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Jarosław Bryl nowym
komendantem policji w Łęcznej
W czwartek 17 marca odbyło się uroczyste powitanie
nowego komendanta policji w
Łęcznej. Został nim Jarosław
Bryl z Lublina.
W sali odpraw komendy
odbyła się zbiórka z okazji prze-

kazania komendy powiatowej policji w Łęcznej. Na uroczystości
pojawił się szef lubelskiej policji
Paweł Dobrodziej, samorządowcy
z powiatu, księża, policjanci oraz
cywilni pracownicy komendy.
dok. na str. 3

Będą stypendia

Rusza program wsparcia finansowego za wybitne osiągnięcia
artystyczne, sportowe i w nauce dla uczniów szkól powiatowych.
Zgłoszony przez radnego Grzegorza Kuczyńskiego wniosek został
pozytywnie rozpatrzony przez samorząd powiatu łęczyńskiego.
W ubiegłym roku powiat Istniało ryzyko, że 10 uczniów
przejął Liceum Ogólnokształcące wraz z przenosinami straci wczeim. Jana Zamoyskiego w Łęcznej. śniej nabyte świadczenia. Sprawę
Przy tej okazji wyszły problemy należało uregulować. Była to takze stypendiami. Miasto „swoich” że doskonała okazja do zadbania
uczniów nagradzało od dawna, o uczniów szkół powiatowych.
w powiecie stypendiów nie było.
dok. na str. 3

POL-MAK liderem smaku
Najlepsze potrawy i produkty z Lubelszczyzny zostały
nagrodzone certyfikatem Wojewódzki Lider Smaku w konkursie organizowanym przez
Regionalną Izbę Gospodarczą
w Lublinie. Wśród laureatów
znalazł się makaron przepiórczy Wytwórni Makaronu POLMAK z Ludwina.
Najlepsze potrawy i produkty z Lubelszczyzny zostały
nagrodzone certyfikatem Wojewódzki Lider Smaku w konkursie organizowanym przez

Regionalną Izbę Gospodarczą
w Lublinie. Wśród laureatów
znalazł się makaron przepiórczy
Wytwórni Makaronu POL-MAK
z Ludwina.
Konkurs ma wspierać lokalnych producentów żywności.
W sumie, do tegorocznej - jedenastej - edycji konkursu zgłoszono 19 potraw i produktów.
Kapituła oceniała jakość, wygląd
i smak. Sprawdzano też na miejscu, w jakich warunkach wykonywane są potrawy.
BB
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Moda na baseny

Świdnik ma przy ZS nr 2 basen sportowy o wymiarach 25m
x 12,5m, przymierza się do sfinansowania generalnego remontu
kompleksu sportowego (z basenem) przy ul. Fabrycznej, a mieszkańcy postulują jeszcze budowę małej pływalni. Lubartów, który
ma basen sportowy o 6 torach, buduje kolejny w Wólce Rokickiej,
a inwestycja ma być zakończona w listopadzie 2017 roku. Do
budowy krytej pływalni przymierza się też gmina Puchaczów.
Moda na kryte baseny dotarła również do nas.
Gmina Lubartów na nowy i kluby pływackie, łącznie z zabasen przeznacza 12,5 miliona wodnikami Avii. Dziennie z basezłotych, za które chce wybudować nu korzysta przeciętnie ponad 500
4-torowy basen o dł. 24 m i szer. osób, od poniedziałku do soboty
8 m, głębokości 1,2-1,8 m. Ponad- w godz. 5,30-22,00. Niezorganizoto ma być basen rekreacyjny o głę- wani mieszkańcy miasta z krytego
bokości od 0,9-1,2 m, z możliwo- kąpieliska korzystać mogą jedynie
ścią nauki pływania, brodzik dla między godzinami 18 a 20. Druga
dzieci, wanna z hydromasażem, pływalnia jest niezbędna, ale
sauny – sucha i mokra oraz we- o wyborze wariantu zwiększenia
wnętrzna zjeżdżalnia. W gminie możliwości korzystania z rekreacji
szacują roczne koszty utrzymania w wodzie zadecydują pieniądze,
a konkretnie na którą inwestycję
kompleksu na 600 tys. zł.
W Świdniku potrzebna jest uda się pozyskać zewnętrzne piedruga pływalnia. Z istniejącej ko- niądze – na samodzielną realizację
rzystają niemal wszystkie szkoły w miasta nie stać.
Świdniku, Uniwersytet III wieku
dok. na str. 6

Na co chorujemy
Mieszkańcy Lubelszczyzny
trafiają do szpitali głównie na
oddziały kardiologii i onkologię. Duży problem stanowią też
wypadki i próby samobójcze.
Urząd Marszałkowski przygotował raport o stanie zdrowia
mieszkańców
województwa
lubelskiego, który ma pomóc
w opracowaniu programów
polityki zdrowotnej do 2021
roku. Z raportu wynika, że nasze województwo zmaga się z
czterema głównymi plagami.
Na pierwszym miejscu znajdują się choroby układu krążenia.
Z powodu chorób serca umiera
rocznie ponad 500 osób na 100
tysięcy mieszkańców. Drugim
poważnym problemem zdrowotnym mieszkańców Lubelszczyzny są choroby nowotworowe. W ciągu tylko dziesięciu lat
(2000-2010) odnotowano wzrost
współczynnika zachorowań o 64

zachorowania na 100 tys. ludności, to jest o 21 proc. Wzrost
współczynnika zachorowań na
nowotwory złośliwe zanotowano
prawie we wszystkich powiatach województwa lubelskiego.
Szczególnie niepokojący jest
wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Miarą problemów
związanych z zapadalnością na
nowotwory złośliwe jest wskaźnik umieralności z powodu tych
chorób. W roku 2010, w województwie lubelskim stwierdzono wzrost o 19 zgonów na 100
tys. ludności w porównaniu z rokiem 2000. W 2013 roku, z tego
powodu zmarło już ponad 220
osób na 100 tys. mieszkańców.
Mężczyźni cierpieli znacznie
częściej od kobiet na nowotwór
tchawicy, oskrzeli i płuc. Z kolei kobiety zmagały się z rakiem
sutka, trzustki i macicy.
dok. na str. 8

2015 był kolejnym rokiem
wzrostu firmy, a zasadnicza
część przychodów spółki pochodziła z eksportu. Śmigłowce ze Świdnika trafiły do
Ugandy, Hiszpanii, podpisano
umowę serwisową z Czechami
oraz na dostawę naszych maszyn do Chin. Ponadto firma
na bieżąco dostarcza lotnicze
komponenty i usługi serwisowe dla śmigłowcowej floty Sił
Zbrojnych RP. Tak więc brak

zamówień na nowe śmigłowce
wielozadaniowe dla polskiej
armii nie spowodował krachu
w świdnickiej wytwórni, co
nie znaczy, że władze spółki
już całkowicie zrezygnowały
z możliwości nowych dostaw
sprzętu dla naszego wojska.
Na co dzień w Świdniku
stale walczą o nowe kontrakty.
W listopadzie ubiegłego roku
podpisano na przykład kontrakt
dok. na str. 8
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Znaleźli podróbki warte 100 tys.
4 marca policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością
KWP w Lublinie zabezpieczyli
odzież z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanych
marek. Wartość tej odzieży to ponad 100 tysięcy zł. Policjanci dokonali przeszukań pomieszczeń
na terenie Lublina, Bychawy oraz
Bełżyc. Podczas wejścia na jedną
z posesji w Bychawie 25-latek na
widok wkraczających policjantów,
usiłował wywieźć samochodem
i ukryć kilkuset sztuk swetrów,
bluz, spodni i koszul. Policjanci zatrzymali go podczas pościgu. Policjanci ustalają pozostałe osoby, które wprowadzały do obrotu odzież
z podrobionym znakiem towarowym. Z ustaleń wynika, że sprawcy oferowali sprzedaż ubrań na
polskich i zagranicznych portalach
internetowych.
Rozpoznali złodziei na nagraniu
Policjanci z VI komisariatu
zatrzymali 35. i 39-latka, którzy
z jednego ze sklepów przy ul.
Mełgiewskiej w Lublinie skradli warte 1800 zł kurtki. Do kradzieży doszło 9 lutego w galerii
przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie.
Dwaj mężczyźni weszli do sklepu
i ukradli dwie kurtki. Sprawców
nagrała sklepowa kamera. Już kilka dni po opublikowaniu nagrania
na stronie internetowej KWP zgłosiły się osoby, które rozpoznały
złodziei. Obydwaj mężczyźni
usłyszeli już zarzuty kradzieży.
Niedawno doszło do ich zatrzymania. Obydwaj już notowani.
Mężczyźni zostali przesłuchani
i usłyszeli zarzut kradzieży, za co
grozi im kara do 5 lat więzienia.
Okradał pacjentów szpitala
Zarzut kradzieży i włamań
usłyszał na VII komisariacie 47letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna siedmiokrotnie okradał
pacjentów z jednego z lubelskich
szpitali, a jego łupem padły pieniądze, telefony i dokumenty
o łącznej wartości prawie 3
tys. złotych. Mężczyzna wpadł
w ręce kryminalnych na jednej
z lubelskich ulic. Policjanci od
jakiegoś czasu typowali go do
kradzieży w jednym z lubelskich
szpitali. Usłyszał 7 zarzutów kradzieży w tej sprawie, dodatkowo
z recydywą. Okazuje się jednak, że
nie tylko takie przestępstwa miał
na swoim sumieniu, bowiem dopuścił się jeszcze 9 włamań do altanek i kradzieży różnego rodzaju
przedmiotów. Właściciele altanek
wycenili straty z kolei na ponad
6 tys. złotych. Wkrótce 47-latek
odpowie za kradzieże i kradzieże
z włamaniem, za co grozi kara do
10 lat pozbawienia wolności.
Zabezpieczona kontrabanda
Z kodeksu karno-skarbowego
odpowie mieszkaniec Lublina, którego pojazd skontrolowali dziś na
targowisku w Konopnicy policjanci
z Bełżyc. W skodzie 43-latka znaleziono ponad 200 paczek papierosów
bez akcyzy. Nielegalny towar został
zabezpieczony. Właścicielowi grozi
wysoka grzywny i przepadek zabezpieczonego mienia.
Schowany w tapczanie
Policjanci z VI komisariatu wspólnie z wywiadowcami
z KMP w Lublinie pojechali na
ul. Grygowej w Lublinie. Mieli
informację, że pod jednym z adresów może przebywać 34-latek
poszukiwany od października
ubiegłego roku listem gończym
wydanym przez Sąd Rejonowy
w Lublinie. Do odbycia ma karę
pozbawienia wolności za groźby,
a także za trzykrotne naruszenie
sądowych zakazów. Domownicy
pytani o miejsce przebywania 34latka przekonywali, że nie znają
jego miejsca pobytu. Policjanci
postanowili jednak przeszukać
mieszkanie. Słusznie. Kilka minut
później znaleźli 34-latka ukrytego

ZDARZEŃ

w tapczanie. Tak więc mężczyzna tapczan w mieszkaniu szybko
zamienił na pryczę policyjnego
aresztu. Mężczyznę czeka rok
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za groźby, a za
naruszenie sadowych zakazów
dodatkowo 98 dni.

ŁĘCZNA

Narkotyki w Ludwinie
29-letniego Konrada Ż. zatrzymali funkcjonariusze CBŚP
z Lublina. W mieszkaniu mężczyzny w Ludwinie policjanci
zabezpieczyli 3 kg substancji narkotycznej podobnej do mefedronu
o wartości 240 tys. zł. Policjanci
z lubelskiego CBŚP uzyskali informację, że w jednym z domów w
miejscowości Ludwin może znajdować się magazyn narkotyków.
Pojechali więc we wskazane miejsce i weszli do domu, gdzie podczas
przeszukania, znaleźli 3 kilogramy
substancji narkotycznej. Zatrzymany Konrad Ż. został przewieziony do
lubelskiej prokuratury. Tutaj usłyszał
zarzut posiadania znacznych ilości
środków odurzających, za co grozi
do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd
zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.
Pijany 18-latek za kierownicą
Ponad
promil
alkoholu
w organizmie miał 18–letni
mieszkaniec gm. Puchaczów kierujący Volkswagenem Vento. Do
zdarzenia doszło 6 marca przed
godz. 7.00. Kiedy funkcjonariusze w miejscowości Stara Wieś
gm. Puchaczów zatrzymali do
kontroli drogowej volkswagena
od kierowcy poczuli woń alkoholu. Policjanci sprawdzili stan jego
trzeźwości. Okazało się, że miał
ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Kodeks Karny przewiduje
karę pozbawienia wolności do lat
2. Ponadto kierowca traci uprawnienia do kierowania.
Złodziej zatrzymany w pościgu
Łęczyńscy policjanci wspólnie z kolegami z Parczewa zatrzymali w bezpośrednim pościgu
25–letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Mężczyzna
2 marca w nocy z terenu jednej
z posesji w gm. Puchaczów ukradł
pojazd marki Iveco. Funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia
zauważyli widoczne ślady opon
pojazdu i kierunek w którym auto
odjechało. Mundurowi ruszyli
w pościg za skradzionym pojazdem
w kierunku miejscowości Urszulin
– Sosnowica. Informacja o podążającym pojeździe został przekazana
do policjantów z Parczewa. W miejscowości Uhnin policjanci zauważyli pojazd odpowiadający opisowi
skradzionego auta. Kierujący nie
reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia do zatrzymania. Przyśpieszał i zajeżdżał drogę
radiowozom. W miejscowości Kodeniec kierujący Iveco wyskoczył
z rozpędzonego auta i zaczął uciekać pieszo w pola. Auto uderzyło
w drewnianą dzwonnicę. Policjanci z Łęcznej wspólnie z kolegami
z Parczewa po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim
25–letni mieszkaniec województwa
mazowieckiego. Mężczyzna został
przewieziony do policyjnego aresztu. Obecnie policjanci wyjaśniają
okoliczności tego zdarzenia.
Zatrucie tlenkiem węgla
15-letni mieszkaniec Łęcznej
został przewieziony do szpitala
w Lublinie po tym jak podczas
kąpieli podtruł się tlenkiem węgla. Ta niebezpieczna substancja
prawdopodobnie ulatniała się
z piecyka gazowego zamontowanego w łazience. 1 marca przed
godz. 23.00 dyżurny łęczyńskich
policjantów otrzymał zgłoszenie,
że w jednym z mieszkań w Łęcznej doszło do zaczadzenia.
Tlenek węgla to „cichy” za-

bójca, nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy
i nie „dusi” w gardle. Do zatruć
tlenkiem węgla najczęściej dochodzi z powodu niesprawnej wentylacji, niedrożnych przewodów
kominowych, oraz przesadnego
uszczelniania mieszkania. W wielu przypadkach do zatruć czadem
dochodzi w łazienkach. Policja
apeluje o ostrożność.
Pijany, bez kasku i dokumentów
Blisko 2 promile alkoholu
w organizmie, bez kasku oraz bez
wymaganych dokumentów – tak
podróżował motorowerem 47–
letni mieszkaniec gm. Ludwin.
Mężczyzna został zatrzymany do
kontroli drogowej 28 lutego około godz. 12.35 w miejscowości
Piaseczno. Mężczyzna nie tylko
prowadził pojazd po alkoholu ale
ponadto nie posiadał dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia
OC. Wkrótce za swój czyn odpowie przed sądem.
Sprawdzali prędkość
28 lutego łęczyńscy policjanci przeprowadzali na drogach
powiatu akcję ,,Prędkość”. Funkcjonariusze m.in. sprawdzali, czy
kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy są trzeźwi,
czy stosują pasy bezpieczeństwa
i urządzenia ochronne do bezpiecznego przewożenia dzieci.
Łącznie ujawniono 18 wykroczeń
dot. przekroczenia prędkości.
Niechlubną rekordzistką okazała
się 48 – latka z Lublina. Kobieta
straciła prawo jazdy.
Kilkanaście minut po godz.
7.00 w miejscowości Brzeziny gm.
Puchaczów policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej pojazd marki
Citroen. Auto poruszało się w terenie zabudowanym 101 km/h przy
ograniczeniu prędkości do 50 km/h.
Za kierownicą pojazdu siedziała
48–letnia mieszkanka Lublina. Kobiecie policjanci zatrzymali prawo
jazdy, ukarana została mandatem
oraz punktami karnymi. Z kolei
w Milejowie w ręce policjantów
z drogówki wpadł 50–letni mieszkaniec gm. Milejów. Mężczyzna
kierował pojazdem marki Honda.
Miał na liczniku 95 km/h przy
ograniczeniu prędkości do 50
km/h. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że prowadzi
auto pomimo zakazu do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze
zatrzymali mu prawo jazdy oraz
dowód rejestracyjny z uwagi na
brak obowiązkowych badań technicznych. Podczas prowadzonych
działań policjanci z drogówki łącznie ujawnili 18 wykroczeń dot.
przekroczenia prędkości.
Śmierć na DK 12
Tragiczny wypadek miał
miejsce na drodze krajowej nr
12. W czwartek 10 marca, tuż
przed godz. 22.00, musieli interweniować policjanci świdnickiej drogówki. W miejscowości
Wierzchowiska trzem Ukraińcom,
którzy jechali renault masterem

zepsuł się samochód. Mężczyźni próbowali zepchnąć pojazd z
drogi. Dwóch z nich pchało auto,
trzeci też pchając pojazd znajdował się z lewej strony, przy kierownicy. Wtedy przejeżdżający
opel omega potrącił kierowcę. 26letni Ukrainiec poniósł śmierć na
miejscu. Jego dwóm kolegom nic
się nie stało. Załoga karetki pogotowia ratunkowego przetransportowała kierowcę opla do szpitala.
Po badaniach okazało się, że nie
odniósł on poważniejszych obrażeń. Badanie alkomatem potwierdziło, że był trzeźwy.
Indyki wylądowały w rowie
8 marca na trasie MełgiewPiaski wywróciła się ciężarówka z
naczepą przewozową wioząca ponad tysiąc sztuk indyków. Na szczęście 62-letniemu kierowcy nic się
nie stało. Ucierpiał natomiast drób,
a zniszczeniu uległ pojazd. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń
pojazd świdnickich policjantów,
około godz. 16.00 w miejscowości
Emilianów, samochód ciężarowy
z naczepą, jadący od strony Mełgwi w kierunku Lublina zjechał
na pobocze i „kładąc” się na bok
wylądował w przydrożnym rowie.
Badanie alkomatem potwierdziło,
że kierowca był trzeźwy. Jak wynikało z jego relacji w momencie,
gdy był wyprzedzany przez inny
pojazd, chcąc zrobić więcej miejsca
na drodze, zjechał bliżej krawędzi
jezdni, następnie na pobocze, które
się zapadło. Wtedy też kierowca,
nie mogąc wyprowadzić pojazd na
jezdnię, stracił panowanie nad nim.
Złomiarze nie zarobią
23 lutego świdnicka Policja
została powiadomiona o kradzieży
kabla sejsmicznego rozłożonego w
Woli Piaseckiej. To już trzecia taka
kradzież w drugiej połowie lutego.
Poprzednie miały miejsce w Majdanku Kozickim oraz Kozicach
Górnych. Kable znalazły się przy
drogach w związku z badaniami
jakie od 26 stycznia prowadzi w
powiecie świdnickim Geofizyka
Kraków. W tym celu na fragmentach
dróg montowane są bramki wraz z
czujnikami połączonymi specjalnym
kablem. Właśnie te kable jak również same czujniki stały się łupem
złodziei. Kable posiadają znikomą
wartość, nie mają żadnego zastosowania w gospodarstwie domowym
o czym nie wiedzą zapewne złodzieje. Na uwagę jednak zasługuje fakt,
że kable są specjalnie oznakowane
a rozłożona instalacja jest zabezpieczona podpięciem do systemu
oraz zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Pomimo tego, iż ewentualna miedź odzyskana z przerobu
kabli stanowić będzie nieznaczną
wartość to już sama wartość strat
w wyniku uszkodzenia instalacji
opiewa na co najmniej kilka tysięcy
złotych. Ostatnia kradzież została
wyceniona na około 3000zł. Przypominamy że za kradzież mienia o
wartości stanowiącej przestępstwo
grozi kara pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5 co nie zwalnia
również z obowiązku naprawienia
szkody.
opr. R. Nowosadzki

Za niespełna rok w powstającej właśnie w lubelskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowej fabryce cukierków
Pszczółka rozpocznie się produkcja wyrobów czekoladowych, które mają zawojować
nie tylko polski rynek. Docelowo firma będzie potrzebowała
nawet 450 pracowników.
Wiosną 2014 roku spółka
kupiła działkę o pow. 3,1 ha, w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
EURO-PARK Mielec Podstrefa
Lublin przy ul. Spiessa. To tam
powstaje nowoczesny zakład o
powierzchni ok. 20 tys. mkw.,
który zaprojektowała firma IPS
Technologia ze Swarzędza. Generalnym wykonawcą budowla-

nym inwestycji jest firma Swietelsky sp. z o.o. Budowa fabryki
rozpoczęła się w listopadzie
2015 roku. Aktualnie zakończyły
się prace ziemne i fundamentowe, na ukończeniu jest montaż
elementów prefabrykowanych.
Inwestycja „Pszczółki” związana
jest z wejściem w nowy segment
rynku wyrobów czekoladowych i
pochłonie co najmniej 80 mln zł.
Prace budowlane mają się zakończyć w tym roku, zaś produkcja wyrobów czekoladowych ruszyć w I kwartale 2017 roku. Przy
Spiessa produkowane mają być
karmelki będące sztandarowym
produktem Pszczółki oraz „szeroka gama wyrobów czekoladodok. na str. 6

ŚWIDNIK

Praca w Pszczółce

Biuro poselskie w Łęcznej
14 marca w Łęcznej otworzył swoje biuro poselskie Artur
Soboń, parlamentarzysta Prawa
i Sprawiedliwości. Biuro mieści
się na Deptaku, w tym samym
miejscu co biuro wicemarszałka
Senatu dr Grzegorza Czeleja.
W uroczystości otwarcia
wzięli udział członkowie i sympatycy PiS, w tym radni wojewódzcy, powiatowi i gminni. Zarówno
poseł Soboń jak i senator Czelej
zapowiedzieli wspieranie lokal-

nych inicjatyw i przedsięwzięć
organizowanych przez lokalne
struktury PiS, jak również swoją
pomoc w sprawach ważnych dla
lokalnej społeczności i rozwiązywaniu problemów poszczególnych mieszkańców powiatu. Tym
bardziej, że w ramach biura poselskiego działać ma biuro prawne,
pomagające nawet w tak prozaicznych sprawach jak aktualne obecnie rozliczenia roczne PIT.
(nor)
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Pobili
proboszcza
W sobotę 12 marca wieczorem trzech oprychów
napadło na księdza proboszcza Tomasza Konstanciuka
z parafii pw. Jana Chrzciciela
w Łańcuchowie.
Do zdarzenia doszło przed
godziną 23. Ksiądz wracał do
domu. Po drodze miało zaczepić
go trzech oprawców. Zaczęło
się od wyzwisk, a skończyło na
szarpaninie i pobiciu kapłana,
który bronił się przy pomocy
gazu.
Na miejsce przyjechała policja. Ustalono, że sprawcami jest
39-latek oraz dwóch 16-latków.
Wszyscy pochodzą z gminy Milejów. Pierwszego napastnika
zatrzymano tego samego dnia, a
pozostałych w niedzielę.
- Kto to słyszał, żeby zaatakować księdza. Chuligaństwo i
głupota, która musi być surowo
ukarana. To przecież taki dobry
ksiądz – mówi pan Tadeusz.
Proboszcz chociaż kilkanaście godzin wcześniej został
napadnięty to w niedzielę odprawiał msze święte. To się nazywa
poświęcenie i prawdziwe powołanie – dodaje pani Lucyna.
Tomasz Konstanciuk obecny proboszcz kościoła w Łańcuchowie jest bardzo dobrze znany
w Łęcznej. Wcześniej w mieście
pełnił posługę w kościele pw.
św. Barbary.
W sprawie 16-latków policja skieruje wnioski o ukaranie
do sądów rodzinnych, natomiast
39-latkowi już postawiono zarzut pobicia. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator.
BB

Jarosław Bryl nowym
komendantem policji w Łęcznej
dok. ze str. 1
Zgodnie z policyjnym ceremoniałem nastąpiło uroczyste
pożegnanie ze sztandarem przez
insp. Sławomira Zagojskiego
dotychczasowego komendanta,
który dzień wcześniej został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego
policji w Lublinie. Następnie
ze sztandarem przywitał się mł.
insp. Jarosław Bryl nowy komendant powiatowy policji w
Łęcznej.
- Dziękuję za blisko 5 lat
które spędziłem w Łęcznej. Jak
przychodziłem tu do pracy, do
miasta trudno było nawet dojechać. Trwał wtedy remont alei
Jana Pawła II, a dzisiaj to piękna
dwupasmowa droga. W międzyczasie udało się oddać do użytku
nową komendę policji. Dziękuję, za wspaniałą współpracę
burmistrzowi i wójtom. Szczególne podziękowania kieruje do
policjantów i pracowników komendy. Wiem, że zawsze można
było zrobić więcej i lepiej. Mam
nadzieję, że nowy komendant
zrobi wszystko to czego mi się
nie udało - powiedział Sławomir
Zagojski.
- Przychodzę do komendy
w której pracują bardzo dobrzy

policjanci. Postaram się sprostać stawianym mi zadaniom
i dobrze reprezentować naszą
formacje. Przed nami nowe wyzwania, szybko zmieniające się
przepisy, zmiany zachodzące w
państwie. Myślę, że przyszedł
czas na odrobinę spokoju potrzebnego do dobrej pracy - mówił Jarosław Bryl.
Komendantowi Łęczna kojarzy się z górnictwem, rodziną
i klubem Górnik Łęczna. Nowy
komendant zapowiedział, że w
przyszłym tygodniu odwiedzi
samorządowców. Kurtuazyjna
wizyta będzie okazją do zapoznania się z bolączkami dotykającymi powiat łęczyński.
Jarosław Bryl – swoją karierę rozpoczynał w 1995 roku
w komendzie rejonowej policji
w Lublinie. Później pełnił m.in.
funkcje kierownika referatu, rewiru dzielnicowych. Od 2003
roku był zastępcą komendanta
I komisariatu w Lublinie, a od
2005 roku był komendantem VI
komisariatu policji w Lublinie.
Od 2006 roku obejmował stanowisko naczelnika wydziału do
walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej
policji w Lublinie.
GK

Będą stypendia
dok. ze str. 1
– Mamy wielu zdolnych
uczniów, także w szkołach powiatowych. Nie możemy o nich zapominać, a ich wiedzę powinniśmy
nagradzać. Proponuję wprowadzenie stosownych zmian i regulaminu, aby także uczniów naszych
szkół motywować do lepszej nauki
poprzez stypendia – przekonywał

w ubiegłym roku radny Grzegorz
Kuczyński.
W poniedziałek 22 lutego
Rada Powiatu Łęczyńskiego jednogłośnie przyjęła powiatowy
program stypendialny. Na jego realizację w roku 2016 zabezpieczono 26 tysięcy złotych. Przyznanie
stypendium nie będzie zależało
od sytuacji materialnej ucznia,

ma służyć promowaniu młodych
uzdolnionych mieszkańców powiatu, wyzwalać pozytywną rywalizację wśród uczniów oraz
sprzyjać rozwojowi ich uzdolnień
i zainteresowań. Stypendia przyznawane będą za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze. Kwota stypendium wynosi od
300 do 500 zł. Prawo zgłaszania
kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.
BB
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Niemiecki koncern energetyczny Eon-Uniper ponownie ruszył
z budową elektrowni opalanej węglem kamiennym Datteln 4

Powstaje elektrownia węglowa
Nadrenia Północna-Westfalia jest czołowym (nr
1) niemieckim krajem związkowym w zakresie produkcji energii. Wytwarza się tutaj prawie 30 proc.
krajowej energii elektrycznej. Na elektrownie węglowe (węgla kamiennego i brunatnego) przypada
ponad 77 proc. wytwarzanej energii elektrycznej.
Po przeciągającym się
procesie analityczno-legislacyjnym, na przełomie luty/
marzec 2016r. rząd okręgowy
w Münster zezwolił na wcześniejsze, a zarazem ponowne
rozpoczęcie prac budowlanych i instalacyjnych przy
elektrowni węgla kamiennego Datteln 4, zlokalizowanej
przy kanale Dortmund-Ems
(Nadrenia
Północna-Westfalia). Prace prowadzi firma
Uniper, czyli spółka – córka
koncernu Eon, która zakłada,
że budowa niniejszej elektrowni zakończy się w ciągu
dwóch lat (do 2018r.).
Warto nadmienić, że budowę elektrowni Datteln rozpoczęto już w 2007 roku, zaś blokada urzędów, spowodowana
naciskami ekologów i klimatologów, a przez to dokładanie coraz to drastyczniejszych
obostrzeń środowiskowych,
zahamowała proces budowy
tej elektrowni. Pierwotnie
miała składać się
z trzech bloków
energetycznych, o
łącznej mocy 300
MW, a planowane włączenie do
sieci energetycznej miało nastą-

pić już w 2011 roku. Jednakże
wyniku decyzji Sądu Najwyższego Münster cofnięto zgodę
na budowę tych trzech bloków
energetycznych. Obecnie po
dopełnieniu wszelkich zastrzeżeń i zatwierdzeniu ostatecznej
dokumentacji wykonawczej,
wyrażono zgodę na budowę
nowego jedynego czwartego
bloku energetycznego (Datteln 4), o prawie czterokrotnie
wyższej mocy, aniżeli w sumie
miały posiadać ówczesne trzy
bloki energetyczne.
Podjęte prace obejmują
budowę i instalację różnorodnych zespołów urządzeń,
m.in. stacji transformatorów,
składowiska paliwa węglowego, obiektów przeładunkowych, warsztatów, laboratorium, jak również portowych
urządzeń wyładunku/załadunku dostarczanego węgla kamiennego, itp.
Elektrownia Datteln 4 o
mocy 1100 MW i sprawności

45 proc. należeć będzie do największych i najnowocześniejszych elektrowni w Niemczech. Wytworzona energia
elektryczna zaopatrywać będzie trakcję Niemieckich Kolei
Państwowych (413 MW), oraz
publiczną sieć elektroenergetyczną (642 MW). Natomiast
wytworzona energia cieplna
(1000 GWh) dostarczana będzie do sieci ciepłowniczej dla
około 100 000 gospodarstw
domowych (rejony: Castrop-Rauxel i Dortmund-Bodelschwingh). Elektrownia wyposażona będzie w wieloetapowy
system oczyszczania spalin,
który wyeliminuje tlenki azotu, pył i siarkę ze spalin. Przewidywana emisja CO2 kształtować się będzie w granicach 6
do 8 mln t/rok.
Koszt uwieńczenia tej rozpoczętej już wcześniej inwestycji szacowany jest na ponad
1 mld euro. Po uruchomieniu
w bezpośredniej obsłudze
elektrowni zatrudnionych będzie około 200 osób.
Źródło: Institüt für Regenerative Energiewirtschaft
(IWR Online); Datteln IV – Infos; marzec 2016
Opracował: B. Jaworski

Co dalej z polskim węglem? (1)

- Wszystko, co się dzieje w Kompanii Węglowej ma w swoim tle Polską Grupę
Górniczą, która musi wystartować przed połową tego roku, dlatego, że kończy się
system finansowania Kompanii Węglowej. Polska Grupa Górnicza ma szansę
tylko wtedy, kiedy znajdą się inwestorzy, a oczekiwania inwestorów są takie, że
firma w 2017 roku da zysk - mówił dziennikarzom minister energii Krzysztof
Tchórzewski, który 4 marca gościł w Kompanii Węglowej. - Musimy tak to
złożyć, żeby były pieniądze na inwestycje, bo tylko dzięki inwestycjom może wzrosnąć wydajność pracy - podkreślał minister. Tymczasem związki zawodowe
w KW wszczęły spór zbiorowy w sprawie średniego, miesięcznego wynagrodzenia na ten rok – chcą by było ono nie niższe niż w roku 2015.
Minister ma pełną rację,
że tylko dzięki wzrostowi wydajności pracy można uratować
śląskie kopalnie. Nie trzeba do
tego studiów ekonomicznych
– wystarczy trzeźwe, logiczne
myślenie. Tylko jak to zrobić,
nie zamykając kopalń i nie
zwalniając pracowników?
11 kopalń i 4 zakłady należące dziś do Kompanii Węglowej ma najdalej do połowy 2016
roku przejść do Polskiej Grupy
Górniczej, a za rok nowa firma ma zacząć przynosić zysk!
Tymczasem Kompania Węglowa, ten największy w Polsce
producent węgla kamiennego,
dotychczas zatrudniała ponad 34 tys. osób, wydobywała
ok. 28 mln ton węgla rocznie
i po pierwszym półroczu 2015r
jej strata przekraczała 750 mln

zł. Wyniki za cały rok nie są
jeszcze znane. Natomiast Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
ubiegłoroczny plan produkcji
zrealizowała na poziomie ok.
8,5 mln ton, a mogłaby wydobyć
i 11 mln ton, tylko nie miałaby
go gdzie sprzedać. Zatrudniając około 4,5 tys. pracowników
lubelska Bogdanka przez sześć
miesięcy 2015 roku zarobiła
75,5 mln zł. Dlatego, że w kopalni na Lubelszczyźnie jeden
pracownik „wydobył” statystycznie 1889 ton węgla (mógł
nawet 2444) i zarobił 16,7 tys. zł
zysku w pół roku. Na Śląsku na
jednego pracownika przypadło
niespełna 823 tony węgla i aż 22
tys. zł straty – za pół roku!
Skąd taka różnica? Audyt
przeprowadzony jesienią 2013r
w KW, KHW i JSW przez mię-

dzynarodową firmę Roland
Berger Strategy Consultants
stwierdził, że kopalnie nie wykorzystują optymalnie swoich
zasobów - sprzętu i ludzi, a wydobywając węgiel przez 5 dni
w tygodniu, wykorzystują
ok. 60 proc. swojego potencjału. A mimo to wydobycie
przewyższało
możliwości
sprzedaży węgla. Rekomendowaną receptą miała być
rezygnacja z wydobycia w
nieopłacalnych
miejscach
i zwiększanie go tam, gdzie
koszty są najniższe. Dotyczyło to przede wszystkim KW
i KHW. Rząd Ewy Kopacz
chciał te zalecenia zrealizować, ale wycofał się przed
zgodnym oporem górników i
ich związków zawodowych.
Teraz jest inaczej?

W ciągu prawie 3 lat od
audytu sytuacja tylko się pogorszyła. „Od trzech lat ceny
węgla, (...) przekraczają kolejne, coraz niższe progi - w
styczniu 2014r. - próg 60 USD
za tonę; w styczniu 2015r. próg 50 USD za tonę; a obecnie, w przypadku terminali
europejskich, próg 45 USD za
tonę” - czytamy w aktualnym
opracowaniu katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Tymczasem jak
niedawno ujawniła KW średni
koszt pozyskania tony węgla
w jej kopalniach w ub.r. wyniósł 264 zł, czyli ponad 65
USD (chociaż to o ok. 10,5
proc. mniej niż w 2014 roku).
Taniej produkują natomiast
kopalnie giełdowej Bogdanki,
prywatnej Silesii oraz grupy
Tauron, nota bene wcześniej
przewidziane do likwidacji.
Dlaczego? Bo w tych kopalniach funkcjonuje rachunek
ekonomiczny, do możliwości
kopalni dostosowuje się zarówno zatrudnienie jak i płace,
a firmy inwestują w chwili zysków. Dochody nie idą głównie na zatrudnienie i podwyżki
płac, ale na wydajną pracę tych
zatrudnionych.
Jakiś czas temu w wywiadzie dla money.pl dr Maciej Bukowski z Warszaw-

skiego Instytutu Studiów
Ekonomicznych powiedział:
Górnik w zamykanej właśnie
kopalni
głębinowej
w Wielkiej Brytanii wydobywa 2,1 tys. ton węgla rocznie,
w Stanach Zjednoczonych
w najgorszych kopalniach
głębinowych jest to 2,5 tys.
ton, a w przeciętnych - 4 tys.,
o wydobyciu odkrywkowym
nie wspominając. Na Śląsku
to ok. 700 ton (…) Prywatny właściciel wie, że jest nie
tylko “dzisiaj”, ale też “jutro”. Musi myśleć nie tylko
o tym, by mieć pieniądze na bieżącą działalność, ale także na
konieczne inwestycje. Wczoraj
może jeszcze wystarczało 1400
ton, ale już dziś to raczej 1800
ton, a może niedługo konieczne
będzie 2000 czy 2500 ton? (…)
Związkowcy chcą podwyżek
i wzrostu zatrudnienia, gdy jest
dobrze, a potem jak przychodzi
kryzys, to nie są gotowi ani do
redukcji etatów, ani do zmniejszenia płac czy premii. Po prostu kwestionują rzeczywistość.
Tak się nie da funkcjonować.
Jeśli górnictwo ma w ogóle
istnieć, to wymaga inwestycji.
Na inwestycje trzeba
mieć pieniądze. Tylko, że
nawet obiecywane 1,5 mld
zł, jakie do kopalń w nowej
Polskiej Grupie Górniczej

mają wnieść m.in. katowicki Węglokoks oraz inwestorzy z sektora finansowego
i energetycznego, nic nie pomogą, jeżeli nie nastąpi racjonalizacja procesu wydobywczego. Przy dzisiejszym
zatrudnieniu, płacach i nieoficjalnych stratach za 2015 rok
na poziomie ponad 930 mln zł,
wkład inwestorów szybko zostanie przejedzony. Co wtedy?
Osobiście radziłbym związkowcom z Kompanii Węglowej rozmowy ze swoimi odpowiednikami z kopalń Sobieski
i Janina, przejętych przez Tauron Wydobycie. Przed laty też
typowano je do likwidacji. Ostatecznie dzięki staraniom związkowców i załóg górniczych
oraz lokalnych społeczności
przetrwały. Podobnie jak Silesia
i Bogdanka.
Natomiast młodszym przypomnę taką firmę Ursus w Warszawie - tam też związkowcy nie
chcieli iść na ustępstwa. Dzisiaj
nie ma po niej śladu - zakład
zamknięto, nie ocalało ani jedno miejsce pracy. Marka Ursus
działa od nowa ... w Lublinie
i ma fabrykę m.in w Bośni i Hercegowinie.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu gazety
Ryszard Nowosadzki
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Moda na baseny
dok. ze str. 1
W Puchaczowie o budowie
basenu marzą co najmniej już
od 2009 roku. Dzisiaj te zamiary zaczynają przybierać realny
kształt. W nadzorze budowlanym
na pozwolenie budowlane czeka
projekt nowoczesnej pływalni,
budowanej zgodnie z zasadami
budynków energooszczędnych,
do tego zasilanej z odnawialnych
źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne) i przy wykorzystaniu
kogeneracji (silnik spalinowy
zasilany gazem przewodowym
wytwarzać będzie energię elektryczną i dodatkowo ciepło –
z procesu chłodzenia silnika).
Takie rozwiązania mają pozwolić
gminie na skorzystanie z dotacji programu Lemur (program
budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej)
w wysokości 2-3 mln zł oraz
z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego, w ramach działania
o odnawialnych źródłach energii
– co w przypadku skutecznej aplikacji dałoby ok. 5 mln zł. Ponieważ
wójt gminy szacuje koszt budowy
na ok. 20 mln zł, to z budżetu
gminy należałoby wydać jeszcze
co najmniej 12 mln. zł.
To spore pieniądze nawet
jak na bogaty Puchaczów. Za te
pieniądze ma jednak powstać
„kąpielisko z 6 torami o długości
troszeczkę poniżej 25 metrów, brodzik dla maluchów z tzw. rwącą
rzeką. W obiekcie ma być także
siłownia i jacuzzi – mówi Adam
Grzesiuk, wójt gminy Puchaczów.
Basen będzie funkcjonować przy
Zespole Szkół w Puchaczowie,
w kompleksie sportowym z halą
oraz Orlikami”. Do zarządzania całością wójt chce powołać
komercyjną spółkę, a jej działalność miałaby obniżyć wysokie
koszty funkcjonowania pływalni.

Większy parking przy szpitalu
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ogłosił
przetarg na budowę parkingu
z ogrodzeniem i oświetleniem na
95 miejsc postojowych.
Parking zostanie odgrodzony
szlabanem i przeznaczony dla pracowników szpitala, którzy obecnie
zajmują ogólnie dostępne miejsca. Chociaż w okolicach szpitala

w Łęcznej jest sporo miejsc postojowych, to jednak często trudno
znaleźć miejsce dla samochodu,
o czym najlepiej wiedzą i mówią
pacjenci.
Oferty na przetarg można składać w sekretariacie szpitala do 21
kwietnia. Budowa parkingu powinna zostać ukończona w wakacje.
BB

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza do współpracy wolontariuszy - mieszkańców
powiatu łęczyńskiego.
Poszukiwane są osoby w wieku minimum 16 lat, które mogą podzielić się swoimi umiejętnościami
gry na instrumentach, piszą poezję
lub prozę, mają ciekawe hobby i

pasje, minimum wolnego czasu i
chcą go zagospodarować do współpracy w Klubie Wolontariatu.
Siedziba - Klub Integracji
Społecznej w Łęcznej, ul. Akacjowa 11 (I piętro, wejście od strony
parkingu) w godzinach 16-18 w
każdy poniedziałek.
BB

Poszukują wolontariuszy

Przegląd Cycowa
Uczniowskie prezentacje
Dzień Projektów Edukacyjnych odbył się 3 marca
2016 r. w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Cycowie. Uczniowie klas drugich, w obecności dyrekcji szkoły, swoich wychowawców, nauczycieli – opiekunów i kolegów z pozostałych klas gimnazjalnych prezentowali efekty swojej pracy.

Zdjęcia Paweł Enskajt

W Puchaczowie liczą, że basen
przyciągnie mieszkańców Łęcznej i pozostałych gmin powiatu.
Utrzymanie basenu to najsłabszy punkt tej inwestycji. Na
szansach komercyjnego wykorzystania basenów i aquaparków przewiozło się już kilkanaście gmin. Suwalski aquapark
działający od 2010 r. budowano
z nadzieją na przyjazd chętnych
z okolicznych miejscowości
a nawet z Litwy. Postawiono
zjeżdżalnie, baseny, sauny, fitness
club, centrum rehabilitacji, grotę
solną – wszystko za 47 mln zł (19
mln zł pozyskano z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3 mln z budżetu państwa).
Chętni na pluskanie w wodzie nie
dopisali w wystarczającej ilości
i w pierwszym roku funkcjonowania dołożono do eksploatacji
1 mln 200 tys. zł, w drugim
1 milion 230 tys. zł. Z mniejszego
basenu w Michałowie, otwartego
w 2011 r., dziennie korzysta ponad

100 osób. Nie tylko z Michałowa,
ale i okolicznych gmin. Koszt
budowy 11 mln zł. Połowa pochodziła z unijnej dotacji. Na utrzymanie kąpieliska samorząd dokłada
rocznie prawie milion zł.
Podobnie może być w Puchaczowie. Dlatego, póki jest jeszcze
czas, warto się zastanowić czy
nie byłaby możliwa budowa tej
pływalni we współpracy z ościennymi gminami. Basen w Łęcznej
pęka w szwach (nie wszyscy
chętni mogą z niego skorzystać)
a w planach gminy nie ma budowy
nowej pływalni, w sąsiednich gminach w ogóle brak takich obiektów.
Razem byłoby taniej, efektywniej.
Adam Grzesiuk mówi, że chociaż
nie rozważał takiej możliwości to
jest otwarty na taką współpracę.
A inni? Warto chyba o tym pomyśleć, tym bardziej, iż pływanie to
samo zdrowie, a możliwość nabycia tej umiejętności oznacza często
wręcz uratowane życie.
Ryszard Nowosadzki

W Łęcznej egzaminowano chirurgów
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej to perła w koronie
szpitala w Łęcznej.
Ośrodek w Polsce znany jest
już nie tylko z bardzo dobrych
wyników leczenia oparzeń, rekonstrukcji plastycznych i pracy
wysokiej klasy specjalistów. Teraz szpital może być kojarzony z
ośrodkiem egzaminującym przyszłych fachowców.
W marcu trzynastu lekarzy
z całego kraju przyjechało do
Wschodniego Centrum Leczenia
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej żeby zdawać
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES). Przewodniczącym
komisji egzaminacyjnej był prof.
Jerzy Strużyna, konsultant krajowy

Gminny Dom Kultury

w Cycowie oferuje:
Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia w Gminnym Domu Kultury w Cycowie
są bezpłatne. Zapisy na zajęcia bezpośrednio
u instruktorów.
Ognisko muzyczne - środa 16.50 – 17.50 (3-6
lat)
Nagrania muzyczne - Korzystanie z sali muzycznej jest bezpłatne. Prosimy o wcześniejsze
ustalenie terminu korzystania z sali.
Zajęcia plastyczne - wtorek 15.00 – 16.30
Mali Twórcy (6-8 lat); wtorek 16.30 – 18.00
Twórcy (9-15 lat)
Grafika - od grudnia zajęcia odbywają się
w soboty
Malarstwo - czwartek 15.00 – 20.00 Grupa
Twórcza (osoby dorosłe)
Zajęcia plastyczno-integracyjne dla najmłodszych - poniedziałek 15.00 - 16.30 (dzieci 4-6 lat); poniedziałek 16.30 – 18.00 ( dzieci
7-10 lat)
Zajęcia choreograficzne/zumba - dorośli
i młodzież, poniedziałek 17.30 – 18.30, czwartek 17.00 - 18.00

w dziedzinie chirurgii plastycznej,
prezes Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, a także szef WCLOiCHR.
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny kończy proces szkolenia
i po jego złożeniu lekarz otrzymuje
dyplom specjalisty w określonej
dziedzinie medycyny. O tym, że
państwowy egzamin dla chirurgów plastycznych odbywał się w
Łęcznej zdecydował prof. Jerzy
Strużyna, jako konsultant krajowy.
– Wymagało to oczywiście przygotowań i sprawnej organizacji,
ale Łęczna zasługuje na to, by ją
promować, bo jest ważnym ośrodkiem medycznym, kojarzonym już
z chirurgią plastyczną i leczeniem
oparzeń – stwierdził profesor.
BB

Perła zostaje w Lublinie
Lubelszczyzna nie dość, że
nie obfituje w ważne zakłady
produkcyjne to często te już istniejące szukają szczęścia w bardziej zurbanizowanych częściach
kraju – w Warszawie, Poznaniu,
Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. Zwłaszcza jeśli chodzi o ich
siedziby, co ma bezpośrednie
przełożenie na dochody lokalnych
samorządów. Ostatnio na wokandzie zebrania akcjonariuszy stanęła sprawa przenosin siedziby
Perły – Browarów Lubelskich
z Lublina do Warszawy.
Punkt dotyczący zmiany
siedziby znalazł się w programie
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Stało się
tak na wniosek jednego z mniejszościowych udziałowców i jak
tłumaczył dyrektor generalny
Perły Andrzej Rutkowski, zarząd

firmy był ustawowo zobowiązany
do uwzględnienia wniosku w programie walnego zgromadzenia.
Zapewniał też, że władze spółki
są za pozostawieniem siedziby
w Lublinie. Po posiedzeniu dyrektor Rutkowski stwierdził:
Zgodnie z rekomendacją zarządu
i stanowiskiem akcjonariusza
większościowego uchwała dotycząca zmiany siedziby spółki nie
została podjęta.
Głównymi
udziałowcami
Perły są: zarejestrowana na Cyprze Marconia Enterprises (51
procent akcji), duński Royal Unibrew (24 proc.) oraz rozdrobnieni akcjonariusze, którzy w sumie
mają 25 proc. akcji. Między Royal
Unibrew a Marconią - delikatnie
mówiąc - nie układa się dobrze.
Ich sporami często muszą zajmować się sądy.
(r)

dok. ze str. 2
wych, którymi spółka chce wejść
na polski i zagraniczny rynek”. W
pierwszym roku działalności pracę
w nowej fabryce słodyczy w Lublinie znajdzie minimum 70 osób.
Do 2026 roku zatrudnienie ma
wzrosnąć nawet do 450 osób. Dziś
w lubelskiej fabryce cukierków
pracuje ok. 120 osób.
Smak słodkich produktów
„Pszczółki” poznało już kilka pokoleń Polaków, którym firma proponuje ponad 40 rodzajów cukierków. Słodycze firmuje hasło „Wyprodukowane z pasją”, co jest gwarancją zaangażowania i troski jaką
pracownicy wkładają w tworzenie
cukierków. Na początku 2010 roku
uruchomiono w Lublinie jedną z
najnowocześniejszych w Polsce

linii produkcyjnych. Na całym
świecie jest zaledwie dwadzieścia
maszyn cukierniczych tej generacji,
a nasz zakład jest jedynym w Polsce, w którym są one wykorzystywane w procesie produkcyjnym.
Nowy zakład produkcyjny to
dobra wiadomość dla mieszkańców Lublina i okolic. Warto przypomnieć, że w minionym roku szukało pracy ponad 138 tys. mieszkańców woj. lubelskiego. Według
publikacji Urzędu Statystycznego
w Lublinie najwięcej bezrobotnych
było w grudniu 2015r. Wówczas
stopa bezrobocia wynosiła na Lubelszczyźnie 11,7 proc., a pracy
szukało ponad 16 tys. osób. To
o 7,7 proc. mniej niż w tym samym
miesiącu w 2014 roku.
R. Nowosadzki

Praca w Pszczółce
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Gotowi na ligę
W minioną sobotę – 19 marca,
piłkarze Avii Świdnik zainaugurowali rozgrywki rundy wiosennej.
Ich przeciwnikiem na boisku był
Hetman Zamość. Mecz odbył się
już po zamknięciu tego wydania
naszej gazety. O jego wyniku poinformujemy w kolejnym numerze
„Pojezierza”. Zanim jednak podopieczni Jacka Ziarkowskiego przystąpili do wiosennych rozgrywek,
w okresie przygotowawczym rozegrali jedenaście meczów kontrolnych. Zanotowali siedem zwycięstw, trzy remisy i jedną porażkę.
Ich przeciwnikami byli kolejno:
Lublinianka Lublin, Stal Poniatowa, Tomasovia Tomaszów Lubelski, Lewart Lubartów, Hetman
Żółkiewka, Chełmianka Chełm,
Granica Dorohusk, Orlęta Radzyń

Podlaski, Victoria Żmudź oraz Górnik II Łęczna.
Wyniki spotkań kontrolnych Avii Świdnik:
Avia Świdnik – Granica Dorohusk 9:0 (5:0). Bramki: Jakub
Szymala (3x), Marcin Byszewski
(3x), Wiktor Bogusz, Adam Nowak, Wojciech Białek. Skład drużyny Avia: Zacharski, Bogusz,
Kazubski, Maciejewski, Szymala,
Barański, Byszewski, Oziemczuk,
Nowak, Białek, Mazurek
Avia Świdnik – Orlęta
Radzyń Podlaski 1:1 (0:1).
Bramki: Kamil Oziemczuk
(70’) – Konrad Król (36’). Skład
drużyny Avia: Zacharski (zawodnik testowany), Maciejewski, Kazubski, Barański, Bogusz,
Oziemczuk, Nowak, Byszewski,
Mazurek Białek. Ponadto: Joć,
Starok, Zawiślak, Wołos, Szymala, Podstawka, Feret.

Danowcy wciąż w formie
W dniach 20-21 lutego
w Bańskiej Bystrzycy odbył się
turniej kickboxingu Slovak Open
– międzynarodowe mistrzostwa
Słowacji. W zawodach wystartowało 70 ekip z dziewięciu krajów.
Zawodnicy LKSW Dan Świdnik
wywalczyli w imprezie 5 medali.
Najlepiej zaprezentowała się
Adrianna Skowrytko, która zdobyła złoto w walkach pointfighting seniorek do 65 kg oraz brąz
w light-contact juniorek do 65 kg.
Dwa brązowe medale w pointfighting kadetek zapisała na swoim
koncie Zuzanna Wesołowska (kat.
-55 kg i -60 kg), a brąz w pointfighting seniorów -57 kg wywalczył Mateusz Buda.
W dniach 12-13 marca w Wieliczce odbyły się międzynarodowe
mistrzostwa Polski w taekwondo.
W imprezie wystartowało około
pięciuset zawodników z Polski,
Armenii, Austrii, Czech i Ukrainy, wśród nich silna ekipa Lubelskiego Klubu Sportów Walki
Dan. Danowcy wywalczyli dwadzieścia cztery złote, osiemnaście
srebrnych i trzynaście brązowych
medali, co dało im drugie miejsce

w klasyfikacji generalnej za KS
Orient Częstochowa. – Rekordzistą
okazał się Jan Jaworski startujący
w kategorii dzieci, który tryumfował
w układach tradycyjnych, dowolnych, technikach specjalnych, walkach soft-stick i jedynie w kopnięciach szybkościowych zajął drugie
miejsce – mówi Piotr Bernat, instruktor LKSW Dan.
Cztery medale – złote w technikach specjalnych i soft-stick,
srebro w układach i brąz w kopnięciach szybkościowych wywalczył Igor Głowienka. Po dwa złota
zdobyli Szymon Mołdoch (układy
i kopnięcia szybkościowe), Zuzanna Głąb (układy i walki soft-stick)
oraz Paweł Zdun (semi-contact i light-contact). Złote medale wywalczyli także Nikodem Dejko, Tomasz Gumienniak (soft-stick), Oliwia Frączyk, Sebastian Chudzik,
Małgorzata Ciesielska, Adrianna
Skowrytko, Emilia Szalak (semicontact), Michał Markowski, Julia
Matyś, Daniel Marciszkiewicz,
Agnieszka Ponieważ (układy tradycyjne) i Jakub Trześniak (techniki specjalne), srebra Nikodem Dejko, Julia Matyś (kopnięcia szyb-

kościowe), Kacper Głowienka,
Piotr Woźniak (soft-stick), Łukasz
Oleszek, Natalia Oleszek, Paweł
Ponieważ, Kacper Lekan (układy
tradycyjne), Mateusz Buda, Emilia Szalak, Marcin Gupta, Michał
Żołędź (light-contact), Daniel Cur
(układy otwarte), Marcin Gupta,
Daniel Poliszuk, Krystian Żuk (semi-contact). Na najniższym stopniu
podium stanęli Maciej Dąbrowski
(soft-stick), Oliwia Frączyk, Kacper Głowienka, Jakub Wieczerzak (układy tradycyjne), Michał
Markowski (techniki specjalne),
Natalia Oleszek, Paweł Wilczopolski, Mateusz Buda, Kacper Lekan,
Agnieszka Smolak, Tadeusz Wesołowski (semi-contact), Jakub Wieczerzak (układy otwarte).
Podczas uroczystego otwarcia zawodów danowcy odebrali
także puchar dla najlepszej drużyny Polskiej Unii Taekwondo w
rankingu za rok 2015, zaś zawodniczka klubu Małgorzata Ciesielska odebrała certyfikat za zdany
w styczniu egzamin na stopień
mistrzowski pierwszy dan – czarny pas. Wyjazd do Wieliczki zorganizowano przy wsparciu gminy
miejskiej Świdnik.
KAG

sportu amatorskiego z Łęcznej.
Składy drużyn: Old Łęczna: Zbigniew Kocowski, Andrzej
Kawalec, Stanisław Paszkiewicz,
Krzysztof Marzec, Andrzej Lichman, “Dziadki” Bychawa: Piotr
Gęba, Piotr Rzucidło, Janusz Rybaczek, Andrzej Pietrzak, Piotr
Kamiński, Andrzej Miszczak.
Old Ludwin: Tomasz Kalinowski, Ryszard Białek, Kazi-

mierz Brzozowiec, Piotr Sawicki,
Ryszard Saczewa, Sławomir Siodłowski, Old Skarbek: Jarosław
Łuczyński, Tadeusz Gmurkowski,
Stanisław Bosak, Mirosław Siodłowski, Zbigniew Osemek.
Wyniki meczów: “Dziadki”
Bychawa- Old Ludwin 4:1, Old
Łęczna- Old Skarbek 3:0, Old Łęczna- “Dziadki” Bychawa 2:2, “Dziadki” Bychawa- Old Skarbek 3:0, Old
Skarbek- Old Ludwin 4:0, Old Ludwin- Old Łęczna 1:2.
redil

Zwycięstwo Bychawy
W pierwszą sobotę marca w
Ludwinie odbył się Halowy Turniej
w piłce nożnej dla zawodników mających 50 i więcej lat. W piłkarskie
szranki stanęły cztery drużyny:
Old Łęczna, “Dziadki” Bychawa
,Old Ludwin, Old Skarbek.
Końcowa
klasyfikacja:
„Dziadki” Bychawa – 7 pkt,
bramki 9-3; Old Łęczna – 7 pkt,
bramki 7-3; Old Skarbek – 3 pkt,
bramki 4:6; Old Ludwin – 0
pkt, bramki 2:10. Królem
strzelców został Krzysztof Marzec (Old Łęczna,
strzelec 4 bramek). Najlepszy zawodnik turnieju:
Tadeusz Gmurkowski (Old
Skarbek). Najlepszy bramkarz: Piotr Gęba („Dziadki”
Bychawa). Organizatorem
„Turnieju Weteranów” był
Andrzej Lichman wieloletni
zawodnik „Granitu” Bychawa, a dzisiaj działacz sportu
amatorskiego w Łęcznej
oraz Andrzej Kawalec i
Stanisław Bosak, działacze

Avia Świdnik – Victoria
Żmudź 7:0 (4:0). Bramki: Adam
Nowak (2x), Kamil Oziemczuk,
Marcin Byszewski, Wojciech Białek (2x), Krystian Joć. Avia: Zawiślak, Barański Szymala, Kazubski
(Podstawka), Byszewski (Feret),
Wołos (zawodnik testowany), Bogusz (Joć), Orzędowski, Nowak
(Starok), Oziemczuk, Białek
Górnik II Łęczna – Avia
Świdnik 4:2 (2:1). Bramki: Bartłomiej Greniuk (21’), Kacper Duduś (25’), zawodnik testowany I
(85’), zawodnik testowany II (86’)
– Marcin Kalkowski (31’) (gol samobójczy), Bartłomiej Mazurek
(76’). Avia: Zacharski, Byszewski,
Kazubski, Maciejewski, Barański,
Orzędowski, Bogusz, Wołos, Nowak, Mazurek, Białek, po przerwie
weszli: Zawiślak, Szymala, Joć,
Podstawka, Starok, Feret.
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Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)
tel.: 784 338 707, dział reklamy: 602 811 876, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl
Wydawca: Regionalne Forum Gospodarcze

Bezkonkurencyjny Ludwiniak
W pierwszym tygodniu ferii odbyły się w Ludwinie trzecie z kolei halowe turnieje piłki
nożnej „O Puchar Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu”.
15 lutego do zmagań przystąpiło 6 zespołów z rocznika
2002 i młodsi. Najlepsza okazała
się pierwsza drużyna gospodarzy
Ludwiniak Ludwin, drugie miejsce zajęła Omega Stary Zamość
a trzecie Lublinianka Lublin. Dwa
dni później odbył się turniej dla
rocznika 2003 i młodsi. Ponownie
zwyciężył zespół Ludwiniaka Ludwin, drugi był zespół Gaudium
Zamość a trzecie miejsce przypadło Lubliniance II Lublin. W tym
turnieju startowało 7 drużyn. Trzeci turniej rozegrano w piątek 19 lutego, gdzie rywalizowały roczniki
2004 i młodsi. Tego dnia turniejowego do rozgrywek przystąpiło
8 zespołów. Po raz trzeci najlepsi
okazali się gospodarze z Ludwiniaka Ludwin. Na drugim miejscu
ukończyli turniej zawodnicy MOSiR Lubartów, a na trzecim Sygnał
Lublin.
Puchary, statuetki, medale
na każdym z turniejów wręczała
Anna Czarnecka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Ludwinie.
Wyniki rocznik 2002 i młodsi:
Ludwiniak Ludwin - Ludwiniak
Ludwin II 3:0 (bramki: M. Najda,
S. Świć, S. Szalast); Ludwiniak
Ludwin - Lublinianka Lublin 1:0
(bramka D. Lipski); Ludwiniak
Ludwin - Piaskovia Piaski 3:0 (D.
Lipski, M. Najda, K. Kałdunek);
Ludwiniak Ludwin - Omega Stary
Zamość 3:0 (M. Najda, S. Świć 2);
Ludwiniak Ludwin - Górnik Łęczna 1:1 (Kacper Kałdunek).
Skład Ludwiniak Ludwin:
Michał Marzec, Dominik Lipski,
Dawid Jankowski, Dawid Walenciuk, Maksymilian Najda, Seba-

stian Świć, Kacper Kałdunek, Kacper Brzyski, Szymon Szalast. Trener: Grzegorz Sajnaj. Wyróżnienia
indywidualne: najlepszy bramkarz
– Michał Marzec (Ludwiniak Ludwin), najlepszy zawodnik – Oliwier Drobik (Górnik Łęczna), król
strzelców – Krystian Olech (Omega Stary Zamość).
Rocznik 2003 i młodsi: Ludwiniak Ludwin - MOSiR Lubartów
4:0 (K. Brzyski 3, S. Szalast); Ludwiniak Ludwin - GLKS Michów
4:1 (S. Szalast 2, Piotr Romańczuk,
G. Bielińska); Ludwiniak Ludwin
- Kłos Chełm 5:1 (K. Brzyski 2,
S. Szalast 3); Ludwiniak Ludwin
- Lublinianka Lublin 0:0; Ludwiniak Ludwin - Lublinianka Lublin
II 3:0 (Patryk Bodzak, K. Brzyski,
S. Szalast); Ludwiniak Ludwin Gaudium Zamość 2:0 (K. Brzyski,
S. Szalast).
Skład Ludwiniak Ludwin:
Paweł Romańczuk, Piotr Romańczuk, Kacper Dziadko, Jakub
Zaorski, Kacper Bojarczyk, Gabriela Bielińska, Kacper Brzyski,
Szymon Szalast, Gabriel Szalast,
Patryk Bodzak. Trener: Grzegorz
Sajnaj. Wyróżnienia indywidualne: najlepszy bramkarz Bartosz
Wierzchowski (Lublinianka Lublin II), najlepszy zawodnik Damian Dołba (Gaudium Zamość)

Młodsi zawodnicy LKSW
Dan uczestniczyli w otwartych
Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego w Kickboxingu,
podczas których rozegrano także turniej walk dzieci
w formule soft-stick, czyli
szermierki na gąbkowe kije.
Impreza zorganizowana w lubelskiej Galerii Olimp okazała
się niezwykle udana dla małych „danowców”, którzy zdobyli złote medale we wszystkich czterech kategoriach!
Z łęczyńskiej sekcji złote krążki zdobyli: w kategorii
do 125 cm Kacper Głowienka,
w kategorii – 135 cm Sara Steć,
dwaj pozostali złoci medaliści
to Mikołaj Fraczyk ze Świdnika
i Jan Jaworski z Sekcji Piaski.
Wśród dzieci młodszych trzecie
miejsce zajął Olaf Steć.
Za nami też dziewiąta edycja Mikołajkowego Pucharu Łopiennika w taekwondo. Impreza,
która odbyła się w Łopienniku
Nadrzecznym od lat cieszy się
niezmienną popularnością wśród
najmłodszych sportowców i wykracza już poza ramy turnieju
regionalnego, gdyż od kilku
edycji startują także taekwondocy spoza Lubelszczyzny.
W tym roku w szranki stanęło ponad 250 zawodników do

lat 14 z Łopiennika, Lublina,
Bełżyc, Zamościa, Krasnegostawu, Świdnika, Łęcznej, Piask,
Wysokiego, Puław, Ostrowca Świętokrzyskiego i Opola,
z klubów zrzeszonych tak w
Polskim Związku Taekwondo
Olimpijskiego, jak i Polskiej
Unii Taekwondo. Rywalizowano w układach formalnych (tak
taekwondo WTF, jak i ITF), w
walkach na gąbkowe kije softstick, technikach specjalnych,
kopnięciach szybkościowych,
starsi zaś próbowali swoich sił
w walkach według przepisów
taekwondo olimpijskiego WTF.
Gospodarzami imprezy byli
UKS Amicus Łopiennik Górny,
GOK w Łopienniku Górnym,
Okręgowy Związek Taekwondo
w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
Obok wielu kompletów medali rozdano także nagrody specjalne dla zawodników wylosowanych z każdej drużyny (m. in.
markowe plecaki i deskorolki).
Tradycyjnie już ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta Świętego Mikołaja, od którego wszyscy uczestnicy otrzymali paczki
ze słodyczami. Nasi przywieźli
z zawodów następujące medale:
Zuzanna Guz - złoto w softy,
brąz w technikach specjalnych;

król strzelców Szymon Szalast
(Ludwiniak Ludwin)
Rocznik 2004 i młodsi: Ludwiniak Ludwin - MOSiR Lubartów
3:2 (K. Brzyski, P. Romańczuk,
P. Bodzak); Ludwiniak Ludwin
- Piaskovia Piaski 4:1 (K. Brzyski 4, P. Walenciuk); Ludwiniak
Ludwin - GLKS Michów 6:1 (K.
Brzyski 2, Paweł Romańczuk 2,
P. Bodzak, M. Gajos); Ludwiniak
Ludwin - HEKSA Niedrzwica
Duża 4:0 (K. Brzyski, P. Romańczuk, G. Szalast, M. Gajos);
Ludwiniak Ludwin - Omega
Stary Zamość 1:1 (K. Brzyski);
Ludwiniak Ludwin - Sygnał Lublin 1:0 (K. Brzyski); Ludwiniak
Ludwin - Orlik Lubartów 5:0 (K.
Brzyski, P. Bodzak 2, D. Szylberg, M. Duda). Skład Ludwiniak Ludwin: Oskar Kałdunek,
Piotr Romańczuk, Gabriel Szalast, Kacper Brzyski, Patryk Bodzak, Paweł Romańczuk, Paweł
Walenciuk, Jakub Pasiuk, Dominik Szylberg, Mateusz Duda,
Michał Gajos. Trener: Grzegorz
Sajnaj. Wyróżnienia indywidualne: najlepszy bramkarz: Mateusz
Gol (GLKS Michów) najlepszy
zawodnik Misza Mazur (Sygnał
Lublin), król strzelców Kacper
Brzyski (Ludwiniak Ludwin).
redil

Znakomite występy kickboxerów

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Artur
Pikul (dział reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy),
Katarzyna Gileta, Grzesiek Kuczyński, Łukasz Olszewski.

Bartosz Sadowski - brąz w układach, brąz w softy; Daniel Szostakiewicz - złoto w softy; Filip
Klimkiewicz - brąz softy; Julia
Matyś - brąz softy; Natalia Oleszek - brąz układy; Łukasz Oleszek - brąz techniki specjalne;
Sara Steć - srebro układy, brąz
softy; Igor Głowienka - srebro
softy; Lena Głowienka - złoto
techniki specjalne, srebro softy,
srebro przeskokówki; Daniel
Cur - złoto softy, brąz układy,
brąz techniki specjalne, brąz
przeskokówki.
W ostatnią sobotę stycznia
w Łęcznej zawodnicy LKSW
Dan z sekcji w Świdniku, Piaskach, Wysokiem i Łęcznej
spotkali się na klubowym egzaminie na stopnie uczniowskie
w taekwondo. Do sprawdzianu
przystąpiło ponad 80 osób. Tym
razem zdecydowaną większość
stanowili najmłodsi zdający na
dziecięce belki Fun Kick. Pod
czujnym okiem pięcioosobowej
komisji złożonej z posiadaczy
czarnych pasów wszyscy kandydaci uzyskali promocję na
wyższe stopnie. Egzamin obserwowała liczna grupa rodziców.
Dwunastego marca klub wyjechał na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do Wieliczki.
redil

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławicka, al.
Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Na co chorujemy

PZL-Świdnik ma się dobrze

dok. ze str. 1
Województwo
lubelskie
charakteryzuje się też dużą dysproporcją pomiędzy wskaźnikiem zgonów w mieście i na wsi
- wskaźnik zgonów na wsi (1197
na 100 tys. mieszkańców wsi)
jest wyjątkowo wysoki oraz niższy w mieście (896 na 100 tys.
mieszkańców miast). Wskaźnik
zgonów wśród mieszkańców
lubelskich wsi jest znacznie
wyższy w porównaniu z analogicznym wskaźnikiem dla całego
kraju (o 196 osób na 100 tys.) i
tylko w dwóch województwach
wskaźnik zgonów na wsi jest
wyższy (łódzkie i podlaskie) niż
na Lubelszczyźnie.
Tym co negatywnie wyróżnia województwo lubelskie to
również wyjątkowo duża liczba
zgonów z powodu wypadków
i samobójstw. To trzecia pod
względem częstości przyczyna zgonów. Największą część
wypadków stanowią wypadki
przy pracy oraz wypadki komunikacyjne. W roku 2013 zarejestrowano 124.114 wypadków,
w tym zdecydowaną większość
stanowiły wypadki przy pracy
(71,1 proc.), a pozostałe to wypadki komunikacyjne – 35.847
(28,9 proc. ogółu). Jeśli chodzi
o targnięcia na własne życie, to
nasze województwo ma największy wskaźnik liczby samobójstw
w kraju (22 osoby na 100 tys.
mieszkańców w 2013 roku, przy
przeciętnym wskaźniku dla całego kraju – 16). Na 473 próby samobójcze, aż 337 zakończyło się
śmiercią. Specjaliści uważają, że
tych prób jest znacznie więcej,
tylko nie wszystkie są rejestrowane. Świadczą o tym statystyki światowe, odnotowujące, że
jeden zgon przypada na 20 prób
samobójczych.

Dane statystyczne ostatnich
lat potwierdzają w Polsce wzrost
liczby zachorowań na gruźlicę.
W roku 2013 zarejestrowano
7.250 nowych przypadków zachorowań na gruźlicę, w tym
zdecydowana większość osób
(6.835) zachorowała na gruźlicę
płuc. Wskaźnik nowych zachorowań - 18,8 na 100 tys. ludności
Polski jest więc wysoki. Najwyższy wskaźnik zachorowań
na gruźlicę odnotowano niestety
właśnie w naszym województwie
– 27,4 na 100 tys. mieszkańców
województwa.
Lubelszczyzna
charakteryzuje się również najwyższym wskaźnikiem zachorowań na gruźlicę płuc (25,5 na
100 tys. mieszkańców). Wskaźniki zachorowań na gruźlicę
w województwie lubelskim są
prawie trzykrotnie wyższe niż
w województwie wielkopolskim.
W raporcie zwrócono też
uwagę na problemy z otyłością.
Z danych GUS wynika, że tylko
45,6 proc. badanych Polaków
miało prawidłową masę ciała,
w badaniach Lipidogram 2004
stwierdzono nadwagę u 48,0
proc. mężczyzn, a otyłość u 32,8
proc., podczas gdy u kobiet odpowiednio: 39,2 proc. i 31,2
proc.. W roku 2011 w badaniach
przeprowadzonych w ramach
programu NATPOL stwierdzono
wzrost rozpowszechniania otyłości, zwłaszcza wśród mężczyzn.
Województwo lubelskie jest na
mało zaszczytnym trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby dzieci i młodzieży z nadwagą
lub otyłością (24,6 proc.).
Pełną diagnozę sytuacji
zdrowotnej mieszkańców Lubelszczyzny znaleźć można na
stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie.
Ryszard Nowosadzki

dok. ze str. 1
na kompleksową obsługę serwisową 10 śmigłowców używanych przez czeską armię. Będzie
on obowiązywał do 2021 roku,
a w jego ramach PZL-Świdnik
udzielać będzie wsparcia logistycznego, serwisowego, remontowego, będzie dokonywał napraw, modernizacji i modyfikacji
tych śmigłowców, tak by mogły
być użytkowane przez kolejnych
co najmniej 10 lat. Wartość kontraktu to 991 mln koron czeskich,
czyli około 157,8 mln zł.
W tym roku na targach HeliExpo 2016 w Louisville w stanie
Kentucky (USA), Finmeccanica
Helicopter Division zaprezentowała też rozwojową wersję
jednosilnikowego lekkiego śmigłowca cywilnego SW-4 z PZLŚwidnik, noszącą nazwę AW009.
Nowy model zapewnia niższe
koszty utrzymania i użytkowania, większy komfort lotu, a także
całkiem nowy zintegrowany sys-

Jedną z uczestniczek, odbywających się na początku marca, warszawskich targów Beauty Forum 2016 była pochodząca
z Zawieprzyc Joanna Gajos.
Joanna Gajos wizażem zajmuje się od 15 roku życia, profesjonalnie maluje już 5 lat. Bardzo
intensywnie udziela się w rożnego rodzaju pokazach i szkoleniach na terenie powiatu łęczyńskiego. Od 2 lat pomaga młodym
modelkom z powiatu w stawianiu
pierwszych kroków w modelingu. Na jej głowie spoczywa wizaż i stylizacja uczestniczek Miss

Dożynek Powiatu Łęczyńskiego.
W Warszawie Joanna Gajos
reprezentowała szkołę Aesthetic
jako jedna z dwóch reprezentantek profesjonalnej szkoły wizażu
z Lublina. W konkursie wzięło udział 20 najlepszych młodych talentów z całej Polski. Na
przygotowanie stylizacji Boho
uczestnicy mieli 75 min, później
odbywała się prezentacja na scenie głównej targów oraz uroczyste wręczenie nagród. Warszawskie targi były dla Joanny Gajos
ogromnym wyróżnieniem.
BB

Sztuka wizażu z Zawieprzyc

tem awioniczny. W przyszłości
będzie też mógł być instalowany
mocniejszy silnik. Już w trakcie
targów Finmeccanica Helicopter
Division otrzymała pismo pokazujące wstępne zainteresowanie
śmigłowcem z Wydziału Policji
z Riverside w Kalifornii.
Co więcej wiele zdarzeń
sugeruje, że może ewentualnie
dojść do powtórzenia przetargu MON na 50 wielozadaniowych śmigłowców dla wojska.
W styczniu ruszył proces wytoczony Inspektoratowi Uzbrojenia MON przez PZL-Świdnik.
Odbyło się pierwsze posiedzenie sądu, podczas którego Sąd
zapoznał się ze stanowiskami
stron. Kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w drugiej
połowie marca, widać więc, że
sąd nadaje sprawie spore tempo.
Przedstawiciele PZL-Świdnik
uważają, że liczne błędy proceduralne i naruszenia ustawy offsetowej sprawiają, że przetarg

Przekaż 1 proc na protezę
Fabian to dwuletni chłopiec
z Milejowa. Urodził się z wadą
prawego przedramienia, które
jest skrócone i nie posiada palców. Możemy pomóc rodzicom
chłopca w zebraniu potrzebnych
na protezę pieniędzy.
Losy Fabiana opisywaliśmy
rok temu. Pani Emilia o tym, że jej
syn nie ma dłoni dowiedziała się
dopiero po porodzie, chociaż przez
całą ciążę objęta była opieką lekarską. Rodzice chłopca nie mogli
pogodzić się z sytuacją, która ich
spotkała. Szukając pomocy trafili
na Stowarzyszenie „W naszych
rękach”, które zrzesza osoby z
Polski z wadami rąk. Polscy lekarze widzieli rozwiązanie jedynie w
protezowaniu. Wskazali jednak rodzicom klinikę w Hamburgu, która
miała być nadzieją na inny sposób
rozwiązania problemu.
W Niemczech rodzice uzyskali fachową pomoc. Dowiedzieli się,
że przyczyną braku dłoni jest symbrachydaktylia, choroba płodu, która objawia się wadą ręki. U chłopca
leczenie operacyjne, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe, ponieważ
Fabian nie posiada żadnej kości

Airbus Helicopters zdementowała informacje o wycofywaniu się
z umowy przetargowej. Oświadczyła, że podtrzymuje swoje zobowiązania dotyczące realizacji
umowy na śmigłowce Caracal
i nadal zamierza współpracować
z polskim przemysłem.
Sam minister Macierewicz
powiedział niedawno, że „MON
prowadzi przegląd postępowania na śmigłowce wielozadaniowe, by sprawdzić, czy przetarg
należy powtórzyć. Także dalsze decyzje dotyczące systemu
obrony powietrznej średniego
zasięgu zależą od poznania stanu negocjacji. (...) Szef MON
stwierdził też - Polskie pieniądze powinny, w tym wymiarze,
w jakim jest to możliwe z punktu
widzenia skuteczności, rozwijać
polskie zakłady, przynosić korzyść polskim robotnikom i polskim inżynierom.
Sprawa przetargu powinna
się wyjaśnić w ciągu najbliższych tygodni.
R. Nowosadzki

OGŁOSZENIA DROBNE

śródręcza. Najlepiej sprawdzi się
proteza która czuje i posiada ruchy,
jak normalna dłoń. Oczywiście jest
ona dużo droższa od kosmetycznej,
ale rodzicom chodzi o funkcjonalność, a nie ładny wygląd. Taka
proteza może zostać założona pomiędzy 4 a 6 rokiem życia Fabiana.
- Będziemy bardzo wdzięczni za
każdy dar serca - mówią Emilia i
Adam rodzice Fabianka.
Fabianek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom na której
konto można przekazywać 1 proc
podatku. KRS 0000037904. W
rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy „1 proc”
wpisując 25262 Sikora Fabian.
Natomiast na konto Fundacji
Wspierające Dłonie można przekazywać darowizny. Nr konta:
05102032060000880201051176
koniecznie z dopiskiem DAROWIZNA DLA FABIANA. Przypominamy także, że nadal trwa
akcja zbiórki plastikowych nakrętek dla Fabianka. Jeśli ktoś chciałby oddać nakrętki a nie wie gdzie
może to zrobić może dzwonić pod
numer tel. 607078494.
GK

Sprzedam
oryginalne
felgi
(17cal.) aluminiowe do Alfy Romeo. Felgi w bardzo dobrym stanie, mało używane, ładny design.
Polecam.Tel. 605 533 985
Sprzedam wasąg zabytkowy wiklinowy, 2 szt. resorów nowych
do przyczepy 8t albo 10t. Tel. 609
114 110
Sprzedam ciągnik rolniczy Renault 55 w bardzo dobrym stanie
3-cylindrowy ogrodniczy. Tel.
609 114 110
Sprzedam siedlisko z budynkami
w Grądach koło Ludwina tel. 609
114 110
Sprzedam mieszkanie M-4, 61m2
(I piętro), ul. Górnicza, po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 512
315 158
Sprzedam działkę budowlaną 8
ar w Łęcznej, tel. 508 353 924
Sprzedam dom w Łęcznej, ul.
Leśna, podpiwniczony, pow. uż.
155m2, pow. całk. 326m2, cena
do negocjacji. Tel. 667 702 667
Sprzedam nowy parterowy, wygodny dom o powierzchni 221m2
na działce 30ar w Witaniowie
przy lesie Borek. Cena 370 tys.
Możliwa zamiana na mieszkanie

w Łęcznej lub Lublinie. Tel. 511370-610; 722-355-179
Sprzedam działkę budowlaną
10ar na os. Słoneczna. Cena do
uzgodnienia. Tel. 511-370-610
Sprzedam Opel Vectra 2,5V6 rok
prod. 1998 stan idealny. Tanio.
Tel. 500 038 361
Uwaga okazyjnie tanio sprzedam
działkę rekreacyjną nad jez. Głębokie w miejscowości Głębokie
900m2 z chatą stojącą w środku.
Całość trwale ogrodzona, dojazd
bardzo dobry. W domu elektryczność, gaz z butli, kuchenka,
lodówka, tv, częściowo umeblowane. WC na terenie działki. Wiadomość o sprzedaży: tel. 602 131
553 lub 514 837 316
Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena
do uzgodnienia, tel. 697 154 093.
Sprzedam mieszkanie M-2, 35,4
m2, os. Niepodległości, piętro I/
IV, idealna lokalizacja, tel. 724
813 131.
Sprzedam 4 felgi aluminiowe
(sportowe) do volkswagena - golf,
passat. Stan dobry, opony letnie
gratis. Tel. 602 40 65 45.

mi. Oni są szczególnie narażeni na
problemy związane z grypą.
Zdaniem specjalistów wirus
„świńskiej grypy” nie jest bardziej
niebezpieczny od zwykłej. Jednak
zwykła grypa jest groźniejsza niż
zwykłe przeziębienie - u około 6
proc. chorych może mieć ciężki
przebieg. Szczególnie narażone
na powikłania grypy są dzieci

poniżej 24 miesiąca życia, dorośli
powyżej 65 lat oraz przewlekle
chorzy (astmatycy, osoby chorujące na cukrzycę czy serce).
Wirusem można się zarazić
nie tylko od kaszlących czy kichających, ale także dotykając
zakażonych powierzchni (klamki, przyciski w windzie, poręcz
w autobusie), gdzie wirus może
przetrwać wiele godzin. Zakażeniu zapobiega częste i dokładne
(przez 20 sekund) mycie rąk cie-

płą wodą z mydłem albo użycie
alkoholowego preparatu odkażającego w żelu. Nieumytymi
rękami nie należy dotykać twarzy, zwłaszcza nosa i ust, by nie
przenieść wirusa.
Szpital w Łęcznej wprowadził nadzwyczajne środki
ostrożności. Przebywających na
oddziałach pacjentów nie wolno
odwiedzać, a planowe zabiegi
przesuwane są na inne terminy.
BB

Zmarło troje pacjentów
W szpitalu w Łęcznej
zmarło już troje pacjentów u
których zdiagnozowano świńską grypę. Pacjenci z wirusem
H1N1 do szpitala trafiają od
kilku tygodni.
Pozostałych nosicieli wirusa
udało się wyleczyć farmakologicznie. W najgorszej sytuacji są osoby
starsze lub te z innymi powikłania-

na wielozadaniowe śmigłowce
powinien zostać unieważniony.
Być może przetarg w dotychczasowym kształcie unieważni samo MON. Aktualnie
w Ministerstwie Rozwoju toczą
się negocjacje offsetowe. Tymczasem z pisma, jakie wysłały
pod koniec stycznia Wojskowe
Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, które miały być partnerem
Airbusa, wynika podobno, że
producent śmigłowców chce się
wycofać z jednego z kluczowych zobowiązań offsetowych
- montażu i integracji systemów
pilotażowo-nawigacyjnych. Według WZL-1 spowodowałoby to,
że Airbus Helicopters nie spełni
wymagań, które przewidziano w
zaproszeniu do składania ofert.
„Rzeczpospolita” podała natomiast informację, że minister
Macierewicz podczas spotkania
z szefem francuskiego resortu
obrony powiedział, iż Polska kupi
tylko kilka śmigłowców Caracal.
Francuski rząd miał zgodzić się
na tę propozycję. Jednak firma

