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Są wciąż w naszym kraju różne 

grupy społeczne, które jakby nie 

zauważyły, że prawie 25 lat temu   

w Polsce nastąpiła zmiana ustrojowa. 

Należy do nich niewątpliwie część 

biurokracji niektórych spółdzielni 

mieszkaniowych, a wśród nich jest 

moim zdaniem niewątpliwie zarząd 

łęczyńskiego „Skarbka”. 

O tym, że w „Skarbku” tkwią w in-

nej epoce, nie świadczy bynajmniej ana-

chroniczny brak możliwości komuni-

kowania się z administracją za pomocą 

internetu (można to zrobić natomiast 

faksem, bo przecież każdy mieszka-

niec tej spółdzielni ma takowy w domu,  

w odróżnieniu od komputera) ale iście 

biurokratyczne traktowanie członków 

spółdzielni. Spółdzielców, którzy na 

dobrą sprawę zatrudniają przecież za-

równo prezesa, wiceprezesa jak i po-

zostałych pracowników spółdzielni. Ale 

w „Skarbku” jest jak w PRL – władza 

wie lepiej co jest dobre dla rządzonych, 

a lokatorzy to powinni tylko płacić  

w terminie czynsze. 

Skąd taka ocena? Wynika ze spo-

sobu działania „władz” tej spółdzielni  

i nie wiadomo skąd biorącego się prze-

konania o własnej nieomylności. Na 

przykład w poprzednim numerze „Po-

jezierza” zapowiadaliśmy wywiad z re-

prezentantem zarządu tej spółdzielni,  

w którym chcieliśmy ostatecznie wyja-

śnić powody dla których tenże zarząd 

nie chce (a może nie może) spełnić ra-

cjonalnych oczekiwań swoich człon-

ków. Zadaliśmy pięć konkretnych py-

tań na piśmie, bo prezes spółdzielni nie 

chciała rozmawiać z dziennikarzem. 

Zapytaliśmy:

- Jaka była przyczyna podjęcia 

decyzji o realizacji tej samej koncepcji 

docieplenia budynku przy ul. Szkolnej 

2 i to po tak złych doświadczeniach  

z inwestycją przy Gwarków 7?

- Dlaczego pomimo złożenia miesz-

kańcom bloku obietnicy zmiany projektu 

według ich próśb, zobowiązania nie do-

trzymano, bo powiększenie okien o 30 cm 

trudno uznać za jej spełnienie.

- Czy spółdzielnia ten nowy projekt 

zatwierdziła?

- Czy zarządowi znany był spo-

sób odmiennego docieplenia podob-

nego budynku, który inna łęczyńska 

spółdzielnia zrealizowała ku zadowo-

leniu mieszkańców?

- Jak władze spółdzielni zamie-

rzają rozwiązać konflikt z członkami 

spółdzielni mieszkającymi w blokach 

przy ul. Gwarków 7 i Szkolna 2?

I co otrzymaliśmy w odpowiedzi? 

„Zbiorczą odpowiedź na wszystkie py-

tania” będącą moim zdaniem biurokra-

tycznym wykrętem pełnym frazesów  

o zgodności decyzji z prawem i do tego 

cyniczną uwagą, iż różnica zdań świad-

czy, że żyjemy w państwie demokra-

tycznym!!! (pełną treść drukujemy na 

końcu tego artykułu)

Oczywiście działania każdego za-

rządu muszą być zgodne z prawem, ale 

reprezentanci spółdzielców powinni 

jeszcze działać w interesie tychże człon-

ków spółdzielni. Tego jednak zupełnie 

nie widać.     

Mieszkańcy szykują pozew do 

sądu, bo nie godzą się z nielogicznym 

umieszczeniem okien na galerii vis-a-

vis drzwi wejściowych do mieszkań, 

zamiast naprzeciw okien ich kuchni.  

W piśmie sporządzonym przez kancela-

rię prawną zwraca się również uwagę, że 

jeśli nawet Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Skarbek” uzyskała zatwierdzenie 

Demokraci ze „Skarbka”
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Co młody odkrywca stworzy z 

płyty kompaktowej, balona i plasti-

kowej zakrętki? Dzieci dostały takie 

przedmioty oraz krótką instrukcję: 

zakładamy nadmuchany balon na 

korek przyklejony do płyty CD. I za-

częły eksperymentować... Nagle ktoś 

krzyczy: „Patrzcie! Udało się!”. Nie-

długo potem po stole jeździło już kilka 

oryginalnych pojazdów. 

Takie doświadczenia wykonywały 

dzieci na pierwszych zajęciach Klubu 

Młodego Odkrywcy w Łęcznej. Do tego 

programu koordynowanego przez war-

szawskie Centrum Nauki Kopernik dołą-

czyła prywatna szkoła Leader School.  

Łęczyńskie dzieci bardzo dobrze 

poczuły się w roli odkrywców. Były 

zachwycone, kiedy po zmieszaniu 

oleju rzepakowego, sody i czerwonego 

barszczu po słoiku zaczęły krążyć bor-

dowe „jajka”. Chętnie wzięły ciekawą 

mieszankę do domu, żeby dalej ekspe-

rymentować. Na razie dzieci nie zgłę-

biały szczegółów reakcji, która zaszła w 

słoiku. Bo idea jest taka, żeby najpierw 

zobaczyć, dotknąć, poczuć. Na tych za-

jęciach „zagadnienia naukowe przestają 

być problemem ukrytym za wzorami z 

podręczników, a stają się żywymi kwe-

stiami, które można zaatakować, zgłę-

bić i pojąć” - czytamy na stronie Klubu 

Młodego Odkrywcy. 

Łęczyńska szkoła również uczy 

według tej zasady. - Nie podajemy żad-

nych regułek do zapamiętania. Dzieci 
same mają dochodzić do pewnych wnio-

sków. Dostają kilka przedmiotów i wy-

myślają, co można z nimi zrobić. 

Nauka przez zabawę

We Wschodnim Centrum Lecze-

nia Oparzeń w Łęcznej powstaje od-

dział dla poparzonych dzieci. W Polsce 

jest tylko jeszcze jeden specjalistyczny 

ośrodek przeznaczonych dla najmłod-

szych pacjentów – w Szczecinie. 

Oddział dla dzieci ruszy w 2014 

roku, a sprzęt niezbędny do jego uru-

chomienia zostanie zakupiony jeszcze 

w 2013 roku. Dziecięca oparzeniówka 

będzie liczyć 13 łóżek, w tym trzy in-

tensywnej terapii. 

Jak mówi Piotr Rybak, dyrektor 

szpitala, do utworzenia oddziału skło-

niła władze placówki historia 8-letniej 

Leny z Warszawy, która trafiła do 

Łęcznej z oparzeniami części piersi, 

brzucha i podbrzusza. Dziewczynka 

poparzyła się na koloniach. Dzieci ba-

wiły się wkładając za strój  kąpielowy 

końcówkę od prysznica. - Dziewczynka 
odkręciła gorącą wodę. W tym ośrodku 
gorąca woda była rzeczywiście gorą-

ca – mówi. Lena trafiła do Łęcznej. W 
szpitalu przebywała cały czas z mamą. 
Po zakończeniu leczenia przyjeżdżały 
zmienić opatrunek. Mogła w Warsza-

wie, ale jej mama wolała przyjechać 
do sprawdzonego ośrodka. Wtedy zro-

zumiałem, że najważniejsze jest zaufa-

nie – dodaje P. Rybak.  

Od 2009 roku, gdy w łęczyńskim 

szpitalu stworzono wysokospecjali-

styczny ośrodek leczenia oparzeń oraz 

chirurgii rekonstrukcyjnej, lekarze 

przyjęli już 1200 pacjentów. Roczna 

polska norma to 100-200 pacjentów. 

W medycznym 

świecie Łęczna 

stała się rozpo-

znawalnym i 

cenionym ośrod-

kiem, do którego 

kierowani są cho-

rzy z całego kraju 

i dlatego tylko w 

ubiegłym roku 

lekarze przyjęli 

600 pacjentów.

O t w a r c i e 

drugiego w Pol-

sce ośrodka dla poparzonych dzieci 

właśnie w naszym mieście jest natu-

ralną ścieżką rozwoju. Pieniądze na 

adaptację pomieszczeń oraz wyposa-

żenie pochodzą z unijnego programu 

współpracy transgranicznej. To nie 

mała suma 5,5 mln zł, z czego 4 mln 

zł to środki europejskie. - Z naszych 
środków wygospodarowaliśmy milion 
złotych – mówi dyrektor  Rybak. Po-

zostałe pieniądze dokładają sponsorzy. 
Choćby Orlen Upstream i Fundacja 
„ORLEN-DAR SERCA”, które na po-

czątku listopada przekazały czek na 
100 tys. zł.

Adaptacja pomieszczeń zmierza 

ku końcowi. -  To ma być oddział przy-

jazny dla matki i dziecka, tak aby mo-

gli razem tutaj przebywać. Świetlica 

pobytu dziennego na noc zamieni się 
w miejsce noclegowe dla rodziców – 

Druga w Polsce oparzeniówka powstaje w Łęcznej 

Wyleczą poparzone maluchy

Aż rok zajmie drogowcom re-

mont kilometrowego odcinka drogi 

wojewódzkiej. A to oznaczać może 

drogowy koszmar w wakacje. Już 

teraz zmiana organizacji ruchu za-

skoczyła kierowców. A kiedy przebu-

dowy doczeka się ul. Krasnostawska 

w kierunku Milejowa? Może w 2015 

lub 2016 roku. 

Nareszcie! Droga, którą w lecie 
przemierzają tysiące turystów wresz-

cie poprawi swój stan. Przynajmniej w 
Łęcznej. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie rozpoczął remont drogi nr 
820 Sosnowica Dwór - Łęczna na ponad 

1 km odcinku „od km 28+420 do km 
29+500 km”, czyli biegnącym ulicami: 
Lubelską, Krótką, 11 listopada, pl. T. 
Kościuszki, Krasnostawską. 

Drogowcy sfrezują istniejącą na-

wierzchnię, wzmocnią i poszerzą ją, 
a także zbudują lub przebudują chod-

niki oraz zjazdy. Zbudowany zostanie 
systemu odwodnienia drogi – wpustów 
ulicznych wraz z włączeniem ich w pro-

jektowaną kanalizację deszczową.
Przebudowane zostaną także m.in. 

skrzyżowania m.in. z ulicami Lubelską, 
Litewską, Świętoduską, 11 Listopada, 

Droga nad jeziora w remoncie
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K R O N I K A     Z D A R Z E Ń

www.e-pojezierze.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech 
Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu 2013-12-16 o godz. 13:45:00 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

-  spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 

Łęczna ul. Górnicza 5/8 
pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Skarbek (lokal o pow.38,45 m2, 
jest to lokal składający się z 2 pokoi, ciemnej kuchni i łazienki z wc (bez balkonu), 

Suma oszacowania: 124.690,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 

93.517,50 zł.
Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.469,00 zł.

Postępowanie jest prowadzone w celu zniesienia współwłasności.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny 
oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika, Powszechna Kasa Oszczęd-

ności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej 
do momentu rozpoczęcia licytacji. Dodatkowe informacje pod nr tel. 81 528 03 93.

Spłonął budynek
16 listopada popołudniu doszło do 

pożaru drewnianego budynku gospodar-
czego w Stręczynie Nowym gm. Cyców. 
Na miejsce zdarzenia trafiły 3 zastępy 
straży pożarnej: z KP PSP w Łęcznej, 
OSP Cyców oraz miejscowa jednostka 
OSP Stręczyn Nowy. Strażacy zastali 
budynek objęty w całości ogniem, we-

wnątrz znajdował się ciągnik rolniczy 
oraz drewno opałowe. Akcja ratowni-
cza straży pożarnej trwała blisko dwie 
i pół godziny, wzięło w niej udział 17 
ratowników.
Wypadek w Stefanowie

16 listopada w godzinach porannych 
doszło do zderzenia dwóch samochodów 
osobowych w Stefanowie gm. Cyców. 
Kiedy na miejsce wypadku przyjechały 
zastępy straży pożarnej z KP PSP w Łęcz-

nej i OSP Puchaczów rozbite samochody 
stały na jezdni blokując jeden pas ruchu. 
Na miejsce zdarzenia przybyła karetka po-

gotowia, której personel udzielił pomocy 
poszkodowanym (cztery osoby zostały 
przewiezione do szpitala). Akcja ratowni-
cza straży pożarnej trwała nieco ponad go-

dzinę, wzięło w niej udział 8 ratowników 
oraz pogotowie ratunkowe i policja.
Przemoc w rodzinie

W Sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej 15 listopada od-

była się konferencja pt. ,,Razem prze-

ciwko przemocy – drogą do ograni-
czenia zjawiska przemocy w rodzi-
nie na terenie powiatu łęczyńskiego”.  
W spotkaniu uczestniczyli policjanci 
oraz przedstawiciele zespołów inter-
dyscyplinarnych ds. przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie z powiatu 
łęczyńskiego. Celem spotkania była 
przede wszystkim wymiana doświadczeń  
i omówienie dotychczasowej współ-
pracy podczas podejmowanych działań 
na rzecz rodzin dotkniętych przemocą  
w ramach procedury ,,Niebieskie Karty”.
Wizyta przedszkolaków

Komendę Powiatową Policji  
w Łęcznej odwiedziła grupa dzieci  
z Przedszkola Publicznego Nr 2  
w Łęcznej. Dzieci zwiedzały budy-

nek komendy i miały okazję zobaczyć  
z bliska jak pracują funkcjonariusze. Za-

poznały się z pracą oficera dyżurnego, 
obejrzały policyjną strzelnicę i siłownię, 
a na placu komendy mogły wsiąść za kie-

rownicę radiowozu, gdzie w policyjnej 
czapce pozowali do pamiątkowych zdjęć. 
Podczas spotkania przypomniano dzie-

ciom zasady bezpiecznych zachowań na 
drodze, w domu, placu zabaw. Policjanci 
wręczyli przedszkolakom zestaw odbla-

sków, apelując o ich zakładanie. 
Zamiast pracy długi

Mieli dostać pracę a otrzymali wia-

domość o zawarciu kredytu. O tym jak 
można paść ofiarą bezwzględnych oszu-

stów przekonało się trzech mieszkań-

ców powiatu łęczyńskiego. 
Scenariusz w każdym ze zgłoszo-

nych policjantom przypadków wyglą-

dał podobnie. Osoby poszukujące pracy 
na jednym z portali internetowych zna-

lazły ogłoszenie dotyczące zatrudnienia 
polegającego na komputerowym prze-

pisywaniu tekstu. Za pomocą przesła-

nego im kwestionariusza podali swoje 
dane osobowe. Ponadto „celem wery-

fikacji tych danych” dokonali wpłaty  
w dwóch przypadkach 10 groszy oraz w 
jednym przypadku 1 zł na wskazane konta. 
Niestety w zamian za oferowaną pracę 
otrzymali informację o zawarciu umowy 
kredytowej na podane przez nich dane oso-

bowe w wysokości od 300 do 800zł.
Łęczyńscy policjanci apelują o roz-

sądek podczas korzystania z ofert pracy 
za pośrednictwem Internetu. Niestety 
część pojawiających się ogłoszeń to zwy-

kłe oszustwa. Niejednokrotnie zdarza się, 
że padamy ofiarą oszusta pragnącego 

wyłudzić nasze dane. Unikajmy też ogłoszeń  
z których wynika, że aby rozpocząć pracę  
i zacząć zarabiać należy najpierw wpłacić 
pieniądze. Szczególną ostrożność należy 
wykazać przy ofertach o możliwości zaro-

bienia dużych pieniędzy, które uzyskamy  
w łatwy sposób.
Pożar samochodu

Dwa zastępy straży pożarnej  
z KP PSP w Łęcznej gasiły 12 listopada 
wieczorem samochód osobowy pa-

lący się na parkingu przy ul. Górniczej  
w Łęcznej. Paliła się komora silnika  
w samochodzie wyposażonym w insta-

lację LPG. Strażacy używając gaśnicy 
proszkowej zlokalizowali, a następnie 
ugasili pożar. Akcja w której wzięło 
udział siedmiu ratowników trwała bli-
sko pół godziny.
Ostrożnie z zakupami

Dzięki sklepom i aukcjom interne-

towym można zamówić dowolny pro-

dukt z dostawą do domu. Popularność 
aukcji internetowych powoduje też 
wzrost zainteresowania internetowym 
handlem różnych przestępców. 

Coraz częściej zdarza się że zama-

wiając towar możemy go nie otrzymać, 
zwrotu pieniędzy też się nie doczekamy 
– tak było w przypadkach ostatnich 
oszustw zgłoszonych łęczyńskim po-

licjantom. Zbliżający się okres przed-

świąteczny to prawdziwe żniwo dla in-

ternetowych oszustów. Pamiętajmy o 
tym kiedy będziemy poszukiwać pre-

zentów dla bliskich. Uważajmy zwłasz-

cza na tzw. super okazje.
Policja radzi, aby przed rozpoczę-

ciem zakupów w sieci pamiętać o ta-

kich zasadach:
- Naszą czujność powinna przede 

wszystkim zwrócić bardzo atrakcyjna 

cena produktu.

- Nigdy nie kupujmy w sieci korzysta-

jąc z komputera stojącego w kafejce in-

ternetowej. Tam najłatwiej o utratę pouf-

nych danych. Używajmy tylko komputera 

domowego i zachowujmy całą korespon-

dencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, 

pozwoli to policji szybciej go ująć.

- Korzystajmy tylko ze znanych  

i sprawdzonych portali internetowych.

- Przed zakupem w wirtualnym 

sklepie zasięgnijmy opinii o nim.

- Pamiętajmy, że nie jest możliwe 

aby towar był w cenie trzykrotnie niższej 

od identycznego towaru w sklepach.

- Zamawiając sprzęt pytajmy, czy 

sprzedawca dołącza oryginalne oprogra-

mowanie na płytach i instrukcję obsługi.

- Kupując telefon komórkowy zapy-

tajmy o ładowarkę i dowód zakupu, telefony 

kradzione sprzedawane są bez dodatkowego 

oprzyrządowania i dokumentacji.

Bądź widoczny na drodze
Dla zwiększenia bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu dro-

gowego łęczyńscy policjanci prowadzą 
spotkania z uczniami ze szkół z terenu po-

wiatu. Podczas prowadzonych zajęć funk-

cjonariusze rozmawiają na temat zasad bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym i apelują o 
korzystanie przez pieszych i rowerzystów z 
różnych elementów odblaskowych. Przy-

pominają, że gdy pieszy lub rowerzysta ma 
na sobie ubranie w ciemnych kolorach, a 
jednoślad nie jest wyposażony w oświe-

tlenie, wówczas kierowca dostrzega go  
z dużym opóźnieniem. Do propagowania 
bezpieczeństwa na drodze włączyli się 
wójtowie i księża, którzy podczas mszy  
w parafiach powiatu apelowali do wier-
nych o korzystanie z odblasków.
Wykryli amfetaminę

Dwóch mieszkańców Łęcznej  
w wieku 20 i 22 lat odpowie za posia-

danie znacznej ilości środków odurza-

jących, jej rozprowadzanie w celu osią-

gnięcia korzyści majątkowych oraz 
wprowadzanie do obrotu amfetaminy. 
Mężczyźni zostali zatrzymani pod koniec 

października, kiedy podczas przeszu-

kania miejsca zamieszkania 20 – latka 
znaleźli w regale woreczek foliowy  
z zawartością białego proszku opakowa-

nego w folię aluminiową. Po przeprowa-

dzonym badaniu narkotesterem okazało 
się, że to amfetamina. Łącznie policjanci 
zabezpieczyli blisko 13 gram tego środka. 
Policjanci zatrzymali 20 – latka i prze-

wieźli do komendy. Tam podczas dalszych 
czynności kryminalni udowodnili mu rów-

nież udzielanie środków odurzających.
Następnego dnia policjanci zatrzy-

mali 22 – letniego mieszkańca Łęcznej, 
który przekazał 20 – latkowi amfetaminę, 
celem jej sprzedaży. Obaj mężczyźni 
usłyszeli zarzuty, a za przestępstwa od-

powiedzą przed sądem. Aktualnie objęci 
są policyjnym dozorem.

opr. R. Nowosadzki

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki 
pocztów sztandarowych przed kościołem  
p.w. Św Barbary. Następnie uczniowie z 
Zespołu szkół im. Kazimierza Jagielloń-

czyka pieśnią oraz poezją patriotyczną za-

prezentowali montaż muzyczno-słowny. 
Wszystko to poprzedziło mszę św. która 
rozpoczęła się o godzinie 11:30.

Ksiądz Krzysztof Szymański w 
swoim kazaniu zwrócił się bezpośred-

nio do wiernych: ,, Siostro i bracie, co 
dzisiaj mógłbyś powiedzieć albo napisać 
o Polsce?’’. Zwrócił też uwagę, 
że podczas budowania teraźniej-
szości oraz przyszłości  naszego 
Narodu, powinniśmy wykorzy-

stywać historię i dziedzictwo na-

szych przodków, zaś miłość do 
ojczyzny powinna wypływać z 
czwartego przykazania.

Po mszy św. odbył się prze-

marsz na Plac Powstań Narodo-

wych, gdzie został odśpiewany 
hymn państwowy, odegrany apel 

poległych, głos zabrali przedstawiciele 
samorządów.  Pod krzyżem na Placu Po-

wstań Narodowych przedstawiciele lo-

kalnych władz, zakładów pracy, delegacje 
szkół złożyły wieńce i kwiaty oddając w 
ten sposób hołd walczącym za wolność  
naszej ojczyzny.

W Centrum Kultury o godzinie 17 od-

był się koncert muzyki fortepianowej Mar-
cina Dominika Głucha. Artysta przedstawił 
utwory swojej kompozycji o tematyce pa-

triotycznej.                                          (zab)

Święto Niepodległości w Łęcznej

21 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Jaśminowej odbył się 
koncert z okazji  dwudziestolecia szkoły podstawowej nr  4. 

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dwóch pierwszych dyrektorów tej 
placówki: Grażyny Bednarskiej oraz Elżbiety Kucharczyk. Następnie została przed-

stawiona prezentacja multimedialna, która ukazała sylwetki pedagogów pracują-

cych w latach 1993-2013. Wywołała ona wśród zgromadzonych salwy śmiechu jak 
i falę wzruszeń.

Drugą część jubileuszu otworzył występ taneczny pierwszoklasistów, potem był 
pokaz karate, podczas którego Piotr Włodarski rozbijał cegły gołymi rękami. Nie za-

brakło również wybitnych absolwentów szkoły podstawowej nr 4. Swoimi porywa-

jącymi występami przypomnieli się swoim dawnym nauczycielom.                (zab)                                                                   

Dwadzieścia lat minęło…
Z prawego pasa będzie można je-

chać na wprost lub skręcić w prawo, zaś 
w lewego pasa na wprost lub w lewo. Te-
raz kierowcy jeżdżą jak chcą, bo na ron-
dach nie ma żadnego oznakowania.

 O zmianę organizacji ruchu na 
rondach przy stadionie „Górnika” oraz 
ul. Targowej od początku ich powsta-

nia apelowali kierowcy oraz radni. Brak 
oznakowania powodował, że docho-

dziło do wielu niebezpiecznych sytuacji 
oraz stłuczek. A przecież – w założe-

niu – rondo miało być bezpieczniejszą 
formą pokonania skrzyżowania. Dro-

gowcy upierali się jednak, że z powodu 
„pojedynczych” wlotów ulic podpo-

rządkowanych do dwupasmowej ulicy 
głównej, czyli al. Jana Pawła nie jest 
możliwe inne oznakowanie rond. A jed-

nak. Jak przyznaje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, o wpro-

wadzeniu oznakowania wskazującego 
kierunki jazdy zadecydował „znaczny  
udział zdarzeń drogowych”. Mówiąc 
wprost – wypadków i stłuczek. 

Nowa organizacja ruchu usprawni 
także przejazd przez skrzyżowania. 
Kierowcy w większości wybierają te-

raz „bezpieczniejszy”, zewnętrzny pas. 
Ustawiają się do niego sznury samo-

chodów, podczas gdy jazdę pasem we-

wnętrznym decyduje się niewielu kie-

rowców.                                         (jt)

Ronda będą 
bezpieczniejsze
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projektu technicznego i następnie po-

zwolenie na budowę to nie oznacza 
automatycznie, że gotowy obiekt speł-

nia wymogi prawa. Bo podstawą do 

rozstrzygnięcia może być właściwie  

i ponownie przeprowadzona analiza na-

świetlenia. Co najważniejsze prawnicy 

zwracają też uwagę na to, że „działanie 

organu winno oznaczać załatwienie 

sprawy zgodnie ze słusznym interesem 

obywatela, o ile nie stoi temu na prze-

szkodzie interes społeczny (...)” - co 

znalazło się w tezach wyroku Naczel-

nego Sądu Administracyjnego w War-

szawie z dnia 19 czerwca 2007 roku, 

sygn. akt I OSK 1464/2006. 

Postawa władz spółdzielni wska-

zuje, że kompromisu nie będzie i spór 

będzie jednak musiał rozstrzygnąć sąd. 

W odpowiedzi na pismo kancelarii 

prawnej stwierdzono m.in.: ...Wezwanie 

pozbawione jest podstawy prawnej (...) 

Skoro więc w terminach określonych 

prawem budowlanym nikt z zaintere-

sowanych wyodrębnionych właścicieli 

nie złożył żadnych zastrzeżeń do pro-

jektu, zaś sam projekt, nawet w pierwot-

nej wersji, odpowiadał obowiązującym 

w tym zakresie normom technicznym 

określającym ilość koniecznego światła 

naturalnego (...) to przypisywanie tak 

wykonanym robotom budowlanym cech 

„wad przedmiotu umowy” jest chybione 

i całkowicie bezzasadne (...).  

Każda ze stron mówi o czym in-

nym, a do pozwu przeciw własnej 

spółdzielni dołączą się więc też zapewne 

mieszkańcy bloku przy Gwarków 7. Bo 

zupełnie nie zgadzają się z filozofią za-

prezentowaną również przez prezes  

i wiceprezesa w piśmie do redakcji:
„Projekt docieplenia budynku mieszkal-

nego położonego przy ul. Szkolna 2 w Łęcznej 

został opracowany na podstawie wytycznych 

określonych dla termomodernizacji obiektu 

mieszkalnego wielorodzinnego, które mają na 

celu znaczne zmniejszenie zużywanej energii 

cieplnej niezbędnej do zapewnienia komfortu 

cieplnego przebywających w nim osób.

Wielkość otworów okiennych na wniosek 

mieszkańców została zmieniona, przy założe-

niu zachowania warunku podniesienia termo-

izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, 

zapewnienia dostępu wymaganej no, rmami 

technicznymi ilości światła naturalnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych inwestycji.

Zrealizowane projekty termomodernizacji bu-

dynków SM „Skarbek” odpowiadają uregulowa-

niom prawnym i uzyskały prawomocne decyzje ad-

ministracji państwowej o pozwoleniu na budowę.

Różnice zdań dotyczące zrealizowanych 

inwestycji świadczą, że żyjemy w państwie de-

mokratycznym, w którym każdy może wyrazić 

swoją opinię.”

Tyle słów, a po zapewnieniu „kom-

fortu cieplnego”, w kuchniach jest po 

prostu ciemno. Brak też oczywiście 

odpowiedzi na nasze konkretne pyta-

nia. Dlatego osobiście mam nadzieję, że 

członkowie spółdzielni „Skarbek” we-

zmą jednak sobie do serca podkreślony 

fakt, że żyjemy w państwie demokra-

tycznym i dadzą temu wyraz podczas 

zbliżających się wyborów władz spół-

dzielni. Nowych władz.

Ryszard Nowosadzki 

Demokraci ze „Skarbka”
dok. ze str. 1

Naukowcy opłacani przez Mię-

dzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu 

(IPCC) uważają z 95 proc. pewnością,  

że za ocieplenie się klimatu odpowiada 

człowiek, wytwarzając nadmierną ilość 

dwutlenku węgla. Są też przekonani, że 

globalne temperatury wzrosną o 0,4-2,6 

stopnia Celsjusza w latach 2046-2065, 

a w latach 2080-2100 o 0,3-4,8 stopnia 

Celsjusza. Kilkanaście lat temu uważali 

nawet, że z powodu ocieplenia do 2012 

roku roztopią się lody Arktyki. 

Jakoś się nie roztopiły. Co więcej 

znawcy klimatu ponad trzydzieści lat wcze-

śniej grozili nam poprzez media globalnym 

… oziębieniem. Newsweek z 28 kwiet-

nia 1975 donosił na przykład: „Klimat 

na Ziemi rozpoczął dramatyczną zmianę. 

Ochłodzenie powoduje skrócenie cyklu we-

getacyjnego i obniżenie produkcji żywno-

ści. W Anglii okres wegetacji od roku 1950 

skrócił się o dwa tygodnie. Ocenia się, że 

z powodu globalnego oziębienia spadek 

produkcji żywności wynosi 100 tysięcy ton 

rocznie. W kwietniu 148 tornad spowodo-

wało śmierć ponad 300 osób a straty w trzy-

nastu stanach USA osiągnęły pół miliarda 

dolarów (…) Badania satelitarne wykazują 

znaczące pogrubienie warstwy śniegu na 

półkuli północnej. (…) Naukowcy z NOAA 

wykazali że w latach 1964-1972 ilość pro-

mieniowania słonecznego docierającego 

do USA zmniejszyła się o 1,3 proc.”. 

Jak to więc jest z tymi naukowymi 

„pewnikami”? 

Pewne jest, że słońce jest jedynym 

źródłem ciepła naszej planety (pominąw-

szy ciepło wnętrza Ziemi), dostarczając w 

każdej sekundzie, ogromną ilość energii. 

Nawet minimalne jej wahania mają dla na-

szej planety wielkie znaczenie. Zmiany ak-

tywności Słońca mają charakter cykliczny 

i nieustannie kształtują ziemski klimat. 

Geolodzy twierdzą w oparciu o badania 

geologiczne, że mieliśmy już wiele epok 

lodowcowych i ociepleń klimatu. Były też 

okresowe, tak zwane, małe ocieplenia i 

ochłodzenia. Ekolodzy to ignorują.

Tak więc nauka na podstawie badania 

rdzeni lodowych na Antarktydzie – a nie 

prognozowania pogody, której dzisiaj nie 

potrafimy przewidzieć nawet z trzydniowym 

wyprzedzeniem – dowodzi, że na przestrzeni 

ostatnich 400 tysięcy lat, a więc jeszcze bez 

udziału człowieka, zawartość CO
2
 w po-

wietrzu już czterokrotnie była podobna, a 

nawet wyższa od wartości obecnej. Przy 

końcu ostatniego zlodowacenia, w ciągu kil-

kuset lat, średnia roczna temperatura globu 

zmieniała się parokrotnie, w sumie wzrosła 

prawie o 10°C na półkuli północnej. Były 

to więc  zmiany zdecydowanie większe niż 

dziś obserwowane.

Zmiany klimatu potwierdza też histo-

ria. W Europie w X, XI wieku było ocie-

plenie, a w wieku XVII oziębienie. W śre-

dniowieczu ocieplenie było tak duże, że 

wybrzeża Grenlandii zostały zasiedlone 

przez Wikingów, a sama wyspa została na-

zwana „Zieloną Wyspą” („Green Land”). 

Co więcej duńscy archeolodzy prowadzący 

badania na Grenlandii ustalili, że Wikingo-

wie 1000 lat temu uprawiali tam jęczmień. 

W dzisiejszej Polsce, w okolicach Zielonej 

Góry ówcześni mieszkańcy z powodzeniem 

uprawiali na masową skalę winogrona.

XVII wiek przyniósł natomiast zde-

cydowane oziębienie. Tak duże, że zimą 

przez zamarznięty Bałtyk można było 

dostać się do Szwecji saniami, a dla wy-

gody podróżnych na środku morza stawała 

karczma oferująca nocleg i ciepłą strawę. 

Srogie zimy umożliwiły też polskiej jeź-

dzie zdobycie okrętu szwedzkiego uwię-

zionego w bałtyckim lodzie.

Zmiany klimatu są więc faktem i to 

bez zgubnego udziału człowieka! Przeciw-

nicy teorii katastroficznego wpływu CO
2
 

podkreślają też, że dwutlenek węgla emi-

towany w wyniku działalności człowieka 

to zaledwie 3-4 proc. tego co wysyła do 

atmosfery sama przyroda. Co więcej pra-

wie 12 mld ton dwutlenku węgla rocznie, 

a więc połowa tego co wytwarza produk-

cja przemysłowa, powstaje tylko w wyniku 

oddychania ludzi i hodowanych przez nas 

zwierząt. A co roku przybywa 80 mln no-

wych mieszkańców Ziemi. Wszyscy po-

trzebują coraz więcej żywności oraz ener-

gii. Skąd ją brać?

Dla „ekologa” sprawa jest prosta. Wy-

eliminować w energetyce kopaliny, głów-

nie węgiel i nastąpi klimatyczny cud. Nie-

stety wystarczy spytać pierwszego z brzegu 

fachowca od energetyki i ten udowodni, 

że wiatraki czy baterie słoneczne ludziom 

wystarczającej ilości energii nie są w sta-

nie zapewnić. Do tego, na dzień dzisiejszy 

nie ma twardych dowodów na to, że ob-

serwowane aktualnie ocieplenie wynika z 

nadmiernej emisji CO
2
. Są tylko gorzej lub 

lepiej udokumentowane hipotezy. Nawet 

raporty „ekologo-klimatologów” mówią o 

95 proc. pewności. Moim zdaniem ta „pew-

ność” nie sięga nawet 50 proc.

Wątpliwości ma wielu poważnych na-

ukowców, polityków i zwyczajnych ludzi. 

Sceptycyzm nie oznacza jednak wcale, że 

powinniśmy wszystko beztrosko wypusz-

czać do atmosfery czy odprowadzać do rzek. 

Z jednej strony musimy oszczędzać wszelkie 

kopaliny – bo kiedyś ich po prostu zabraknie, 

po drugie stan dzisiejszej wiedzy nie pozwala 

nam jeszcze prawidłowo ocenić co tak na-

prawdę jest szkodliwe. Umiar na pewno nie 

zaszkodzi. Tak jak bardziej racjonalne wy-

korzystywanie tego co już wyprodukujemy. 

Jak wynika z raportu opublikowanego przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jedna trze-

cia wytwarzanej żywności na całym świe-

cie, czyli około 1.3 miliarda ton rocznie, jest 

marnowana. W tym samym czasie gdy 870 

milionów ludzi na całym świecie głoduje. Co 

więcej produkcja żywności która się marnuje 

pochłania rocznie około 250 kilometrów sze-

ściennych wody oraz wytwarza 3.3 miliarda 

ton CO
2
. Ale takich protestów jak w sprawie 

spalania węgla nie ma. Pewnie dlatego, że 

fajniej wspiąć się z transparentem na komin 

elektrowni węglowej, niż protestować na 

śmierdzącym wysypisku – do tego przeciw 

nam wszystkim.

Z przezorności powinniśmy reduko-

wać emisję CO
2
 i nie wycinać rabunkowo 

(jak w Indonezji) lasów. Należy to jednak 

robić racjonalnie, bez histerii. Niestety 

bezkompromisowość ekologicznych ta-

libów oraz hipokryzja niektórych polity-

ków oraz naciski ekologicznego biznesu 

powodują odwrotny skutek, emisja CO
2
 

nie tylko nie maleje ale rośnie. 

O tym dlaczego w tej sprawie nie 

ma i długo nie będzie zgody, w następ-

nym materiale.

MALKONTENT    

Popieram ochronę przyrody, 
tzw. ekologów niekoniecznie

Jeśli za pierwszym razem coś nie 

wyjdzie, to nic. Najważniejsze, żeby 

jak najwięcej próbowały, zaspokajały 

swoją ciekawość – mówi Barbara Sła-

wińska, dyrektor Leader School w Łęcz-

nej. I dodaje: - Dzieci są tak ukształto-

wane, że najlepiej zapamiętują to, co 

doświadczyły swoimi zmysłami. Kiedy 

w przyszłości przyjdzie im się nauczyć 

jakiegoś wzoru czy definicji, powiedzą: 

„wiem, jak to działa, bo widziałem już 

na własne oczy”.  

W zajęciach biorą udział między in-

nymi córka i syn pani Urszuli, którą spo-

tykamy w szkole. - Ogrom ciekawych 

eksponatów i doświadczeń sprawia, że 

w czasie jednodniowej wycieczki do sto-

licy nie da się zwiedzić całego Centrum 

Nauki Kopernik. Dlatego bardzo się 

ucieszyłam, że eksperymenty z „Koper-

nika” mamy teraz u siebie – mówi pani 

Urszula. - Nauka przez doświadczanie 

to najlepszy sposób na przyswajanie 

wiedzy. Dopiero wtedy widzimy, że coś 

działa w taki a nie inny sposób. A dzieci 

Nauka przez zabawę
przy tym świetnie się bawią. Szkoda, że 

nie ma czasu na takie rzeczy w szkole - 

podsumowuje.

Kamil Kulig 

Od redakcji: Popularność Centrum 

Nauki Kopernik, jego ogromny walor 

edukacyjny, powinny dać do myślenia 

naszym władzom oświatowym. Może 

już najwyższy czas inaczej spojrzeć na 

cały polski system oświaty, który poza 

zmianami strukturalnymi jak wprowa-

dzenie gimnazjów, czy  modyfikacje pro-

gramów nauczania, ciągle tkwi mental-

nie w pierwszej połowie XX 

wieku. Nie chodzi tylko o 

nudny sposób nauczania che-

mii, fizyki czy biologii. Pol-

ski system nakazuje zapamię-

tywać, wkuwać daty, wzory, 

regułki. I piątkowy uczeń po-

trafi wyrecytować datę bitwy 

pod Grunwaldem ale tylko 

nieliczni są w stanie wyjaśnić 

dlaczego to świetne zwycię-

stwo nie stało się początkiem szybkiego 

końca Krzyżaków, a następcy zakon-

nych braci przyczynili się do rozbiorów 

Polski. Szkoła daje zasób wiedzy, nie 

uczy jednak jak z niej korzystać. Może 

najwyższy czas by zajęła się tym nowa 

pani minister, ale także by nauczyciele 

pomyśleli dlaczego nowoczesne sposoby 

nauczania trafiają do szkół prywatnych a 

nie publicznych – zamiast na wyrost bać 

się, że wszystkie szkoły zostaną sprywa-

tyzowane. No chyba, że po prostu boją 

się nowoczesności.   

dok. ze str. 1

mówi dr Krzysztof Bojarski, zastępca 

dyrektora ds. medycznych.

Szefem WCLO jest profesor Je-

rzy Strużyna. - Była ogromna potrzeba 

utworzenia oparzeniówki dla dzieci. 

One wymagają nie tylko specjalistycz-

nego sprzętu czy fachowego personelu, 

ale również innego podejścia – wyja-

śnia. Oparzenia u dzieci są inne niż u 

dorosłych, inne części ciała im ulega-

ją. Dzieci parzą się herbatą lub gorą-

cą wodą, a zdarzają się sytuacje, gdy 

niemowlak wpada do wanny z gorącą 

wodą.

Szpital przygotowuje się teraz do 

zakupu dużej ilości specjalistycznego 

sprzętu. Mają to być respiratory, mi-

kroskop do mikrochirurgi, skaner oce-

niający stopień, głębokość i rozległość 

oparzeń. 

(jt)

Wyleczą 
maluchy

dok. ze str. 1

Krótką, Tysiąclecia, pl. Kościuszki, Pił-

sudskiego.

Roboty kosztować będą ponad 3,8 

mln zł. Zakończenie przewidziane jest 

na 30 września 2014 r. 

Wraz z rozpoczęciem robót drogo-

wych posypały się mandaty. Ulica Kra-

snostawska na odcinku od magistratu do 

ronda przy stadionie stała się jednokierun-

kowa. - Tyle, że przez kilka dni znaki były 

zalepione cienką taśmą – skarży się pan 

Andrzej, kierowca z Łęcznej. I opowiada, 

że rano, gdy jechał do pracy taśma jeszcze 

była na znaku zakazu wjazdu w kierunku 

Milejowa. - Gdy wracałem wieczorem łę-

czyńscy policjanci już wlepiali mandaty 

zdezorientowanym kierowcom, którzy po 

ciemku nie zauważyli, że taśma ze znaku 

zniknęła. Wydaje mi się, że powinni zatrzy-

mywać kierowców i ich informować zaraz 

przy ratuszu, a nie zasadzać się na nich 

pod rondem. Gratuluję policjantom kilku 

złotych wpływu z tytułu mandatów i zszar-

ganej opinii tej formacji – mówi.

Kiedy natomiast przebudowy do-

czeka się równie zniszczony odcinek ul. 

Krasnostawskiej, od ronda przy stadionie 

w kierunku Milejowa, czyli droga woje-

wódzka nr 829 Łęczna-Biskupice? Jak nas 

poinformował Zarząd Dróg Wojewódz-

kich, zgodnie z zapisami Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Lu-

belskiego na lata 2013-2029, rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęcz-

na-Biskupice na odcinku Łęczna-Bisku-

pice o długości 18,17 km planowana jest 

dopiero w latach 2015-2016.              (jt)

Droga nad jeziora w remoncie
dok. ze str. 1

Wamex, najstarsze w Łęcznej centrum 

handlowe po raz kolejny zmienia swój wi-

zerunek, starając się nadążyć za najnow-

szymi trendami. Dzisiaj już zupełnie nie 

przypomina górniczego sklepu z którego 

wzięło swój początek. Nie przypomina 

nie tylko z uwagi na wielokrotnie większą 

powierzchnię handlową ale również dzięki 

coraz to nowej organizacji sprzedaży.

Według ekspertów CBRE na rynku 

nowoczesnych powierzchni handlowych 

rośnie liczba projektów specjalistycz-

nych, takich jak parki handlowe, centra 

wyprzedażowe (tzw. outlety) czy centra 

rozrywki. Wamex stara się podążać za 

zmianami, czego wyrazem jest rozszerza-

nie oferty rozrywkowo-gastronomicznej, 

otworzenie kręgielni czy centrum zabaw 

dla dzieci. Powstanie dużego outletu, 

zbliżające się otwarcie nowoczesnego 

salonu NEONET, potwierdza konse-

kwentny kierunek zmian w Wamexie. 

Centrum powoli staje się miejscem, 

gdzie można nie tylko zrobić odpowied-

nie dla każdej kieszeni zakupy, ale także 

zjeść posiłek, czy spędzić czas z rodziną. 

Widać też dbałość o wygodę każdego 

klienta, dla tych mniej sprawnych fizycz-

nie zainstalowano windę oraz ruchome 

schody prowadzące na piętro obiektu, 

nota bene pierwsze w Łęcznej i poza Lu-

blinem jedne z nielicznych w regionie.

Rozbudowa Wamexu cieszy, gene-

ralnie Łęczna na brak nowych miejsc 

handlowych nie narzeka, bo przyciągają 

je duże pieniądze w górniczych kiesze-

niach. Dobrodziejstwo pieniędzy z Bog-

danki demobilizuje jednak lokalne wła-

dze, tak, że jeszcze żadna z kolejnych 

ekip nie stworzyła   programu przyciąga-

nia przedsiębiorców do stolicy powiatu. 

Nawet skromne ulgi podatkowe dla in-

westujących w mieście z przełomu XX i 

XXI wieku zostały skasowane. I młodzi 

z Łęcznej wyjeżdżają za pracą. Wamex, 

Tesco czy nowa nowoczesna galeria ich 

nie zatrzyma.                               (nor)  

Nowe oblicze Wamexu
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Na takie a nie inne tempo 

zmian rozumienia społecznej roli 
przedsiębiorców w Polsce wpływ 
ma wiele czynników. Socjalistycz-

no-komunistyczny eksperyment  
z jednej strony i pierwsze lata „dzi-
kiego kapitalizmu” w III RP z dru-

giej, ciągle mają spory wpływ na 
negatywną ocenę biznesu wśród 
pracobiorców. Dopiero wejście do 
Polski wielkiego kapitału zagra-

nicznego, a zwłaszcza powstawa-

nie rodzimych spółek giełdowych, 
które wręcz obligatoryjnie są na-

stawione na wprowadzanie różnych 
światowych standardów zarządza-

nia sprawiło, że obraz kapitalizmu 
w naszym kraju trochę się zmie-

nia. Będzie to jednak proces bar-
dzo powolny, bo czasy „komuny” 
wytworzyły z jednej strony ogólnie 
roszczeniowe nastawienie do pra-

codawców, z drugiej PRL oferując 
zazwyczaj głodowe pensje, jed-

nocześnie hojnie rozdawała różne 
przywileje branżowe, zawodowe, 
a nawet pochodzeniowe, które do 
dzisiaj są istotnym obciążeniem za-

równo dla gospodarki jako całości 
jak i dla poszczególnych firm.  

To jednak polska specyfika. Na-

turalne napięcia pomiędzy biznesem 
a pracobiorcami i szerzej społecz-

nościami w ich otoczeniu występują 
na całym świecie. Do tego dzisiej-
sze standardy tworzyły się powoli  
i z oporami. Proces zmiany nasta-

wienia co do roli przedsiębiorców  
w życiu całych społeczeństw naj-
lepiej prześledzić na przykładzie 
prężnej gospodarki Stanów Zjedno-

czonych. 
Początkowo w trakcie tzw. ery 

przedsiębiorców czyli pod koniec 
XIX wieku amerykańscy potentaci 
przemysłowi (jak najbardziej znani 
John D. Rockefeller, J. P. Morgan 
czy Andrew Carnegie) budowali 
swoje imperia bez żadnych zahamo-

wań moralnych, stosując w celu osią-

gnięcia jak największych zysków 
szantaż, wymuszenia, a i podejrze-

nia o zlecanie morderstw nie są takie 
zupełnie bezpodstawne. Oszukiwali 
na podatkach, bezkarnie śrubowali 
ceny, działali więc na szkodę pań-

stwa jako całości oraz jego poje-

dynczych obywateli. Wywołało to 
w końcu reakcję administracji pań-

stwowej i przy społecznej aprobacie 
uchwalono pierwsze ustawy ograni-
czające samowolę przedsiębiorców. 
Nowe prawo wskazywało też po raz 
pierwszy, że przedsiębiorstwa mają 
do spełnienia w społeczeństwie inną 
jeszcze rolę niż tylko maksymaliza-

cję zysków.    
Kole jny  prze łom nas tąp i ł  

w pierwszej połowie XX wieku,  
w czasach wielkiego kryzysu. W ra-

mach programu nowego ładu Fran-

klina Roosevelta została po raz ko-

lejny poszerzona granica społecznej 
odpowiedzialności biznesu, zdecydo-

wanie przekraczając granice samego 

zakładu pracy. Rozpowszechnił się 
pogląd, że bogatsi powinni dzielić się 
z najbardziej potrzebującymi, a filan-

tropia stała się nie tyle przywilejem, 
co obowiązkiem bogatych. 

Temat społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorców za wszel-
kie aspekty ich działalności po raz 
trzeci powrócił w połowie XX wieku,  
w czasie społecznych niepokojów, 
kiedy oskarżano przedsiębiorstwa  
o spowodowanie problemów spo-

łecznych oraz żądano ich rozwiąza-

nia. W latach 50. ubiegłego stulecia 
amerykański ekonomista Howard 
Bowen, przez wielu uznawany za 
ojca CSR (Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu, z angielskiego CSR 
– Corporate Social Responsibility), 
stwierdził, że „aktywność biznesowa 

dotyka zwykłych ludzi, społeczeństwa 

i dlatego biznes powinien prowadzić 

takie działania, które będą spójne z 

celami i wartościami społecznymi”. 
Tezy Bowena rozpoczęły burz-

liwą dyskusję początkowo na temat 
etyki w biznesie, by następnie roz-

szerzyć się już ogólnie na jego za-

angażowanie w procesy społeczne. 
Tak powstała dzisiejsza koncepcja 
CSR, według której przedsiębior-
stwa już na etapie budowania stra-

tegii dobrowolnie uwzględniają in-

teresy społeczne i ochronę środowi-
ska, zwracając uwagę na relacje nie 
tylko ze swoimi własnymi pracowni-
kami ale również badają i prognozują 
swój wpływ na otoczenie w którym 
działają.

Może powstać wrażenie, że taka 
postawa organizacji biznesowych 
– tworzonych przecież dla osiąga-

nia zysków, to tylko działania po-

zorne, mające uspokoić rozbudzone 
społeczności obywatelskie. I pew-

nie czasami tak się dzieje. Jednak 
zarządzający przedsiębiorstwami 
coraz częściej uświadamiają sobie, 
że firma, która istnieje wyłącznie 
dla samej siebie i osiągania zysku,  
w dzisiejszych czasach coraz bar-
dziej świadomego społeczeństwa, 
nie jest uznawana za wiarygodnego 
i godnego zaufania partnera czy do-

stawcę towarów lub usług. 
Działalność każdej organizacji 

wiąże się z szeregiem czynników, 
na które ma ona znaczący wpływ  
i za które odpowiada, a więc jej suk-

ces w dużej mierze zależy właśnie 
od takich elementów, jak otoczenie, 
klient wewnętrzny i zewnętrzny, spo-

łeczeństwo oraz środowisko. W dzi-
siejszych czasach odpowiedzialny 
biznes nie może już tylko ograniczać 
się do działań promocyjnych, zwią-

zanych z kreowaniem pozytywnego 
wizerunku firmy. CSR nie jest więc 
tylko sposobem na reklamę i pod-

niesienie prestiżu. Nie polega on na 
jednorazowym podejmowaniu ini-
cjatywy, ale na długotrwałym świa-

domym działaniu. 
Istotę CSR w nowoczesnym 

wydaniu najwierniej odzwierciedla 

norma w zakresie społecznej od-

powiedzialności ISO 26000 opu-

blikowana w listopadzie 2010 r. 
przez Międzynarodową Organiza-

cję Standaryzacyjną (International 
Standarization Organization, ISO). 
Według tej normy  społeczna odpo-

wiedzialność to zobowiązanie orga-

nizacji gospodarczych do włączania 
aspektów społecznych i środowisko-

wych w proces podejmowania decy-

zji oraz wzięcie odpowiedzialności 
za wpływ podejmowanych decyzji  
i aktywności na społeczeństwo i śro-

dowisko. 
Dlatego nowoczesny i odpowie-

dzialny biznes poszukuje synergii 
pomiędzy ekonomicznym, środo-

wiskowym i społecznym aspektem 
funkcjonowania, budując komplek-

sową strategię rozwoju firmy w opar-
ciu o założenia CSR. Podejmowanie 
przez przedsiębiorstwa dobrowol-
nych zobowiązań co do zasad postę-

powania w wielu przypadkach może 
umożliwić rezygnację z regulacji,  
a tym samym może prowadzić do re-

dukcji obciążeń administracyjnych 
dla biznesu. Działania prowadzone 
na rzecz CSR prowadzą także po-

średnio do osiągania szeregu celów 
politycznych, takich jak: bardziej 
zintegrowane rynki pracy, zwięk-

szanie spójności społecznej, wzrost 
innowacyjności, a także zrównowa-

żone wykorzystanie zasobów śro-

dowiska.
W Polsce, podobnie jak w innych 

krajach odtwarzających gospodarkę 
wolnorynkową, przez wiele lat uwa-

żano, że nasze budowane od nowa 
firmy muszą przede wszystkim wal-
czyć o przetrwanie na rynku, a cała 
gospodarka jeszcze nie dojrzała do 
uwzględniania kwestii społecznych 
i środowiskowych. Argumentacja ta 
wcale nie świadczyła o stanie naszej 
gospodarki ale stanie umysłów, bo 
oznaczała, że w Polsce CSR trak-

tuje się nie jako pomoc w rozwiązy-

waniu problemów ale obciążenie dla 
przedsiębiorstw. Stało to w jawnej 
sprzeczności ze Strategią Lizboń-

ską ogłoszoną w 2000 roku, podczas 
Szczytu Europejskiego w Lizbonie. 
Wtedy to Rada Europejska przed-

stawiła 10 letni program społeczno-
gospodarczy Unii, którego celem 
było uczynienie z Unii Europejskiej 
najbardziej konkurencyjnej, dyna-

micznej, opartej na wiedzy gospo-

darki świata, zdolnej do trwałego, 
zrównoważonego rozwoju, z więk-

szą liczbą miejsc pracy i spójnością 
społeczną.

Światowy kryzys lizbońskie 
ustalenia trochę wywrócił, jednak  
w Polsce w dużych firmach za-

czyna powoli przeważać pogląd, że 
uwzględnianie szerszej perspektywy 
niż wyłącznie zysk może się tylko 
opłacić. To dobrze, bo paradoksal-
nie właśnie obecny kryzys gospodar-
czy powinien skłaniać do przewar-
tościowania modelu gospodarczego 

na bardziej odpowiedzialny. Dzi-
siaj wszystko powinno mobilizować 
przedsiębiorstwa do inwestowania 
w innowacyjne rozwiązania organi-
zacyjne i marketingowe, celem za-

pewnienia solidnych, trwałych pod-

staw szybkiej odbudowy i przyszłego 
stabilnego rozwoju. Jest to szansa dla 
biznesu znalezienia nowych przewag 
konkurencyjnych, płynących z lep-

szego wykorzystania zasobów, w tym 
personelu, oraz budowania trwałych 
relacji z otoczeniem w celu umocnie-

nia pozycji na rynku. Innej drogi nie 
ma. Nie tylko dla dużych ale i śred-

nich a nawet małych firm.
W naszym regionie świadomie 

o społecznej odpowiedzialności biz-

nesu myśli się w Lubelskim Węglu 
„Bogdanka” S.A. Opracowano tam 
po dogłębnej analizie dokument CSR 
precyzujący zadania spółki na lata 
2012-2015. Opiera się on o cztery 
cele strategiczne. Pierwszy z nich 
wyznacza standardy prowadzenia 
działalności biznesowej w oparciu  
o etykę i otwartą komunikację.  Drugi 
określa zadania w zakresie istotnego 
zwiększenia bezpieczeństwa pracy 
oraz zapewnienia systematycznego 
kształcenia w spółce co ma podnieść 
ogólny poziom wiedzy i kompeten-

cji pracowników, a w konsekwencji 
będzie też długofalowo wspierać re-

alizację celów biznesowych firmy 
jako całości.  

Trzeci najogólniej mówiąc for-
mułuje nowe aktywne podejście do 
relacji jak i wpływania na otocze-

nie społeczne oraz środowisko na-

turalne. Chodzi tu między innymi 
o wprowadzenie w życie takiej dłu-

gofalowej strategii zaangażowania 
społecznego spółki aby skorzystała 
na tym zarówno firma jak i jej oto-

czenie. Elementem tej strategii jest 

na przykład wdrożenie skutecznych 
rozwiązań minimalizujących nega-

tywny wpływ LW Bogdanka na śro-

dowisko naturalne. 
Czwarty z określonych celów 

podkreśla, że firma swoje zadania 
biznesowe realizować będzie w opar-
ciu o zasady zrównoważonego roz-

woju. Służyć temu ma intensywne 
wdrażanie wszelkiego rodzaju in-

nowacji oraz poszukiwanie źródeł 
dywersyfikacji mających być szansą 
na przedłużenie niezależnego roz-

woju spółki oraz regionu, w którym 
działa. 

Jak widać na powyższym przy-

kładzie sformułowanie a następnie 
wdrożenie w życie spójnego pro-

gramu CSR nie jest wcale łatwe. 
Nic dziwnego, że w Polsce takie 
programy mają raczej największe 
spółki, w tym głównie giełdowe.  
O CSR na swoich stronach interne-

towych w 2012 roku informowało 19 
spółek z Respect Index, 15 z WIG20 
i 21 z WIG40. 

W roku bieżącym po raz kolejny 
zwiększyła się liczba spółek zaintere-

sowanych strategią CSR, a społeczna 
rola biznesu znajduje coraz większe 
zrozumienie wśród kadry zarządza-

jącej polskimi spółkami. Również 
w LW Bogdanka wciąż trwa dysku-

sja nad jej jak najlepszym wykorzy-

staniem dla efektywnego zarządza-

nia firmą. Według ostatnich infor-
macji zostanie wydłużony horyzont 
czasowy obowiązywania aktualnej 
strategii do roku 2017,  a jednocze-

śnie spółka w roku przyszłym po raz 
pierwszy przygotuje raport CSR, do-

łączając tym samym do elitarnego 
grona polskich firm sporządzających 
takie raporty. W 2012 roku było ich 
w kraju 41.  

Ryszard Nowosadzki

Zarabiać nie tylko dla siebie
Staropolskie chlebodawca, współczesne pracodawca – to emocjonalnie pozytywne określenia  

przedsiębiorców w polskim języku. Na drugim biegunie słowo kapitalista jest najłagodniejszym 

epitetem na właścicieli czy zarządzających wszelkiego rodzaju firmami. Liczba osób używają-

cych pejoratywnych określeń powoli maleje, chociaż w Polsce zdecydowanie znacznie wolniej 

niż w krajach zaawansowanych gospodarczo i o długich tradycjach demokratycznych. 
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Przegląd Cycowa

Społeczność lokalna gminy Cy-

ców podjęła wiążące decyzje w spra-

wie wydatkowania kwot z funduszu 

sołeckiego w 2014 roku. Planowana 

kwota do rozdysponowania to 447 tys. 

zł. Należy wspomnieć, że środki będące 

w dyspozycji sołectw mogą byś prze-

znaczone na zadania ujęte w Strategii 

Rozwoju Gminy  na lata 2007-2015. 

Uczestnicy zebrań do wyznacze-

nia lokalnych celów podeszli w bardzo 
gospodarski sposób. W uchwałach wpi-
sano zadania, które będą służyły wszyst-
kim mieszkańcom. W piętnastu na 27 
sołectw będą odbudowane i remonto-

wane drogi, z wykorzystaniem żużla, 
tłucznia kamiennego emulsji i grysu. W 
10 sołectwach środki przeznaczono na 
modernizację świetlic. Remontowane 
będą elewacje, place zabaw, ogrodze-

nia, ogrzewanie, w jednym przypadku 
będzie wykonany nowy dach, a do 
trzech świetlic zakupione wyposażenie. 

Fundusze sołeckie na drogi i świetlice
W dwóch sołectwach zabłysną lampy 
oświetlenia ulicznego. Nowe stroje za-

kupi zespół ludowy i zorganizowany 
zostanie przegląd kolęd i pastorałek. W 
dwóch wsiach pojawią się progi zwal-
niające na drogach gminnych. Rolnicy 
z jednej wsi wybiorą się na targi „Pola-

gra 2014” a za pieniądze sołeckie wy-

najmą autokar. 
Należy podkreślić, fakt bardzo rze-

telnego przygotowania zebrań przez 
Rady Sołeckie, w zdecydowanej więk-

szości uchwały przyjmowane były jed-

nogłośnie przez ogół obecnych. Projekt 
budżetu przekazany jest do Rady Gminy 
i należy mieć nadzieję, że zostanie przy-

jęty na sesji. Załączona fotografia przed-

stawia budynek świetlicy wiejskiej w 
Ludwinowie, zmodernizowanej w 2013 
roku z udziałem środków PROW w ra-

mach działania LGD Rozwój obszarów 
Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi”. 

Inf. UG Cyców

Rozstrzygnięta została piąta edy-

cja ogólnopolskiego konkursu „Przy-

jazna Wieś” organizowanego przez 

ministra rolnictwa w ramach Kra-

jowej Sieci Obszarów Wiejskich, a 

dotyczącego najlepszych projektów 

w zakresie infrastruktury, zrealizo-

wanych na terenach wiejskich przy 

wsparciu środków unijnych. W na-

szym województwie jego organizato-

rem był Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli.

Do udziału w konkursie zaproszeni 
byli wszyscy beneficjenci, którzy zreali-
zowali projekty wspierające rozbudowę 
infrastruktury na obszarach wiejskich, 
współfinansowane z Funduszy Euro-

pejskich od 2004 r. Warunkiem udziału 
w konkursie było zakończenie pro-

jektu przed upływem terminu składania 

Wyróżnienie dla gminy Cyców
formularzy zgłoszeniowych. Do etapu 
ogólnopolskiego zakwalifikowane zo-

stały projekty, które zajęły I miejsca  
w etapie regionalnym. 

Z gminy Cyców zgłoszono trzy 
projekty dotyczące wykonania - placu 
zabaw przy świetlicy w Świerszczo-

wie, placu zabaw z placem parkingo-

wym w Cycowie oraz remontu połą-

czonego z modernizacją świetlicy wiej-
skiej w Kopinie. 

Z pośród 14 zgłoszeń komisja kon-

kursowa etapu regionalnego oceniła 7 
projektów w ramach kategorii infrastruk-

tura techniczna i 7 projektów w ramach 
kategorii infrastruktura społeczna.

Projekt – „Remont połączony z 
modernizacją świetlicy wiejskiej w Ko-

pinie wraz z budową placu zabaw, bo-

iska wielofunkcyjnego, amfiteatru oraz 

ogrodzenia” zajął II miejsce w woje-

wództwie lubelskim w kategorii infra-

struktury społecznej. 30 października 
wójt gminy Jan Baczyński vel Mróz 
z rąk wice-

marszałka 
wojewódz-

twa Sławo-

m i r a  S o -

snowskiego 
odebrał sto-

sowne wy-

różnienie oraz decyzję w sprawie przy-

znania nagrody pieniężnej dla gminy 
Cyców.

Do etapu ogólnokrajowego awan-

sowały projekty: „Rozbudowa i prze-

budowa gminnego targowiska w Jano-

wie Podlaskim” oraz „Szkoła na miarę 
XXI wieku - kompleksowa moderni-
zacja Szkoły Podstawowej w Babinie 
gm. Bełżyce”.

W rankingu samorządów wiej-

skich najlepiej korzystających z fun-

duszy UE, gmina Cyców zajęła 99 

miejsce spośród 1576 gmin wiejskich 

w Polsce. W województwie  na 171 

gmin Cyców zajął 15 miejsce.

Samorządy stanowią w Polsce 
bardzo poważną grupę odbiorców eu-

ropejskiej pomocy służącej moderni-
zacji kraju. Do końca ubiegłego roku 
samorządy sięgnęły po 71,3 mld zł 
dotacji z perspektywy 2007-2013, co 
stanowi około 64 proc. całych kosztów 
inwestycji na które podpisano umowy. 
To jednocześnie 30 proc. wszystkich 
rozdzielonych już w Polsce pieniędzy 
z Brukseli, czyli więcej niż dostały 
przedsiębiorstwa czy administracja 
rządowa. 

Dzięki temu wsparciu od urucho-

mienia programów regionalnych do 
końca czerwca 2013 r. wybudowano 
łącznie prawie 500 km dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, a 5889 
km dróg przebudowano. Wybudowano 
też i oznakowano 638 km ścieżek ro-

werowych oraz zmodernizowano 94 
km linii kolejowych. Zmodernizowano 
bądź wybudowano ponad 5000 km sieci 
kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia te-

renów uzbrojonych pod inwestycje wy-

niosła 3660 ha.
W tegorocznej edycji konkursu 

„Europejski samorząd” w kategorii 
miast na prawach powiatu liderem zo-

stał Gdańsk, w kategorii gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich Uniejów z 
województwa łódzkiego oraz Mielnik 

z województwa podlaskiego w katego-

rii gmin wiejskich.  
Tylko 24 gminy z ubiegłorocznej setki 

znów zajęły w tegorocznej edycji miejsca 
wśród 100 gmin najlepiej wykorzystujących 
szanse z unijnego wsparcia. Trzy czwarte sta-

nowią nowe jednostki, wśród nich jest Cyców.  
W gminie uważają, że w nowym okresie 
finansowania, czyli w latach 2014-2020 
gmina Cyców może nawet na stałe zago-

ści wśród stu najbardziej korzystających   
z unijnej pomocy.

Z kronikarskiego obowiązku do-

dajmy, że Lublin był siódmy wśród 
miast na prawach powiatu a Chełm 31. 
Z naszego regionu najwyższą lokatę  
w kategorii gmin miejsko-wiejskich zajął 
Biłgoraj plasując się na na bardzo dobrej 
czwartej pozycji, dziewiąty był Kock. Z 
gmin wiejskich z województwa najlep-

sza bo piąta była Wola Uhruska.
(nor)

Gmina Cyców w pierwszej setce
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Zmiany kadrowe 

w powiecie

Po wrześniowym wyborze nowego 
Wicestarosty, w naszym powiecie nastąpiły 
kolejne zmiany kadrowe. Kompetencje  
i wieloletnie doświadczenie Dyrektora Za-
rządu Dróg Powiatowych Krzysztofa Tajera 
docenił Urząd Marszałkowski, który zatrudnił 
go na stanowisku Zastępcy Dyrektora Depar-
tamentu Polityki Transportowej i Drogownic-
twa. Obecnie obowiązki dyrektora ZDP pełni 
Wojciech Kister. Od 7 listopada Sekretarzem 
Powiatu został Zbigniew Dąbek – absolwent 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, którą 

ukończył w 1974 r. Przez 18 lat pracował  
w jednostkach projektowych i wykonaw-
czych. Następnie przez 12 lat pracownik 
administracji rządowej i samorządowej, Na-
czelnik Wydziału Budownictwa, Architektury, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej.

W tym roku mija 10 lat od utworzenia w 
powiecie łęczyńskim Powiatowej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie oraz Powiatowego 
Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie. Do 
sieci aktualnie należą 34 placówki oświatowo 
- wychowawcze z terenu powiatu łęczyńskiego, 
które podejmują różnorodne działania na rzecz 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej m.in. 
konferencje, degustacje zdrowej żywności, 
gazetki, konkursy. Jedno z ostatnich działań to 
konferencja i warsztaty pod hasłem „W ciszy 

10 lat Powiatowej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie

ukończył w 1974 r. Przez 18 lat pracował

każdego usłyszysz”, na temat  szkodliwych 
czynników w rozwoju słuchu, sytuacji niebez-
piecznych, sposobów niwelowania nadmier-
nego hałasu oraz właściwego zachowania 
na przerwach szkolnych,  które odbyły się  
7 listopada  w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej.

ROCZNICE

Konkurs Powiatowej Biblioteki Publicznej, 
miał na celu ukazanie historii powstania stycz-
niowego naszej „małej ojczyzny”, promocję 
literatury regionalnej, propagowanie piękna  
i poprawności języka polskiego. Formę prezentacji 
stanowiła oracja tj. uroczysta i barwna przemowa 
oparta na wybranej literaturze. Zainteresowani 
mogli skorzystać z bibliografii przygotowanej 
przez bibliotekę. 29 października w Starostwie, 
zaprezentowano 19 wystąpień. Konkursowi to-
warzyszyła wystawa fotografii ZS nr 2 w Łęcznej 
– „Miejsca pamięci narodowej w powiecie łę-
czyńskim – na nowo odkrywane przez młodzież”, 
a także koncert pieśni patriotycznych wykonanych 

przez zespoły wokalno-instrumentalne z ZS nr 1 
w Łęcznej oraz z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej – pod 
kierunkiem Mirosława Kozery. Laureaci konkursu: 
klasy I-III szkoły podstawowe: Dagmara Misztalska 

- SP w Garbatówce; 
klasy IV-VI szkoły 
podstawowe: Sara 
Kosina - SP im. J. 
i K. Bogdanowi-
czów w Nadrybiu; 
gimnazjum: Kamil 
Sowiński - GP w 
Ludwinie,  Kata-
rzyna Jakubowska 
- Gimnazjum nr 1 
im. K. B. Chrobrego 

w Łęcznej, Konrad Matyś - Gimnazjum nr 1 im. 
K. B. Chrobrego w Łęcznej; szkoły średnie: Cezary 
Knapik, Olga Knapik, Weronika Prus - ZS im. K. K. 
Jagiellończyka w Łęcznej.

11 listopada 1918 r., po 123 latach nie-
woli Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi  
i bohaterstwu wywalczyli wolność. Od tego dnia 
minęło już 95 lat. Wielu mieszkańców powiatu 
wzięło udział w radosnych obchodach Naro-
dowego Święta Niepodległości. Pierwsza część 
wspólnego świętowania odbyła się w kościele 
p.w. św. Barbary w Łęcznej. Po montażu słowno-
muzycznym przygotowanym przez młodzież z ZS 
im. K. K. Jagiellończyka została odprawiona Msza 
Święta w intencji Ojczyzny. Następnie na Placu 
Powstań Narodowych nastąpiło zaciągnięcie 
wart honorowych przez harcerzy, wystąpienia 
okolicznościowe, apel poległych i modlitwa oraz 
złożenie kwiatów i wieńców przez delegacje 
lokalnych władz samorządowych i mieszkańców. 
O oprawę muzyczną uroczystości tradycyjnie 

Prawie 100 lat niepodległości zadbała Orkiestra Górnicza. Wieczorem w 
Centrum Kultury w Łęcznej odbył się koncert 
pianistyczny w wykonaniu Marcina Głucha.  

10 listopada uroczyste obchody Święta Niepod-
ległości w Spiczynie zorganizowała Chorągiew 
Zamku w Zawieprzycach.

10 listopada uroczyste obchody Święta Niepod
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w Łęcznej, Konrad Matyś - Gimnaz

Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności  
i urody świata” - pod takim hasłem odbywa się tegoroczny 17 Jesien-
ny Konkurs Recytatorski. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  
14  l i stopada  by ła  organ izatorem etapu  powiatowe -
go konkursu, w którym udział  wzięło 37 uczestników.  
Jury po wysłuchaniu wszystkich recytacji zakwalifikowało do turnieju 
wojewódzkiego następujące osoby: Aleksandra Mitura - SP nr 2  
w Łęcznej, Julia Dżyg - SP w Zawieprzycach, Natalia Kubera -  Gimna-
zjum nr 1 w Łęcznej, Katarzyna Antoniak -  SP w Jaszczowie, Patrycja 
Stafijowska - Gimnazjum nr 2 w Łęcznej. Zwycięzcom gratulujemy, 
natomiast pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych 
konkursach.

22 listopada odbyło się uroczyste podsu-
mowanie III edycji Powiatowego Alertu Ekolo-
giczno – Zdrowotnego, organizowanego przez  
Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Państwowy 
Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Łęcznej. 
Głównym celem alertu 
jest propagowanie wśród 
młodzieży świadomo-
ści ekologicznej, działań 
prozdrowotnych oraz idei 
wolontariatu. W szkołach 
uczestniczących w alercie 
działania na rzecz ochro-
ny przyrody, kształtowa-
nia ogrodów szkolnych, pomocy osobom po-
trzebującym i edukacji zdrowotnej prowadzone 
były przez cały rok szkolny 2012/2013. Najlep-
sze okazały się następujące placówki: kategoria 

szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa  
Nr 2, ul. Szkolna 3, Łęczna i Szkoła Podstawowa 
Nr 4, ul. Jaśminowa 6, Łęczna; kategoria gimna-
zja – nie oceniano; kategoria szkoły ponadgim-

nazjalne - I Liceum Ogól-
nokształcące ul. Szkolna 
3, Łęczna; kategoria 
szkolne ośrodki wycho-
wawcze -  Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy 
Podgłębokiem. Komisja 
oceniła również kroniki 
dokumentujące działania 
alertowe. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują 

kroniki przygotowane przez szkoły podstawo-
we w Garbatówce, Jaszczowie, Puchaczowie, 
Ostrówku, Nadrybiu oraz Szkołę Podstawową 
Nr 2 i Nr 4 w Łęcznej. 

Powiatowy Alert Ekologiczno - Zdrowotny

17 Jesienny Konkurs Recytatorski

II Turniej Mowy Polskiej 

w hołdzie powstańcom 
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Piłkarki Górnika Łęczna zdążyły 
już wypracować sobie dobrą pozycję 
w Ekstralidze. Podopieczne trenera 
Mirosława Stańca w dwóch ostatnich 
sezonach wywalczyły brązowe me-
dale. W tym sezonie może być podob-
nie. Górniczki zakończyły rundę je-
sienną na trzecim miejscu, jednak tuż 
za nimi jest Mitech Żywiec tracący 
punt do Łęcznej oraz AZS Wrocław, 
mający o dwa oczka mniej.

Przed sezonem 2013/2014 z Gór-
nikiem pożegnały się Katarzyna Kie-

drzynek oraz Jolanta Siwińska. Najlep-

sza polska bramkarka trafiła do Paris 
Saint-Germain, natomiast druga z za-

wodniczek wybrała 2. Bundesligę. Tre-

ner Staniec wzmocnił więc swoją dru-

żynę dwiema nowymi zawodniczkami. 
Do Łęcznej przyjechały Alicja Dyguś 
i Agnieszka Jędrzejewicz z AZS PSW 
Biała Podlaska. 

Początek sezonu dla naszych pań 
nie był wymarzony. Piłkarki na wła-

snym stadionie dosyć nieoczekiwanie 
zremisowały z GOSiR Piaseczno 2:2. 
W drugiej kolejce podopieczne Miro-

sława Stańca wygrały 3:0 z AZS Biała 
Podlaska. Do siatki rywalek trafiały ko-

lejno Anna Ciupińska, Agata Guściora i 
Anna Sznyrowska. 

W starciu z Medykiem Konin, 
nasze piłkarki musiały uznać wyż-

szość swoich przeciwniczek. Gór-
niczki przegrały 1:3. Honorową 

bramkę zdobyła Agata Guściora. 
W czwartej kolejce, zawodniczki z 
Łęcznej po trafieniu Anny Sznyrow-

skiej pokonały Mitech Żywiec 1:0. W 
piątej kolejce w meczu z AZS Wro-

cław, łęcznianki wywalczyły na wła-

snym boisku podział punktów (1:1). 
Bramkę dla zielono-czarnych zdo-

była Anna Ciupińska. 
W kolejnym meczu, piłkarki Gór-

nika bez problemu rozbiły beniaminka 
Ekstraligi – ISD-AJD Gol Często-

chowa, wygrywając 6:0. Następnie pod-

opieczne Miroława Stańca pokonały 3:0 
Zagłębie Lubin. Wynik otworzyła Olha 
Zubczyk,  kolejny gol padł za sprawą 
Katarzyny Daleszczyk, zwycięstwo 
przypieczętowała Anna Ciupińska. Ta 
dobra passa Górnika zakończyła się w 
Raciborzu, gdzie łęcznianki zmierzyły 
się z tamtejszą Unią. Wicelider tabeli 
okazał się za mocny i nie pozwolił ode-

brać sobie zwycięstwa, nasze zawod-

niczki przegrały 0:5. 
Ostatni ligowy mecz sezonu zakoń-

czył się zwycięstwem piłkarek Górnika. 
Łęcznianki pokonały KKP Bydgoszcz 
2:1. Bramki dla zielono-czarnych zdo-

były Olha Zubczyk i Agata Guściora. 
Ostatecznie, górniczki zakończyły 

rundę jesienną na trzecim miejscu z do-

robkiem siedemnastu punktów. Liderem 
tabeli jest Medyk Konin, a tuż za nim 
znajduje się Unia Racibórz. 

Katarzyna Gileta-Klępka

Trzecie miejsce piłkarek

Świetnie spisują się nie tylko na-
sze piłkarki, występujące w Ekstrali-
dze. Bardzo dobrze radzą sobie także 
zawodniczki Górnika II Łęczna. 

Podopieczne trenera Piotra Mazur-
kiewicza występują w III lidze w gru-

pie lubelskiej. Górniczki nie przegrały 
ani nie zremisowały żadnego spotkania, 
dzięki czemu zakończyły rundę jesienną 
na pierwszym miejscu z dorobkiem 27 
punktów. Ich przewaga nad drugim ze-

społem, czyli Omegą Stary Zamość wy-

nosi aż 9 oczek. 
Piłkarki rozpoczęły jesienne roz-

grywki od wysokiej wygranej 5:0 z 
Kingą Krasnystaw. W kolejnym meczu 
Górniczki bez problemu pokonały 3:0 
LKS Wilki Wilków. Do siatki rywa-

lek trafiały kolejno Weronika Widom-

ska, Agata Juścińska i Alicja Zbiciak. 
W trzeciej kolejce, podopieczne Pio-

tra Mauzrkiewicza wygrały 2:1 z LKS 
Wierzchowiska. Gole dla naszego ze-

społu zdobyły Łucja Karpińska i Ali-
cja Zbiciak. 

Prawdziwy grad bramek padł w 
spotkaniu z Potokiem Sitno. Górniczki 
aż jedenaście razy trafiały do siatki. Aż 
cztery gole w tym meczu zanotowała 
Agata Siczek, dwa trafienia należały do 
Huzarewicz, piłkę do siatki skierowały 
także Alicja Zbiciak, Iga Karpińska, Łu-

cja  Karpińska, Weronika Widomska i 
Parczewska. W piątej kolejce Górniczki 
zmierzyły się ze Stalą Poniatowa. Spo-

tkanie zakończyło się wygraną 5:0 na-

szych piłkarek. Dwie bramki zdobyła 
Alicja Zbiciak, pozostałe należały do 
Garbacz, Czubackiej i Parczewskiej. W 
kolejnych dwóch meczach z Motorem 
Lublin oraz Omegą Stary Zamość padł 
taki sam wynik. 

Ósma kolejka to zwycięstwo Gór-
niczek z Widokiem II Lublin 3:0 po 
dwóch trafieniach Zbiciak i jednym 
Huzarewicz. W ostatnim meczu rundy 
jesiennej podopieczne Piotra Mazurkie-

wicza spotkały się z Gaudium Zamość i 
wysoko wygrały 7:0.

Katarzyna Gileta-Klępka

Górnik II Łęczna niepokonany

Zawodnicy pierwszoligowego 
Górnika Łęczna są na dobrej dro-
dze do powrotu w szeregi ekstra-
klasy. Zielono – czarni na pierw-
szym miejscu spędzą zimową prze-
rwę i mają bardzo dobrą pozycję 
startową przed rundą wiosenną. 
Główny pretendent do awansu – 
GKS Bełchatów, traci do lidera  
z Łęcznej trzy „oczka”.

Podopieczni Jurija Szatałowa 
zgarnęli komplet punktów w czterech 
ostatnich meczach, gdy inne zespoły 
z czołówki pogubiły punkty. Listopad 
górnicy rozpoczęli od starcia z Olim-

pią Grudziądz, prowadzoną przez To-

masza Kafarskiego. W pierwszej od-

słonie goście prezentowali się bardzo 
dobrze i powinni wyjść na prowadze-

nie, jednak w porę napastnikowi z 
Grudziądza piłkę odebrał grający tego 
dnia na prawej obronie Paweł Sasin. 
Jak się okazało, zawodnik ten przy-

dał się również pod bramką rywali, 
kiedy pod koniec pierwszej części 
meczu dał zielono – czarnym prowa-

dzenie. Początek drugiej połowy na-

leżał do gospodarzy, którzy za sprawą 
Łukasza Zwolińskiego wyszli na 
dwubramkowe prowadzenie. Chwilę 
potem rozkojarzeni zawodnicy Gór-
nika dali sobie strzelić bramkę kon-

taktową doprowadzając do nerwowej 
końcówki. W ostatniej akcji meczu 
piłkarze Olimpii mogli doprowadzić 
do remisu, ale Jakubowi Zabłockiemu 
nie udało się pokonać z rzutu wolnego 
Sergiusza Prusaka.

Na dwie kolejki przed końcem 
rundy jesiennej „zielono – czarni” zgar-
nęli trzy punkty w Niecieczy. Zwycię-

ską bramkę strzelił już na początku 
meczu Grzegorz Bonin, wykorzystując 
sytuację sam na sam z bramkarzem. 
Dzięki wygranej w Niecieczy piłkarze 

Górnika Łęczna zrównali się punktami 
z otwierającym wówczas ligową tabelę 
GKS Bełchatów. Bełchatowianie zale-

dwie zremisowali na własnym boisku z 
Kolejarzem Stróże, tracąc tym samym 
dwa punkty.

Mistrzem jesieni Górnik Łęczna 
został po pokonaniu w Łęcznej Sto-

milu Olsztyn w stosunku 3:0. Olsz-

tynianie, którzy pokonali w poprzed-

nim meczu Miedź Legnica, dzielnie 
bronili się przez pierwszą część spo-

tkania. Mimo wielu szans zawodnicy 
Górnika otworzyli worek z bramkami 
dopiero na początku drugiej połowy. 
Prowadzenie łęcznianom zapewnił 
Bartłomiej Niedziela, dobijając strzał 
Sebastiana Szałachowskiego. Drugą 
bramkę zdobył po rzucie rożnym Da-

mian Szpak, a dobił gości w ostatniej 
minucie meczu Sebastian Szałachow-

ski. Zespoły dzieliła różnica klas, co 
przyznał w pomeczowej konferencji 
prasowej trener drużyny gości – Adam 
Łopatko.

Ostatnie spotkanie w 2013 roku 
„zielono – czarni” zagrali przeciwko 
GKS Tychy, którym nie sprostali w 
pierwszej kolejce, ulegając w Jaworznie 
2:0.  Podopiecznych Jurija Szatałowa 
czekał ciężki mecz, zwłaszcza, że pro-

wadzeni przez Jana Żurka goście ostatni 
raz przegrali na początku października. 
Grający bardzo defensywnie goście nie 
wywieźli jednak z Łęcznej ani jednego 
punktu. Prowadzenie gospodarzom dał 
Paweł Zawistowski, którym pięknym 
strzałem z daleka trafił do siatki bronio-

nej przez Igaza. Ten sam zawodnik po-

winien jeszcze strzelić  dwie bramki, ale 
nie poradził sobie w dużo prostszych sy-

tuacjach. Łęcznianie podwyższyli pro-

wadzenie po bardzo dobrej akcji Grze-

gorza Bonina, który idealnym podaniem 
obsłużył Łukasza Zwolińskiego. Młody 

Przerwa zimowa na fotelu lidera
napastnik Górnika z bliska wpakował 
piłkę do siatki. 

Tak wysoka pozycja górników 
na koniec 2013 roku to w dużej mie-

rze zasługa trenera Jurija Szatałowa. 
Pod wodzą byłego szkoleniowca Za-

wiszy Bydgoszcz Grzegorz Bonin 
zaczął powoli wracać do poziomu, 
jaki prezentował kilka lat temu w Ko-

ronie Kielce. Wyrzucony ze Śląska 
Wrocław Patrik Mraz bardzo pew-

nie gra na swojej pozycji, ponadto 
często włącza się do akcji ofensyw-

nych. Bardzo dobrze obroną dyryguje 
były piłkarz GKS Bełchatów – Ma-

ciej Szmatiuk. To właśnie gra w de-

fensywie stała się głównym atutem 
łęcznian. W osiemnastu kolejkach za-

wodnicy Górnika stracili tylko dwa-

naście bramek, najmniej ze wszyst-
kich pierwszoligowców. Przez dłuż-

szy czas w Łęcznej brakowało solid-

nego napastnika. Łukasz Zwoliński, 
póki co okazuje się być strzałem w 
dziesiątkę. Młody napastnik zaliczył 
bardzo udaną jesień i z siedmioma 
trafieniami znajduje się w czołówce 
ligowych strzelców.

Przed Górnikiem Łęczna jeszcze 
długa droga przed ekstraklasą. W prze-

rwie zimowej włodarze łęczyńskiego 
zespołu powinni jeszcze wzmocnić 
drużynę. Przede wszystkim brakuje al-
ternatywy dla Zwolińskiego, bo Szpak 
do tej pory nie przekonał do siebie tre-

nera Szatałowa. Ponadto Górnik ma 
dość krótką ławkę. Można w ciemno 
założyć, że z ławki wejdą: Niedziela i 
Kozacuks. O awans do ekstraklasy ła-

two nie będzie. Różnice punktowe w 
czołówce są bardzo niewielkie i to na 
liderze z Łęcznej będzie teraz ciążyła 
największa presja.

Ł. Olszewski

Do ostatniego miejsca kibice 
zapełnili trybuny łęczyńskiego sta-
dionu, gdzie 19 listopada zmierzyły 
się reprezentacje Polski i Niemiec do 
lat 20. Spotkanie  to odbyło się w ra-
mach rundy rewanżowej Turnieju 
Czterech Narodów, w którym udział 
biorą także reprezentacje Włoch  
i Szwajcarii.

Chyba nikt nie spodziewał się 
tak dużego zainteresowania meczem 
drużyn juniorskich, zwłaszcza, że 
w składach obydwu zespołów mieli 
wystąpić zawodnicy wśród których 
tylko nieliczni mieli za sobą de-

biuty w Ekstraklasie, czy też Bun-

deslidze. Wszystkie bilety wyprze-

dano niemal w dwadzieścia cztery 
godziny. Zdecydowana większość 
wejściówek trafiła do grup zorgani-
zowanych, w tym: do dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i liceów, 
ośrodków wychowawczych, organi-
zacji sportowych, a nawet z ośrodka 
kształcenia niesłyszących. Ostatni 
raz komplet publiczności zasiadł na 
trybunach łęczyńskiego stadionu w 
sezonie 2005/2006, kiedy grający 
wówczas w ekstraklasie Górnik 
Łęczna podejmował u siebie Legię 
Warszawa.

Organizacja międzypaństwo-

wego spotkania była dla włodarzy 
łęczyńskiego klubu dużym wyzwa-

niem, ale i bardzo dobrym sposobem 

na promocję Górnika Łęczna wśród 
najmłodszych kibiców. Dzieci miały 
okazję poczuć atmosferę piłkarskiego 
święta i być może w przyszłości będą 
chciały wrócić do Łęcznej by oglą-

dać mecze w wykonaniu „zielono – 
czarnych”.

Samo spotkanie miało dość wy-

równany przebieg. Polacy wypraco-

wali sobie kilka dobrych sytuacji strze-

leckich, jednak za każdym razem na 
posterunku znajdował się  niemiecki 
bramkarz, reprezentujący na co dzień 
austriacki Salzburg – Thomas Dahne. 
Natomiast najważniejszą akcję me-

czu przeprowadzili niemieccy piłka-

rze w 54 minucie, po której zwycię-

ską bramkę strzelił Maximillian Thiel. 
Kilka minut na boisku pojawił się do-

brze znany łęczyńskiej publiczności, 
napastnik Górnika Łęczna – Łukasz 
Zwoliński, jednak nie udało mu się od-

wrócić losów spotkania.
Wynik pozostawia niedosyt, po-

nieważ młodzi Polacy kilka dni wcze-

śniej rozbili swoich rówieśników ze 
Szwajcarii aż 4:0. Podopieczni tre-

nera Zielińskiego w czterech kolej-
kach Turnieju Czterech Narodów 
zgromadzili łącznie sześć „oczek”. 
Okazję do rehabilitacji reprezentanci 
polskiej młodzieżówki będą mieli w 
marcu, kiedy to zagrają na wyjeździe 
z Włochami.

Ł. Olszewski

Frekwencja jak w ekstraklasie
W ramach obchodów Dnia Górnika, 

w hali sportowej w Ludwinie odbył się 
V Barbórkowy Turniej Oldboyów w ha-

lowej piłce nożnej. Zwyciężyła Turka, 
która zdobyła o punkt więcej od TKKF 
„Chemik” oraz o cztery od gospodarzy 
TKKF „Skarbek”. Czwarty był Ludwin 
zaś piąty Lublin.  Najlepszym zawod-

nikiem został wybrany Zuber Miko-

łaj (TKKF „Chemik”). Król strzelców 
Szewczyk Piotr (Turka). Najlepszy 
bramkarz Bakiera Cezary (TKKF „Skar-
bek”). Nagrodę Fair Play otrzymała dru-

żyna Ludwin.
M. Łagodziński

Turniej barbórkowy
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29 października bieżącego roku, 

już po raz kolejny, w Gimnazjum nr 

1 im. Króla Bolesława Chrobrego w 

Łęcznej przy ul. Piłsudskiego 12 zo-

stał zorganizowany koncert charyta-

tywny, którego celem było pozyskanie 

funduszy na pomoc dla ciężko cho-

rej Zuzi z Łęcznej oraz dla dzieci z 

Afryki. Inicjatorem akcji był Szkolny 

Klub Wolontariatu „Samarytanie”.

Popołudniowy koncert zgromadził 
liczną publiczność, wśród której domi-
nowali uczniowie, rodzice, absolwenci 
„Jedynki” oraz pracownicy szkoły. Jego 
atrakcją były występy absolwentów 
szkoły:  uczestnika programu „ Bitwa na 
głosy” Dawida Kowalskiego,  Klaudii 
Nejman, Ireneusza Kamińskiego oraz 

Krystiana Świecy. Wystąpiły również 
zespoły: The Ravel (w skład którego 
także wchodzą absolwenci Gimnazjum 
nr 1: Jakub Stasikowski, Mateusz Ka-

werski i Karol Kraśnik) oraz The Job (z 
innymi absolwentami: Mateuszem Ko-

ścielskim i Pawłem Kramkiem). 
Podczas imprezy zaprezentowały 

się również szkolne zespoły muzyczne. 
Tradycyjnie w czasie koncertu trwał 
kiermasz smakowitych ciast przygoto-

wanych przez uczniów o co zadbali wy-

chowawcy poszczególnych klas.
 Tegoroczny dochód z koncertu i 

kiermaszu ciast wyniósł 1350zł. Organi-
zatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom i dobroczyńcom.         

R. Brzozowski

„Jedynka” gra charytatywnie 
15 listopada 2013 r. w  Zespole 

Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się 

akcja krwiodawstwa. 

Krew to najcenniejszy lek, który 
tylko człowiek może podarować dru-

giemu człowiekowi. Chęć oddania krwi 
zgłosiło 36 uczniów z ZSG oraz 14 z ZS 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Ostatecznie 30 uczniów oddało 13,5 litra 
krwi. Jeden uczeń zgłosił się do rejestru 
niespokrewnionych dawców szpiku. Od-

dający krew otrzymali książeczkę honoro-

wego krwiodawcy oraz posiłek regenera-

cyjny w postaci ośmiu tabliczek czekolady, 
który miał zregenerować utracone 450 ml 
krwi = 4500 kcal.

Akcja krwiodawstwa była już trze-

cią, rozpoczęła się dwa lata temu z ini-
cjatywy ucznia ZSG, który chciał pomóc 
choremu koledze. 

Akcja 
krwiodawstwa

WYNAJMĘ ale pracującemu mężczyź-

nie niezależny pokój w domku jednoro-

dzinnym w Łęcznej. Tel: 723-975-060 
SPRZEDAM działkę budowlaną, Kolonia 
Stara Wieś 36 ar, ogrodzona, doprowa-

dzona woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja. 
Cena 4 tys. za ar. Tel: 697 154 093 
SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Łęcznej przy ulicy Ogrodowej 17 ar. 
Cena 10 900 za ar. Tel: 513 156 747
SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Łęcznej przy ulicy Ogrodowej, 14 ar. 
Media przy działce, szerokość 25m. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 500 727 669/ 
502 471 490 
SPRZEDAM mieszkanie 32m2 przero-

bione na 2 pokoje, kuchnia, łazienka, bal-
kon. Blisko sklep, centrum, ul. Żabickiego. 
Cena do negocjacji. Tel: 665 324 742 
SPRZEDAM ogrodzoną działkę bu-

dowlaną w Cycowie przy ul. Parkowej 
o powierzchni 1100 m2. Przez działkę 
przebiega kanalizacja, woda, prąd. Tel: 
508 088 154. Pilne.
SPRZEDAM Dom w Ludwinie o po-

wierzchni ok. 200M2. Na działce 
wszystkie media (prąd, gaz, kanalizacja, 
telefon). Dom przy ulicy oświetlonej. 
Działka o powierzchni do uzgodnienia. 
Tel: 609 617 415
WYNAJMĘ garaż przy ulicy Wojska 
Polskiego w Łęcznej. Tel: 609 617 415
SPRZEDAM dwie działki 38 ar. I 47 ar. 
Dom drewniany, budynek gospodarczy, 
wszystkie media, przy drodze asfalto-

wej w Karolinie k/Łęcznej. Atrakcyjna 
okolica, dostęp do rzeki Wieprz. Cena 

do uzgodnienia. Tel: 604 196 773
SPRZEDAM działkę budowlaną w Łusz-

czów Kolonia. 34 ar. Pod ściana lasu, 
przepiękna okolica, ogrodzona, przyłączę 
elektryczne, kwadratowa, płaska, gotowa 
do rozpoczęcia budowy. Możliwość do-

kupienia kolejnych tańszych działek Cena 
110 000 do negocjacji. Tel: 601 151 324 
SPRZEDAM działki budowlane w 
miejscowości Stara Wieś Kolonia. 
Wszystkie media. Cena do negocjacji. 
Tel: 508 247 250
KOREPETYCJE matematyka. 5 rok 
matematyki, szkoła podstawowa-li-
ceum. Pomoc w zrozumieniu matema-

tyki. 25zł/godzina. Tel: 665 245 322
SPRZEDAM krzesła tapicerowane 
skórą, stół dębowy długość 5m. Tel: 
660 268 958
WYNAJMĘ lokal 60m2 przy ul. Wojska 
Polskiego. Tel: 660 268 958 
SPRZEDAM działkę budowlaną 47ar 
w Albertowie. Cena do negocjacji. Tel: 
660 532 184
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe, 
umeblowane. Tel: 606 411 966
SPRZEDAM mieszkanie M3 na osiedlu 
Bobrowniki (dobra lokalizacja). Miesz-

kanie 52m2 na 4 piętrze po remoncie. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 694 020 624
WYNAJMĘ lokal handlowo-usługowy, 1 
p., Łęczna, ul. Targowa. Tel. 506 188 242

OGŁOSZENIA FIRMOWE

Naprawa kosiarek, kos, pił

maszyn do szycia i elektronarzędzi

SZYBKO, TANIO!

Łęczna, Pasternik (baza GS)

tel. 884 377 020

Rozpoczęcie okresu zimowego 
spowodowało spowolnienie prac przy 
budowie sali gimnastycznej w Łańcu-

chowie. Nowo wybudowany budynek 
prezentuje się okazale, lecz aby ujrzeć 
jego piękno musimy poczekać do cał-
kowitego zakończenia prac budow-

lano- montażowych. Jest to również 
odpowiedni czas na przygotowanie do-

kumentacji projektowej jak i uzyskanie 
niezbędnych dokumentów uprawnia-

jących inwestora do rozpoczęcia prac 
przy budowie gazowej nitki zasilającej 
kotłownię gazową ogrzewającą budy-

nek szkoły podstawowej i sali gimna-

stycznej z łącznikiem. 
Rozpoczęcie inwestycji w 2012 r. 

możliwe było przy uzyskaniu wsparcia 
ze środków Unii Europejskiej. Projekt 
pt.: „Budowa sali gimnastycznej z łącz-

nikiem w Łańcuchowie” uzyskał z RPO 
WL na lata 2007-2013 dofinansowanie 
na kwotę ok. 2,8 mln zł przy całkowi-
tych kosztach rzędu ok. 3,8 mln zł. 

W ramach inwestycji została wy-

budowana sala gimnastyczna, o wymia-

rach 28,50 x 19,26 m, połączona łączni-
kiem z istniejącym budynkiem 
szkoły składająca się z dwóch 
części: jedno- i dwukondygna-

cyjnej o powierzchni użytko-

wej 1 193,93 m2 i całkowitej 1 
986,44 m2. W części parterowej 
znajduje się sala gimnastyczna, 
natomiast zaplecze i pomiesz-

czenia pomocnicze oraz min. 
siłownia, sauna oraz gabinet 
odnowy w części dwupiętro-

wej. Obiekt połączony jest z 

istniejącą szkołą poprzez łącznik (parter 
+ piętro) z salami lekcyjnymi. Zostały 
również wykonane ciągi piesze i jezdne. 
Cały budynek będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. 
poprzez wykonanie podjazdu dla niepeł-
nosprawnych, sanitariatów w pochwyty i 
przystosowanymi urządzeniami sanitar-
nymi oraz zamontowaniem windy.

Projekt przyczyni się do podniesie-

nia atrakcyjności nauki poprzez stwo-

rzenie odpowiednich warunków do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz 
zajęć z wychowania fizycznego jak rów-

nież działalności klubów sportowych. 
Stworzy warunki do organizowania roz-

grywek i zawodów różnego szczebla w 
ramach współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży oraz umożliwi or-
ganizację imprez o charakterze maso-

wym.                                              GT

Beneficjent: Gmina Milejów

Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycz-

nej z łącznikiem w Łańcuchowie

Działanie: 8.2. Infrastruktura szkolna 

i sportowa

Kwota dofinansowania: 2 819 022,65 zł 

Sala gimnastyczna w Łańcuchowie

W przyszłym roku nie wzrosną 

gminne podatki i opłaty. Ani od nieru-

chomości, ani od środków transporto-

wych, ani podatek rolny. Nie wzrośnie 

także opłata od posiadania psów.

W 2013 roku podatki i opłaty lo-

kalne w Łęcznej wzrosły o około 5 proc. 
co spowodowało prawdziwą polityczną 
burzę. Radni opozycji oskarżali władze 
miasta, że podnoszą podatki, nie dając 
mieszkańcom nic w zamian.

Na przyszły – wyborczy – rok bur-
mistrz ani radni nie zdecydowali się na 
podwyżkę. Jedyną podjętą w tym roku 
uchwałą podatkową była stawka przyj-
mowana do obliczania podatku rolnego. 
Burmistrz zaproponował 60 zł, która to 
stawka jest niższa o 9,28 zł za 1 dt od 
maksymalnej, ustalanej „odgórnie”. Ko-

misja rolnictwa Rady Miejskiej zapropo-

nowała stawkę 57 zł, zaś radni opozycji 
– obniżkę do 50 zł. 

Rada Miasta, większością głosów 
podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczania po-

datku rolnego na 2014 rok do kwoty 60 zł. 
Czyli takiej samej, jaka obowiązuje w roku 
bieżącym. Kwota ta ma pozwolić na wpły-

nięcie do budżetu gminy kwoty 890 tys. zł 
tytułem podatku rolnego. Gdyby radni przy-

jęli maksymalną stawkę 69,28 zł to wpływy 
z tego tytuły byłyby wyższe o ponad 177 
tys. zł.                                            (jt)

Podatki 
nie urosną


