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Rozpoczęły się zeznania 
w procesie pary, oskarżonej 
o makabryczne zabójstwo 
w Ciechankach. Jak dowo-
dzą oskarżyciele, Marta K.  
i jej kochanek zwabili w pu-
łapkę chłopaka dziewczyny, 
po czym skatowali go na 
śmierć. Pomimo braku zwłok 
36–latka, śledczy uznali, że 
zebrane dowody pozwalają 
im na skierowanie aktu oskar-
żenia przeciwko Marcie K.  
i Dariuszowi M. Sprawa tra-

fiła do Sądu Okręgowego  
w Lublinie. Oskarżeni nie 
przyznają się do winy.

Pierwsza rozprawa zosta-
ła odroczona z powodu nie-
dyspozycji Marty K. 19 marca 
sąd przychylił się natomiast do 
wniosku jej obrońcy, by oskar-
żona składała zeznania bez 
obecności Dariusza K. z po-
wodu jej rzekomego psychicz-
nego uzależnienia od drugiego 
oskarżonego o morderstwo. 

Balladyna spod 
Łęcznej - proces 

– Nie pomagałam w zabójstwie. Byłam tylko świad-
kiem, narzędziem. Nigdy nie planowałam zabójstwa Ma-
riusza i nie brałam pod uwagę, że Darek posunie się do 
morderstwa, że on zabije Mariusza – powiedziała w czasie 
drugiej rozprawy Marta K. współoskarżona o brutalne 
zabójstwo swojego partnera. 

Pojezierze: Zdecydowana większość dzisiejszych pro-
blemów powiatu łęczyńskiego ma swoje źródło w zadłużeniu 
samorządu. Zaczęło się od długów na budowę i wyposażenie 
szpitala. Szpital na siebie zarabia a dług powiatu jest sporo 
większy niż dołożono do tej ważnej placówki zdrowia? Jak to 
było z tym zadłużaniem powiatu?

Grzegorz Kuczyński: Szpital bez wątpienia był i jest bardzo 
potrzebną inwestycją. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. 
Jest powodem do dumy.  To, że nie obciąża on finansowo swoją 
działalnością starostwa, a wręcz potrafi zamknąć wynik na plusie 
to zasługa kadry kierowniczej z obecnym i poprzednim dyrekto-
rem na czele. W podobny sposób powinno być zarządzane całe 
starostwo, a nie było. Niestety zamiast na czas dostosowywać się 
do zmieniających przepisów, warunków ekonomicznych, powiat 

tkwił przez lata w marazmie. W mojej ocenie nikt nawet nie pró-
bował oszczędzać, reformować i działać na czas. Rozwiązywanie 
problemów zostawiano na później. Pieniądze z kredytów zamiast 
przeznaczać wyłącznie na inwestycję i rozwój były wydawane na 
pokrycie deficytu. Spirala długów szybko się nakręcała, a ryzyko 
bankructwa stawało realne.

Pojezierze: Władze tej kadencji też nie są bez winy…
GK: Należy przypomnieć jaka była sytuacja pod ko-

niec 2014 r.  i przejęcia po poprzednikach. Bilans otwarcia  
o którego sporządzenie prosiłem, wyjaśnia że było 
ok. 12 mln długów, 3 mln subwencji oświatowej, któ-
rej zwrot wisiał w powietrzu, kredyt z opóźnionym 
okresem spłaty. Spadek wpływów z podatków PIT  
i CIT oraz dramatyczny spadek wysokości subwencji oświa-
towej. Dla szkół co roku zaczęło brakować kilku mln zł po 
zmianach przepisów i spadku ilości uczniów.

Jeśli możemy więc mówić o winie lub jej braku, to za 
błąd uznaję odkładanie tematu oświaty. Powinien on zo-
stać omówiony kompleksowo na samym początku kadencji,  
a stanowisko wypracowane ze związkami zawodowymi, dyrek-
torami i nauczycielami, którzy teraz sami przyznają, że trzeba się 
tym zająć. 

Pojezierze: Wirtualne powiaty, czyli inter-
net pod strzechy – kiedyś sztandarowy projekt 
władz powiatowych, dzisiaj przysparza problemy  
i koszty, nie chwałę. 

Powiat to nasza 
mała ojczyzna18-kilometrowy odcinek 

drogo wojewódzkiej został 
oficjalnie przekazany kie-
rowcom w połowie marca. 
Zaczyna się od na rondzie 
przy stadionie w Łęcznej, a 
kończy w Biskupicach.

To też pierwsza droga, 
która wpisuje się w 2-3 letni 
program województwa lu-
belskiego związany ze 100-
leciem niepodległości.

Chcemy zostawić trwały 

Do Milejowa i Biskupic 
po równej drodze

ślad tych, którzy dzisiaj pracu-
ją w samorządach i pokazać, 
że stać nas na zaspokajanie 
tych najważniejszych potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców. 
Rozpoczynamy program, który 
będzie polegał na wybudowa-
niu 100 kilometrów dróg w 
każdym powiecie dla uczcze-
nia 100-lecia niepodległo-
ści - powiedział marszałek 
woj. lubelskiego Sławomir  
Sosnowski.

Wyremontowana trasa ma 
wymagane standardy drogi 
wojewódzkiej. Siedmiome-
trową szerokość i inne udo-
godnienia. Wartość inwestycji, 
łącznie z wykupem gruntów 
to koszt 113 mln złotych. W 
prace włączyły się lokalne 
samorządy. Droga 829 to ob-
ciążona trasa, którą poruszają 
się m.in. kierowcy do szpitala 
w Łęcznej, a także na nieodle-
głe lotnisko.

W większości na tra-
sie jest ścieżka rowerowa i 
przydatne zatoki autobusowe 
- mówi  Andrzej Gwozda 

dyrektor Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich.

Łatwiej i bezpiecznie do 
szpitala będzie dojechać na-
szym pacjentom – dodaje 
Krzysztof Bojarski dyrektor 
szpitala w Łęcznej.

Na odcinku w Łęcznej uli-
ca Krasnystawska (jest częścią 
drogi wojewódzkiej) jest oświe-
tlona, ma chodniki i ścieżkę 
rowerową, a także dodatkowy 
pas zjazdowy do szpitala i punkt 
do ważenia samochodów cięża-
rowych dla Inspekcji Transportu 
Drogowego.

GK
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KRONIKA ZDARZEŃ

Pasażerowie żyją, auto skasowane
W sobotę wieczorem, 24 marca auto osobowe uderzyło w słup 

latarni i zapaliło się. Dwie osoby mocno ucierpiały w wypadku i 
musiano je przetransportować do szpitala.

Do wypadku doszło około godziny 19, na ul. Związkowej w Lu-
blinie. W rejonie skrzyżowania z ul. Ceramiczną samochód osobowy 
wpadł na słup latarni. Na łuku jezdni kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem, w wyniku czego samochód zjechał na drugą stronę drogi, 
obrócił się i z dużym pędem uderzył tyłem w słup latarni.

Na miejscu interweniowała straż pożarna, zespoły ratownictwa 
medycznego oraz policja. Przez pewien czas ulica była całkowicie 
zablokowana dla ruchu. 

Jak wstępnie ustalono, kierujący audi mężczyzna jechał w 
kierunku al. Spółdzielczości Pracy i rozwinął zbyt dużą prędkość. 
Po zderzeniu z latarnią samochód po chwili stanął w płomieniach. 
Audi jechały  dwie osoby. Pasażer wyszedł z pojazdu o własnych 
siłach. Kierowcę auta musieli wydobyć świadkowie zdarzenia, sam 
nie był w stanie tego zrobić. Obaj mężczyźni zostali przetranspor-
towani do szpitala.
„Słaba płeć” sprawcą rozboju

Był wieczór, gdy do marketu przy ul. Zana w Lublinie weszła mło-
da kobieta. Rozejrzała się po sklepie, a kiedy upewniła się, że nie ma 
innych klientów wyszła na zewnątrz. Chwilę później do środka weszła 
zamaskowana kominiarką napastniczka. Wyjęła przedmiot imitujący 
broń palną i zażądała wydania pieniędzy. Pracownica przekazała go-
tówkę, która znajdowała się w kasie. Sprawczyni  wybiegła ze sklepu.

Poinformowani o napadzie policjanci rozpoczęli poszukiwania, do 
działań zaangażowano  patrole, a także przewodnika z psem tropiącym. 
Policjanci ustalili rysopis kobiet z monitoringu. Dzięki temu 20 marca 
przy ul. Skłodowskiej zatrzymali dwie kobiety odpowiadające rysopi-
som. To 23-letnia mieszkanka naszego województwa i 26-latka z woj. 
zachodniopomorskiego. Podczas przeszukania pokoju, w którym ko-
biety mieszkały odnaleziono kominiarkę, część zrabowanych pieniędzy 
oraz atrapę broni. W trakcie czynności policjanci ustalili, że kilkanaście 
minut przed tym rozbojem, kobiety usiłowały w podobny sposób doko-
nać napadu na sklep przy ul. Szafirowej. 

Specjalista od damskich torebek
15 marca policjanci zatrzymali 21-latka z gm. Konopnica. Usta-

lili, że młody mężczyzna na przełomie dwóch ostatnich miesięcy do-
konał łącznie siedmiu kradzieży i trzech rozbojów. Za każdym razem 
jego łupem padały damskie torebki, a z nimi dokumenty, pieniądze, 
karty bankomatowe i klucze do mieszkań. 

Sprawca podbiegał do idących, wyrywał im torebki i uciekał. Te, 
które nie pozwoliły na utratę swoje własności były przez niego popy-
chane i szarpane. Wartość strat została oszacowana przez pokrzywdzo-
ne kobiety na prawie 3500 zł. 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Jak 
ustalili policjanci, mimo młodego wieku sprawca wchodził już wcze-
śniej konflikt z prawem. Był karany za kradzież i zniszczenie mienia. 
Teraz grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
Zabił 1,5 miesiąca po opuszczeniu więzienia

Artur S., podejrzany o zabójstwo 24-latki trzy najbliższe mie-
siące spędzi za kratkami. Artur S., wynajmował mieszkanie przy 
ul. 1 Maja w Lublinie. 47-latek mieszkał tam razem z ofiarą, byli  
w związku. Według ustaleń śledczych Artur S. miał udusić 24-letnią 
Angelikę K. w nocy z 27 na 28 stycznia. Morderca najpierw dusił ko-
bietę rękami, potem kablem od żelazka. Następnie ciało ukrył w wer-

Kolizja dwóch mitsubishi
Dwa samochody osobowe, oba marki Mitsubishi, zderzyły się 

16 marca przed godziną 12 na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż 
obwodnicy w Dysie koło Lublina. Jak wstępnie ustaliła policja, 
mężczyzna kierujący Mitsubishi Galant wyjeżdżał z ul. Kwiatowej 
i wymusił pierwszeństwo przejazdu na jadącym drogą serwisową 
lancerem. W zderzeniu nikt nie odniósł obrażeń ciała. Badanie al-
komatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi.

To byli przebierańcy
Czujny pracownik banku uchronił 79-letnią kobietę przed stra-

tą oszczędności. Starsza pani padła ofiarą „przebierańców” czyli 
oszustów działających metodą na tzw. „policjanta”.

20 marca jeden z pracowników banku w Świdniku zaalarmował 
policję, że w placówce znajduje się starsza kobieta, która chce wy-
płacić dużą sumę pieniędzy. Kobieta tłumaczyła, że pieniądze chce 
przeznaczyć na remont mieszkania, jednak pracownik drążąc temat 
dowiedział się, że otrzymała telefon od osoby podającej się za poli-
cjanta CBŚ i wykonuje jego polecenia wypłaty pieniędzy, a następ-
nie przekazania ich w umówionym miejscu.

Pod nadzorem prawdziwych policjantów ze Świdnika współ-
pracujących z kryminalnymi z KWP w Lublinie kobieta wykonała 
polecenia oszustów i pozostawiła reklamówkę z imitacją gotówki w 
umówionym miejscu w Lublinie. Po pakunek przyszli dwaj miesz-
kańcy Lublina w wieku 19 i 16-lat, którzy zostali zatrzymani podczas 
próby jego zabrania. Nieletni trafił do Policyjnej Izby Dziecka, nato-
miast 19-latek do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli już zarzuty. Te-
raz o dalszym losie 16-latka zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich. 
Starszemu grozi nawet do 8 lat pobawienia wolności.
Uprawiał marihuanę na własny użytek

Świdniccy kryminalni namierzyli 16 marca kolejnego posiadacza 
środków odurzających. W trakcie przeszukania mieszkania mieszkań-
ca Świdnika policjanci potwierdzili swoje podejrzenia znajdując po-
nad 177 gramów suszu roślinnego, który po wstępnym zbadaniu oka-
zał się marihuaną. 49-latek twierdził, że środki odurzające pochodzą  
z jego własnej „uprawy”. Mężczyzna został zatrzymany i zastosowano 
wobec niego dozór policyjny.
Stracili prawa jazdy na 3 miesiące

13 marca w godzinach popołudniowych w Biskupicach, poli-
cjanci ze świdnickiej drogówki zatrzymali uprawnienia do kiero-
wania dwóm kierowcom, którzy na obszarze zabudowanym prze-
kroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Jako pierwszy na policyjny radar wpadł 44-latek z gm. Trawni-
ki, kierujący mazdą. Jechał z prędkością 115 km/h przy ogranicze-
niu do 50 km/h. Kilkadziesiąt minut później w tym samym miejscu 
zatrzymany został kierowca mercedesa, 32-letni mieszkaniec gm. 
Trawniki, który jechał 106 km/h. Obu kierowcom funkcjonariusze 
zatrzymali prawa jazdy, ukarali mandatami oraz 10 pkt karnymi.

Dwie śmiertelne ofiary zatrucia czadem
Zatrucie tlenkiem węgla było prawdopodobnie przyczyną śmierci 

dwóch osób. Zwłoki 64-letniego mężczyzny i jego 47-letniej siostry 
znalezione zostały wczoraj wieczorem przez znajomych, którzy zanie-
pokojeni brakiem kontaktu z rodzeństwem od kilkudziesięciu godzin, 
dostali się do wnętrza mieszkania po wybiciu szyby w oknie. 

W czwartek, 8 marca po godzinie 20 dyżurny świdnickiej policji 
powiadomiony został przez jednego z mieszkańców m. Dominów w 
gm. Mełgiew o odnalezieniu zwłok dwójki jego znajomych. W toku 
przeprowadzonych na miejscu czynności policjanci ustalili, iż naj-
prawdopodobniej zatrucie tlenkiem węgla było przyczyną zgonu 64-
letniego mieszkańca posesji oraz jego 47-letniej siostry. Dom ogrze-
wany był piecem kaflowym. Zwłoki obydwu osób zostały zabezpie-
czone w celu przeprowadzenia sekcji. Trwa postępowanie mające na 
celu wyjaśnić szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia.
Jechał bez prawa jazdy, potrącił rowerzystę

5 marca, na jadącego rowerem 32-latka, na ul. Klonowej  
w Świdniku najechał z tyłu samochód, który nie zatrzymał się  
i odjechał z miejsca zdarzenia. Na miejscu policjanci zastali poszko-
dowanego, który na skutek uderzenia z tyłu przez samochód spadł 
z roweru i doznał obrażeń ciała. Mężczyzna został odwieziony do 
szpitala, a po zbadaniu jego trzeźwości okazało się, iż miał ponad 
półtora promila alkoholu w organizmie. 

Policjanci ustalili dane samochodu biorącego udział w zdarzeniu 
i kierowcy. Po kontakcie z jego rodziną, sam zgłosił się po godzinie. 
To 20-latek ze Świdnika, od którego pomimo wstępnie stwierdzonego 
stanu trzeźwości pobrano krew do dalszych badań. Okazało się dodat-
kowo, iż kierował on samochodem pomimo zatrzymania mu prawa 
jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudo-
wanym.                                                                     opr. R. Nowosadzki

Nastolatek porażony prądem
Do groźnego zdarzenia doszło 12 marca w Łęcznej. 15-latek 

został porażony prądem. Cała sytuacja miała miejsce po godzinie 16, 
na klatce schodowej w jednym z bloków mieszkalnych. Prowadzony 
jest tam remont klatek schodowych obejmujący m. in. wymianę in-
stalacji elektrycznej. W związku z tym - ze ścian wystają przewody 
elektryczne. Nastolatek wracając do domu chciał wcisnąć przycisk 
dzwonka do drzwi. Przycisk ten był wymontowany ze ściany i wisiał 
na przewodach. W momencie złapania za dzwonek młodego chłopa-
ka poraził prąd. Według relacji świadków trwało to kilka sekund.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które prze-
wiozło poszkodowanego do szpitala. Chłopak pozostał na obserwacji. 
Policjanci wyjaśniają czy remont klatki schodowej prowadzony był 
zgodnie z przepisami, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu lo-
katorów. Zgodnie z kodeksem karnym, kto naraża człowieka na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Czad znów zaatakował

Na ulicy Partyzanckiej w Łęcznej doszło 9 marca około godziny 
9 do groźnego wypadku z powodu zatrucia czadem. W mieszkaniu na 
Starym Mieście w Łęcznej, cała rodzina zaczęła się źle czuć. Tlenek 
węgla uwalniał się prawdopodobnie z piecyka gazowego. Do szpitala 
trafiło 14 miesięczne dziecko, 22 i 44-letnia kobieta oraz 50-latek.
Nie dała się oszukać

6 marca do 55-letniej mieszkanki Łęcznej, na telefon stacjonarny 
zdzwonił mężczyzna podszywający się pod policjanta. Mężczyzna po-
wiedział swojej rozmówczyni, iż w banku w którym kobieta posiada 
konto pracuje nieuczciwa kasjerka, która chce wyłudzić wysoką po-
życzkę na jej dowód osobisty. Nieznajomy kazał zadzwonić kobiecie 
na numer 997 twierdząc, że się rozłączy. Zgodnie z instrukcją miesz-
kanka Łęcznej wykonała telefon na numer alarmowy. Oszuści jednak 
nie rozłączyli się. Kobieta usłyszała w słuchawce, iż rozmawia z dy-
żurnym policji. Osoba podszywająca się pod dyżurnego potwierdziła 
tożsamość funkcjonariusza dzwoniącego wcześniej. 

Po zakończeniu rozmowy i odłożeniu słuchawki ponownie za-
dzwonił telefon, a w słuchawce odezwał się męski głos. Telefonujący 
pytał czy kobieta potwierdziła już jego tożsamość i ile ma oszczędno-
ści na koncie. Mężczyzna poinformował, że mieszkanie jest obserwo-
wane i w godzinach wieczornych ktoś zgłosi się do kobiety.

Czujna mieszkanka Łęcznej zgłosiła się jednak do tutejszej jed-
nostki w celu potwierdzenia całej sytuacji. Wtedy wyszło na jaw, że 
próbowano ją oszukać. Teraz policjanci z Łęcznej zajmują się ściga-
niem oszusta.
Biesiadowali w Krasnem, potem wsiedli do aut

3 marca w Rogóźnie samochód wpadł do rowu. Patrol znalazł 
opuszczony pojazd marki Honda Civic. Policjanci ustalili, że kierowca 
przebywał na jednej z działek w m. Krasne. Jak się okazało pod wskaza-
nym adresem od piątku trwała libacja alkoholowa, w której brało udział 
trzech mieszkańców Lublina. Dwóch mężczyzn w sobotnie popołudnie 
wyszło z domku i postanowiło udać się do Lublina. Pijany kierowca wy-
padł z drogi i wylądował w rowie. W godzinach wieczornych policjan-
ci na terenie gm. Ludwin zatrzymali 31-letniego mieszkańca Lublina, 
który w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Świadek zdarzenia 
rozpoznał zatrzymanego mężczyznę jako kierującego pojazdem.

Następnego dnia w godzinach wieczornych wpadł trzeci uczest-
nik libacji. W miejscowości Stoczek kierujący pojazdem marki Skoda 
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi na pobocze, a następ-
nie na pole, z którego nie mógł wyjechać. Świadek zdarzenia wyczuł 
woń alkoholu od kierującego. 29-letni mieszkaniec Lublina został 
poddany badaniu. Jak się okazało w organizmie miał prawie 3 promile 
alkoholu. Kierujący posiadał również zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Teraz obaj odpowiedzą przed sądem.
Staranował ogrodzenie cmentarza i uciekł

3 marca w Cycowie został uszkodzony cmentarz. Nieostrożny kie-
rowca przejechał przez ogrodzenie i zatrzymał się na jednym z nagrob-
ków uszkadzając go. Kierujący nie powiadomił nikogo o zdarzeniu  
i odjechał. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że nieznany pojazd 
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i z im-
petem wjechał na teren cmentarza. Kierowca tego samochodu przeciął 
skrzyżowanie, zniszczył ogrodzenie cmentarza i zatrzymał się na jed-
nym z nagrobków uszkadzając go. Kierujący bez poinformowania służb  
o zdarzeniu odjechał.Osoby, które mają wiedzę o zdarzeniu proszone są 
o kontakt z policją pod numerem telefonu (81) 752-72-10.
Kurier zderzył się z kurierem

Kierowca kurierskiego busa jechał za szybko i 2 marca na drodze 
do Nowego Radzica, gm. Spiczyn doprowadził do zderzenia z innym 
busem, również kierowanym przez kuriera. Choć zdarzenie wyglądało 
dość groźnie, na szczęście jego uczestnikom nie stało się nic poważ-
nego. doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem marki 
Iveco, 28-letni mieszkaniec gminy Wołomin uderzył w bok prawi-
dłowo jadącego pojazdu marki Ford Transit kierowanego przez 20-
letniego obywatela Ukrainy. Jak wstępnie ustalili policjanci przyczyną 
zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących 
na drodze i utrata panowania nad pojazdem. Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwy. Za swoją nieostrożność 28-letni kierowca został ukarany 
przez policjantów drogówki mandatem karnym.

Napadł na bank, został złapany
Kryminalni zatrzymali 37-latka związanego z napadem 

na placówkę bankową, do którego doszło w połowie marca. 
Zamaskowany mężczyzna wtargnął do banku i grożąc pracownicy 
przedmiotem przypominającym broń zabrał gotówkę. 37-latek 
zatrzymany został w Warszawie, w jednym z hoteli. 

Do napadu doszło 14 marca br. Tuż po godz. 16.00 do 
jednej z placówek bankowych w centrum Lublina wtargnął 
mężczyzna. Napastnik z kapturem na głowie i zasłoniętą twarzą 
podszedł do jednej z pracownic, wskoczył na ladę i przedmiotem 
przypominającym broń zastraszył kobietę żądając wydania 
gotówki. Kobieta w obawie o swoje życie i zdrowie wydała 
pieniądze. Mężczyzna z łupem w ręku zbiegł. Na szczęście nikomu 
z pracowników nic się nie stało.

Sprawą ustalenia napastnika zajęli się kryminalni z KMP 
w Lublinie. Czynności pozwoliły policjantom na wytypowanie 
mężczyzny, który mógł mieć związek z tym przestępstwem. 
Policjanci dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Komendy 
Stołecznej Policji namierzyli go w Warszawie. 37-latek po 
dokonanym przestępstwie ukrył się w jednym z hoteli, gdzie 
wynajął pokój. W trakcie przeszukania zajmowanego przez niego 
apartamentu, kryminalni znaleźli ukrytą w łazience broń. Schowana 
była w skrytce za wodomierzami.

Lublinianin został przewieziony do Lublina i osadzony w 
policyjnym areszcie komendy miejskiej policji. Sąd aresztował 
podejrzanego na okres 3 miesięcy. 

salce. Sam przeniósł się mieszkać do kuchni.
Mężczyzna nie potrafił powiedzieć, dlaczego zabił. Mówił, że ko-

bieta była agresywna. Po jakimś czasie wyprowadził się z mieszkania, 
bo – dokuczał mu odór zwłok. Żelazko oddał na złom, a telefon komór-
kowy dziewczyny wyrzucił do Bystrzycy.

Artur S. poznał 24-letnią Angelikę K. przypadkowo w jednym z barów 
w Lublinie. Oskarżony wynajmował mieszkanie przy ul. 1 Maja. Kobieta 
wprowadziła się do niego. Byli parą. 
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Szkoła i przedszkole 
w Ciechankach Łęczyń-
skich ma być zlikwidowa-
na. Mieszkańcy protestują, 
napisali w tej sprawie list, 
który podpisało 50 osób.

Rodzice dzieci z oddziału 
przedszkolnego w Ciechan-
kach Łęczyńskich napisali, 
że stanowczo nie zgadzają się  
z zamiarem likwidacji pla-
cówki. Nie przychylają się też 
do propozycji umieszczenia 
swoich dzieci w Przedszkolu 
Nr 2. Chcą, by nadal uczęsz-
czały do oddziału przedszkol-
nego w Ciechankach. 

Podczas sesji rady miej-
skiej 27 lutego 2018 sprawę 
przedszkola wywołał radny 

Koniec szkoły w Ciechankach
Krzysztof Matczuk, prosząc 
burmistrza o wyjaśnienia.  
W odpowiedzi burmistrz  
T. Kosiarski stwierdził, że 
placówkę prowadzi stowa-
rzyszenie i decyzję podejmują 
władze stowarzyszenia. 

Tymczasem Stowarzy-
szenie Edukacyjne „Żak”, 
uważa, że nie 
jest w stanie 
p r o w a d z i ć 
dłużej szkoły, 
gdzie uczęsz-
cza ośmioro 
uczniów i dlate-
go postanowiło 
o likwidacji 
placówki. Ze 
swojej strony 

burmistrz Kosiarski zapew-
nił, że dzieci z Ciechanek 
mają miejsce i możliwość 
dowozu do Przedszkola nr 2 
w Łęcznej. Urząd ponowne-
go przejęcia szkoły od sto-
warzyszenia najwidoczniej 
nie planuje. 

(rk) 

Jeden z naszych czytel-
ników przesłał nam zdjęcia 
podobno utwardzonej ulicy 
Kasztelańskiej w Łęcznej. 

Tymczasem jej stan jakby 
dopasował się do czasów, kie-
dy w Rzeczpospolitej rządzili 
jeszcze kasztelanowie.

Jak widać na zdjęciach po-
dobno utwardzona droga wraz 
z wiosennymi temperaturami 
zamieniła się w grzęzawisko, 
na którym śmiało można by 
organizować zapasy w błocie. 

Tymczasem ulicą Kasztelań-
ską, jak by nie było leżącą w 
centrum Łęcznej, muszą co-
dziennie chodzić dzieci do 

szkół a dorośli do pracy. To 
nie jest dobra wizytówka 
miasta Łęczna.

- Urzędnik mówi ze to 
masa bitumiczna. Niestety to 
glina z kamieniami. Jak może-
cie to udostępnijcie, to może w 

końcu miasto zacznie coś robić – 
napisał nasz czytelnik. 

„2 razy widziałam na tej 
drodze samochód z Urzędu 
Miasta. Przyjechali, zobaczyli 
ALE- ALE jak były mrozy po – 
15 i droga zamarznięta.” – taki 
komentarz też można przeczy-
tać na jednym z łęczyńskich 
forów.                              (rn)

Droga, jak średniowieczny gościniec

GK: Projekt wystartował 
o kilka lat za późno. Rynek już 
się nasycił, operatorzy komór-
kowi oraz lokalni przedsię-
biorcy podnieśli jakość usług 
i spółce Wirtualne Powiaty 
trudno konkurować o klienta. 
Obawiam się, że część gmin 
wyjdzie ze współfinansowania 
projektu WPIII jak tylko sta-
nie się to możliwe, czyli gdy 
minie trwałość dofinansowa-
nego z UE projektu. Samorzą-
dy nie chcą co roku dokładać 
do spółki, która być może ni-
gdy sama nie będzie się w sta-
nie finansować i utrzymywać. 
Chociaż od samego początku, 
obserwując co dzieje, krytycz-
nie podchodziłem do projektu, 
staram się wierzyć, że jednak 
uda się go jeszcze uratować. 

Pojezierze: Co będzie 
teraz? Jest pat w sprawie 
reorganizacji sieci szkół. Ich 
połączenia a nie likwidacji – 
jak twierdzą nierzetelni i ten-
dencyjni komentatorzy. Dług 
jednak też jest. Co zrobicie?

GK: Co robić kiedy jeden 
państwowy organ – Regionalna 
Izba Obrachunkowa, nakazuje 
łączyć lub likwidować szkoły. 
Bo nie ma wystarczającej ilo-
ści uczniów do ich utrzymywa-
nia, nie ma też w budżecie sta-
rostwa dodatkowych pieniędzy 
na ich godne finansowanie, a 
pieniądze na utrzymanie szkół 
kończą się tuż po wakacjach? 
Drugi zaś organ – Kuratorium 
Oświaty w Lublinie zakazuje 
nie tylko likwidacji, ale i połą-
czenia szkół. Nonsens!

Radni tej kadencji mieli 
ikrę i w przeciwieństwie do po-
przedników usiedli do trudnego 
i niepopularnego tematu oświa-
ty. Nikt nie chciał zamykać żad-
nej szkoły! Nauka miała być w 
tych samych budynkach, tych 
samych klasach i prowadzona 
z tymi samymi nauczycielami. 
Zmiany widoczne byłyby głów-
nie w mniejszej ilości dublują-
cych się etatów. Jednak reformy 
nie będzie, bo kuratorium nie 
wyraziło na to zgody.

Pojezierze: Co dalej?
GK: Decyzja pani kura-

tor kończy temat. Pojawią się 
bardzo duże problemy. Nie 

oszukujmy się, ilość młodzie-
ży w naszych szkołach będzie 
spadała bo jest niż demogra-
ficzny. Dlatego finansowanie 
oświaty nie może iść wyłącz-
nie za liczą uczniów. Nalicza-
nie subwencji powinno zostać 
oparte na zmienionych algo-
rytmach, tak aby gwaranto-
wać optymalną realizację za-
dań oświatowych i pozwalało 
na utrzymywanie sieci szkół. 
Zaapelowaliśmy do posłów  
z Lubelszczyzny, kurato-
ra, wojewody, którzy mają 
wpływ na tworzone prawo, 
o zmianę przepisów. W tym 
zakresie przydałaby się praw-
dziwa dobra zmiana.

Pojezierze: Rok temu  
radni zdecydowali, że to Pan 
zastąpi jednego z rezygnu-
jących członków zarządu. 

GK: Wejście do zarządu 
to nie była prosta decyzja, 
wiedziałem, w jakich oko-
licznościach wchodzę w tę 
rolę i ile wyzwań mnie cze-
ka. Z góry było jasne, że to 
nie będzie sielanka, a szuka-
nie oszczędności, zaciskanie 
pasa, podejmowanie niepo-
pularnych społecznie uchwał. 

Jedną  z pierwszych  
i symbolicznych decyzji była 
ta o zmniejszeniu diet radnych. 
Zaciskanie pasa zaczęliśmy 
od siebie. Średnio każdy z 16 
radnych stracił miesięcznie po 
250 zł na rękę, a pensja starosty 
z pochodnymi zmalała o oko-
ło 1000 zł. Zmieniły się także 
zasady usprawiedliwiania nie-
obecności co poprawiło fre-
kwencję na Sesjach Rady Po-
wiatu. Wcześniej radny mógł 
i cały rok nie przychodzić na 
sesje i otrzymywać dietę za 12 
pełnych miesięcy! 

W międzyczasie spadło 
zatrudnienie w starostwie 
oraz innych jednostkach, 

ograniczono wydatki do mi-
nimum, oszczędzając w ten 
sposób setki tysięcy złotych. 
Zmniejszono dodatki do 
pensji nauczycieli. Przegło-
sowano oszczędnościowy 
budżet na rok 2018. Później 
udało się pozyskać 3,33 mi-
liona złotych ze sprzedaży 
majątku powiatu i jeszcze 
wygrać przed sądem admi-
nistracyjnym 1,5 miliona 
złotych, które mieliśmy jako 
powiat oddać do budżetu 
państwa.

Rok w zarządzie uważam 
za udany, ale podkreślam, że 
była to zasługa wszystkich 
radnych, bo i zarząd i rada po-
wiatu to organy kolegialne.

Na koniec jak z punktu 
widzenia członka zarządu 
wyglądała ta cała akcja – 
komisarz do powiatu? 

To polityka i tylko po-
lityka. Powiat jest w trudnej 
sytuacji, ale ciągle podejmuje 
działania aby sytuację popra-
wić. Zmianę w dobrą stronę 
zmianę dostrzegł organ kon-
trolny wydając chociażby po-
zytywną opinię o budżecie na 
2018 rok. 

Nie było wymienianych 
w przepisach przesłanek do 
wprowadzenia zarządu komi-
sarycznego i takiego zarządu 
nie będzie. Do zagrywki poli-
tycznej przyłączyli się lokalni 
krzykacze wyznający zasadę 
- im gorzej tym lepiej. Teraz 
przez gardło ciężko im prze-
chodzi słowo przepraszam.

Uważam, że wspólnie, 
bez podziałów, musimy dbać 
o dalsze istnienie i funkcjo-
nowanie silnego powiatu łę-
czyńskiego. To nasza mała 
ojczyzna, a jej obrona to nasz 
obowiązek!

Rozmawiał:
Ryszard Nowosadzki

Powiat to nasza mała ojczyzna
dok. ze str. 1

Przed zgromadzoną pu-
blicznością zaprezentowali 
swoje umiejętności młodsi i 
starsi wykonawcy - ucznio-
wie SP nr 4. Widzowie mogli 
usłyszeć zarówno popisy 
wokalne jak i instrumentalne, 
pokaz tańca jak również skecz 
kabaretowy.

VII Koncert Młodych 
Talentów - Łęczna 2018

W czwartek, 22 marca w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Łęcznej odbył się kolejny - VII Koncert Młodych Talentów 
- Łęczna 2018 przygotowany pod hasłem „Dawid i Przy-
jaciele”. Mowa o Dawidzie Macioszku, utalentowanemu 
multiinstrumentaliście, kończącemu wkrótce szkołę.

Wśród wykonawców 
znaleźli się:

Karolina Adamczyk• 
Nikodem Bednarski• 
Julia Chapuła• 
Dominika Cygan vel Wada• 
Mateusz Czupryn• 
Michał Grabiec• 
Piotr Grzegorczyk• 

Patryk Jakubczak• 
Dawid Macioszek• 
Kamil Matejczuk• 
Szymon Orzeł• 
Filip Pastuszak• 
Julia Pieniak• 
Brajan Sarachin• 
Wiktoria Stadnicka• 
Wiktoria Wadas• 
Pola Walatek• 
Antonina Wójcik• 

Całość została przygoto-
wana przez Bożenę Kozyrę, 
Martę Niedobylską i Wioletę 
Wójtowicz, a dekoracje przy-
gotowała Anna Bednarska.

Fotogalerię i film z wyda-
rzenia można obejrzeć na stronie 
www.e-pojezierze.pl             tp
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Międzynarodowy Dzień 
Kobiet od lat jest okazją 
do wyrażenia wdzięczności 
wszystkim paniom. 

Z tej okazji serdeczne ży-
czenia mieszkankom naszej 
gminy złożył Wiesław Piku-
ła, wójt gminy Cyców. Panie 

Dzień Kobiet w gminie Cyców
zaproszone na zorganizowaną 
w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej uroczystość, otrzy-
mały symboliczne kwiaty. 

Obchody święta  umili-
ła Grupa Fest, która zabrała 
uczestniczki na Kabaretową 
Biesiadę Śląską.

W niedzielę 11 marca 
2018 r. w gminie Cyców ob-
chodzono Dzień Sołtysa. 

Z tej okazji odbyła się 
uroczysta sesja sołtysów 
zorganizowana w Gminnym 
Domu Kultury w Cycowie. 

Dzień Sołtysa w Cycowie
Podczas spotkania wręczono 
sołtysom dyplomy z podzię-
kowaniami za pracę społecz-

ną na rzecz wsi ich. Uroczy-
stości uświetniły występy 
artystów działających przy 
GDK.

Od pierwszych dni 
stycznia w Cycowie działało 
sztuczne lodowisko. 

W godzinach przedpo-
łudniowych na lodowisku 
odbywały się zajęcia wycho-
wania fizycznego. Od godzi-

ny 14.30 do 20.00, obiekt 
był udostępniony wszystkim 
chętnym. Niedzielne przed-
południa rezerwowali ho-
keiści. Opiekę nad „Białym 
Orlikiem” sprawowali ani-
matorzy. 

Koniec sezonu zimowego 

Organizatorami była 
Szkoła Tańca „Góreccy” we 
Włocławku, Powietrzyńskie 
Studio Tańca Toruń, Wło-
cławski Klub 
Tańca Sportowe-
go oraz Gminny 
Ośrodek Spor-
tów i Rekre-
acji Choceń.  
W turnieju wzię-
ły udział ama-
torskie zespoły 
tańca nowocze-
snego z całej Polski. 

Dziewczyny stanęły na 
jednym parkiecie, ramię w 
ramię, z formacjami tańca 

między innymi z Warszawy, 
Torunia czy Bydgoszczy. W 
finale zajęły zaszczytne IV 
miejsce w kategorii hip-hop! 

Warto dodać, że uplasowały 
się na miejscu zaraz za słyn-
ną Szkołą Tańca Augustina 
Egurrolii.

Sukces MOVERS UNION
W dniu 3 marca 2018 r. Grupa Taneczna MOVERS 

UNION trenująca na co dzień w Gminnym Domu Kultu-
ry w Cycowie pod okiem instruktora Konrada Wolskie-
go, wzięła udział w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Nowoczesnego w Choceniu.

Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A. wyproduko-
wała 150-milionową tonę 
węgla handlowego. Pierw-
szą tonę węgla ze ściany 
wydobyto w Bogdance  
w listopadzie 1982 roku.

- W ciągu ponad 35 lat 
wyprodukowaliśmy łącznie już 
150 mln ton węgla handlowe-
go. Ta okrągła liczba poka-
zuje skalę działalności firmy  
i jej znaczenie rynkowe. Należy 
przy tym pamiętać, że wydoby-
cie węgla surowego było w tym 
czasie odpowiednio wyższe 

- powiedział Sławomir Karli-
kowski, zastępca prezesa za-

rządu ds. produkcji, kierownik 
Ruchu Zakładu Górniczego.

To kolejny symbolicz-
ny wynik 
lubelskiej 
k o p a l n i . 
Niedawno 
spółka in-
formowała 
o tym, że 
w Stefano-
wie – na 
jednym z 
trzech pól 
wydobyw-
czych Bogdanki – wyjechał 

szybem 2.1- milio-
nowy skip urobku. 
Skip to skrzynia 
służąca do pionowe-
go transportu węgla 
surowego zdolna 
pomieścić jednora-
zowo 40 ton urobku, 
czyli węgla przed 

procesami oczyszczania  
w zakładach przeróbczych.

150 mln ton węgla z Bogdanki

Artur Wasil w 2002 roku 
ukończył studia na Wydziale 
Górniczym Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie  
i w tym samym roku rozpoczął 
pracę zawodową Bogdance. 
Przeszedł w spółce szczeble 

Bogdanka ma prezesa

Osiągnięte w 2017 r. wy-
niki finansowe Spółka ocenia 
jako dobre. Spółka niezmien-
nie wyróżnia się na tle branży 
solidnymi  wynikami, dzię-
ki ciągłej kontroli kosztów  
i optymalizacji nakładów in-
westycyjnych. 

W IV kwartale Spółka 
wydobyła ponad 2,3 mln ton 
surowca. Sprzedaż wynio-
sła natomiast 2,5 mln ton.  
W całym 2017 roku Bogdan-
ka utrzymała wysoki, 25,3 
proc. udział w sprzedaży wę-
gla do energetyki zawodowej, 
utrzymując swoją silną pozy-
cję rynkową. Spółka wydoby-
ła w zeszłym roku 9,1 mln ton 
surowca wobec 9,0 mln ton 
rok wcześniej. Średni roczny 
uzysk w 2017 roku wyniósł 
64,7 proc. i był wyższy niż w 
2016 r. (62,8 proc.).

- Oceniamy, że 2017 rok 
był dobry pod względem wy-
ników. W osiągnięciu powyż-
szych rezultatów pomagała 
nam kontrola kosztów i opty-
malizacja nakładów inwesty-
cyjnych. Ze względu na to, że 
opieramy naszą działalność 
na umowach długofalowych, 
sprzedawaliśmy węgiel po 
cenach zbliżonych rok do 
roku, mimo że na rynku spot 
widoczne były wzrosły. Za-

kładamy, że w 2018 roku 
ceny sprzedawanego przez 
nas węgla wzrosną o kilka 
procent – powiedział Sławo-
mir Karlikowski, zastępca 
prezesa zarządu, kierownik 
Ruchu Zakładu Górniczego 
LW Bogdanka SA. - Zreali-
zowaliśmy założony na 2017 
rok plan produkcji. W 2018 
roku przewidujemy wydoby-
cie na poziomie ok. 9,0 mln 
ton – dodał.

Nakłady inwestycyjne 
w Grupie Kapitałowej LW 
Bogdanka wyniosły w 2017 
roku 373,4 mln zł. - W 2018 
roku zakładamy CAPEX na 
wyższym poziomie, 496 mln 
zł. Najwięcej, bo ponad 291 
mln zł, pochłonie budowa 
nowych wyrobisk i moderni-
zacja istniejących. Blisko 143 
mln zł zamierzamy wydać na 
utrzymanie parku maszyno-
wego. Planujemy też mniejsze 
wydatki w innych obszarach, 
w tym na teleinformatykę, czy 
pozyskanie nowych koncesji – 
poinformował Sławomir Kar-
likowski.

Bogdanka w sprawoz-
daniu za 2017 rok odwróciła 
odpis z tytułu utraty wartości 
aktywów trwałych utworzo-
ny w 2015 roku. Jego wartość 
wynosiła 624,8 mln zł brutto. 

Spółka zdecydowała się na 
ten krok, obserwując wzrost 
cen węgla, zmniejszenie po-
daży surowca ze strony kra-
jowych producentów, a także 
przyjmując założenie średniej 
produkcji na poziomie ok. 9,2 
mln ton w latach 2016-2025. 

W 2017 roku opubliko-
wana została Strategia LW 
Bogdanka Obszar Wydo-
bycie Grupy Enea do roku 
2025, z perspektywą do roku 
2030. Zakłada ona średnio-
roczną produkcję w scena-
riuszu elastycznym, który 
spółka planuje realizować, 
na poziomie 9,2 mln ton  
i nakłady inwestycyjne w la-
tach 2016-2025 na poziomie 
4 mld zł.  Realizacja działań 
zawartych w strategii ma 
zaowocować spadkiem jed-
nostkowego gotówkowego 
kosztu wydobycia o 10 proc. 
do 2025 roku.

W listopadzie 2017 roku 
spółka otrzymała koncesję 
na wydobywanie węgla ka-
miennego ze złoża Ostrów  
w obszarze górniczym Lu-
dwin. Zasoby operatywne zło-
ża są szacowane na 172 mln 
ton węgla. W pierwszym eta-
pie planowana jest eksploata-
cja złoża w oparciu o istnieją-
cą infrastrukturę podziemną.

Pozycja rynkowa wspierana wynikami
LW Bogdanka S.A., opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowane przychody 

wyniosły  1780,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 1 786,3 
mln zł. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 
182,0 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny EBIT 236,4 mln zł wobec 237 mln zł rok 
wcześniej, a EBITDA 594 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku.

„19 marca 2018 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę  
w sprawie powołania pana Artura Wasila od dnia 21.03.2018 r. 
na stanowisko prezesa zarządu” - czytamy w komunikacie LW 
Bogdanka S.A. Artur Wasil, dotychczasowy prezes PRG Linter, 
objął stanowisko  21 marca.

kariery zawodowej od staży-
sty do sztygara oddziałowe-
go oddziału wydobywczego.  
W 2012 r. podjął pracę w PRG 
Linter na stanowisku dyrekto-
ra ds. górniczych, a od 2014 r. 
był prezesem tej firmy.

PRG Linter SA to firma 
zajmująca się świadczeniem 
kompleksowych usług dla gór-
nictwa oraz realizacją specja-
listycznych robót górniczych. 
Posiada Certyfikat Wiarygod-
ności Biznesowej. Zatrudnia 
około 500 specjalistów. Firma 
dba też o wspieranie lokalnej 
społeczności, czego wyrazem 
było podpisanie umowy spon-
sorskiej z Górnikiem Łęczna 
na sezon 2017/18.

R. Nowosadzki

Do aktualnej rocznej 
zdolności produkcyjnej lu-
belska kopalnia dochodziła 

stopniowo. W ostatnich la-
tach roczna produkcja węgla 
w Bogdance wynosiła około 
9 mln ton. Zgodnie ze strate-
gią firmy, średnioroczna pro-
dukcja w latach 2016-2025 
będzie wynosić 9,2 mln ton. 
W 2017 udział Bogdanki  
w rynku sprzedaży węgla 
dla energetyki zawodowej 
wyniósł 25,3 proc.

R. Nowosadzki

fot. LW Bogdanka
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Szkoły dla młodzieży: 
Liceum Ogólnokształcące  (lingwistyczne) 
Technikum: 

 technik informatyk 
 technik architektury krajobrazu 
 technik agrobiznesu 
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 technik obsługi turystycznej NOWOŚĆ 
 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
 technik hotelarstwa 
 technik żywienia i usług gastronomicznych 

Branżowa Szkoła I stopnia: 
 kucharz 
 cukiernik,  
 mechanik pojazdów samochodowych 
 kierowca mechanik  
 rolnik, ogrodnik 
 ślusarz NOWOŚĆ 

 

 

Szkoły dla dorosłych: 
Liceum Ogólnokształcące 
Szkoła Policealna: 
 technik turystyki wiejskiej 
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy  
 technik administracji 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: 
 kucharz   
 cukiernik  
 ślusarz NOWOŚĆ 
 rolnik, ogrodnik 
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   
 technik pojazdów samochodowych  
 technik rolnik  
 technik technologii żywności   
 

 

 
 

Szkoły dla dorosłych: 
Liceum Ogólnokształcące 
 

Szkoła Policealna: 
 technik turystyki wiejskiej 
 technik bezpieczeństwa  

i higieny pracy NOWOŚĆ 

 

 
          ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH  

W KIJANACH 
                  OFERTA EDUKACYJNA  

Dzień 
Otwarty  

27.IV.18r
. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
GÓRNICZYCH

W ŁĘCZNEJW ŁĘCZNEJW ŁĘCZNEJ

        Technikum
TECHNIK ELEKTRYKTECHNIK MECHANIK

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJISzkoła Branżowa I stopnia

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCHGÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
ŚLUSARZ

ELEKTRYK

DZIEŃ OTWARTY

13.04.2018
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Do zdarzenia doszło 18 
marca po godzinie 12 na 
terenie Portu Lotniczego 
Lublin. Funkcjonariusze 
z Placówki SG w Lubli-
nie musieli sprawdzić, czy 
pozostawiony bez opieki 
bagaż nie stanowi zagro-
żenia. Stał na terenie przy-
ległym do terminala hali 
przylotów.

W miejscu pozostawione-
go bagażu wygrodzono strefę 
bezpieczeństwa, a nastepnie 
podjęto działania związane  
z rozpoznaniem bagażu z wy-
korzystaniem robota pirotech-
nicznego IBIS oraz prześwie-
tlarki rentgenowskiej.

W trakcie czynności 
minersko–pirotechnicznych 
w miejscu akcji pojawił się 
32-letni obywatel Ukrainy, 
który oświadczył, iż jest wła-
ścicielem bagażu. Mężczy-
zna, który dokładnie opisał 
bagaż oraz jego zawartość, 
przyznał, iż pozostawił torbę 
bez opieki przez swoje roz-
targnienie. Podróżny  został 
ukarany mandatem w wyso-
kości 500 zł.

Z powodu tego zdarze-
nia nie było utrudnień w 
odprawie granicznej oraz 
opóźnień w połączeniach 
lotniczych.

(nor)

Panika na lotnisku

Już wkrótce pl. Kon-
stytucji 3 maja obejmą 
we władanie budowlańcy,  
a konkretnie świdnicka fir-
ma ClipBud. To ona jako 
jedyna złożyła w wyzna-
czonym terminie ofertę na 
przebudowę placu.

Przetarg został ogłoszo-
ny w połowie lutego. Jedyna 
uczestnicząca w przetargu 
firma zaproponowała wyko-
nanie przebudowy za 8,96 
mln zł, co nie przekracza 
zarezerwowanej w budżecie 
kwoty na przebudowę cen-
tralnego placu Świdnika. 

Prace mają potrwać do 
listopada, po ich zakończe-
niu świdniczanie nie pozna-
ją centrum miasta. Najpierw 
ruszą roboty rozbiórkowe i 
powinny się zakończyć oko-
ło połowy kwietnia. Następ-
nie miejskie spółki PEC i PK 
„Pegimek” zajmą się wymia-
ną sieci ciepłowniczej i wod-
no–kanalizacyjnej, znajdują-

Rusza przebudowa placu
cych się pod płytą placu.

Kolejnym etapem będzie 
wymiana całej nawierzchni 
i likwidacja wszelkich ba-
rier architektonicznych. Po 
przebudowie, w centralnym 
miejscu Świdnika, powstaną 
dwie fontanny z elementami 
do zabaw dla najmłodszych. 
Zmienione zostaną ławki, 
zamontowane drewniane 
podesty, zdroje uliczne i ilu-
minacje. Zegar pozostanie w 
północnej części placu, ale 
znajdzie się w nowym miej-
scu, na wysepce, w niecce 
jednego z dwóch wodotry-
sków. Pomnik Konstytucji 
3 maja zostanie przesunięty 
naprzeciw pomnika „Smo-
leńsk 2010”. Ustawione zo-
staną również stoliki do gry 
w szachy i warcaby. 

Według miejskich pla-
nów, na zrewaloryzowanym 
placu zostaną zorganizowane 
obchody 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości.

– Wyróżnienie przyjęli-
śmy z ogromną satysfakcją  
i zadowoleniem. To dla nas 
trasa o szczególnym zna-
czeniu przede wszystkim ze 

względu na liczne kontakty 
handlowe pomiędzy woje-
wództwem lubelskim a re-
gionami w północnych Wło-
szech. Warto dodać, że nasze 
lotnisko jest jednym z dwóch 
w Polsce, z którego operuje 
easyJet, co jest dla nas bar-
dzo dużym sukcesem i po-

twierdza potencjał Portu Lot-
niczego Lublin – stwierdza 
na portalu lotniska Krzysztof 
Wójtowicz, prezes PLL.

Obecnie z połączenia  

z Lublina do Mediolanu reali-
zowanego przez linie lotnicze 
easyJet, pasażerowie mogą 
skorzystać dwa razy w tygo-
dniu – w czwartki i niedziele. 
W sezonie letnim, czyli od 26 
marca loty odbywać się będą 
w poniedziałki i piątki.

(nor)

Lublin – Mediolan trasą roku

Kolejne samorządy uru-
chomiają usługę powiada-
miania mieszkańców za po-
mocą wiadomości SMS. 

Dzięki niej mieszkańcy 
wprost na telefon otrzymają 
ostrzeżenia pogodowe, naj-
ważniejsze informacje czy 
zapowiedzi kulturalne. Usługa 
jest dostępna również w for-
mie aplikacji przeznaczonej do 
posiadaczy smartfonów bądź 
tabletów.

Świdnik, podobnie jak 
wiele innych samorządów, 

SMS-em o zagrożeniach
uruchomił usługę powiada-
miania mieszkańców za po-
mocą wiadomości SMS. Po-
siadacze aplikacji „BLISKO” 
będą mogli skorzystać z pro-
stego dostępu do komunika-
tów pogodowych, informacji 
o awariach, zarządzeniach 
kryzysowych, ale także aktu-
alnych informacji z życia mia-
sta, zapowiedzi kulturalnych 
czy sportowych. Wiadomości 
podzielone są na działy tema-
tyczne, które można dowolnie 
wybierać, aby otrzymywać 

Lotnicze połączenie Lublin – Mediolan zostało wybra-
ne „Trasą Roku” w czternastej edycji plebiscytu „Najlep-
sza Linia Lotnicza”, organizowanego przez portal Pasazer.
com. Tytuł został przyznany przez Kapitułę, składającą się  
z przedstawicieli polskich lotnisk, dziennikarzy oraz eks-
pertów rynku lotniczego.

wyłącznie takie informacje, 
które nas interesują.

Użytkownikiem aplikacji 
może zostać każdy, kto jest po-
siadaczem smartfona bądź ta-
bletu. Jeśli ktoś chciałby odbie-
rać informacje z urzędu miasta, 
a nie posiada nowoczesnego 

W turnieju zaprezentowało się 600 tancerzy z klubów 
tanecznych. Zaprezentowali się zarówno tancerze ze Świdnika 
jak i Lublina, Radomia, Zamościa, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Biłgoraja, Kraśnika czy Lubartowa. Wystąpili zarówno ci 
najmłodsi jak i dorośli, soliści, pary oraz formacje taneczne. 
Dodatkowymi atrakcjami były:  występ mistrzyni akrobatyki 
powietrznej, pokaz zumby czy show laserowe.

- Cieszy nas tak duże zainteresowanie turniejem, nie spo-
dziewaliśmy się takiej frekwencji. Imprezę przygotowaliśmy 
przede wszystkim z myślą o parach początkujących w każdym 
wieku, a także o formacjach tanecznych. To były niesamowite 
emocje. Magia kolorów, gracja ruchów, oryginalne stroje. 
Największe wrażenie zrobili najmłodsi uczestnicy.  Młodzież 
i dorośli zaprezentowali z kolei prawdziwy profesjonalizm. W 
każdym ruchu, w każdym kroku widać było zaangażowanie i 
pasję – mówi Jarosław Pleskot, właściciel Akademii Tańca 
Pleskot i organizator turnieju.

Podczas turnieju prowadzono również zbiórkę pieniędzy 
na rzecz Kacpra Drzazgi walczącego z rakiem. Wolontariusze 
zebrali 6791,29 zł !

Turniej nie odbyłby się bez wsparcia ze strony sponsorów. 
– Byli wśród nich Santander Consumer Bank oddział partnerski 
w Świdniku, MOTO-EXPRES, CAR-LUX, WOLIŃSKI Diesel 
Centrum, VICTORY Szkoła Języków Obcych, Cedrowa Grupa, 
EUROPIEK, IGLOTEX, Gothear Towarzystwo Ubezpieczeń, 

I Turniej Tańca Towarzyskiego
18 marca w Hali Sportowej SP nr 7 w Świdniku odbył 

się I Turniej Tańca Towarzyskiego dla par początkujących 
oraz formacji tanecznych zorganizowany przez Akademię 
Tańca Małgorzaty i Jarosława Pleskot oraz Marzenę 
Karwatowską i Rafała Wosiaka. Turniej został objęty 
honorowym patronatem Konsula Honorowego Austrii w 
Lublinie Pana Piotra Majchrzaka oraz Burmistrza Miasta 
Świdnik Pana Waldemara Jaksona.

Centrum Ubezpieczeń Garbal, SŁUCHMED, PROVEND Su-
per Gadżety Reklamowe, Gospodarstwo Sadownicze Konrad 
Szymczuk, Kwiaciarnia Małgorzata Gajewska, AKCES Dance, 
ZUMBA Małgorzata Pleskot, Galeria VENUS.

Fot. Arkadia Studio HD – Sylwia Kierepka-Stec

Nad Świdnikiem od paru 
dni znowu lata dron. Mecha-
niczny latający obiekt ma 
wypędzić z miasta żywe, ale 
niechciane ptaki, a konkretnie 
gawrony. Latać ma przez przy-
najmniej dwa miesiące.

Pierwsze próby pozbycia 
się ze Świdnika gawronów, 
miały miejsce kilka miesięcy 
temu.  Urzędnicy uznali, że 
to dobry pomysł, ale doszli 
do wniosku, że jednocześnie 

urządzenia mobilnego może 
aktywować na swoim telefonie 
darmowe powiadomienia SMS
-owe. Aby dołączyć do syste-
mu wystarczy się zalogować 
korzystając z formularza on-
line. Można również ściągnąć 
bezpłatną aplikację.      (rkn)

Dron czy sokół muszą zostać usunięte gniazda 
gawronów. 

1 marca zaczął się okres 
lęgowy, czyli okres, kiedy 
nie można już likwidować 
siedzib ptaków. W pozbyciu 
się tych nieproszonych gości 
ma teraz pomóc dron, który 
od 19 marca lata nad Świdni-
kiem. Osobiście nie wierzę w 
skuteczność mechanicznego 
„straszyciela”, a lepszy byłby 
naturalny sokół – kierowany 
przez fachowego sokolnika.

r
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Za nami Powiatowy Tur-
niej Oldbojów w halowej pił-
ce nożnej o Puchar Starosty 
Łęczyńskiego. W zawodach 
rozegranych w łęczyńskiej 
hali wzięło udział pięć dru-
żyn. Turniej rozgrywany był  
systemem każdy z każdym, 
15 min. jeden mecz. Regula-
min rozgrywek zakładał, że 
w drużynie może wystąpić 
zawodnik: dwóch plus 40, 
jeden plus 45, pozostali plus 
50 lat.

Ludwin (Krzysztof Lu-
dwikowski, Arek Gramoszek, 
Kazimierz Brzozowiec, Seba-
stian Iskra, Wiesław Bodzak, 
Ryszard Białek). Ostrów Lu-
belski (Albert Kozłowski, 
Marcin Jacak, Dariusz Lipski, 
Kamil Maleszyk, Adam Du-
klewski, Jarosław Bartkowicz, 
Adam Tusiński, Antoni Ba-
ran, Antoni Kamiński). Bobry 
Łęczna (Mirosław Kowalik, 
Stanisław Paszkiewicz, An-
drzej Kawalec, Piotr Jaroszyń-
ski, Michał Hasaja, Mariusz 
Siegieda, Zbigniew Osemek). 
Skarbek Łęczna (Zbigniew 
Kocowski,   Gmurkowski Ta-
deusz, Sławomir Stasikowski, 
Piotr Superson, Janusz Radko, 
Stanisław Bosak). Milejów 

(Leszek Kowalski, Tomasz 
Roczon, Jan Onyszko, Miro-
sław Skrzypczak, Paweł Wo-
dzyński, Ryszard Kurzępa, 
Jarosław Szostak, Zbigniew 
Kociuba, Tomasz Krasny). 

Wyniki meczów: Skarbek 
Łęczna-Ludwin 0-1, Bobry 
Łęczna-Ostrów L. 2-2, Skar-
bek Łęczna-Milejów 1-1, Lu-

dwin-Ostrów L. 0-3, Skarbek 
Łęczna-Bobry Łęczna 0-3, 
Milejów-Ludwin 2-0, Skarbek 
Łęczna- Ostrów L. 2-3, Bobry 
Łęczna-Ludwin  3-0, Milejów-
Ostrów L. 0-2, Bobry Łęczna-
Milejów 1-1.                                                                                                                       
Końcowa klasyfikacja:
I . Ostrów Lubelski  10 pkt,

Turniej oldbojów w Łęcznej
II. Bobry Łęczna        8 pkt,
III. Milejów                8 pkt,
IV. Ludwin                 3 pkt,
V. Skarbek Łęczna     1 pkt.                                                                                         

Królem strzelców został 
Jarosław Bartkowicz( Ostrów 
L.) strzelec 5 bramek, Najlep-
szym zawodnikiem Tomasz 
Krasny(Milejów). Najlep-
szym bramkarzem Mariusz 

Siegieda (Bobry Łęczna). 
Zawody przebiegały w mi-
łej atmosferze. Prezes UKS 
“Banita” Milejów Ryszard 
Kurzępa, na zakończenie 
turnieju, w imieniu starosty 
wręczył zawodnikom pucha-
ry i nagrody. 

M. Łagodziński

Drugiego czerwca pił-
karze pierwszoligowego 
Górnika Łęczna rozegrają  
w Katowicach, z miejscowym 
GKS ostatni mecz w ramach 
rozgrywek o mistrzostwo  
I ligi sezonu 2017/2018. Jaka 
będzie sytuacja wówczas? 
Tego ani piłkarze ani kibice 
nie wiedzą. Nie jeden z fanów 
zielono-czarnych zadaje so-
bie pytanie, utrzymają się?

Odpowiedź na pytanie po-
znamy w stosownym czasie, 
być może po ostatnim gwizdku 
meczu w wymienionych wyżej 
Katowicach. Wszyscy byśmy 
chcieli, łącznie z piszącym te 
słowa, aby I liga w piłce noż-
nej za sprawą łęcznian została 
na Lubelszczyźnie. Niestety na 
dzień dzisiejszy brak powodu 
do optymizmu. Za nami dwie 
tegoroczne kolejki rozgrywek, 
w trzeciej mecz z udziałem 
Górnika w roli gospodarza z 
Chrobrym Głogów został od-
wołany z powodu złego stanu 
boiska w Łęcznej. Niestety w 
obu rozegranych dotychczas 
meczach piłkarzom z grodu 
dzika nie udało się zdobyć 
choćby jednego punktu. 

Na inaugurację tegorocz-
nej batalii o ligowe punkty, 
górnicy podjęli na własnym 
boisku drużynę Wigry Suwał-
ki. Przy niskiej temperaturze 
powietrza, przenikliwym zim-
nie, w obecności tylko 845 
widzów, gospodarze nie byli 
w stanie pokonać bramkarza 

gości, choć szanse ku temu 
były. Na domiar złego w dwu-
dziestej ósmej minucie nasze-
go golkipera pokonał Patryk 
Klimala i jak się później oka-
zało był to gol na wagę trzech 
punktów, które z Łęcznej wy-
wieźli goście. Oceniając ten 
wynik trzeba powiedzieć że 
zwycięstwo drużyny z Suwałk 
jest w pełni zasłużone, gdyż 
ich piłkarze mogli to spotkanie 
rozstrzygnąć w znacznie więk-
szych rozmiarach. 

W 21. kolejce nasz ze-
spół rozegrał mecz w Miel-
cu z miejscową Stalą. Po raz 
kolejny górnicy nie potrafili 
znaleźć sposobu na bramkarza 
przeciwnika. Do przerwy wy-
nik brzmiał 0:0. Jednak sześć 
minut po wznowieniu gry po 
przerwie Maksymilian Bana-
szewski pokonał Sergiusza 
Prusaka i gospodarze zainka-
sowali komplet punktów. Po 
21 kolejce Górnik zajmował 
w tabeli z dorobkiem 18 punk-
tów, bramki 16 zdobytych, 30 
straconych, przedostatnie – 17 
miejsce (z ligi spadają bezpo-
średnio trzy ostanie drużyny, 
zaś 15 ekipa gra baraż o utrzy-
manie z drugoligowcem). 

Ostatni w tabeli jest cho-
rzowski Ruch. Choć zdobył 
dotychczas 23 punkty, w tabeli 
ma tylko 12, bo aż 11 odjęto 
mu za zaległości finansowe. 
Łęcznianie na dzień dzisiejszy 
są więc najsłabszą drużyną za-
plecza ekstraklasy. Nakazem 

chwili jest więc rozpoczęcie 
seryjnego zdobywania punk-
tów i marsz w górę tabeli. Wie-
lu kibiców ma obawy, w tym 
również ja, że w tym składzie 
Górnik nie udźwignie ciężaru 
gry w tej klasie rozgrywkowej. 

Transfery do klubu w prze-
rwie między rundami, w mojej 
ocenie i pewnie nie tylko mojej, 
były zbyt słabe żeby sytuacja 
uległa diametralnej odmianie. 
To jest ocena pewnej grupy 
kibiców, wierzę że oni, jak i ja 
się mylimy i życzę drużynie 
zwycięstw i marszu w górę li-
gowej tabeli. Nowego ducha w 
drużynę być może tchnie nowy 
trener, Bogusław Baniak. To 
trener doświadczony, z ogrom-
ną charyzmą i uznanym warsz-
tatem na rynku. 

Zima spowodowała, że 
kolejny mecz zielono-czarnych 
został również przełożony. Wy-
jazdowe spotkanie z Bytovią 
Bytów zostało przełożone z 
24 marca na 11 kwietnia. Je-
żeli warunki atmosferyczne 
pozwolą a prognozy wskazują, 
że tak będzie, Górnik mecz o 
ligowe punkty zagra w Łęcznej 
w Wielkanocną Sobotę. Wów-
czas przeciwnikiem będzie 
Stomil Olsztyn, będzie to tak 
zwany mecz za sześć punktów, 
gdyż olsztynianie po 21 kolej-
ce (mają jeden mecz rozegrany 
mniej) plasowali się w tabeli z 
dorobkiem 18 punktów na 16 
miejscu.

Mariusz Łagodziński

Piłkarski bój Górnika o przeżycie

Mimo osłabionego składu 
oraz przejścia kilku czołowych 
zawodników do wyższych ka-
tegorii wiekowych, zawodnicy 
LKSW Dan z sekcji w Świdniku 
i Łęcznej spisali się znakomicie, 
zdobywając łącznie 43 medale, 
w tym aż 21 złotych, w efekcie 
zajmując drugie miejsce w kla-
syfikacji generalnej zespołów. 

Dodatkowo trójka reprezentan-
tów klubu wywalczyła puchary 
dla najlepszych zawodników  
w swoich kategoriach wieko-
wych: Maksymilian Szłapa wśród 
chłopców w grupie dzieci, Paweł 
Wilczopolski wśród młodzików  
i Emilia Szalak wśród juniorek. 

Ponadto w przeprowadzo-
nym podczas mistrzostw plebi-
scycie internetowym ZS PUT 
również tryumfowali przed-
stawiciele LKSW Dan i to we 
wszystkich trzech kategoriach. 
Za najpopularniejszego zawod-
nika roku uznano Mateusza 
Budę, najpopularniejszą zawod-
niczką okrzyknięto Małgorzatę 
Ciesielską, a ulubionym sędzią 
został Piotr Żołądź. Dodatko-
wym wyróżnieniem była nagro-
da zarządu ZS PUT „Człowiek 
Roku 2017” przyznana głów-
nemu szkoleniowcowi LKSW 
Dan, Piotrowi Bernatowi.

Pełne wyniki medalowe 
LKSW Dan. Maksymilian Szła-
pa – złoto układy tradycyjne, 
złoto techniki specjalne, złoto 
walki soft-stick, brąz techniki 
szybkościowe, najlepszy zawod-
nik mistrzostw w kategorii dzie-
ci. Paweł Wilczopolski – złoto 
w walkach light-contact, złoto 
w kopnięciach szybkościowych, 
złoto w technikach specjalnych, 
najlepszy młodzik mistrzostw. 
Emilia Szalak – złoto walki semi-
contact, złoto walki light-contact, 
najlepsza juniorka mistrzostw. 
Jan Hawrysz – złoto układy tra-
dycyjne, srebro techniki szybko-
ściowe, srebro techniki specjal-
ne. Małgorzata Ciesielska – złoto 
układy tradycyjne, złoto układy 
dowolne, srebro walki semi-con-
tact. Daniel Cur – złoto walki li-
ght-contact, srebro układy trady-
cyjne, brąz walki semi-contact, 

brąz układy dowolne. Piotr Woź-
niak – złoto walki semi-contact, 
srebro techniki specjalne. Michał 
Markowski – złoto układy trady-
cyjne, srebro walki semi-contact. 
Oliwia Frączyk – złoto walki 
light-contact, brąz walki semi-
contact, brąz układy tradycyjne. 
Maria Skiba – złoto układy for-
malne, brąz techniki szybkościo-

we, brąz walki 
soft-stick. 

Po jednym 
złotym medalu 
zdobyli: Ja-
kub Trześniak 
– walki semi-
contact, To-
masz Gumien-
niak – układy 
t r a d y c y j n e , 
Kinga Maty-
siak – układy 
t r a d y c y j n e , 

Albert Podstawka – układy tra-
dycyjne i Paweł Zdun – walki 
light-contact.

Krążki srebrnego 
koloru zdobyli Kacper 
Lekan w układach trady-
cyjnych i walkach semi-
contact oraz Mateusz Buda  
w walkch semi-contact. 
Natomiast medale brązo-
we wywalczyli: Daniel 
Marciszkiewicz – układy 
tradycyjne i walki semi-
contact, Mikołaj Frączyk – 
techniki specjalne, Kacper 
Guz – walki light-contact, 
Jakub Wojciechowski – 
układy tradycyjne oraz 
Maja Woźniak – walki se-
mi-contact.

Akademię Sztuk Walki Go-
Fight reprezentowało co prawda 
zaledwie dziewięciu zawodników, 
którym jednak udało się zdobyć aż 
trzynaście medali w tym 3 złote,  
7 srebrnych i 3 brązowe. Najwięk-
szym dorobkiem medalowym 
może się pochwalić najmłodsza 
zawodniczka akademii Lena 
Głowienka, która zdobyła złoty 
medal w walkach soft-stick, zło-
ty i srebrny medal w technikach 
specjalnych oraz srebrny medal  
w układach tradycyjnych. 

Świetnie zaprezentował 
się również Kacper Szymczuk 
zdobywając trzy srebrne meda-
le. Pierwsze srebro wywalczył  
w konkurencji walk semi-con-
tact, potem dorzucił jeszcze dwa 
srebrne medale w technikach spe-
cjalnych. Bardzo dobry występ 
zaliczył Jakub Parczewski, jedy-
ny świdniczanin, startujący w bar-
wach Akademii Sztuk Walki Go 
– Fight, zdobywając złoty medal  
w układach tradycyjnych i srebr-
ny medal w konkurencji walk 
przerywanych semi-contact.

W konkurencji soft stick 
bardzo dobrze zaprezentował 
się Igor Głowienka zdobywając 
srebrny medal. Warto wspo-
mnieć, że zawodnik ten w drodze 
do finału zakończył trzy walki 
przed czasem. Igorowi udało się 
również zdobyć brązowy medal 
w technikach specjalnych. W tej 
samej konkurencji świetne walki 
stoczył również Olaf Steć koń-

cząc dwa pojedynki  przed cza-
sem. Niestety w walce o wejście 
do strefy medalowej przegrał 
ostrzeżeniem, co wykluczyło go 
z dalszej rywalizacji. 

Dwa brązowe medale  
w walkach przerywanych i tech-
nikach specjalnych wywalczył  
Kacper Głowienka.

Na 4. miejscu walk przerywa-
nych semi-contact uplasował się też 
Bartosz Sadowski, który niestety przez 
uraz doznany we wcześniejszym po-
jedynku nie był w stanie podjąć walki 
o trzecie miejsce.                         (rn)

Grad medali LKSW Dan i ASW Go-Fight
W dniach 17-18 marca w Ostródzie odbyła się 25. edycja mistrzostw Polski w 

taekwondo, organizowanych pod patronatem Związku Sportowego Polska Unia Ta-
ekwondo. W szranki stanęło 368 zawodników z 23 klubów z Polski i Litwy. Wśród nich 
było dwudziestu siedmiu zawodników Lubelskiego Klubu Sportów Walki Dan z sekcji 
w Świdniku i Łęcznej oraz dziewięciu reprezentantów Akademii Sztuk Walki Go-Fight 
z Łęcznej. Oba kluby z naszego regionu zdobyły łącznie aż 56 medali.

Na najwyższym stopniu Kuba Trześniak
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ogłoszenia drobne

Ubezpieczenia: 
mieszkań, domów, majątku

 Ubezpieczenia na życie
Tel. 602 811 876

Balladyna spod Łęcznej - proces
dok. ze str. 1 

Wielka Gala MMA w Lublinie
23 marca w Lublinie odbyła się trzynasta odsłona prestiżowej Gali MMA 

TFL. Po raz pierwszy w historii organizacji Thunderstrike Fight League 
event, zorganizowany został w największej na Lubelszczyźnie hali Globus. 
Była to szósta, a zarazem największa gala MMA w stolicy Lubelszczyzny.

Marta K. odpowiadała 
wyłącznie na pytania swoje-
go obrońcy i sądu. 

Jej zeznania można  
w skrócie określić jako kon-
cert zrzucania winy na ko-
chanka i współoskarżo-
nego. Wszystko robiła 
na polecenie Dariusza 
M., ale morderstwa na-
wet nie podejrzewała. 
- Podałam pistolet Dar-
kowi na jego polecenie 
- mówiła na sali sądowej 
Marta K. Twierdziła też, 
że nie widziała, jak Da-
riusz M. zadawał ciosy 
nożem Śliwińskiemu. - 
Było ciemno, widziałam 
jedynie zarysy postaci 
jak Darek siedział na 
Mariuszu okrakiem i krępo-
wał jego ręce. Odeszłam w 
kierunku szosy, piłam tam 
piwo i paliłam – opowiada-
ła przed sądem. W śledztwie 
Marta K. zeznawała inaczej. 

– Pobiegłam za nimi. Darek 
siedział na Mariuszu i zada-
wał mu ciosy nożem. Było ich 
kilkadziesiąt – wyjaśniała. 

Przyznała jednak, że to 
ona wycyganiła od zabitego 
potem Mariusza Śliwińskie-

go jego pistolet pneuma-
tyczny, że to ona korespon-
dowała za pomocą SMS z 
oskarżonym 48-letnim Da-
riuszem M., kiedy oficjalny 
narzeczony przywiózł jej do 

domu prezenty, m.in. 400 zł 
i buty.

Stwierdziła też – Wzię-
łam portfel i przeliczyłam 
pieniądze. Darek miał ręka-
wiczki we krwi i nie chciał 
pobrudzić banknotów. W 

portfelu było według 
ustaleń śledczych 
3600 zł.  

Tak jak niespój-
ne były zeznania 
Marty K. w sprawie 
samej zbrodni, tak 
dziwić mogą jej re-
lacje emocjonalne. 
Zamordowany póź-
niej 36-letni Mariusz 
Śliwiński pochodził 
z Dąbrowy w gminie 
Milejów. Oskarżoną 
poznał przez Inter-

net, ponieważ zaś pracował 
w Belgii, z 32-letnią Martą 
K. z Ciechanek spotykał się 
tylko kiedy przyjeżdżał do 
Polski. Z Belgii przysyłał 
jej pieniądze. Jak jednak ze-

Sprzedam tanio mieszkanie 
40 m2, 2 pokoje, Łęczna. 
Tel. 504 381 107

Sprzedam działki posiadające 
wszelkie media, os. Kol. Tręba-
czów. Tel. 513 981 795
Zatrudnię pracowników w 
gospodarstwie rolnym, os. Kol. 
Trębaczów. Tel. 513 981 795
Sprzedam dom w Milejowie, 
działka 11 arów, powierzchnia 
mieszkalna 170 m2. Ogrzewa-
nie z możliwością przejścia  
na paliwo stałe. Posiada ka-
nalizację, wodę. Możliwość 
podłączenia tel. stacjonarnego. 
Tel: 817572191
Sprzedam zgrabiarkę siedmio-
gwiazdową, stan bardzo dobry. 
Cena 950 zł. Krasne. Tel. 609 
419 267

Sprzedam działkę 22ar wraz z 
budynkiem mieszkalno-gospo-
darczym, Łuszczów Kolonia, 
7km od Łęcznej, 500m od trasy 
Łęczna-Lublin. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 693 374 582
Sprzedam samochód Peugeot 
307, 1,6 HDI - diesel, kombi, 
2004 r. Auto w ciągłej eksplo-
atacji, bardzo ekonomiczne. 
Zapraszam do obejrzenia. Tel. 
602 811 876 
Sprzedam działkę rekreacyjną 
w Łęcznej o pow 10 a z trzech 
stron otoczona lasem 200 m od 
rzeki Wieprz 600 m od osiedla 
Bobrowniki . Miejsce spokoj-
ne i bardzo ciche idealne do 
wypoczynku. Cena 13000 zł. 
Tel.669302530 

znała w śledztwie oskarżo-
na „Mariusz oświadczył mi 
się przez Skype. Przyjęłam 
te oświadczyny, ale go nie 
kochałam. Kochałam Dar-
ka”. W sądzie mówiła, że 
z 48-letnim Dariuszem M. 
zrywała, ale wciąż do sie-
bie wracali. 48-latek miał ją 
też kilka razy pobić. Odno-
śnie fatalnego spotkania obu 
mężczyzn, które zakończyło 
się zabójstwem stwierdziła 
m.in. Chciałam, żeby tam so-
bie wszystko wyjaśnili. My-
ślałam, że się tylko pobiją.

Zeznania trwały parę 
godzin.                           

nor

W ubiegłym roku brzyd-
ki skwer przylegający do 
cmentarza parafialnego po-
między osiedlami Niepodle-
głości i Samsonowicza został 
odnowiony i oddany do użyt-
ku. Nowy Plac Powstań Na-
rodowych stał się wizytówką 
miasta z nową nawierzchnią, 
nasadzeniami, oświetleniem 
i ławkami.

W tym roku prace będą 
kontynuowane i skoncentrują 
się na remoncie parkingu 
przy cmentarzu parafialnym 
i zagospodarowaniu otacza-
jących go terenów zielonych 
– nowe nasadzenia, założenie 
trawników, zmiana przebiegu 
alejek, ławki. 

Przetarg na inwestycję 
został już ogłoszony. Ratusz 
szacuje koszt prac na nieco 
ponad 800 tysięcy złotych. 
Być może właśnie w okolicach 
Placu Powstań Narodowych 
pojawi się łęczyński element 
upamiętniający 100-lecie nie-
podległości.

BB

Plac Powstań 
Narodowych

Wyniki gali TFL 13 NOXY NIGHT:
Walka wieczoru o pas kategorii lekkiej:
70 kg: Guilherme Cadena Martins pokonał 
Huberta Szymajdę przez dyskwalifikację po 
nielegalnym kopnięciu na twarz, Runda 1
Druga walka wieczoru:
59 kg: Izabela Badurek pokonała Barbarę 
Nalepkę przez TKO (ciosy w parterze), Run-
da 3
Karta główna:
77 kg: Cezary Oleksiejczuk pokonał Jakuba 
Martysa przez TKO (ciosy w parterze), Runda 
2
93 kg: Rafał Kijańczuk pokonał Jonathana 
Casariego przez KO (ciosy w parterze), 
Runda 1
66 kg: Michał Folc pokonał Pawła Lisiew-
skiego przez poddanie (duszenie zza pleców), 
Runda 2
66 kg: Sławomir Kołtunowicz pokonał Bar-
tłomieja Wdowiaka przez poddanie (balacha), 
Runda 1
84 kg: Adrian Bartosińśki pokonał Wojciecha 
Żuchnika przez jednogłośną decyzję, Runda 3
77 kg: Karol Michalak pokonał Łukasza 
Talarowskiego przez poddanie (duszenie 

trójkątne), Runda 2
70 kg: Mariusz Skwarek pokonał Grzegorz 
Stelmasiewicz przez TKO (ciosy), Runda 1
Karta wstępna:
77 kg : Marcin Skrzek pokonał Mateusza 
Makarowskiego przez poddanie (gilotyna), 
Runda 1
120 kg : Marcin Łuczyński pokonał Przemysła-
wa Chimczuka przez TKO (ciosy), Runda 3
77 kg: Artur Berezovskyi pokonał Michała Pa-
cha przez niejednogłośną decyzję, Runda 3
86 kg: Jacek Buczko pokonał Marcina Izdeb-
skiego przez TKO (ciosy), Runda 3
85 kg: Łukasz Bartnik pokonał Krystiana Sitko 
przez jednogłośną decyzję, Runda 3
70 kg: Paweł Sidor pokonał Kamila Gorala przez 
poddanie (duszenie zza pleców), Runda 1
63 kg: Anna Tarsińska pokonała Monikę 
Kędzierską przez niejednogłośną decyzję, 
Runda 3
66 kg: Robert Ruchała pokonał Marcela Ka-
chela przez poddanie (duszenie zza pleców), 
Runda 3

Sponsorem Głównym wydarzenia 
była Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Pu-
ławy” S.A.


