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Port Lotniczy Lublin roz-
począł działalność w grudniu 
2012 roku i był wtedy dwuna-
stym, czy też trzynastym, jeśli 
uwzględnić mały ruch lotniska 
w Babimoście k. Zielonej Góry, 
regionalnym lotniskiem cywil-
nym w kraju. Dzisiaj jest ich 
już 15 – najnowsze to Radom 
(wrzesień 2015 i Port Lotniczy 
Olsztyn w Szymanach (styczeń 
2016) – ale większość z nich 
przynosi straty. W ubiegłym 
roku dochody przyniosły tylko 
lotniska w Warszawie, Gdań-
sku, Krakowie, Katowicach  
i Wrocławiu. Powstaje więc 
pytanie, czy tak duża liczba 
portów lotniczych jest po-
trzebna w Polsce?

Ubiegłoroczny raport Deut-
sche Bank, który analizował 
ruch lotniczy i jego efektyw-
ność, dowodzi, że małe lotniska 
– takie jak w Świdniku – cały 
czas notują i będą notować mi-
lionowe straty. Przykładem są 
niemieckie, regionalne porty 
m.in. w Kassel, Rostocku i Lu-
bece. Jest ich 13 i praktycznie 
wszystkie generują straty –  od 

kilku do kilkunastu milionów 
euro rocznie.

10 lotnisk pod kreską
Polskie porty lotnicze  

w ubiegłym roku odprawiły po-
nad 30,5 mln pasażerów. Ozna-
cza to wzrost o 12 proc. w sto-
sunku do roku 2014. Niestety 
wynik ten nie przekłada się na 
rentowność lotnisk, a wiele sa-
morządów dokłada do interesu, 
do tego dziesiątki milionów zło-
tych. I nie zanosi się na to, żeby 
ta sytuacja szybko uległa zmia-
nie. Być może będą musiały ro-
bić to zawsze.

Tak jest też w przypadku 
PLL. Odnotował on w 2015 r. 
26,5 milionów zł straty. To wy-
nik o ponad 5 mln zł lepszy niż 
rok wcześniej. 

Jednocześnie poprawił się 
wynik ze sprzedaży o ponad 7,5 
mln. - Gdybyśmy odnotowywali 
tak duży wzrost w każdym roku 
to w ciągu czterech kolejnych lat 
stalibyśmy się portem rentownym 
– dowodzi prezes podlubelskiego 
portu. 

Jaka przyszłość lotnisk?

Rady osiedli w Łęcznej 
wybrały już i przesłały do ma-
gistratu projekty do realizacji  
w ramach budżetu obywatel-
skiego na 2017 rok – drugiego 
w historii miasta. Samorząd na 
ten cel przeznaczył 232 tys. zł. 
Każde z osiedli miało do dys-

Budżety obywatelskie 
Skromny budżet w Łęcznej

W Lublinie i na przykład Świdniku projekty do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego wybierają mieszkańcy w ra-
mach głosowania bezpośredniego. Inaczej jest w Łęcznej – tu 
wyboru pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców danego osie-
dla dokonują rady tych osiedli – przy współpracy z pracownika-
mi Urzędu Miejskiego.

pozycji ściśle z góry określoną 
kwotę. Osiedla Bobrowniki, 
Niepodległości i Samsonowi-
cza dostały po 60 tys. zł, Stare 
Miasto – 25 tys. zł, Słoneczne 
– 15 tys. zł, a Kol. Trębaczów 
– 12 tys. zł.

Dziecięcy Oddział Opa-
rzeń w WCLOiCHR działa od 
dwóch lat. 

W tym czasie przyjął i wy-
leczył 125 małych pacjentów.  
Z okazji Mikołaja zaproszono je 
do szpitala do Łęcznej. Przyje-
chali z rodzicami, żeby spotkać 
się Mikołajem i  lekarzami z Od-
działu Oparzeń.  Były prezenty, 
wspólne kolędowanie, dużo ra-
dości i możliwość konsultacji  
z lekarzami. 

- Takie spotkanie organi-
zujemy po raz drugi. Miło dziś 
widzieć jak się uśmiechacie, że 
jesteście zdrowi. Mam nadzieję, 
że to miejsce nie będzie kojarzy-
ło się wam bólem i cierpieniem   
- powiedział na powitanie dyrek-
tor Krzysztof Bojarski. I dodał  
- Te spotkania są dla nas, pracow-
ników bardzo ważne. Jak widzimy, 
że wasze dzieci są zdrowe to nasze 
„akumulatory” się ładują. 

Mikołaj u dzieci 
w szpitalu

5 grudnia Andrzej Duda prezydent RP 
odwiedził Łęczną. W hali przy Zespole Szkół 
został ciepło przyjęty przez zebranych, chociaż 
na dworze protestowali przeciwnicy likwidacji 
gimnazjów. – Postaram się w przyszłym roku 
ponownie odwiedzić Łęczną – mówił prezydent 
w odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Teo-
dora Kosiarskiego.

O godzinie 16 czyli w momencie w którym 
prezydent miał pojawić się na scenie, w hali 
było jak mówili dziennikarze około 250 osób, 
jednak pół godziny później liczbę zebranych na 
około 650 oszacował pracownik Biura Ochrony 
Rządu.

Prezydent wyszedł pól godziny później, 
ponieważ wcześniej odbyło się nieplanowane 
spotkanie z nauczycielami oraz ZNP w sprawie 
reformy oświaty. Prezydenta przywitał Teodor 
Kosiarski burmistrz Łęcznej jednocześnie zapra-
szając głowę państwa na przyszłoroczne obchody 
550-lecia miasta Łęczna, co spotkało się z pozy-
tywnym przyjęciem Andrzeja Dudy.

Prezydent w swoim wystąpieniu podzię-
kował za gościnność, a także przybycie na 

Prezydent Andrzej Duda w Łęcznej

salę. Odniósł się do reformy systemu szkolnictwa. Przekonywał, że wsłuchuje się 
w we wszystkie głosy i prowadzi konsultacje w tej sprawie. Prezydent skorzystał 
z okazji i złożył życzenia górnikom i rodzinom górniczym oraz całej górniczej 
Łęcznej z okazji Barbórki.

10 grudnia 2016 r. w hali 
sportowej  Gimnazjum nr 1 
im. Króla Bolesława Chrobrego 

przy ul. Piłsudskiego 12 odbył 
się pierwszy przegląd muzyczny 
pt. „Idzie górnik drogą” z cyklu 
„Muzyczna Łęczna”. 

W przeglądzie zaprezen-
towało się ponad 200 małych 
wykonawców z 16 grup -  wy-
chowanków łęczyńskich przed-
szkoli i szkół podstawowych. 

Dzieci wystąpiły  z repertuarem 
poświęconym tradycji górniczej 
i zaprezentowały wiersze, pio-

senki oraz niezwykle interesujące 
układy taneczne. Było to radosne, 
wzruszające i ciekawe spotkanie z 
muzyką. Wydarzenie przyciągnę-
ło bardzo liczną widownię, wśród 
której nie zabrakło rodziców naj-
młodszych, z dumą oklaskujących 
swoje pociechy.

dok. na str. 2

Najmłodsi dla górników

Nadchodzi CHRISTMAS 
SQUEEZE. Świąteczna impreza 
dla pasjonatów tańca ulicznego. 
Już z 17 na 18 grudnia przez 
ponad 20 godzin Milejów stanie 

Święto tańca wprost z Milejowa

się tanecznym centrum Lubelsz-
czyzny. Jest to przedsięwzięcie 
zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Milejowie.

dok. na str. 2

fot. Andrzej Mikulski
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Zatrzymano podejrzanych 
o zabójstwa

4 grudnia w pustostanie 
na Choinach odnalezione zo-
stały zwłoki 47 letniego męż-
czyzny. Wstępne oględziny z 
udziałem prokuratora wyka-
zały, że mamy do czynienia  
z zabójstwem. Dzień później, 
także w opuszczonym budyn-
ku ciało 65 letniej kobiety. 
Sekcja zwłok wykazała, że nie 
był to zgon z przyczyn natu-
ralnych. Zarówno ofiary jak i 
podejrzani to osoby bezdomne  
i nadużywające alkoholu. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
to właśnie alkohol był przyczy-
ną obu zbrodni. Śledztwo pro-
wadzi Prokuratura Rejonowa 
Lublin – Północ.

Praca operacyjna doprowa-
dziła policjantów do Henryka S. 
Jeszcze 4 grudnia 47 latek trafił 
do policyjnego aresztu. 6 grud-
nia zatrzymano kolejnych dwóch 
mężczyzn: 35 letniego Marcina 
Sz. i 31 letniego Jakuba K. Wszy-
scy usłyszeli już zarzuty. 47 latek 
odpowiadał będzie za pomocnic-
two przy popełnieniu zbrodni i 
zacieranie śladów. Marcin Sz. 
oraz Jakub K. usłyszeli zarzuty 
dwóch zabójstw.
Oszukiwał znajomych

Policjanci kryminalni z I ko-
misariatu zatrzymali mężczyznę, 
który przywłaszczał rzeczy nale-
żące do swoich znajomych.  

We wrześniu na I komisa-
riat Policji zgłosił się 38-letni 
mieszkaniec Lublina. Zawia-
domił dyżurnego o tym, że w 
sierpniu pożyczył znanemu tyl-
ko z imienia i nazwiska męż-
czyźnie samochód osobowy, 
w którym znajdował się sprzęt 
muzyczny. Do chwili zgłosze-
nia nieuczciwy znajomy nie od-
dał ani sprzętu ani samochodu, 
nie ma z nim również żadnego 
kontaktu. Wartość strat została 
oszacowana przez poszkodowa-
nego na prawie 16 tys. zł. Kilka 
dni później sprawca wiedząc, że 
sprawa trafiła na policję podrzu-
cił samochód wraz z kluczykami 
pod blok zgłaszającego, jednak 
bez sprzętu muzycznego. Z po-
dobnym zawiadomieniem zgło-
sił się na I komisariat 22-latek z 
Lublina. Mężczyzna oświadczył, 
że 15 listopada znany mu tylko z 
imienia mężczyzna poprosił go 
aby ten użyczył mu telefon ko-
mórkowy bo musi wykonać pil-
ną rozmowę. Mężczyzna wszedł 
na chwilę do kamienicy z poży-
czonym telefonem i już nie wró-
cił. Wartość start został oszaco-

Śmierć na drodze
26 listopada po godz. 17:00 

dyżurny łęczyńskich policjantów 
otrzymał zgłoszenie o zdarze-
niu drogowym w miejscowości 
Uciekajka gm. Ludwin. Według 
zgłoszenia kierujący busem 
potrącił rowerzystę i uciekł z 
miejsca zdarzenia. Na miejsce 
natychmiast zostali skierowani 
policjanci. Tam leżący na dro-
dze mężczyzna był reanimowany 
przez innego mężczyznę. Akcję 
reanimacyjną do czasu przyjazdu 
załogi pogotowia przejęli mun-
durowi. Przybyły  na miejsce 
lekarz niestety stwierdził zgon 
mężczyzny.

Funkcjonariusze rozpoczęli 
poszukiwania sprawcy tego wy-
padku. Zatrzymano trzech braci 
w wieku 50, 52 i 53-lat oraz ich 
51–letniego kompana, wszyscy 
to mieszkańcy gm. Ludwin. Męż-
czyźni byli pijani, mieli od ponad 
promila do ponad dwóch promili 
alkoholu w organizmie. Policjan-
ci ustalili gdzie został schowany 
pojazd marki Iveco, który brał 
udział w zdarzeniu. Na terenie 
jednej z posesji funkcjonariusze 
odnaleźli uszkodzone auto. Pod-
czas prowadzonych czynności 
okazało się, że pojazdem mógł  
kierować 53–latek. 28 listopada 
mężczyzna został przesłucha-
ny w charakterze podejrzanego. 
Usłyszał zarzuty spowodowania 
nieumyślnego śmiertelnego wy-
padku drogowego, ucieczkę z 
miejsca zdarzenia i kierowania 
w stanie nietrzeźwości. Grozi mu 
do 12 lat pozbawienia wolności.

Napadli na współpasa-
żera podróży

Nietrzeźwy mieszkaniec 
Łęcznej był jednym ze spraw-
ców pobicia pasażera komunikacji 
miejskiej w Białej Podlaskiej.

Do zdarzenia doszło w piątek 
25 listopada. Dwóch nietrzeźwych 
mężczyzn 19-latek z Łęcznej i 17-

letek z gminy Łomazy napadło na 
współpasażera podróży.

Oprawcy uderzali ofiarę pię-
ściami po twarzy. Pijani sprawcy 
zostali złapani przez policję i 
osadzeni w areszcie gdzie usły-
szeli zarzuty pobicia. Na wyrok 
poczekają na wolności. Policjanci 
po sporządzeniu akt oskarżenia 
wypuścili ich do domów.

Wprost pod koła
Około  godz. 21.00 oficer 

dyżurny świdnickiej komendy 
policji  otrzymał informację , że  
na ul. Racławickiej doszło do po-
trącenia pieszej. Jak się okazało 
24-letnia mieszkanka Świdnika, 
nie patrząc na czerwone światło 

wana przez poszkodowanego na 
ponad 2 tys. zł.

Kryminalni z I Komisariatu 
Policji 24 listopada zatrzymali 
sprawcę tych dwóch czynów. 
Okazał się nim 28-latek prze-
bywający obecnie w Lublinie. 
Przywłaszczony telefon sprawca 
wstawił do jednego z lombar-
dów. Mundurowi odzyskali apa-
rat i zwrócili go właścicielowi. 
Jak ustalili funkcjonariusze męż-
czyzna był już karany z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Mężczyzna przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Grozi mu 
do 3 lat pozbawienia wolności.

na sygnalizatorze, weszła wprost 
pod koła prawidłowo przejeżdża-
jącego pojazdu marki Ford Fo-
kus. W aucie uszkodzona została 
szyba  oraz pokrywa silnika.

Kobieta trafiła do szpitala. 
Na szczęście badania potwierdzi-
ły, że odniosła ona jedynie ogól-
ne potłuczenia ciała. Policjanci 
sprawdzili stan trzeźwości potrą-
conej kobiety. Alkomat wykazał 
ponad 0,5 promila alkoholu w jej 
organizmie. Kierująca pojazdem 
była trzeźwa.

Czynności w sprawie trwa-
ją. Pieszej za spowodowane 
zagrożenia bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym grozi grzywna 
oraz pokrycie kosztów naprawy 
uszkodzonego pojazdu.

RN, BB

dok. ze str. 1
Projekt „Muzyczna Łęczna 

1467 – 2017” został zainicjowa-
ny i przygotowany przez dyrek-
cję, nauczycieli, pracowników 
i uczniów Gimnazjum nr 1 im. 
Króla Bolesława Chrobrego w 
ramach obchodów 550. rocznicy 

Najmłodsi dla górników
nadania praw miejskich Łęcznej.  
Pomysłodawcą projektu jest 
pan Mirosław Kozera. Celem 
projektu jest uświetnienie 550. 
rocznicy nadania praw miejskich 
oraz  pielęgnowanie kulturowego 
dziedzictwa miasta. 

Rafał Brzozowski

dok. ze str. 1
Ogólnopolska impreza łączy w 

sobie wszystkie aspekty rozwoju ta-
necznego. Jej celem jest integracja 
tancerzy z rożnych województw, 
rozwój milejowskiej roztańczonej 
młodzieży, ale przede wszystkim 
wspieranie tanecznej kultury woje-
wództwa lubelskiego. Impreza trwa 
ponad 20 godzin, a jej elementami 
są całodniowe warsztaty z profe-
sjonalnymi instruktorami z różnych 
zakątków Polski.

Panele i wykłady na temat 
historii tańca, prezentacje filmowe 

Święto tańca wprost z Milejowa
i turniej taneczny. Za organizację 
odpowiadają tancerze z wielolet-
nim stażem, reprezentanci ekipy 
SQUEEZE kształcący się pod 
okiem najlepszych polskich jak i 
zagranicznych tancerzy. 

Warsztaty są w pełni dar-
mowe! Liczba miejsc jest jednak 
ograniczona. Aby się zapisać 
wyślij maila na adres: christmas-
squeeze@gmail.com wpisując 
imię i nazwisko, wiek, miejsco-
wość oraz na jakie warsztaty cię 
interesują.

BB 
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Rada Osiedla Bobrowniki 

wraz z Radą Osiedla Niepod-
ległości przeznaczyły własne 
budżety na utworzenie parku 
międzyosiedlowego, mającego 
być miejscem do wypoczynku 
dla osób starszych i młodzieży. 
Rada Osiedla Słoneczne chce 
budowy boiska do piłki nożnej 
wraz z ogrodzeniem go siatką, 
natomiast Stare Miasto chce 
zainwestować w poprawę infra-
struktury drogowej – chodzi o 
uzupełnienie kruszywem dróg 
szutrowych oraz uzupełnienie 
ubytków, m.in. na ulicach Nad-
rzecznej, Kasztelańskiej, Stadio-
nowej i innych. Osiedle Samso-
nowicza wybrało, podobnie jak 
w pierwszym budżecie oby-
watelskim remont amfiteatru,  
a konkretnie jego kontynuację.

Według założeń, budżet par-
tycypacyjny, zwany też obywatel-
skim, ma pozwolić mieszkańcom 
miast decydować o przeznacze-

niu części miejskich pieniędzy. 
Umożliwiając w ten sposób 
mieszkańcom i ich organizacjom 
na aktywne włączanie się w roz-
wiązywanie lokalnych proble-
mów. Jego ważnym celem jest też 
pobudzanie mieszkańców do ak-
tywności i w oparciu o ich zaan-
gażowanie budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego. W ramach 
budżetu partycypacyjnego mogą 
być proponowane projekty wy-
nikające z zadań własnych gmi-
ny, służące poprawie warunków 
życia mieszkańców, możliwe do 
pełnego zrealizowania w danym 
roku budżetowym i realizowane 
na nieruchomościach będących 
własnością gminy Łęczna.

Historia budżetów partycy-
pacyjnych sięga swoimi korze-
niami lat ‘80. Pierwszy raz narzę-

Skromny budżet w Łęcznej
dzie takie zostało zastosowane  
w mieście Porto Alegre (Brazy-
lia). Obecnie taka forma party-
cypacji stosowana jest w wielu 
krajach na całym świecie. 

Różne jest nastawienie lo-
kalnych władz do idei dzielenia 
się z obywatelami częścią od-
powiedzialności jak i władzy.  
W Lublinie trzeci już budżet 
obywatelski wynosi 15 mln zł, co 
stanowi 0,876 proc. tegoroczne-
go budżetu stolicy województwa  
i daje prawie 46 zł na mieszkań-
ca. W Świdniku na część obywa-
telską przeznacza się milion zł 
czyli 0,863 proc. całego budże-
tu – ok. 24,9 zł na mieszkańca. 
Łęczna z 232 tys. zł na budżet 
obywatelski wydaje na ten cel 
około 0,36 proc. tegorocznego 
budżetu, co w przeliczeniu na 
mieszkańca stanowi wydatek ok. 
9,6 zł na mieszkańca. 

W Lublinie, dzięki możli-
wości decydowania przez każ-
dego mieszkańca o wspólnych 

pieniądzach i przeznaczaniu na 
ten cel znaczącej kwoty (są mia-
sta o jeszcze większym udziale 
części partycypacyjnej) rośnie 
zainteresowanie lublinian tą 
formą współrządzenia. W tego-
rocznym głosowaniu w ramach 
budżetu obywatelskiego wzięło 
udział ok. 73 tysiące mieszkań-
ców koziego grodu. W pierwszej 
edycji budżetu – w 2014 roku 
głosowało ponad 47 tys. osób.

R. Nowosadzki
ps. W nieodległym Lubartowie, 
mieście o podobnej wielkości 
jak Łęczna, mieszkańcy właśnie  
w 3-dniowym głosowaniu wy-
bierali projekty do realizacji  
w ramach budżetu obywatelskie-
go. Zadecydowali o rozdziale 
638 tys. zł będących 1 proc. do-
chodów własnych miasta. 

Amfiteatr - stan obecny       fot. T. Pastuszak

Z rodzicami i dziećmi spo-
tkał się także profesor Jerzy 
Strużyna, szef WCLOiCHR, 

konsultant krajowy w dziedzinie 
chirurgii plastycznej. – Kocham 
dzieci i jestem zadowolony z 
tego co osiągnęliśmy. Tu nie 
ma cudów, robimy to co do nas 
należy – stwierdził 
prof. Jerzy Strużyna.   
– A dzieci zawsze 
mogą się oparzyć 
herbatą czy gorąca 
wodą. Nie ustrzeże-
my ich, ale trzeba 
uważać.

Oddział Opa-
rzeń dla dzieci po-
wstał przy Wschod-

Mikołaj u dzieci w szpitalu
nim Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
dwa lata temu. Hospitalizo-
wano tu dzieci z oparzeniami 

w wieku od 6 miesięcy 
do 17 lat. Mali pacjen-
ci pochodzili z woj. lu-
belskiego, łódzkiego, 
opolskiego, a nawet ze 
Świnoujścia. Najdłuższy 
czas pobytu na oddziale 
to było 122 dni. Dziec-
ko, które w szpitalu było 
najdłużej początkowo 
przebywało na Oddzia-
le Intensywnej Terapii z 
powodu niewydolności 
krążeniowo-oddechowej, 
a następnie przeniesione 
zostało na Oddział Opa-

rzeń dla Dzieci. Obecnie na od-
dziale leczona jest dwójka dzie-
ci, które także uczestniczyły w 
spotkaniu i otrzymały paczki od 
Mikołaja. 
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W swoim wystąpieniu mó-

wił o programie 500+ że był on 
bardzo potrzebny, że chciałby 
aby ludzie mogli godnie praco-
wać w kraju zamiast emigrować 
za granicę, oraz o tym, że firmy 
powinny płacić więcej niż 1200 
złotych, bo to nie jest godziwa 
płaca. - Kiedy słyszę lament 
w gazetach, że niektóre firmy 
mają problem, bo się pracow-
nice zwalniają, bo jest program 
500+ i kobiety mówią, że się 
im nie opłaca pracować za 
1200 zł, to mówię: „To bardzo 
dobrze. To im zapłaćcie więcej. 
Po prostu”

Prezydent zapowiedział, 
że podpisze ustawę obniżającą 
wiek emerytalny, że w ten sposób 
wypełni się wyborcza obietnica, 
którą realizuje. – Rozmawiałem 

z prezes ZUS, to zostało prze-
myślane i policzone – mówił 
prezydent.

– Cieszę się, że to zobo-
wiązanie i oczekiwanie zostanie 
zrealizowane. Jest to moja wielka 
satysfakcja, że ta zmiana, do-
bra zmiana, zostanie w Polsce 

Andrzej Duda. 
Pierwszy prezydent w Łęcznej

przeprowadzona – mówił dalej. 
Zabrał również głos w sprawie 
6-latków twierdząc, że to do ro-
dziców powinna należeć decyzja 
czy chcą w tym wieku posyłać 
pociechy do szkoły.

Prezydent podziękował za 
obecność mieszkańcom Łęcznej 
i okolic na spotkaniu, a także za 
kredyt zaufania od dyrektorów i 
nauczycieli, którzy z nim rozma-
wiali.- Każda zgłaszana sprawa 
jest dla mnie cenna. Dziękuję za 
miłe przyjęcie.

Na koniec powiedział - Po-
staram się przyjechać na 550-
lecie miasta. Nie mówię dokład-
nie na jakie uroczystości, ale 
postaram się wrócić do Łęcznej. 
Tłum słowa te przyjął gorącymi 
oklaskami.

Przemowę zakończyło od-
śpiewanie „sto lat” dla prezy-

denta przy akompaniamencie 
orkiestry górniczej. Po części 
oficjalnej głowa państwa roz-
mawiała i robiła sobie zdjęcia z 
obecnymi na sali mieszkańcami 
i zaproszonymi gośćmi.

GK
fot. Andrzej Mikulski

Starosta Łęczyński nie zgo-
dził się na spopielanie zwłok w 
Jaszczowie,  wydał  w tej sprawie 
odmowną decyzję budowlaną. 
Pikanterii dodaje jednak fakt, że 
inwestor chciał wybudować kre-
matorium kupionej od Powiatu 
Łęczyńskiego.

Przypomnijmy firma pogrze-
bowego „Beczkalski - Łęczyński 
Dom Pogrzebowy” prowadzi w 
Jaszczowie dom pogrzebowy. 
Teraz chciała poszerzyć zakres 
działalności o krematorium.

Mieszkańcy boją się, że 
wybudowane w środku miej-
scowości krematorium będzie 
zatruwało środowisko, będzie 
negatywnie wpływało na wycenę 
okolicznych gruntów, sprzedaż 
produktów rolnych, a także bę-

Będzie spopielarnia zwłok? 
Starosta mówi nie

dzie szpeciło okolicę. Zarzuty 
te odpiera firma pogrzebowa 
zainteresowana budową. - Taka 
instytucja jak spopielarnia jest 
obiektem zwolnionym z opinii 
środowiskowej, co jednoznacz-
nie mówi, że funkcjonowanie 
takiego obiektu jest zupełnie 
pasywne wobec środowiska, 
tym samym, żadne niepożądane 
związki trujące nie mają prawa 
być wydzielane podczas funkcjo-
nowania takiego obiektu – infor-
muje firma Beczkalski.

Inwestor prawdopodobnie 
zaskarży decyzję starosty Ro-
mana Cholewy do wojewody 
lubelskiego. On albo podtrzyma 
ją w mocy lub nakaże staroście 
zająć się sprawą raz jeszcze.

BB

Gabinet kosmetyczny „Meta-
morfoza” nie miał sobie równych 
w konkursie zorganizowanym 
przez portal www.ikosmetyczka.
pl. Okazał się najlepszy w powie-
cie i zdobył najwięcej głosów w 
całej Polski.

Konkurs na Najlepszy Salon 
Kosmetyczny 2016 zorganizował 
portal www.ikosmetyczka.pl któ-
ry zrzesza salony kosmetyczne z 
całej Polski. Do konkursu przy-
stąpiły salony ze 123 powiatów 
z kraju. Głosowanie odbywało 
się w dniach 17-31 października 
poprzez portal społecznościowy 
facebook oraz e-maile.

Gabinet Martyny Dejko 
„Metamorfoza” zajął 1 miejsce 
w powiecie łęczyńskim oraz 
uzyskał najlepszy wynik głosów 
w Polsce.

Metamorfoza– najlepszy 
salon kosmetyczny 2016 roku

Laureaci Plebiscytu na Naj-
lepszy Salon Kosmetyczny 2016 
zostali wyróżnieni statuetkami i na-
grodami w czasie 16 Branżowych 
Targów Kosmetycznych Beauty 
Fair, podczas Gali Beauty Award, 
która miała miejsce 26.11.2016 r. 
w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach.

Moje klientki namówiły i 
zdeterminowały mnie na udziału 
w konkursie. Czuję się spełniona 
i szczęśliwa. Nagroda to dla mnie 
wielkie wyróżnienie. W zawodzie 
pracuję od 12 lat i teraz wiem, 
że inni to doceniają. Dlatego 
bardzo dziękuję wszystkim którzy 
oddawali na mnie codziennie głos 
i wierzyli w gabinet kosmetyczny 
Metamorfoza - komentuje laure-
atka Martyna Dejko.

GK
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W dzisiejszym świecie 
można zauważyć szybsze tempo 
naszego życia. Poświęcamy się  
w coraz większym stopniu obo-
wiązkom nakładanym na nas 
w pracy, w tym samym czasie 
zapominając o wyznawanych 
przez nas wartościach. Stop-
niowo przestajemy mieć czas 
na rozwijanie naszej osobowo-
ści, kultywowanie tradycji, a 
także duchowego aspektu na-
szego jestestwa. 

Społeczeństwo XXI wie-
ku ulega gwałtownej laicyzacji. 
W związku z zanikaniem wiary 
współczesny człowiek ma pro-
blemy z odnalezieniem prawdy  
i dobra, trudno mu znaleźć 
źródła wartości, wzorów po-
stępowania. Dlatego właśnie  
w czasach nam współczesnych tak 
ważne stają się rozważania natury 
etycznej, dywagacje na tematy 
moralne. Człowiek musi odnaleźć 
siebie, od nowa ustalić pewne 
wartości i priorytety, według któ-
rych powinien żyć. Współczesny 
człowiek musi także dokonać 

zmiany swojej osobowości, nie-
jako dostosować się do otaczają-
cego, zmieniającego się środowi-
ska i warunków, w których musi 
funkcjonować. Warto jednak przy 
tym pamiętać by człowiek XXI 
wieku, rozstrzygając osobiste dy-
lematy moralne nie tracił poczu-
cia odpowiedzialności.

Ludzie stają się bezwzględ-
ni, chciwi, zachłanni, niewraż-
liwi na krzywdę i ból drugiego 
człowieka, zakłamani, fałszywi. 
Przestają dbać o porządek, ogra-
niczając się jedynie do własnego 
podwórka. Nie dbają już o dobro 
publiczne, dopuszczają się do 
nadużyć, bezsensownych aktów 
wandalizmu, itp. Dlatego wła-
śnie problemem, przed którym 
staje współczesna etyka, jest 
dążenie do podniesienia naszej 
moralności. Winniśmy nie tylko 
mówić jak należy postępować, 
czym się w gąszczu współcze-
snego świata kierować, ale także 
świecić przykładem. 

Etyka była jest i będzie kwestią 
bardzo ważną w życiu człowieka. 

Człowiek we współcześnie prze-
obrażającym się świecie potrzebuje 
nakreślić sobie nowe cele, wartości 
i normy postępowania, które po-
zwolą mu uczciwie żyć. Przy coraz 
szybszym tempie życia należy na 
chwilę się zatrzymać i zastano-
wić nad sobą i wartościami, jakie 
się wyznaje. Warto także znaleźć  
w naszym świecie ludzi, którzy po-
służą nam za przykład, za którymi 
warto będzie podążyć w swym do-
skonaleniu w aspekcie moralnym.

Natomiast istotnym elemen-
tem procesu budowania kultury 
etycznej w firmie jest opraco-
wanie i wprowadzenie w życie 
kodeksu etyki, którego zadaniem 
jest budowanie nowoczesnego 
ładu korporacyjnego i kultury 
organizacyjnej, poprzez kształ-
towanie pożądanych postaw  
i standardów etycznych. Efekty 
tego przedsięwzięcia będą wi-
doczne wówczas, gdy zaangażo-
wani i świadomi będą wszyscy 
pracownicy danej firmy.

Bronisław Jaworski 
Rzecznik ds. Etyki LWB S.A.

Znaczenie etyki we współczesnym świecie

Region Fukushimy jest 
obecnie (po katastrofie jądro-
wej, wywołanej przez „tsunami” 
w 2011 roku) przodownikiem w 
rozwoju energetyki odnawialnej, 
a także w reaktywowaniu ener-
getyki węglowej. 

Jako przykład posłużyć 
może pierwsza farma wiatrowa 
na morzu. Do 2030 roku planuje 
się zwiększyć udział energii od-
nawialnej w krajowym miksie 
produkcji energii elektrycznej,  
z 22 do 24 proc. Następował będzie 
również szybki przyrost nowych 
siłowni, zasilanych biomasą.

Japonia nie wyrzeka się też 
energetyki węglowej. Do końca 
obecnego 10-lecia zostaną zbu-
dowane w Fukushimie 2 nowo-
czesne elektrownie węglowe (w 
następnych latach kolejne), któ-
rych inwestorami i wykonawcami 
są konsorcjum Mitsubishi Corp. 
– budowniczy elektrowni  Mitsu-
bishi Heavy Industries, koncern 
energetyczny Tepco i elektrow-
nia węglowa Joban Joint Power. 
Finansowe wsparcie pochodzi 
od Grupy Finansowej Mitsubishi 
UFJ, Mizuho, Sumitomo Mitsui 

oraz Toho Bank z Fukushimy. Ni-
niejsza inwestycja szacowana jest 
na około 2,5 mld euro. Niezbędne 
prace projektowe i przygotowaw-
cze rozpoczęto latem 2015 roku.  

Obydwie elektrownie węglo-
we, każda o mocy 540 MW, za-
stąpią w sumie nowoczesną elek-
trownię jądrową. Jedna elektrow-
nia węglowa zbudowana zostanie 
w Nakoso, w pobliżu Iwaki, obok 
istniejącej tam elektrowni węglo-
wej Joban Joint Power. Znajdu-
je się tutaj kompleks elektrowni 
węglowych o sumarycznej mocy, 
1,875 GW. Druga elektrownia 
węglowa zbudowana zostanie w 
sąsiedztwie elektrowni węglowej 
Tepco, w Hirono. Użytkowanych 
jest tutaj 6 elektrowni, z tego 4 za-
silane ropą naftową i 2 węglowe, o 
sumarycznej mocy 4,4 GW. 

W wyniku sąsiedztwa  
z obecnymi elektrowniami oraz 
infrastrukturą, koszty nowo budo-
wanych elektrowni węglowych, 
będą niższe, wystąpi również 
możliwość wspólnego zaopatry-
wania się w węgiel, a także od-
transportowania popiołu i żużla. 

Przewiduje się, że elektrow-

nia w Nakoso zostanie włączona 
do sieci energetycznej we wrze-
śniu 2020 roku, a elektrownia  
w Hirono, we wrześniu 2021 roku.  
Sprawność niniejszych elektrow-
ni wyniesie, co najmniej 48 proc, a 
emisja gazów cieplarnianych (dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technik 
wychwytywania i magazynowania  
w nieprzepuszczalnych war-
stwach geologicznych, pod dnem 
morskim, na głębokości ok.  
3 km) będzie niższa, o co najmniej 15 
proc, w porównaniu do obecnie użyt-
kowanych elektrowni węglowych.

Budowa nowych elektrowni 
węglowych, to ożywienie gospo-
darcze regionu Fukushima. Pro-
jekt energetyczny tego regionu 
ma na celu zwiększenie udziału 
uzyskiwanej energii z energii 
słonecznej i wiatru. Natomiast 4 
unieruchomione elektrownie ją-
drowe w Fukushima Daini, nie 
będą ponownie włączone do sieci 
energetycznej, lecz zastąpione in-
nymi elektrowniami.

Źródło: Japanmarkt Online; 
Germany Trade Invest; Dezem-
ber 2016

Oprac: Bronisław Jaworski

Nowoczesne elektrownie węglowe dla Fukushimy

Barbórka 2016 w Bogdance
Stabilność zapewniona na lata

Bez fanfar, w cieniu trage-
dii w kopalni Rudna, odbyły 
się w tym roku obchody górni-
czego święta w Bogdance. Jed-
nak z informacji, płynących 
do licznie zgromadzonych  
w Cechowni górników, można 
przewidywać jasną przyszłość 
kopalni. 

Krzysztof Szlaga, Prezes Za-
rządu LW Bogdanka S.A. mówił  

o dalekosiężnych planach roz-
wojowych, sięgających do 2080 
roku, co zapewni miejsca pracy 
i stabilność zatrudnienia dla 
kolejnych pokoleń górników. 
Podkreślał też, że z Bogdanki 
pochodzi już co czwarta tona 
węgla spalana w naszej ener-
getyce. Szlagierem dnia była 
natomiast wypowiedź  Krzysz-
tofa Tchórzewskiego, ministra 
energetyki, który stwierdził, że 
być może planowana przez rząd 
budowa 500 MW elektrowni 
działającej w technologii tzw. 
czystego węgla będzie miała 
miejsce właśnie w okolicach 
Bogdanki.

Po mszy świętej konce-
lebrowanej przez arcybiskupa 
Stanisława Budzika, odbyła 
się uroczysta akademia bar-
bórkowa w Cechowni w Bog-
dance. W związku ze śmiercią 
8 górników w kopalni Rudna, 
Zarząd LW Bogdanka odwołał 
natomiast tą część uroczysto-
ści barbórkowych, które miały 
odbyć się 3 grudnia wieczorem 
w Centrum Spotkania Kultur  
w Lublinie.

W swoim wystąpieniu pre-
zes Szlaga podkreślił, że cho-
ciaż rok 2015 jak i obecny były 
bardzo trudne dla polskiego 
górnictwa, to sygnały płynące 
z rynków zagranicznych mówią 
o pewnym wzroście cen. - Bog-
danka w tej trudnej sytuacji ryn-
kowej poradziła sobie bardzo 
dobrze – powiedział prezes.  

– Z tego wszyscy powinniśmy 
być dumni. 

Dotychczasowe wyniki 
wskazują, że produkcja Bog-

danki w 2016 r sięgnie 9 mln 
ton węgla, czyli więcej niż w 
roku poprzednim. Dzięki temu 
udział kopalni w rynku węgla 
energetycznego wyniesie aż 
25 proc. Jak podkreślał prezes, 
Bogdanka od roku jest częścią 
grupy Enea, a dzisiaj można już 
odpowiedzialnie powiedzieć, 
że to bezpieczna przystań dla 
kopalni. Chociażby przez to, że 

coraz więcej węgla idzie do tej 
właśnie grupy. Chodzi jednak  
o coś więcej, o poprawę efek-
tywności całej grupy. 

Mówiąc o przyszłości pre-
zes Szlaga podkreślał, iż dzięki 
długoterminowym kontraktom 
ze spółką matką i elektrownią 
Połaniec kopalnia może spokoj-
nie patrzeć w przód – na okres 
5 a nawet 10 lat. W przyszłym 
roku LW Bogdanka chce uzy-
skać koncesję na pole Ostrów 
co zabezpieczyłoby żywotność 
kopalni nawet do 2080 roku.

Mirosław Kowalik, prezes 

Grupy Enea składając życzenia 
braci górniczej w wigilię ich 
święta podkreślił, że to co uda-
ło się wypracować przez ostatni 
rok współpracy jest początkiem 
wspólnych działań na rzecz pod-
noszenia efektywności całej gru-
py, jej coraz lepszych wyników 
ekonomicznych ale także stabil-

ności dla wszystkich pracowni-
ków. – Ja mam takie szczególne 
podziękowania za zrozumienie 
i zaufanie, które wszyscy tutaj 

nam okazaliście przy formuło-
waniu na początku roku zadań 
i strategii Grupy Enea, grupy, 
której Bogdanka jest bardzo 
ważnym elementem. 

Mówiąc w skrócie, prezes 
Kowalczyk podkreślał, że naby-
wając pakiet kontrolny LW Bog-
danka Enea potwierdziła, że od-
powiednia integracja wydobycia 
węgla i wytwarzania energii ma 
sens. Wpisuje się w politykę 
energetyczną państwa, umoż-
liwia zapewnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego Polaków 
w oparciu o krajowe surowce.    

Dosyć nieoczekiwane było 
wystąpienie Krzysztofa Tchó-
rzewskiego, ministra energety-
ki. Komplementując dobrą pra-
cę całej załogi LW Bogdanka, 
nowoczesność i efektywność 
ekonomiczną kopalni, w pew-
nej chwili zaczął mówić o pla-
nach rządu dotyczących budo-
wy nowej 500 MW elektrowni 
opalanej węglem. Podkreślił, 
że węgiel daje Polsce bezpie-
czeństwo energetyczne i dzięki 
niemu w razie kryzysu pozo-
staniemy niezależni. Jednak 
polityka Unii Europejskiej to 
dążenie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. - Chce-
my dojść do tego, żeby emisja 
z energii elektrycznej węglowej 
była niższa niż gazowa albo 
przynajmniej w porównywalnym 
zakresie – stwierdził. – Jest jed-
na elektrownia na świecie, 200 
MW, która działa w systemie 
czystego węgla, czyli zgazowa-
nia węgla w systemie zamknię-

tym. My chcemy pobudować 
taką elektrownię w Polsce, ale 
o mocy 500 MW, czyli normalną 
elektrownię pracującą w peł-
nym systemie – mówił Krzysztof 
Tchórzewski, który taki pomysł  
przedstawił już w Brukseli. - 
Być może, tego jeszcze dzisiaj 
nie mogę zagwarantować, bo 
to jest daleka perspektywa, taka 
elektrownia powstanie przy ko-
palni w Bogdance - powiedział 
minister Tchórzewski.

Pewien element  humoru 
– nagrodzony zresztą brawami 
– wprowadziły wypowiedzi sta-
rosty łęczyńskiego i burmistrza 
Łęcznej. Pierwszy mówił m.in. 
o ważnej inwestycji czyli od-
cinkowym pomiarze prędkości 
na trasie Łęczna-Puchaczów, 
drugi o nadziei, że w przyszłym 
roku Górnik Łęczna będzie 
grał w ekstraklasie na stadionie  
w Łęcznej.

Tradycyjnie podczas uro-
czystości w Cechowni górnikom 
wręczano przyznane im odzna-
czenia państwowe i resortowe.

Ryszard Nowosadzki
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Nie zawsze obchodzone 
Mało kto wie, że w początkach chrześcijaństwa świąt związanych  

z narodzinami Jezusa Chrystusa nie obchodzono. W Ewangeliach nie wy-
stępuje data jego narodzin. Dlatego według nauczania Kościoła rzymsko-
katolickiego pierwszym i głównym świętem chrześcijan była niedziela, 
jako wspomnienie misterium paschalnego. Od drugiego wieku doszedł 
doroczny obchód śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – Wielkanoc.

Naukowcy do dzisiaj spierają się od kiedy jest obchodzone to świę-
to. Większość optuje za 350 rokiem, kiedy to papież Juliusz I ogłosić 
miał dzień narodzin Chrystusa świętem, ustanawiając go na 25 grudnia. 
Pierwszą zachowaną wzmianką wskazującą istnienie publicznych cele-
bracji liturgicznych narodzin Chrystusa jest notatka w dziele Chronograf  
z 354 roku (zredagowana już w 336 r.), znajdującym się obecnie w zbiorach 
Biblioteki Watykańskiej. Notatka została umieszczona w części dzieła po-
święconej wspomnieniom liturgicznym męczenników tzw. Depositio Mar-
tyrum. Przed listą męczenników czczonych tego dnia (tzn. konkretnie VIII 
Calendas lanuarii, czyli 25 grudnia) umieszczono wpis o narodzinach Chry-
stusa w Betlejem w Judei, co sugeruje, że była to informacja o obchodach 
liturgicznych tego wydarzenia. 

Papież św. Juliusz I wprowadzić miał do liturgii święta Bożego Na-
rodzenia 25 grudnia, by zastępić nimi rzymskie święto rodzinne zwane 
Saturnaliami obchodzone od 17 do 24 grudnia ku czci Saturna – boga 
rolnictwa oraz „połączone święta dwóch bóstw słońca: rzymskiego Sola 
i perskiego Mitry”. Miała to być data umowna. Papież zastąpił Satur-
nalia, obchodzone w Rzymie właśnie w czasie przesilenia zimowego, 
świętem ku czci Chrystusa, którego Ewangelia nazywała „z wysoka 
wschodzącym słońcem” (zob. Łk 1,78), i który o sobie mówił: „Ja je-
stem światłością świata” (zob. J 8,12).

Inni historycy starożytnego chrześcijaństwa, jak L. Duchesne,  
H. Engberding, A. Strobel, uważają, że wybór daty był jednak inspirowany 
apokryfami Nowego Testamentu, które mówiły, że poczęcie Chrystusa doko-
nało się 25 marca. Obliczono więc, że jego narodzenie powinno przypadać 
ok. 25 grudnia. Joseph Ratzinger w swojej książce „Duch liturgii” zauwa-
żył, iż w tradycji judaistycznej za dzień stworzenia świata uważano właśnie 
25 marca, w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień także jako 
wspomnienie poczęcia Jezusa (święto Zwiastowania) oraz jego męczeńskiej 
śmierci.

Pewne jest, że pierwsza znana nam pisemna wzmianka o domniemanym 
dniu narodzin Chrystusa pochodzi z datowanego na 204 rok z Komentarza do 
Księgi Daniela (4,23,3). Hipolit Rzymski napisał: Pierwsze przyjście Pana 
naszego wcielonego, w którym narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego 
dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Dzień 25 grudnia jako 
datę dzienną narodzin Chrystusa podał też rzymski historyk chrześcijański 
Sekstus Juliusz Afrykański w swojej Chronographiai z roku 221.

Czy wybór daty był symboliczny, czy inspirowany różnymi 
przesłankami, święto Bożego Narodzenia począwszy od IV wieku 
szybko rozprzestrzeniło się w Kościele zachodnim. Święto, wspiera-
ło przyjęcie dogmatu o bóstwie Jezusa Chrystusa ogłoszonego przez 

Sobór nicejski I w 325 r. Około 360 roku o obchodzeniu tego święta  
w rzymskiej prowincji Afryki pisał  Optat z Milewe. Synod w Sa-
ragossie około 380 roku mówił o obchodach Bożego Narodzenia  
w Hiszpanii. Pod koniec IV wieku święto to pojawiło się także w pół-
nocnej Italii. 

Z czasem celebracja święta Bożego Narodzenia stawała się po-
pularna także w Kościele wschodnim. Chociaż na przykład Kościół 
ormiański Boże Narodzenie wprowadził dopiero w 1306 roku. Są też 
kościoły chrześcijańskie, które do dzisiaj nie obchodzą świąt Bożego 
Narodzenia. Należą do nich Świadkowie Jehowy, Kościół Boży Dnia 
Siódmego, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego czy Chrześcijańska 
Wspólnota Zielonoświątkowa.

Bożonarodzeniowe zwyczaje
Dwieście lat po ustanowieniu święta Bożego Narodzenia ustaliła się 

tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest za-
pewne echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania po-
siłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości 
między ludźmi. Być może zwyczaj ten był następstwem decyzji Synodu  
w Laodycei, który w drugiej połowie IV w. zabronił biesiadowania  
w świątyniach. Z czasem obyczaj mógł się przenieść do domów wiernych. 
W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, 
chociaż tak naprawdę przyjęła się dopiero w XVIII w., a w XX w. stała się 
powszechną tradycją.

Zgodnie z postanowieniem II Soboru Watykańskiego w liturgii ko-
ścielnej Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają nieszpory odprawiane 
24 grudnia. W naszej tradycji czas ten liczony jest jednak nieco inaczej, 
tzn. wigilię rozpoczynamy z zapadnięciem zmroku i ukazaniem się na 
niebie pierwszej gwiazdy – zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejem-
skiej. Główną częścią wigilii jest uroczysta rodzinna wieczerza, złożona 
z postnych potraw. Nie wszędzie jednak na wigilijnej wieczerzy kró-
lują bezmięsne dania. Duńczycy najczęściej jedzą pieczeń wieprzową  
z chrupiącą skórką, do tego ziemniaki gotowane w wodzie. W Wielkiej 
Brytanii tradycyjnym daniem jest pieczony indyk i „płonący pudding”, 
w Norwegii podaje się żeberka wieprzowe i gotowane mięso owcze lub 
specjalne danie przygotowane z solonej oraz gotowanej ryby. 

Sam Kościół rzymskokatolicki też zmieniał zdanie co do wigilijne-
go posiłku. Obowiązek postu zniesiono w Kościele katolickim w roku 
1983 (Nowy kodeks prawa kanonicznego), w Polsce episkopat podtrzy-
mywał post wigilijny specjalnym dokumentem aż do roku 2003 – obec-
nie post w Wigilię jest jedynie zalecany.

Po wigilii katolicy udają się tradycyjnie na pasterkę. Pasterka jest 
pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa noc-
ne – często tajne – należały do stałej praktyki. Pierwsze Msze św. o pół-
nocy 24 grudnia odprawiano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten znany 
był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego (papież od 3.09.590 do 
12.03.604), pasterkę odprawiano przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki 
Bożej Większej. Jak głosi podanie, żłóbek Jezusa przeniesiono z Betlejem 
do Rzymu i umieszczono w bazylice Matki Bożej Większej. Także Paster-

kę w Rzymie odprawiano początkowo tylko w tym kościele. 
Żłóbek w dzisiejszej postaci zawdzięczamy św. Franciszkowi.  

W 1223 roku św. Franciszek, żyjący w okolicach włoskiego Greccio, po-
lecił na pamiątkę narodzin Chrystusa  ustawić żłobek i doprowadzić do 
niego wołu i osła. Wykonano figury, oświetlono żłobek świecami i po-
chodniami, odtwarzając tamtą noc w Betlejem. O północy św. Franciszek 
odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie. Jak głosi miejscowa legenda 
jeden z uczestników uroczystości miał widzenie, że św. Franciszek budzi 
ze snu leżące w żłobku dzieciątko.

Od tego wydarzenia podobne misteria rozpowszechniły się w całej 
Europie. Już w drugiej połowie XIII wieku założona w Rzymie Campagna 
di Gonfalone organizowała podobne widowiska obrazujące narodziny Je-
zusa. Stało się tak dzięki Tomaszowi z Celano - biografowi św. Franciszka, 
który pierwszą szopkę opisał bardzo dokładnie. Później ideę bożonarodze-
niowych jasełek rozpowszechnili szeroko włoscy malarze i poeci. 

Do Polski nowy obyczaj dotarł dosyć szybko i podobno pierwsza na-
sza szopka powstała w XIV wieku przy romańskim kościele św. Andrzeja 
w Krakowie, a jej figury wzorowane były na tych z włoskiego Greccio. Do 
dzisiaj szopki krakowskie należą do najbardziej znanych. Wzorem architek-
tonicznym są dla nich głównie kościół Mariacki, ale wykonywano także mi-
niatury Wawelu, Sukiennic i Barbakanu. Od 1937 r. z inicjatywy Jerzego Do-
brzyckiego odbywa się konkurs na najpiękniejszą „Szopkę Krakowską”. Już 

w średniowieczu wystawiono przy żłóbkach przedstawienia teatralne zwane 
jasełkami. W Polsce najbardziej znanym utworem tego gatunku jest „Polskie 
Betlejem” autorstwa Lucjana Rydla.

Św. Franciszek zmarł w trzy lata po pierwszych jasełkach, ale do dzi-
siaj co roku w noc wigilijną, przed grotą w Greccio zbierają się miejscowi 
i turyści, by uczestniczyć w symbolicznych narodzinach Chrystusa. Na 
co dzień wita ich, w skalnej grocie św. Franciszka, kaplica ze żłobkiem i 
ołtarzem, gdzie odbyły się pierwsze „współczesne” jasełka.

opr. Ryszard Nowosadzki

Święta Bożego Narodzenia, obchodzone w okresie zimowego przesilenia, oprócz religijnych przeżyć, kojarzą się nam również z takimi 
towarzyszącymi im zewnętrznymi atrybutami jak ubieranie choinki, szopka, śpiewanie kolęd i obdarowywanie prezentami. Zasiadając do 
Wigilii, dzielimy się opłatkiem, smakujemy różnych potraw; po prostu chłoniemy świąteczną atmosferę, przeżywamy religijny i rodzinny 
wymiar tych Świąt. Nie zawsze jednak święta były obchodzone tak jak obecnie, znane nam obrzędy ewoluowały przez lata, jedne powsta-
wały, inne odchodziły w zapomnienie. To jak je obchodzimy dzisiaj jest wynikiem wielowiekowej ewolucji. Przyjmowania zwyczajów od 
innych narodów, upowszechniania się elementów popularnych najpierw tylko w jednym regionie kraju. Należy jednak podkreślić, że nie ma 
jednego – chrześcijańskiego modelu Świąt Bożego Narodzenia. Co kraj to obyczaj. Zwyczaj łamania się opłatkiem jest nieznany poza Polską 
i Litwą. W wielu krajach nie ma postu ani pasterki. Wigilia Bożego Narodzenia w jednych krajach jest dniem wolnym od pracy, w innych – 
jak w Polsce – to dzień roboczy, chociaż u nas firmy tego dnia wcześniej kończą pracę.

Święta Bożego Narodzenia dawniej i dzisiaj
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Co więcej już w listopa-
dzie ubiegłego roku Port Lot-
niczy Lublin zrealizował plan 
obsługi pasażerów założony 
na pełne dwanaście miesię-
cy. Udało się też zmniejszyć 
koszty działalności i zwięk-
szyć dochody.

Niestety dotacje dwóch 
największych udziałowców 
–  samorządu wojewódz-
twa i miasta Lublin są ciągle 
duże. W tegorocznym budże-
cie województwa na ten cel 
przeznaczono trochę ponad 
18 mln zł, a Lublina 13,5 mln 
złotych. To o 13 mln więcej 
niż przed rokiem. Co więcej  
w październiku  radni Lublina, 
na wniosek prezydenta, zade-
cydowali o przekazaniu PLL 
dodatkowych 2 mln zł, a 4 
mln dołożyć ma jeszcze urząd 
marszałkowski. Dopłacać trze-
ba będzie jeszcze co najmniej 
przez 4 lata.

Dlaczego, skoro wyniki świd-
nickiego lotniska są coraz lepsze? 
Tyle kosztuje stały rozwój i po-
prawa bezpieczeństwa lotów. Są 
też różne sprawy bieżące. Jedną 
z najistotniejszych spraw jest mo-
dernizacja oświetlenia czy montaż 
specjalnych obręczy przy studzien-
kach, co ma zmniejszyć ryzyko 
uszkodzenia podwozia w przypad-
ku stoczenia się lądującego samo-
lotu z pasa startowego na trawę. 
Musi to być zrobione, ponieważ 
certyfikat wydany dla lotniska 
ważny jest do końca listopada.

Deficyt PLL nie jest ewene-
mentem. Najbardziej deficyto-
wym portem w Polsce jest lotni-

sko w Łodzi, które w 2014 roku 
zanotowało 36,6 mln zł, a w 2015 
28,3 mln zł netto. W zeszłym roku 
port  obsłużył 287 tys. pasażerów. 
Na sporym bo wynoszącym 17,68 
mln zł deficycie bilansowym jest 
lotnisko w Jasionce pod Rzeszo-
wem i to pomimo obsłużenia 645 
tys. osób, czyli o 7 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Szczeciński 
port, rozwijający się bardzo dy-
namicznie, który w 2015 roku ob-
służył 412 tys. pasażerów (wzrost 
o 44 proc.) też ma ponad 5,9 mln 
zł straty. Podobnie jak Bydgoszcz 
– z 341 tys. pasażerów i ok. 6 mln 
zł straty. Modlin, który w 2015 r. 
obsłużył aż 2,6 mln pasażerów, 
też zanotował stratę w wysoko-
ści 5,4 mln zł. Władze tego por-
tu zapowiadają jednak, że już od 
2017 roku ma on zacząć zarabiać 
pieniądze. Spośród największych 
polskich lotnisk najbardziej ne-
gatywną niespodzianką jest stra-
ta lotniska Ławica w Poznaniu 
– pierwsza od 10 lat. To wynik 

spadku liczby podróżnych do 
1,5 mln osób. Władze lotniska  
w Radomiu szacują, że w tym 
roku odnotują 19 mln straty, a w 
przyszłym aż 58 mln zł – w ubie-
głym roku obsłużono tu ok. 1 tys. 
pasażerów. Na końcu listy jest też 
lotnisko koło Zielonej Góry, które 
obsłużyło jedynie 17111 pasaże-
rów w 2015 roku. 

Światełko w tunelu
Liderem lotnictwa cywilne-

go pozostaje oczywiście Lotni-
sko Chopina w Warszawie, które 
z wynikiem 11,2 mln pasażerów 
zanotowało wzrost o 6 proc. 
Jednak udział warszawskiego 
portu w całym ruchu krajowym 
nieznacznie spadł do 36,6 proc.  
z 38,9 proc. w 2014 r. Nie ma też 
zmian w samej czołówce lotnisk 
regionalnych. Największe porty 
poza stolicą – Kraków, Gdańsk 
i Katowice, zwiększyły liczbę 
pasażerów o ok. 400 tys. Kraków 
po raz pierwszy w historii prze-
kroczył liczbę 4 mln pasażerów, 
rosnąc o 10,8 proc. do 4,22 mln 
osób. Gdańsk zanotował wzrost 
o 12,8 proc. do 3,71 mln, a Kato-
wice - o 15 proc. do 3,07 mln. Na 
5 miejsce spadł Wrocław mimo 
wzrostu o 11,5 proc. do 2,32 mln 
pasażerów. Za to zarobił oko-
ło 9,5 mln w 2015 r. Ta piątka,  
z szóstym Poznaniem, ma pewne 
miejsce na stałej mapie polskich 
lotnisk. Co z pozostałymi?

Duże szanse mają również 
Szczecin (44 proc. wzrost), Lu-
blin (41 proc. wzrost) i być może 
Bydgoszcz (18 proc.), Rzeszów 
(7 proc.) czy Łódź (13 proc.). Ar-
tur Tomasik, prezes Związku Re-
gionalnych Portów Lotniczych 

uważa, że powinien się też obro-
nić port lotniczy w Szymanach, 
bo zlokalizowany w jednym  
z najładniejszych miejsc na Zie-
mi, gdzie do tego wybudowano 
tam 120 hoteli, więc jest świetna 
baza turystyczna do tego, aby 
stworzyć naprawdę super produkt 
i przygotowywać się do realiza-
cji strategii budowania turystyki 
przylotowej. Dzięki temu oferta 
kreowana przez region będzie 
docierała do turystów z całego 
świata, którzy będą mogli przez 
Monachium docierać do Szyman 
i zwiedzać Mazury.

Zastanówmy się jednak 
szerzej nad naszym lotniskiem. 
Pierwszy lot ze Świdnika odbył 
się 17 grudnia 2012 roku o godz. 
7:56 i był to An-26 przedsiębior-
stwa lotniczego EXIN Sp. z o.o. 
z Lublina. Tego samego dnia Ry-
anair uruchomił połączenie do 
Londynu i Dublina. Pierwszy sa-
molot z pasażerami tej linii lotni-
czej wylądował o godzinie 9:00. 

W lipcu 2015 roku PLL przywi-
tał  natomiast półmilionowego 
pasażera, a w tym roku powinien 
świętować milionowego! Na 
koniec października zarejestro-
wano ponad 327 tys. pasażerów  
w 2016r, a narastająco od po-
czątku istnienia lotniska 975.150 
pasażerów. Jest duża szansa, że 
w tym roku lotnisko obsłuży bli-
sko 400 tys. podróżnych. Przez 
pierwsze pięć miesięcy tego roku 
wzrost liczby podróżnych był 
najwyższy w kraju i wyniósł po-
nad 100 proc. – z 72,4 tys do pra-
wie 144,89 tys. Żadne lotnisko w 
Polsce nie rosło równie szybko co 
Lublin – w sierpniu port obsłużył 
40,37 tys. pasażerów. To najlep-
szy miesiąc w historii lotniska.

W lotnictwie przyjęło się, że 
lotnisko zaczyna zarabiać, gdy 
rocznie obsługuje ponad milion 
pasażerów. Potem zmieniono tę 
liczbę na 1,5 mln osób rocznie. 
Z drugiej strony przyjęto, że lot-
nisko powinno osiągnąć rentow-
ność po 10 latach działalności. W 
przypadku PLL byłby to grudzień 
2022 roku. Dzisiejsze władze na-
szego lotniska mają nadzieję na 
koniec strat w 2020r. 

To wszystko są tylko sza-
cunki. Autorzy wspominane-
go już raportu Deutsche Bank 
twierdzą, że małe lotniska będą 
generować straty stale. Wska-
zują wiele przyczyn takiej sytu-
acji. Przede wszystkim niewiele 
linii zainteresowanych jest ma-
łymi portami i z tego powodu od 
lotnisk domagają się subsydiów 
i ulgowych opłat. Zdaniem au-
torów raportu główny argument 
niemieckich samorządowców, 
mówiący o tym, że dzięki bu-
dowie lotnisk kwitnie biznes, 
jest chybiony – a to także jeden  
z argumentów władz Lublina. 
Ich zdaniem w większości lot-
nisk rozwijane są głównie kie-
runki urlopowe, które raczej nie 
są bodźcem dla inwestorów. 

Oprócz Niemiec trudną sy-
tuację przeżywają też lotniska  
w Hiszpanii i Danii. No i w 
Polsce. Z drugiej strony Artur 
Tomasik, prezes zarządu Związ-
ku Regionalnych Portów Lot-
niczych na przełomie 2014/15  
w rozmowie z agencją informa-
cyjną Newseria Biznes, twierdził, 
że w 2020 roku Polska powinna 
mieć około 40 mln lotniczych pa-
sażerów. – To powinno poprawić 
rentowność mniejszych portów. 
Jeżeli osiągną one pułap 1 mln 
pasażerów za 5-7 lat, nie powin-
ny mieć problemów finansowych 
– oceniał.

Lotniska regionalne to ponad-
to nie są wyłącznie przedsięwzię-
cia biznesowe. One poprawiają 
jakość życia mieszkańców. Pomi-
mo opinii niemieckich ekspertów 
mogą być też elementem rozwoju 
regionu. Fachowcy twierdzą bo-
wiem, że jeśli region ma produkt, 
to lotnisko stanowi dopełnienie 
tego produktu. Tak jest w przy-
padku Krakowa, Gdańska, War-
szawy czy Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Zabytki Lublina, Zamo-
ścia czy kilku innych mniejszych 
miejscowości reprezentują klasę 
światową, walorów krajobrazo-
wych Roztocza czy Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego też nie 
musimy się wstydzić. Należało-
by tylko je wspomóc finansowo  
i propagandowo – a to już za-
danie dla samorządów, głównie 
wojewódzkiego. Wtedy dopiero 
nastąpi nowy rozwój regionu,  
a i nasze lotnisko na pewno znaj-
dzie wielu pasażerów.

Ryszard Nowosadzki

Jaka przyszłość lotnisk?

Ruch pasażerski na polskich 
lotniskach w 2015 roku

Źródło: pasażer.com
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W Świdniku, przyszły rok 
ma zapoczątkować prace przy 
kompleksie sportowo-rekreacyj-
nym przy ul. Fabrycznej. W miej-
sce wyburzonych dawnych obiek-
tów sportowych Avii ma powstać 
kompleks Słoneczny Świdnik, 
złożony m.in. z trzech odkrytych 
basenów dopasowanych do wie-
ku użytkowników. Będą zjeż-
dżalnie, urządzenia rekreacyjne, 
wodny plac zabaw oraz kryta pły-
walnia. Rozpocznie się też budo-
wa czterech kortów tenisowych. 
W planach jest też sporządzenie 
projektu hali sportowej. To jedy-
ny nie wyburzony dotąd budynek 
dawnego zespołu. Projektant, po 
wykonaniu ekspertyzy, zadecydu-
je czy budynek będzie przebudo-
wany, czy jednak rozebrany.

Z innych inwestycji konty-
nuowana będzie praca przy no-
wej siedzibie urzędników, a więc 
adaptacja i termomodernizacja 
budynku dawnego gimnazjum. 
Powstanie chodnik przy ul. Ku-
kuczki, a dwa kolejne i ścieżka 
rowerowa powstaną w ramach 
budżetu obywatelskiego.

W 2017 r. ma również po-
wstać dokumentacja pod liczne 
przyszłe inwestycje. Urzędnicy 
chcą zlecić wykonanie projek-
tów kilku dróg, m.in. ul. Zielonej, 
Żwirki i Wigury, Nadstawnej oraz 
odcinka ul. Akacjowej. Zaplano-
wano też przygotowanie doku-
mentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy dojazdu ul. Nową do 
stacji wodociągowej w Świdniku. 
Ma być opracowany projekt prze-
budowy pl. Konstytucji 3 Maja 
oraz targowiska miejskiego.

Lubelskie inwestycje mają 
natomiast kosztować blisko 419 
mln zł. - Zaplanowany na przy-
szły rok budżet pozwoli nam kon-
tynuować rozpoczęte działania 
inwestycyjne oraz realizować 
nowe, głównie ze środków euro-
pejskich. Przeznaczone na inwe-
stycje wydatki w 2017r. w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
sięgną 1231 zł, co stanowi wzrost 
o niemal 40 proc. w stosunku do 
roku bieżącego - mówi Krzysztof 
Żuk, prezydent miasta.

Największe inwestycje za-
planowane na 2017 r. to m.in.: 

Są projekty budżetu
Lublin chce kontynuować inwestycje drogowe, Świdnik 

koncentruje się na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Do-
chody budżetu miasta Lublin mają uróść do 2,02 mld zł (wzrost 
o 5 proc.), nieznacznie więcej bo 2,08 mld zł mają wynosić plano-
wane wydatki (wzrost o 7 proc.). Deficyt budżetu ma sięgnąć 59 
mln zł. Natomiast wydatki Świdnika zaplanowano w 2017 r. na 
kwotę ponad 149,5 mln zł, czyli o 33,7 mln zł więcej niż w tego-
rocznym budżecie. Deficyt, w kwocie prawie 17 mln zł ma zostać 
pokryty z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

kontynuacja przebudowy skrzy-
żowania Solidarności–Sikorskie-
go–Ducha, kontynuacja budowy 
ul. Muzycznej wraz z mostem 
na Bystrzycy, budowa nowego 
odcinka ul. Bohaterów Monte 
Cassino od skrzyżowania z ul. 
Wojciechowską do węzła Sła-
win,  przebudowa i rozbudowa 
ul. Grygowej wraz z wiaduktami, 
przebudowa skrzyżowań na Dro-
dze Męczenników Majdanka. 
Planowana jest także przebudo-
wa ulic Północnej i  Kalinowsz-
czyzna oraz wiele innych. 

Budowane mają być nie 
tylko drogi. Jesienią 2017 mają 
się zakończyć prace przy prze-
budowie stadionu lekkoatletycz-
nego, rekonstrukcji doczekają 
się też boiska sportowe wraz  
z zapleczem przy ul. Judyma.  
W przyszłym roku rozpocznie 
się budowa szkoły podstawowej, 
przedszkola i domu kultury przy 
ul. Berylowej oraz żłobka przy 
Zelwerowicza. Kontynuowane 
będą prace przy hali sportowej 
Gimnazjum nr 10 oraz przy 
Szkole Muzycznej I i II stopnia. 
Zakończona ma też być budowę 
trzech budynków mieszkalnych 
na osiedlu Felin.

Ambitne plany dotyczą też 
wydatków związanych z par-
tycypacją społeczną. Środki na 
Budżet Obywatelski to 15 mln 
zł, na Inicjatywę Lokalną 5 mln 
zł. Rezerwa celowa dla Rad 
Dzielnic to 3,5 mln  zł.

Ryszard Nowosadzki

W dniach 19-20 listopada 
w Opolu odbyła się kolejna 
edycja Polish Open Cup - mię-
dzynarodowego pucharu Pol-
ski w taekwondo. 

Organizatorem imprezy 
była Polska Unia Taekwon-
do. Do rywalizacji przystąpi-
ło 520 zawodników z Polski, 
Ukrainy, Mołdawii, Rosji, 
Czech i Irlandii. Nie zabrakło 
wśród nich reprezentantów 
Lubelskiego Klubu Sportów 
Walki Dan. 

– Łupem naszych zawodni-
ków padło 16 złotych, 12 srebr-
nych i 19 brązowych medali – 
mówi P. Bernat, instruktor LKSW 
Dan. – To nieco mniej niż rok 
temu, ale wówczas nasz skład był 
prawie o jedną trzecią liczniejszy. 

Najwięcej medali zdobył 
Paweł Zdun, który tryumfował 
w układach dowolnych, wal-
kach juniorów semi-contact  
i light-contact, a dodatko-
wo wystartował także wśród 
seniorów zdobywając złoto  

w semi-contact i brąz w light-
contact. 

Trzy srebrne medale zdobył 
Jakub Wieczerzak (semi-con-
tact, light-contact i układy tra-
dycyjne juniorów), zaś Albert 
Podstawka trzy brązowe krążki  
(w tych samych konkurencjach 
wśród kadetów). 

– Tradycyjnie już w dwóch 
konkurencjach układów obsa-
dziliśmy całe podium – podsu-
mowuje Piotr Bernat. 

Wyjazd zorganizowano 
przy wsparciu gminy miejskiej 
Świdnik.                               KG

Medalowe żniwa danowców

Lublin wspólnie ze Świd-
nikiem posiadając w ramach 
wypożyczalni blisko 900 rowe-
rów, znajduje się na pierwszym 
miejscu w Polsce pod wzglę-
dem ilości dostępnych rowe-
rów na tysiąc mieszkańców.  
W sezonie rowerowym 2016 
roku liczba wypożyczeń rowe-
rów z systemu prawie się po-
dwoiła – do 854 tysięcy, a grono 
użytkowników powiększyło się 
o 23 tysiące nowych osób.

W całej historii  Lubelskie-
go Roweru Miejskiego (2014 – 
2016r) 64.350 zarejestrowanych 
użytkowników skorzystało z sys-
temu 1.420.490 razy. Wszystkie 
te wyniki są efektem trafnych 
decyzji podjętych w tym roku. 
W marcu Lubelski Rower Miej-
ski został wyraźnie rozbudowa-
ny. Liczba rowerów zwiększyła 
się z 430 do 900, a liczba stacji 
wzrosła z 46 do 90. Co istotne 
do lubelskiego systemu dołączył 
Świdnik. Jego 41 rowerów i 5 
stacji być może jeszcze nie im-
ponuje, ale wspólna platforma 
zapewnia pełną kompatybilność 
rowerów i stacji rowerowych w 
miastach Świdnik i Lublin. Moż-
liwe jest dowolne przemieszcza-
nie się wypożyczanych rowerów 
pomiędzy tymi miastami. 

Drugim dobrym pomysłem 
było utworzenie specjalnych 
wypożyczalni rowerów dzie-
cięcych w Lublinie, przy ul. 
Leszczyńskiego oraz Długosza. 
Dwadzieścia rowerków zostało 
wypożyczonych blisko 2 tys. 
razy. Średni czas pojedynczego 
wynajmu wynosił ponad 24 mi-
nuty. Z uwagi na zdecydowanie 
rekreacyjny charakter rowerów 
dla dzieci, najchętniej korzysta-
no z nich w soboty i niedziele, 

kiedy miało miejsce 42 procent 
wypożyczeń w tygodniu.

Podobnie jak w poprzednich 
sezonach rowerowych średni czas 
wypożyczenia w Lublinie wyno-
sił poniżej 20 minut, w tym roku 
konkretnie 16 minut i 29 sekund. 
Takich darmowych użyć było 
ponad 80 procent ogółu. Tro-
chę to dziwne, bo korzystanie z 

Lubelski rower miejski potęgą
miejskich jednośladów jest dosyć 
tanie. Opłata za użytkowanie od 
21 do 60 minut kosztuje złotów-
kę, cena za drugą godzinę wynosi   
3 zł, trzecia i każda następna go-
dzina to wydatek 4 zł. Maksymal-
nie wypożyczenie może trwać  
12 godzin, z tym że użytkować 
rowery można przez całą dobę.

O popularności miejskie-
go roweru świadczy też fakt, że  
w tym roku taki jednoślad wypo-
życzany był średnio co 25 sekund 

– rok temu co 50 
sekund. Najchęt-
niej z takiego 
środka lokomo-
cji korzystano  
w czwartki  
i środy, a do 
na jwiększego 
natężenia wynaj-
mów dochodziło  
w godzinach 
1 5 : 0 0 – 1 7 : 0 0 . 

Najżarliwszy fan miejskich jed-
nośladów wypożyczył rower  
w ciągu tegorocznego sezonu aż 
1558 razy! Czyli w ciągu 254 
dni, codziennie korzystał z bicy-
kla statystycznie ponad 6 razy. 

Ponowne uruchomienie Lu-
belskiego Roweru Miejskiego 
nastąpi wiosną 2017 roku.

R. Nowosadzki
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Za piłkarkami Górnika 
Łęczna runda jesienna a nawet 
trzy mecze rundy wiosennej  
w ramach Ekstraligi kobiet. 
Trzeba stwierdzić na wstępie, 
że była to bardzo udana jesień  
w wykonaniu zespołu  
z grodu dzika. Bilans me-
czów jest imponujący, dwana-
ście zwycięstw, zero remisów  
i tylko jedna porażka. Bilans 
bramkowy to czterdzieści sześć 
strzelonych goli i zaledwie dzie-
sięć straconych. Po czternastu 
kolejkach Górnik z dorobkiem 
trzydziestu ośmiu punktów jest 
wiceliderem tabeli. 

Jedyną porażkę łęcznianki 
poniosły w jedenastej serii gier. 
Wówczas uległy 0:3 na wła-
snym boisku Mistrzowi Polski 
Medykowi Konin. Łatwo prze-
ciwnik nie miał, bowiem pierw-
szą bramkę nasz zespół stracił 
w czterdziestej piątej minucie 
meczu. W ogóle należy dodać że 
koninianki są zespołem z innej 
bajki, poza zasięgiem wszyst-
kich, jakby grały w innej lidze, 
zaś pozostałe zespoły w innej. 
Zespół z Konina w trzynastu 
meczach (ma jeden rozegrany 
mecz mniej niż pozostałe dru-
żyny) odniósł trzynaście zwy-
cięstw, tracąc zaledwie cztery 
bramki strzelając zaś osiemdzie-
siąt dwie! I jest  z trzydziestoma 
dziewięcioma punktami liderem 
tabeli. 

Górniczki natomiast, jak 
dotychczas, najwyższą wygra-
ną zanotowały w trzynastej ko-
lejce. Ta seria gier okazała się 
bardzo pechowa dla beniaminka 
z Łodzi. Bowiem zespół UKS 
SMS Łódź został rozgromiony 
na własnym boisku przez zielo-
no-czarne 6:1. Wcześniej łęcz-
nianki ulubiły sobie wynik 4:0. 
W takim stosunku wygrały bo-
wiem z Olimpią Szczecin, AZS 
PWSZ Wałbrzych, Sztormem 
Gdańsk oraz AZS UJ Kraków. 
Czterema bramkami, tylko że 
w stosunku pięć jeden, Górnik 
wygrał z GOSiR Piaseczno.  
W pierwszej trójce snajperów 
zespołu są Ewelina Kamczyk, 
która strzeliła piętnaście bramek, 
dwanaście razy bramkarza prze-
ciwnika pokonywała jakże do-
świadczona Anna Sznyrowska, 
zaś osiem razy drogę do bramki 
znajdowała Emilia Zdunek. 

Niewątpliwie tak dobre wy-
niki sprawiły, że zwiększyła się 
frekwencja na meczach piłkarek, 
co bardzo cieszy same zawod-
niczki jak i ludzi pracujących 
w klubie, szczególnie należy 

pochwalić klubowy sklepik pro-
wadzony przez stowarzyszenie 
GKS Górnik Łęczna gdzie moż-
na nabyć mnóstwo klubowych 
gadżetów. W ostatnim w tym 
roku meczu o punkty, a trzecim 
piłkarskiej wiosny, nasz zespół 
zmierzył się na własnym boisku 
z Mitechem Żywiec.

Piłkarski raport
Górnik Łęczna 

(drużyna żeńska)

Górnik II Łęczna 
Rezerwy zespołu z ekstra-

klasy mają za sobą udaną rundę 
jesienną o mistrzostwo czwartej 
ligi, grupa lubelska. W odróżnie-
niu od przeszłości, kiedy łęcz-
nianie znajdowali się w dolnych 
rejonach tabeli i mogło to się za-
kończyć spadkiem, należy pod-
kreślić, że runda w wykonaniu 
zespołu trenowanego przez Jacka 
Fiedenia była bardzo udana. 

19 listopada górnicy roze-
grali ostatni w tym roku mecz o 
punkty. W ramach zaległego me-
czu dziewiętnastej kolejki zmie-
rzyli się na wyjeździe z Polesiem 
Kock. Dzięki wygranej 3:2 prze-
sunęli się w tabeli z zajmowanego 
piątego miejsca na czwarte. Li-
derem po pierwszej części sezo-
nu jest Chełmianka z dorobkiem 
czterdziestu sześciu punktów. 
Górnik w siedemnastu meczach 
odniósł dwanaście zwycięstw, 
dwa razy zremisował i trzy raz 
uznał wyższość przeciwnika.  Ze-
spół strzelił czterdzieści bramek, 
zaś jego bramkarz dał się pokonać 
22 razy. 

Z analizy uzyskanych wy-
ników rzucają się w oczy zwy-
cięstwa w Piotrowicach z miej-
scowym POM Iskra 6:1 oraz  
w ostatniej kolejce rundy jesien-
nej na własnym boisku z Victo-
rią Żmudź 7:0. Meczem, który 
zielono-czarnym zupełnie nie 
wyszedł, był pojedynek w ra-
mach drugiej kolejki, wówczas 
drużyna została rozgromiona 
przez Tomasovię Tomaszów Lu-
belski 6:0.

Jedyny nasz przedstawiciel 
w klasie okręgowej grupa Lu-
blin, zakończył rundę jesienną w 
tabeli z dorobkiem dwudziestu 
trzech punktów na ósmym miej-
scu. Bilans zespołu,  trenowane-
go przez byłego piłkarza tej dru-
żyny Daniela Onyszkę, to siedem 
zwycięstw dwa remisy i sześć 
porażek. Tur strzelił dwadzieścia 
osiem bramek, zaś stracił trzy-
dzieści cztery. Najwyższe zwy-
cięstwo milejowianie odnieśli  
w stosunku 4:0, w pierwszej ko-
lejce sezonu na własnym boisku 
z Granitem Bychawa. Najwyż-
sza porażka to kolejka dziewiąta 
w Piaskach z Piaskovią 2:9. Nie 
można nie zauważyć zwycięstw 

Tur Milejów

zespołu na własnym boisku  
z Opolaninem Opole Lubelskie 
(trzecia drużyna  w tabeli po je-
sieni) oraz wręcz sensacyjnej 
wygranej w 13 kolejce spotkań 
na wyjeździe z MKS Ryki (lider 
tabeli po 12 kolejce gier, druga 
drużyna w tabeli po rundzie je-
siennej). 

Powyższe wygrane świad-
czą, że w drużynie drzemie spo-
ry potencjał. Zdobycz punktowa 
jak i miejsce w tabeli są bardzo 
przyzwoite jak na beniaminka 
tej klasy rozgrywkowej. Kibice 
z optymizmem czekają na rundę 
wiosenna i wierzą, że choć ona 
będzie trudniejsza dla miejsco-
wego zespołu, to milejowianie 
co najmniej powtórzą dokona-
nie z jesieni i w środku tabeli 
zakończą sezon o mistrzostwo 
klasy okręgowej. Niewątpliwie 
w Milejowie jest zapotrzebowa-
nie wśród kibiców piłki nożnej 
na rozgrywki klasy okręgo-
wej o czym świadczy wysoka 
frekwencja na meczach Turu  
w  Milejowie.

Szóste miejsce po pierw-
szej części sezonu zajmuje  
w tabeli zespół z Cycowa w roz-
grywkach o Mistrzostwo Klasy 
A, grupa Lublin III. Cycowianie 
w trzynastu meczach sześć razy 
unosili ręce w geście triumfu, 
dwa razy zdobyli po punkcie zaś 
pięć razy to przeciwnik zgarniał 
pełną pulę. Bilans bramkowy 
to trzydzieści cztery po stro-
nie strzelonych i dwadzieścia 
dziewięć po stronie straconych. 
Najwyższe zwycięstwo zespół 
odniósł na wyjeździe, zwy-
ciężając Huragan Siostrzytów 
7:1. Najwyższej porażki doznał  
w pierwszej kolejce sezonu  
z Victorią w Rybczewicach, 
ulegając jej 1:5

Błękit Cyców

Dwudziestego listopada 
ludwinianie rozegrali ostatni 
mecz o punkty  w tym roku. To 
było zaległe spotkanie. Zmie-
rzyli się na wyjeździe z LKS 
Skrobów. Dzięki zwycięstwu  
i to 5:1, wskoczyli po pierwszej 
części rozgrywek z zajmowane-
go w tabeli czwartego miejsca 
na trzecie. Tak czy inaczej była 
to rewelacyjna runda w wyko-
naniu zespołu. Ludwiniak w 13 
spotkaniach, osiem razy wygrał, 
trzy zremisował i dwa przegrał. 
Dotychczas  strzelił trzydzieści 
pięć bramek, tracąc piętnaście. 
Najwyższa wygrana to u siebie 
6:0 z Milą Turka, zaś porażki 
wysokiej nie zanotował. Prze-
grał z Avią Świdnik II 1:3 (na 
własnym boisku) i Oleśnią Ole-
śniki 0:2 (na wyjeździe).

Mariusz Łagodziński

Ludwiniak Ludwin

Po siedmiu kolejkach siat-
karze Avii Świdnik zajmują 
szóste miejsce w ligowej tabe-
li. Podopieczni trenera Maja 
zgromadzili do tej pory na 
swoim koncie 8 punktów. Li-
derem II ligi grupy 6. są Kar-
paty Krosno z dorobkiem 21 
pkt. 

Celują w środek tabeli

W ramach obchodów Dnia 
Górnika 2016 odbył się w Lu-
dwinie VIII Barbórkowy Tur-
niej Halowy Oldboyów w Piłce 
Nożnej o Puchar Prezesa Lu-
belskiego Węgla „Bogdanka” 
S.A. W turnieju wzięły udział 
4 drużyny: TKKF „Skarbek” 
Bogdanka, TKKF „Chemik” 
Puławy, Oldboye Ludwin, Old-
boye Łęczna. 

W turnieju padły następu-
jące wyniki: Oldboye Łęczna - 

TKKF „Skarbek” 0:4, Oldboye 
Ludwin - TKKF „Chemik” 2:3; 
Oldboye Łęczna - Oldboye Lu-
dwin 5:1; TKKF „Skarbek” 
- TKKF „Chemik” 1:5; TKKF 
„Skarbek” - Oldboye Ludwin 
10:1; Oldboye Łęczna - TKKF 

„Chemik” 3:1. Oprócz Oldboy-
ów Ludwina pozostałe drużyny 
wygrały po dwa mecze a klasy-
fikacja końcowa turnieju przed-
stawia się następująco 1. TKKF 
„Skarbek” 6 pkt; 2. TKKF „Che-
mik” Puławy 6 pkt; 3. Oldboye 
Łęczna 6 pkt; 4. Oldboye Lu-
dwin 0 pkt. 

Królem strzelców został 
Tomasz Korona z dorobkiem 
5 bramek (TKKF „Skarbek” 
Bogdanka), najlepszym zawod-

nikiem został wybrany Bartek 
Kleszczyński (TKKF „Chemik” 
Puławy), najlepszym bramka-
rzem Zbigniew Kocowski (Old-
boje Łęczna), a puchar Fair Play 
zdobyła drużyna Oldboye Łęcz-
na. Organizatorem turnieju było 

Ognisko TKKF „Skarbek” przy 
L.W. Bogdanka S.A. ,a głównym 
sponsorem L.W. „Bogdanka” 
S.A.
Składy drużyn:

TKKF „Chemik” Puławy: 
Kamil Tkaczyk, Łukasz Mącz-
ka, Stanisław Mróz, Michał 
Filipowski, Adrian Wyszyński, 
Stachyra Bogdan, Kleszczyński 
Bartek, Rybak Janusz, Michalik 
Mariusz, Żuber Mikołaj.

TKKF „Skarbek” Bogdanka: 
Maciej Foltyn, Łukasz Witkowski, 
Łukasz Gołąb, Artur Słowik, Sła-

womir Stasikowski, Ta-
deusz Gmurkowski, Piotr 
Bronowicki, Krzysztof 
Mruk, Tomasz Sowa, 
Marcin Mileszczyk, Ko-
rona Tomasz.

Oldboye Ludwin: 
Ryszard Białek, Wiesław 
Bodzak, Andrzej Soko-
łowski, Paweł Golczuk, 
Kazimierz Brzozowiec, 
Ludwikowski Krzysz-
tof, Smyk Dariusz, Ró-
życki Grzegorz, Wąsik 
Krzysztof, Broński Kon-
rad.

Oldboye Łęczna: 
Andrzej Kawalec, Stanisław 
Paszkiewicz, Jarosław Mazurkie-
wicz, Zbigniew Kocowski, Janusz 
Radko, Artur Wilkowicz, Dariusz 
Czuryszkiewicz, Łukasz Sawicki, 
Rafał Mazurek. 
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Skarbek zwycięzcą

Trzynastoosobowa repre-
zentacja powiatu łęczyńskiego 
uczestniczyła w pierwszych 
Halowych Igrzyskach  Senio-
rów w Stężycy.  

Prawo do startu w Halowych 
Igrzyskach  Seniorów posiadali 
miłośnicy sportu, którzy ukoń-
czyli 50 rok życia. Organizato-
rem Igrzysk było Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Lublinie przy 

współpracy starostw powiato-
wych i urzędów gmin.

Zadanie było dofinanso-
wane ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Na 7 po-
wiatów biorących udział w za-
wodach reprezentacja naszego 

powiatu zajęła 4 miejsce z do-
robkiem 212 punktów. Sporto-
we zmagania toczyły się w miłej 
atmosferze. Gospodarze turnie-
ju okazali się bardzo gościnni. 
Miejsca medalowe naszych re-
prezentantów to: 3 miejsce w 
piłce nożnej mężczyzn. Drużyna 
w składzie: Zbigniew Kocowski 
, Ryszard Białek ,Stanisław Pod-
siadło, Mirosław Szlendak, Sta-

nisław Paszkiewicz, Kazimierz 
Brzozowiec, Grzegorz Staniak 
zwyciężyła 1:0 z Włodawą, zre-
misowała 1:1 ze Świdnikiem, a 
w meczu o 3 miejsce wygrała po 
rzutach karnych z Parczewem. 
Trzecie miejsce w rzutach do 

Drugi Świdnik, Łęczna czwarta
kosza kobiet zajęła Małgorza-
ta Kalinowska, również trzecie 
w wyścigu okrężnym na hulaj-
nogach kobiet były Marzanna 
Podsiadło, Małgorzata Kali-
nowska, Krystyna Staniak, Bar-
bara Chodoń. Panowie nie byli 
gorsi od pań i w wyścigu okręż-
nym na hulajnodze mężczyzn 
zajęli również trzecie miej-
sce jadąc w składzie Andrzej 

Kawalec, Kazimierz 
Brzozowiec, Stanisław 
Podsiadło, Dariusz 
Chodoń. Srebrny me-
dal w tenisie stołowym 
kobiet stał się udziałem 
Barbary Chodoń zaś 
brązowy Krystyny Sta-
niak. Panowie ponow-
nie skopiowali wyczyn 
pań bowiem Dariusz 
Chodoń był drugi zaś 
Ryszard Białek trze-
ci w tenisie stołowym 
mężczyzn.                                                                                                                 

Klasyfikacja koń-
cowa powiatów: 1. 
miejsce Ryki - 261 pkt; 
2. miejsce Świdnik - 

240 pkt; 3. miejsce Łuków - 232 
pkt; 4. miejsce Łęczna - 212 pkt; 
5. miejsce Parczew - 192 pkt;  6. 
miejsce Włodawa - 190,5 pkt; 7. 
miejsce Opole Lubelskie - 117 
pkt.
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Żółto-niebiescy pokonali  
u siebie w meczu inauguracyjnym 
AKS Rzeszów 3:2. Później ulegli 
w tie breaku Błękitnym Ropczy-
ce. W spotkaniu 3. kolejki wygrali 
3:2 z Neobusem Niebylec. 22 paź-
dziernika w meczu 4. kolejki Avia 
uległa na wyjeździe liderowi tabeli 
– Karpatom Krosno 0:3. Natomiast 

w starciu z KKS Kozienice górą 
okazali się siatkarze ze Świdnika, 
którzy wygrali 3:2. 5 listopada pod-
opieczni Piotra Maja pauzowali. 12 
listopada świdniczanie przegrali 3:0 
na wyjeździe z Dunajcem Nowy 
Sącz, zaś w ostatnim spotkaniu (19 
listopada) ulegli 2:3 sąsiadom zza 
miedzy – Politechnice Pszczółce 
Lublin. Kolejnym rywalem żółto-
niebieskich będzie PZL Sędziszów.                                              
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Ogłoszenia drobne

Przegląd Cycowa

Sprzedam dom 190m2 p.u. W 
zabudowie szeregowej przy ul. 
Wojska Polskiego w Łęcznej. Tel. 
731 993 107.
Sprzedam mieszkanie M-2, parter, 
Gwarków 2. Tel. 81 462 96 52
Sprzedam działkę budowlaną 28 
ar, wszystkie media, Łuszczów 
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrak-
cyjna cena! Tel. 693 374 582. 
Sprzedam działkę budowlaną, 36 
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona, 
doprowadzona woda i prąd. Cena 
do uzgodnienia, tel. 697 154 093
Do wynajęcia małe mieszkanie (I 
piętro) na os. Samsonowicza. Ta-
nio. Tel. 605 533 985.
Sprzedam lub wynajmę lokal usługo-
wo-handlowy, 44m2 + piwnica (po-
mieszczenie magazynowe – 38m2). 
Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606-146-795

Zmiana siedziby redakcjiZmiana siedziby redakcji

Nowy punkt naszej gazety, w tym także biuro reklamy, zajmo-
wać będziemy wspólnie, z istniejącym tam już od dawna i dobrze 
znanym „Maxbiurem”. 

Pozostając oczywiście
dalej w centrum miasta, 
oferujemy naszym Czytel-
nikom, a w tym chętnym 
do zamieszczenia ogłosze-
nia czy reklamy w gaze-
cie, o wiele lepszy dostęp 
do naszych usług. Obecnie 
będzie już można zamówić 
reklamę w gazecie w dni 
powszednie od godz. 9 do 
17. Zapraszamy do naszej 
nowej siedziby. 

                     Redakcja

Wszystkich czytelników oraz  reklamodawców zapraszamy 
do nowej siedziby Gazety Regionalnej „Pojezierze”, która mie-
ści się na ulicy Targowej 23. Organizatorami imprezy byli: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Cycowie i Gminny Dom Kultury 
w Cycowie.

W spotkaniu udział wzięło 
97 dzieci, które przybyły wraz z 
rodzicami. Spotkanie zaszczycili 

swoją obecnością Wójt Gminy 
Cyców Pan Wiesław Pikuła i Za-
stępca Wójta Pani Marta Kociuba. 
Na wstępie głos zabrała Pani 
Marzenna Karpowicz – Dyrektor 
Gminnego Domu Kultury, która 

Mikołajki

przywitała dzieci i ich rodziców 
oraz zaprosiła do obejrzenia 
części artystycznej przygotowa-
nej przez grupy działające przy 

GDK. W dalszej części spotka-
nia  Wójt Gminy Cyców Pan 
Wiesław Pikuła podziękował 

wszystkim za przybycie, życzył 
dzieciom wymarzonych paczek 
od św. Mikołaja, a wszystkim 
zebranym zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Przed 
częścią artystyczną głos zabrała 

także Pani Elżbieta Sadowska -  
Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Cycowie, dołączając 
do wcześniej wypowiedzianych  
życzeń, życzenia świąteczne i 
noworoczne dla wszystkich zebra-
nych - od Pracowników OPS.

Część artystyczną rozpoczęli 
młodzi aktorzy, uczestnicy zajęć 
teatralnych prowadzonych przez 
Panią Bożenę Ochnik, przedsta-
wieniem „Dziewczynka z zapał-
kami”. Następnie zaprezentowały 
się grupy taneczne prowadzone 
przez Panią Beatę Galewską. 
Zakończenie części artystycznej 

stanowił widowiskowy pokaz 
karate, przygotowany przez Pana 
Arkadiusza Szymańczaka oraz 
jego podopiecznych. W przerwach 
między występami Pani Elżbieta 
Kuszyk-Fabianowicz prowadziła 
quizy i zagadki o Świętym Mi-
kołaju. Jednak najważniejszym 
punktem spotkania było przyby-
cie Świętego Mikołaja. Dzieci od 
samego początku nasłuchiwały 
czy nie słychać dźwięku dzwonka. 
Kiedy w końcu Mikołaj przybył 
z wielkim workiem prezentów, 
dzieci przywitały go pięknym 
wierszykiem, a Mikołaj obdaro-
wał ich prezentami.

Imprezie towarzyszyły – do-
bry nastrój i uśmiechnięte twarze 
dzieci.

Organizatorzy imprezy ser-
decznie dziękują wszystkim przy-
byłym  na  spotkanie  Mikołajko-
we w dniu 4.12.2016 r.

Dnia 4 grudnia 2016 roku w Gminnym Domu Kultury w 
Cycowie odbyła się impreza „Mikołajkowa” podczas której 
dzieci podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie 
spotkały się ze Świętym  Mikołajem.

8 grudnia w Chatce Żaka w Lublinie otwo-
rzono wystawę OKF Tradycja w Obiektywie. 
Andrzej Mikulski mieszkaniec Łęcznej zajął II 
miejsce w konkursie.

Organizatorem konkursu „Tradycja w Obiekty-
wie” jest m.in. UMCS, Stowarzyszenie Animatorów 
Ruchu Folkowego. To trzecia edycja konkursu. Jego 
celem jest popularyzacja folkloru oraz przedstawie-
nie zjawisk współcze-
snych, inspirowanych 
kulturą tradycyjną.

N a g r o d z o n e 
i wyróżnione prace 
prezentowane są na 
wystawie pokonkur-
sowej w ACK UMCS 
Chatka Żaka przez 
czas trwania Festiwalu 
Mikołajki Folkowe 
2016.

D o  k o n k u r s u 
napłynęło łącznie 50 
zgłoszeń z całej Pol-
ski, w których zawarte 
było 120 zdjęć. 

Jednak to  n ie 
jedyne wyróżnienia 
fotografa z Łęcznej. Ich ilość robi wrażenie. Było 
jeszcze II miejsce na OKF Barwy narodowe zdję-
ciem pt. „Radość” ,International Art Fine Photogra-
phy wyróżnienie w kategorii dokument zdjęciem 
pt. „Bez Twarzy” II miejsce w OKF Krejzi Lejzi 
zdjęciem pt. „ Kedzior” , MKF TwO wyróżnienie 
w kategorii aktorzy zdjęciem pt. „Masajowie” 

Tradycja w Obiektywie – II miejsce łęcznianina
MKF TwO I miejsce w kategorii Portret zdjęciem 
pt. „ Modlitwa” Na początku tego roku zdjęcie 
Mikulskiego pt” Podobieństwo” znalazło się wśród 
50 najlepszych polskich fotografii ulicznych oraz w 
Projekcie WeStreet 2015 czyli najlepszych świato-
wych zdjęć ulicznych. ( streetowe)

W projekcie WeStreet 2016 po raz kolejny zna-
lazło się zdjęcie Łęcznianina tym razem pt. „Oni” 

Gratulujemy sukcesów. Najświeższe nagrody to 
(Nie) Znane Tajemnice Pojezierza wyróżnienie za 
zdjęcie pt . „Zacisze” i Laureat IX Edycji w Kon-
kursie Nikon Jestem... Zdjęciem po raz kolejny pt. 
„Bez Twarzy”
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