniu raportu o od-
działywaniu eksploatacji złoża węgla na środowisko. 
Raport złożony został w UG Cyców, jako jednostki 
wiodącej, celem wydania decyzji środowiskowej. 
Proces uzgodnienia decyzji w Regionalnej Dyrekcji 
OchronyŚrodowiska w Lublinie trwał ponad rok. 
Drugą instytucją opiniującą jest Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Łęcznej – opinia została wydana w 
ciągu kilku dni od złożenia wniosku.

17 czerwca 2014 roku Kopalnia Bogdanka uzy-
skała koncesję nr 3/2014 na wydobywanie węgla ka-
miennego złoża LZW – obszar K-3 wraz z umową 
na użytkowanie górnicze. Z uwagi na fakt, że w tym 
rejonie  został wykonany przez  Orlen Upstream 
Sp. z o.o. w Warszawie odwiert związany z poszu-
kiwaniem i rozpoznawaniem złoża ropy i gazu, mi-
nister nałożył obowiązek wzajemnych uzgodnień 
dotyczących bezkolizyjności robót górniczych ob-
jętych koncesjami. Koncesja dla LW „Bogdanka” 
S.A. została wydana na okres 32 lat. Koncesja jest 
już prawomocna i ustanawia obszar górniczy „Strę-
czyn” o pow. 9,38 km2 położony na terenie gmin: 

Cyców i Puchaczów oraz teren górniczy „Stręczyn” 
o pow. 12,86 km2. 30 czerwca 2014 roku została na-
tomiast wydana koncesja nr 25/2014 na rozpoznanie 
złoża węgla kamiennego „Ostrów”, położonego na 
terenie gmin: Ludwin, Łęczna, Ostrów Lubelski, 
Puchaczów, Sosnowica i Uścimów o pow.  78,67 
km2. Koncesja zakłada 3 etapy, zobowiązujące LW 
„Bogdanka” S.A. do przeprowadzenia konkretnych 
robót w określonych terminach.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie koncesji na 
eksploatację złoża w obszarze K-6-7 ministerstwo 
przesunęło do końca sierpnia br. Wynika to z faktu, 
że innej firmie – PD Co Sp. z o.o. z/s w Warszawie 
– została wydania koncesja na poszukiwanie i roz-
poznanie złoża w tym rejonie. Ponadto PD Co wie-
lokrotnie odwoływała się od decyzji MŚ w sprawie 
korzystnych dla Kopalni Bogdanka rozstrzygnięć. 
Mamy jednak nadzieję, że koncesja na eksploatacje 
będzie wydana dla naszej kopalni, gdyż Firma PD 
Co nie złożyła jeszcze w UG Cyców nawet raportu 
niezbędnego do wydania decyzji środowiskowej. 

Pojezierze: Jakie znaczenie dla LW Bogdanka 
mają nowe koncesje?

laurencja Łyszczarz: Pozyskanie koncesji na 
wydobycie w obszarze K-3 to kolejny krok w reali-
zacji naszej strategii, zakładającej dwukrotne zwięk-
szenie zasobów operatywnych spółki w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym i przedłużenie żywotności 
kopalni do około 2050 roku. Niezwykle ważne dla 
osiągnięcia tego celu jest jeszcze pozyskanie kon-
cesji na wydobycie również w obszarze K-6-7, co 
przyczyniłoby się do realizacji zamierzeń inwesty-
cyjnych, związanych z planowaną eksploatacją oraz 
rozwojem regionu. Należy dodać że złoża k-6-7 oraz 
K-3 są o podobnych oraz wyższych parametrach 
(część złoża to typ 34.1 i 34.2 - węgiel koksujący) 
jak obecnie eksploatowane (typ 32 i 33 – węgiel 
energetyczny). Złoża K-3 oraz K-6-7 przylegają 
do naszych obecnych złóż i wyrobisk górniczych, 
co oznacza, że moglibyśmy rozpocząć wydobycie 
węgla z nowych obszarów w krótkim czasie, przy 
wykorzystaniu obecnej infrastruktury

Rozmawiał R. Nowosadzki

Rozmowa z laurencją Łyszczarz, kierownikiem działu ochrony środowiska

o dłuższy żywot kopalni

O dużym szczęściu może mówić 
66 – letni mieszkaniec gm. Milejów. 
22 sierpnia podróżując samochodem 
osobowym marki VW Sharan zasnął za 

kierownicą i na prostym odcinku drogi 
zjechał na przeciwległy pas ruchu, a 
następnie do rowu, po czym uderzył w 
słup energetyczny. Betonowy słup zła-

mał się przewracając na po-
jazd. W wyniku tego zderze-
nia została zerwana trakcja 
elektryczna zasilająca pobli-
skie zabudowania. Mężczyzna 
nie odniósł żadnych obrażeń. 
Był trzeźwy. Na miejsce we-
zwano pracowników zakładu 
energetycznego. 

(nor)

Wjechał w słup energetyczny

Należy wyjaśnić, że wyniki rankingu 
oparte są o wyliczenia dochodów, do któ-
rych wliczono m.in. subwencje oświa-
towe, zależne od gminy w niewielkim 
stopniu. Wynikają one z przyrostu natural-
nego, a mówiąc wprost - od ilości dzieci, 
które się rodzą, a później uczą w gmin-
nych szkołach. Ranking ten nie daje więc 
podstaw do prowadzonych w artykule roz-
ważań na temat wpływu rozwoju przedsię-
biorczości na zamożność gminy.

Jedynym sensownym wskaźnikiem po-
zwalającym na taką ocenę jest określenie wy-
sokości dochodów własnych (podatkowych) 
gminy na jednego mieszkańca. Swoją wy-
soką pozycję w rankingu gazety „Wspólnota”, 
Łęczna zawdzięczała wysokiej subwencji 
oświatowej nieomal dwukrotnie wyższej niż w 
wymienionych miejscowościach. Większość 
z nas pamięta łęczyński demograficzny wyż 
będący ewenementem na skalę kraju - szkoły 
pracowały na trzy zmiany, a oznaczenia klas 

wykorzystywały prawie cały alfabet, a nie tak 
jak obecnie A,B,C. Za bardzo wysoką ilością 
uczniów spłynęły wówczas większe pieniądze 
z budżetu państwa.

Sprostowania wymaga także stwier-
dzenie zawarte w artykule „Brak zachęt dla 
rozwoju przedsiębiorczości to wielki błąd”. 
Jest zupełnie inaczej. Od lat funkcjonują 
zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy. I oczywi-
ście ze zwolnień tych przedsiębiorcy korzy-
stają. Gmina Łęczna wielotorowo wspiera 
również inwestora przygotowującego bu-
dowę elektrowni pod Łęczną.

Zakres i sposoby wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości powinny być przed-
miotem otwartej dyskusji mieszkańców  
i osób zainteresowanych tą tematyką. 
Taką dyskusję trzeba jednak oprzeć na re-
alnych uwarunkowaniach miasta oraz na 
rzetelnych wyliczeniach i otwarcie mówić  
o kosztach planowanych działań. 

Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Łęczna ... nie taka biedna
dok. ze str. 1

No i dostało się naczelnemu Poje-
zierza od radnego z Łęcznej. Za ... zbyt 
mało krytyczny tekst o gminie Łęczna. Jak 
można pisać inaczej niż myśli radny Fijał-
kowski, mieć trochę inne zdanie? Wszak 
radny Fijałkowski po internetowych blo-
gach robi za lokalną wyrocznię i to on ma 
prawo wydawać certyfikaty moralności, 
uczciwości i gospodarności. To, że sam 
się mianował na stanowisko cenzora in-
nych, nie ma znaczenia.

Pojezierzu radny Fijałkowski zarzuca, 
że „Oczywiście próżno szukać w „Pojezie-
rzu” otwartej krytyki burmistrza”. I wie 
dlaczego. Bo radny wykrył spisek finan-
sowy – wszakże koalicja dobrze płaci za 
pół strony w gazecie. Cóż, gazeta utrzy-
muje się z reklam. Chciałbym jednak za-
uważyć, że radni koalicyjni postanowili 
część swoich wysokich diet przeznaczyć 
na sfinansowanie informacji w lokalnej 
prasie o ich pracy i motywach działania. 
Pan woli oszczędniej – produkować się na 
blogach i w gazetkach, które prawnie „są i 
nie są prasą”. Rozumiem, że jako przyszły 
ewentualny doktor praw zagadnienie „Fa-
landyzacji prawa” ma Pan w jednym palcu 
i umiejętnie stosuje w życiu. 

Przypomnę jednak, że miał Pan  
i dalej ma możliwość wykupienia takiego 
samego miejsca w gazecie jak radni koali-
cji. Oczywiście do prezentacji nie takiej jak 
na blogu, gdzie wykorzystując mój tekst 
dodał Pan od siebie, że „Burmistrz pozo-
staje uparty jak przysłowiowy osioł. (…) 
Przypomina to raczej zachowanie leniwego 
chłopa, który na podwórku ma syf, ale od 
lat nic sobie z tego nie robi ...”. Redakcja 
ma po prostu inne standardy dyskusji.

Ryszard Nowosadzki 
ps. Pytanie do czytelników: Ile to projektów 
uchwał mających wspomóc przedsiębior-
czość i stworzyć nowe miejsca pracy złożył 
radny Fijałkowski podczas tej kadencji?

Pełna filipika na: www.e-pojezierze.pl

Kto jest osłem?
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BIULETYN INFORMACYJNY -  LUDWIN

sprzedam mieszkanie 32m, ul. Żabic-
kiego 2(8 piętro). Cena do uzgodnienia. 
Tel: 665 324 742. 
sprzedam działkę budowlaną, Kolonia 
Stara Wieś, 36 ar, ogrodzona, doprowa-
dzona woda  i prąd, atrakcyjna lokalizacja. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 697 154 093. 
sprzedam działkę budowlaną o pow.25 
ar, Łańcuchów. Wszystkie media i bu-
dynki gospodarcze. Tel 785 384 774
sprzedam dom w Łęcznej, powierzchnia 
użytkowa 190m2 w zabudowie szerego-
wej. Tel. 731 993 107
sprzedam dom murowany 75m2 1,5h pola. 
Cena 170tys. Milejów. Tel. 691 996 334 
sprzedam mieszkanie własnościowe M4 
64m2 osiedle Bobrowniki(Wiklinowa), 
po remoncie(stan bardzo dobry). Cena 
218 tys zł do negocjacji. Tel 884 884 386, 
505 202 189
sprzedam dom w Łęcznej ul. Leśna 8 
powierzchnia 326 m2. użytkowa 185m2. 
Powierzchnia działki 481m2. Cena do 
uzgodnienia, Tel. 512 331 130
sprzedam działkę budowlaną 53ar. Ka-
rolin. Wszystkie media, nad Wieprzem, 
szer. 31,5m. Tel. 694 367 894 
Do wynajęcia mieszkanie M5(II piętro) 
w Łęcznej. 1200 zł + opłaty licznikowe. 
Tel. 601 247 317.
Pokój do wynajęcia w Łęcznej. Cena 350 
zł do uzgodnienia. Tel 609 711 967
sprzedam siedlisko 62ar budynek miesz-
kalny drewniany ,budynek gospodarczy 
używany, gm. Wierzbica. Tel. 798 267 870

Święto Zezulina już na trwałe wpisało się do kalendarza imprez organizowa-
nych w gminie ludwin. W niedzielę 17 sierpnia odbyła się piąta edycja tej imprezy, 
której popularność z roku na rok rośnie. Tym razem zorganizowana została w for-
mie pikniku rodzinnego pod hasłem „stawiam na Rodzinę”. Gwiazdą wieczoru 
był zespół sumptuastic. 

– W Zezulinie oraz całej naszej gminie mieszkają ludzie kreatywni, pomysłowi, 
otwarci na szukanie nowych inicjatyw, pogodni i radośni – mówi wójt Andrzej Cha-
bros. – Nie boją się również ciężkiej pracy, po której jednak zawsze powinien nadejść 
czas złapania oddechu i efektywnego odpoczynku. A ponieważ są także bardzo gościnni 
i rodzinni, więc potrafią stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Dlatego z pełnym przeko-
naniem można stwierdzić, że i tym razem zabawa była przednia i udana.

Na palcu przy remizie OSP 
w Zezulinie od początku uroczy-
stości było bardzo gwarno. Orga-
nizatorzy „zadbali” nawet o dobrą 
pogodę. Dla uczestników, dzieci, 
młodzieży i dorosłych przewi-
dziano mnóstwo atrakcji. Każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś cieka-
wego, nikt nie miał prawa nudzić 
się i narzekać. Najmłodsi do swo-
jej wyłącznej dyspozycji otrzy-
mali między innymi ogromny, 

dmuchany park rozrywki. O dobrą rozrywkę maluchów zatroszczyli się też instrukto-
rzy z Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych, prowadząc zajęcia ruchowe i ucząc 
zumby.

Na scenie „rządzili” wójt i popularny dziennikarz telewizyjny Michał Siegieda. 
Po oficjalnej części i powitaniu gości przyszła kolei na bogaty program artystyczny. 
Ogromne brawa za swój popis otrzymał występujący w strojach ludowych zespół dzie-
cięcy Zezulanie. Podobnie zaimponował zdolny duet akordeonistów „Tańczące palce” 
z Niemiec, a część publiczności do łez doprowadził kabaret „Brzostowiacy”. Nie za-
brakło konkursów, w tym dojenia „Zwinne ręce”, który dostarczył mnóstwa emocji. 
Gwiazdą wieczoru pikniku „Stawiam na Rodzinę” była grupa Sumptuastic, przypomi-
nając swój przebój „Kołysanka”, śpiewany wspólnie z widzami. Całość zakończyła za-
bawa z zespołem Havana, trwająca do białego rana. – Kto nie przyjechał na Święto Ze-
zulina ma czego żałować – podkreśla Monika Gryglicka z Urzędu Gminy w Ludwinie. 
– Ja uczestniczę w nim od pięciu lat i widzę jak się rozwija. Już przed rokiem bawiło się 
mnóstwo ludzi, ale teraz uczestników było jeszcze więcej! To świadczy o rosnącej po-
pularności i potrzebie organizowania tego typu imprez. Zwłaszcza, że nasza była mie-
szanką „przyjemnego z pożytecznym”, gdyż część rozrywkową poprzedziły dwudniowe 
warsztaty kulinarne – wyjaśnia. 

– Rodzinna niedziela w Zezulinie okazała się sukcesem i ważnym wydarzeniem 
– uważa Andrzej Chabros. – Czas spędzany w gronie rodzinny, znajomych i sąsiadów 
zawsze powinien być naj-
ważniejszy. I właśnie taki 
sposób wypoczynku chcemy 
zaproponować mieszkań-
com gminy Ludwin i pro-
pagować go. To szalenie 
ważne, aby w lokalnym śro-
dowisku odbywały się spo-
tkania integracyjne jak ten 
piknik, a nasze remizy, cen-
trum kultury, hala, boiska i 
place zabaw tętniły życiem 
– zakończył wójt.

Rodzinne święto w Zezulinie

w konkursie strażackim, akcji honoro-
wego krwiodawstwa „Ratujmy życie” 
i wielu innych.

Kulminacją wielobarwnej im-
prezy był występ gwiazdy wieczoru 
- GOLECuORKIESTRA, której 
skoczny i znany repertuar od razu po-
rwał publiczność do zabawy. Konty-
nuowano ją do późnego wieczora pod-
czas zabawy ludowej z zespołem Bro-
kat.                                            (nor) 

Plon niesiemy, plon
dok. ze str. 1

Na ostatniej prostej są przygotowa-
nia do wydania decyzji środowiskowej 
dla GDF suez na budowę elektrowni 
węglowej w starej Wsi koło Łęcznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej 
łęczyńskiego ratusza pojawiło się zawia-
domienie o zgromadzeniu materiału do-
wodowego w sprawie wydania decyzji 
dla budowy elektrowni. Oznacza to, że 
wnioski i uwagi dla budowy siłowni ener-
getycznej przyjmowane będą do 8 wrze-
śnia. Później urząd wyda decyzję środo-
wiskową dla elektrowni zasilanej węglem 
kamiennym.

Pracę przy trwającej kilka lat budo-
wie elektrowni miałoby znaleźć około 
1500 osób. Później zatrudnienie wyno-
siłoby około 140. Od samego początku 
w budowie elektrowni „przeszkadzają” 

jednak ekolodzy. Straszą na przykład, 
że budowa elektrowni „doprowadzi do 
55 zgonów rocznie w skali kraju” (?) i 
sugerują w zamian budowę wiatraków i 
zakładanie paneli słonecznych. O szko-
dliwym wpływie wiatraków nic nie mó-
wią. Nie wspominają o nowych drogach, 
oświetleniu i pozostałej infrastrukturze, 
która powstałaby wraz z siłownią energe-
tyczną. Ekolodzy nie wspominają też, że 
spadłyby ceny za przesył energii, które u 
nas są bardzo wysokie, a także o nowych 
miejscach pracy. 

Czy od decyzji wydanej przez urząd 
eko-organizacje się odwołają? Jest to pra-
wie pewne. Nie odpuszczą żadnej szansy, 
aby widmo budowy elektrowni przesunąć 
jak najdalej to możliwe. Oczywiście w in-
teresie przyrody.                                GK

Bliżej elektrowni koło Łęcznej

W Nowym stręczynie (gmina Cy-
ców), odbyło się spotkanie informa-
cyjne przedstawicieli firmy oRlEN 
Upstream z mieszkańcami. 

Uczestnicy spotkania zaintereso-
wani byli przygotowaniami do wykona-
nia odwiertu oraz potencjalnym oddzia-
ływaniem prac na otoczenie, w tym np. 
możliwością osiadania gruntu. Dyrektor 
Magdalena Piątkowska wyjaśniła, że: 
Prace związane z rozpoznaniem meto-
dami wiertniczymi złóż gazu ziemnego 
mają inną specyfikę i prowadzone są na 
dużo mniejszą skalę niż w górnictwie 
węglowym, przez co nie ma możliwości 
wywołania jakichkolwiek wstrząsów czy 
ruchów tektonicznych. Zapewniła rów-
nież, że działalność poszukiwawcza, jaką 
prowadzi firma ORLEN, jest bezpieczna 
zarówno dla ludzi jak i środowiska, i nie 
wywołuje żadnych trwałych zmian w 

otoczeniu, co potwierdzają zarówno do-
tychczas przeprowadzone kontrole, jak 
i praktyka branżowa. Współdziałanie z 
ministerstwem środowiska potwierdził 
wójt gminy Cyców.

W Polsce przeprowadzono mniej 
odwiertów, niż początkowo zakładano. 
Z prognozowanych 100 odwiertów po-
szukiwawczych, które w tym roku miały 
zostać zrealizowane, wykonanych zo-
stanie tylko nieco ponad 80. Minister 
Środowiska Maciej Grabowski, w wy-
wiadzie dla Agencji Reutera zapewnił 
jednak, że pierwsza komercyjna produk-
cja gazu łupkowego w Polsce rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku. Jednocze-
śnie podkreślił że, wydobycie na skalę 
przemysłową, odczuwalne dla gospo-
darki, nie jest jeszcze kwestią ani tego 
ani przyszłego roku.

GK,RN

Chcą wydobywać gaz 


