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Trębaczów w remoncie
Trwają końcowe prace przy
przebudowie najdłuższej drogi
gminnej nr 105189L w Trębaczowie. Docelowo powstanie droga
o długości 3,31 km o szerokości
4,50 m z obustronnymi poboczami. Całkowity koszt przebudowy
wyniesie 1.145.494,29 zł. Wykonawcą robót jest firma STRABAG

z Pruszkowa. Zakończenie prac
zaplanowano na koniec sierpnia
tego roku.
Prawdopodobnie
gmina
Łęczna otrzyma dofinansowanie
tej inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
BB

Ostatnio na skrzynki mailowe wielu osób trafiały wiadomości zatytułowane „eFaktura
za energię elektryczną”. Policja
apeluje o ostrożność. Pamiętajmy, by w każdym przypadku
otrzymania budzącej wątpliwość wiadomości e-mail, skontaktować się z firmą, od której
dany e-mail ma pochodzić.

Cyberprzestępcy często wykorzystują właśnie pocztę elektroniczną z dołączonymi fałszywymi
dokumentami. Dla bezpieczeństwa komputerów i znajdujących
się na nich danych nie należy
otwierać takich wiadomości. Faktura na pierwszy rzut oka może
wyglądać na bardzo wiarygodną.
dok. na str. 3

Marzeniem chorego na białaczkę 4-letniego Dawida był przydomowy plac zabaw z karuzelą.
To marzenie postanowili spełnić
uczniowie z klasy II A gimnazjum
z Milejowa. To co zrobili, aby się
udało było wspaniałe.
Drugi rok z rzędu uczniowie
klasy IIA Gimnazjum nr 1 w Milejowie wraz z rodzicami i wychowawcą, panem Karolem Legieciem, podjęli się trudnego zadania
zdobycia środków na spełnienie
marzenia jednego z podopiecznych fundacji „Mam marzenie”.
W poprzednim roku szkolnym
dzięki dużemu zaangażowaniu i
pomysłowości udało się spełnić
marzenia dwóch ciężko chorych
dzieci – 8-letnia Bernadka otrzymała laptopa, zaś 13-letnia Agatka
dostała telewizor z Xboxem.
W tym roku uczniowie postanowili spełnić marzenie cierpiącego na ostrą białaczkę limfoblastyczną, 4-letniego Dawidka.
Pragnieniem chłopca był własny
przydomowy plac zabaw z karuzelą. Przez 6 miesięcy aktywnie realizowali zaplanowane wcześniej
działania, dzięki czemu m.in. uda-

ło się pozyskać wiele gadżetów
z autografami znanych osób oraz
zorganizowano kiermasz ozdób
świątecznych i kiermasz ciast.
Zwieńczeniem dzieła pomocy
Dawidkowi był finał akcji, podczas którego uczniowie klasy IIA
zaprezentowali zgromadzonym w
sali gimnastycznej gościom wzruszającą sztukę teatralną „Drewniana miska”.
Tuż po spektaklu odbyła się,
prowadzona przez koordynatorkę oddziału lubelskiego fundacji
„Mam marzenie”, panią Natalię
Kulig, licytacja pozyskanych gadżetów. Wylicytować można było
m.in. piłkę z autografem Marcina
Gortata, koszulki z autografami
piłkarzy Górnika Łęczna, siatkarzy Resovii Rzeszów, piłkarek
ręcznych Selgrosu Lublin, piłkarzy ręcznych Vive Tauron Kielce,
fartuch kucharski z autografem
Wojciecha Modesta Amaro, płyty
z autografami członków zespołu Enej, Piersi, Voo Voo, Maryli
Rodowicz, książkę z autografem
Jurka Owsiaka, zdjęcia z autografami piłkarzy Legii Warszawa,
dok. na str. 3
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Dochodowy szpital
Szpital w Łęcznej nie traci,
a nawet nieźle zarabia. W ubiegłym roku osiągnął blisko 2 miliony złotych zysku netto.
Częścią podzieli się z zadłużonym powiatem. To świetne
osiągniecie, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w pierwszym kwartale
tego roku zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej wyniosły 9 mld
849 mln zł. W tym samym okresie
ubiegłego roku było to niewiele
mniej, bo 9 mld 828 mln zł - wynika z danych resortu zdrowia.
– W ubiegłym roku udało się
nam wypracować zysk netto w wysokości 1 mln 930 tysięcy zł. Jest to zasługa całego zespołu pracującego w
naszym szpitalu – podkreśla Krzysztof Bojarski, dyrektor łęczyńskiej
placówki. Szpital może przynosić zyski pod warunkiem racjonalnego poziomu zatrudnienia, unikania przerostów kadrowych. Chciałbym także
podkreślić zaangażowanie zespołu
nie tylko w utrzymanie wysokiej jakości poziomu leczenia, ale także
dbałość o nowoczesny, drogi sprzęt.
Pozwala to unikać kosztochłonnych awarii – dodaje dla Dziennika
Wschodniego dyr. Bojarski.
Łęczyński szpital działa od 7
lat. Posiada oddziały oparzeń, chi-

rurgii ogólnej i mało inwazyjnej,
anestezjologii i intensywnej terapii,
chorób wewnętrznych, urazowoortopedyczny, rehabilitacji, a także ośrodek hiperbarii. Koszt jego
budowy wyniósł 92,5 mln złotych,
a wyposażenia ponad 16 milionów zł.
Z tegorocznego blisko dwumilionowego zysku szpitala powiatowego,
500 tysięcy trafi do powiatu na spłatę części kredytu zaciągniętego na
wyposażenie szpitala.
- Uważam, podobnie jak pozostali członkowie rady społecznej,
że zysk szpitala powinien zostać w
szpitalu i tutaj być podzielony. Jednak w obecnej sytuacji finansowej
starostwa wyrażam zrozumienie dla
takiej propozycji podziału zysku. Z
drugiej strony bardzo cieszę się, że
łęczyński szpital w odróżnieniu od
innych lecznic w kraju, nie sięga po
pieniądze z samorządu, a sam wyrabia zysk i jako jeden z niewielu w
kraju, jest w stanie wspomóc swój
organ założycielski – mówi Grzegorz Kuczyński radny i członek
rady społecznej szpitala.
Zadłużenie starostwa powiatowego to 12 milionów złotych.
Z tego tytułu powiat co roku
spłaca 770 tys. zł plus odsetki od
kredytu.
BB

Oskarżyciel przed sąd?
Prokuratura
Rejonowa
w Lublinie odmówiła wszczęcia śledztwa z donosu trzech
radnych w sprawie diet dla
przewodniczącej Rady Miejskiej. Zarzuty Mariusza Fijałkowskiego, byłego kandydata
na burmistrza Łęcznej, zostały
przez śledczych zmiażdżone.
Radni Rady Miejskiej Mariusz Fijałkowski, Adam Susz i Jakub Jasielski złożyli donos do prokuratury i CBA. Chodziło o diety
pobierane w poprzednich latach
przez przewodniczącą Krystynę
Borkowską. Zarzucali, że prze-

wodnicząca pobrała niezgodnie z
przepisami 40 tysięcy złotych diet.
Miała to, w ocenie skarżących, robić umyślnie przy wykorzystaniu
fałszerstwa dokumentów.
Wcześniej sprawę badała,
na wniosek radnych, Regionalna
Izba Obrachunkowa nie znajdując
podstawy do kwestionowania wysokości pobranych diet z przyczyn
wskazywanych przez radnych.
Jednocześnie w ubiegłym roku
RIO nakazała doprecyzować zapisy dietowej uchwały, co zostało
przez radę zrobione.
dok. na str. 3

Rowery są trendy

W nocy z niedzieli na poniedziałek 20 czerwca w systemie
Lubelskiego Roweru Miejskiego doszło do milionowego wypożyczenia roweru. W Lublinie z miejskich jednośladów korzysta już 58 tysięcy osób, z których aż 16 tysięcy dołączyło w tym
roku. System wypożyczalni rowerów ruszył w Lublinie we wrześniu 2014 roku.
Pierwszą w pełni profe- mln wypożyczeń i 124 tysiącasjonalną inwestycją tego typu mi zarejestrowanych użytkoww Polsce był Wrocławski Ro- ników. Lubelski młodszy brat,
wer Miejski, który wystartował który będzie za ponad dwa mie8 czerwca 2011 roku mając siące obchodził dopiero drugą
w systemie 17 stacji i 140 jedno- rocznicę funkcjonowania, może
śladów. Dzisiaj, na piąte urodzi- szczycić się 90 stacjami i 891 rony, Wrocław może pochwalić się werami. To już rowerowa potęga,
76 stacjami, 760 rowerami, 1,8
dok. na str. 3
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LUBLIN
Trzeźwy ale gapowaty
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego na
skrzyżowaniu ul. Kunickiego z ul.
Piaskową w Lublinie. Doszło tam
7 czerwca o godz. 10:13 do zderzenia
dwóch pojazdów osobowych marki
Honda i Opel. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że kierujący hondą wjechał
na skrzyżowanie mając czerwone
światło. Kierująca oplem, poruszając się ul. Piaskową w kierunku ul.
Nowy Świat uderzyła w prawy tylni
bok hondy, która następnie dachowała. Kierowca z hondy został przewieziony do jednego z lubelskich szpitali. Jak ustali policjanci, obydwoje
kierujący byli trzeźwi.
Podglądacz
Zarzuty fotografowania nagich
osób przy użyciu podstępu usłyszał
33-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna w toalecie jednej z galerii
handlowych filmował osoby załatwiające swoją potrzebę. Policjanci
powiadomieni o procederze zatrzymali mężczyznę. Do zdarzenia doszło 1 czerwca. Mężczyzna zamknął
się w kabinie męskiej toalety. Z niej
filmował osoby wchodzące do sąsiedniej kabiny za tzw. potrzebą. Jeden z mężczyzn zauważył wystający
telefon. Powiadomił ochronę, która
ujęła wskazanego mężczyznę i przekazała go policji. W jego telefonie zabezpieczono 11 takich nagrań. Mężczyzna przyznał się do winy. Kodeks
karny za to przestępstwo określa karę
do 5 lat pozbawienia wolności.
Miłośnik audi
Policjanci z V komisariatu zatrzymali włamywacza samochodowego. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec gminy Niemce. Mężczyzna
upodobał sobie pojazdy marki Audi,
z których skradł m.in. 3 radioodtwarzacze, 2 kaski motocyklowe,
nawigację samochodową, tablet,

ZDARZEŃ

słuchawki oraz kable rozruchowe.
Łączna wartość skradzionego mienia
to ponad 1800 zł. Złodziej działał na
przełomie kwietnia i maja na ul. Koncertowej, Kaprysowej i Rymwida.
Policjanci odzyskali wszystkie skradzione rzeczy w jednym z lubelskich
lombardów. Mężczyzna przyznał się
do zarzucanych mu czynów, poddał
się dobrowolnie karze. Nie był to jednak jego pierwszy konflikt z prawem,
bowiem był już wcześniej karany za
podobne przestępstwa. Za dokonanie
kradzieży z włamaniem grozi mu do
10 lat pozbawienia wolności.
Rozjechany na pasach
30 maja na przejściu dla pieszych, kierujący pojazdem marki
Skoda potrącił 16-latka. Do zdarzenia doszło około godz. 17:50
na skrzyżowaniu ul. Orkana z Kaczeńcową. 24-letni mieszkaniec
Lublina kierujący Skodą jechał
prawym pasem ruchu ul. Orkana
od Al. Kraśnickich w kierunku ul.
Armii Krajowej. Nie zatrzymał się
przed przejściem pomimo tego, że
na lewym pasie zatrzymał się inny
pojazd ustępując pierwszeństwa pieszemu. Nastolatek ze złamaną nogą
trafił do szpitala w Lublinie. Wypadek został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu.
ŁĘCZNA
Z dziećmi po pijanemu
Blisko 1,60 promila alkoholu
w organizmie miał ojciec, który 17
czerwca przywiózł dwoje dzieci na
miejsce zbiórki przed wyjazdem na
wycieczkę. Wpadł podczas kontrolowania przez policjantów autokaru.
38–letniemu mieszkańcowi gm. Milejów policjanci zatrzymali prawo
jazdy. Wkrótce nieodpowiedzialny
kierujący za swój czyn odpowie
przed sądem. Funkcjonariusze nie
mieli natomiast zastrzeżeń co do
autokaru i jego kierowcy i dzieci
mogły wyruszyć na wycieczkę.

Pożar na drodze
Pojazd marki Fiat Punto podczas jazdy stracił nagle moc, a kiedy
kierująca nim 20–letnia mieszkanka
gm. Ludwin zjechała na pobocze
zauważyła wydobywające się kłęby dymu spod maski. Auto stanęło
w płomieniach w miejscowości
Piaseczno. Na szczęście zdążyła
bezpiecznie uciec wraz z 2-letnim
dzieckiem. Na miejsce zdarzenia
przybyli strażacy, którzy ugasili
płonący pojazd. Do zdarzenia doszło 7 czerwca przed godz. 9.00.
ŚWIDNIK
Dwie osoby w szpitalu
Dwie osoby trafiły do szpitala
w wyniku wypadku, we Franciszkwie (pow. świdnicki). 20-letnia
mieszkanka gminy Mełgiew jechała citroenem od strony lotniska
w Świdniku. W pewnym momencie straciła panowanie nad autem
i wpadła w poślizg. Samochód
uderzył w jadącego z naprzeciwka
volkswagena, którym jechał 36letni mieszkaniec gm. Mełgiew.
Noga z gazu
Utrata prawa jazdy oraz wysokie mandaty to skutek przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym przez dwóch kierowców,
którzy 13 czerwca wpadli na terenie
pow. świdnickiego.
Tuż przed godz. 9.00 policjanci świdnickiej drogówki
w Krępcu zatrzymali do kontroli
pojazd marki VW Sharan, który w
terenie zabudowanym przekroczył
dozwoloną prędkość o 28 km/h.
Za kierownicą osobówki siedział
30-letni świdniczanin. Policjanci
legitymując mężczyznę wyczuli od
niego woń alkoholu. Alkomat wskazał ponad 0,5 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że mężczyzna nie
posiada prawa jazdy. W godzinach
popołudniowych, w miejscowości
Wola Piasecka, w niespełna pół godzinnym odstępie czasu na policyjny
pomiar prędkości wpadło dwóch

Prąd ekologiczny nie uratuje świata
Pomimo, że produkuje
się w skali światowej coraz
więcej energii elektrycznej
w siłowniach wiatrowych,
słonecznych, czy też biogazowniach, w dalszym ciągu
wzrasta globalny popyt na
energię.
Takowe są, m.in. wnioski, wynikające z upublicznionego w dniu 8 czerwca
br. raportu brytyjskiego kon-

nawialne źródła energii), w
światowym miksie pierwotnych nośników energii oraz
cen gazu ziemnego, węgla i
ropy naftowej w okresie od
stycznia 2014 roku do stycznia 2016 roku.
Pomimo znacznej rozbudowy w ostatnich latach
energetyki odnawialnej, jej
udział w światowym miksie
energetycznym jest daleko

nawialnych źródeł energii w
światowej produkcji energii
elektrycznej wyniósł prawie
15% (w Niemczech 23%).
Obserwuje się również
permanentny spadek w światowym miksie energetycznym udziału ropy naftowej,
ostatnio też energetyki jądrowej, natomiast wzrost
udziału gazu ziemnego,
a po wcześniejszym spad-

cernu paliwowego BP. Na
poniższych wykresach przedstawiono: kształtowanie się
(w latach 1965 – 2015) procentowego udziału nośników energii (ropa naftowa,
węgiel, gaz ziemny, energia
wody, energia jądrowa i od-

w tyle w porównaniu do kopalnych nośników energii.
Potrwa jeszcze, co najmniej
20 lat, zanim obecny udział
energii odnawialnej z 2,8%
w światowym zapotrzebowaniu na energię, wzrośnie
do 8%. Natomiast udział od-

ku wzrost udziału węgla.
Warto zauważyć, że udział
węgla, jako drugiego największego dostawcy energii,
zmniejszył się, gdyż spadło
zapotrzebowanie na niego
przede wszystkim w Chinach
i USA.

kolejnych kierowców. Pierwszy
z nich, 36-letni obywatel Rosji, kierując pojazdem marki Cadillac jechał
z prędkością 103 km/h. Natomiast
21-letni lublinianin, kierując renault
jechał z prędkością 110 km/h. Obu
kierowcom zatrzymano prawo jazdy
i otrzymali wysokie mandaty.
2 promile i dziecko
Do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy grozi
38-letniemu mieszkańcowi gm.
Trawniki. Policjanci świdnickiej
drogówki 9 czerwca zatrzymali go
do kontroli na trasie krajowej 12,
w Biskupicach. Mężczyzna mając
ponad 2 promile alkoholu w organizmie wybrał się w „podróż” wraz
ze swoim 3-letnim synem. Kierowca tłumaczył się, że wyjechał tylko
na chwilę do sklepu. Chłopiec trafił
pod opiekę ciotki, a jego nietrzeźwy
tata do piaseckiego komisariatu. Za
swoją nieodpowiedzialność teraz
odpowie przed sądem.
Serwisówka jak autostrada
Utrata prawa jazdy, wysoki
mandat i punkty karne to skutek
zbyt szybkiej jazdy audi po Świd-

niku. W terenie zabudowanym 22letni kierowca jechał 142 km/h.
Policjanci zatrzymali go 7 czerwca
przed godz. 17 na tzw. serwisówce w Świdniku. Za przekroczenie
prędkości o 92 km/h został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł oraz otrzymał 10 punktów karnych. Ponadto policjanci
zatrzymali kierowcy prawo jazdy.
Śmierć na drodze
5 czerwca doszło pomiędzy
Oleśnikami i Dobryniowem do wypadku, w wyniku którego zmarł 43letni mieszkaniec gminy Łopiennik
kierujący Daewoo Matiz. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż jadący
w stronę Dobryniowa kierowca
z niewyjaśnionych przyczyn stracił
panowanie nad pojazdem i zjechał z
drogi. Auto dachowało zatrzymując
się w przydrożnym rowie. Osoby,
które były świadkami zdarzenia
proszone są o osobisty kontakt
z Komendą Powiatową Policji
w Świdniku albo telefonicznie pod
numerem telefonu 997 lub 81 74942-10.
(nor)

Ceny
kopalnych/organicznych nośników energii, tj. ropy naftowej, gazu
ziemnego i węgla wykazują
permanentny spadek (szczególnie ropy naftowej i gazu
ziemnego), od stycznia 2014r.
do stycznia 2016r. Wydaje
się, że po tym okresie, pewne zahamowanie spadku cen,
a nawet wystąpi minimalny
wzrost światowych cen węgla i ropy naftowej.
W 2015r. o 15% do 213
TWh wzrosła zdolność wytwórcza energetyki odnawialnej. Większość wytworzonej energii pochodziła
z siłowni wiatrowych (125
TWh). Wystąpił również
wzrost zdolności wytwórczej energetyki słonecznej,
która w ciągu ostatnich 10
lat wzrosła sześciokrotnie.

Chiny w tej materii wyprzedziły Niemcy i USA i stały
się największym wytwórcą
instalacji i energii elektrycznej z siłowni słonecznych.
Zmniejszona cena ropy
naftowej przyczyniła się do
wzrostu popytu. W porównaniu do średniego popytu
w okresie 10 lat, w 2015r.
popyt na ropę naftową
zwiększył się o ponad 1 mln
baryłek/d. Na poniższych
wykresach przedstawiono:
procentowe roczne kształtowanie popytu na energię
(w latach 2005 do 2015, oraz
w 2015r.) w skali światowej,
krajach OECD, Chinach
i innych krajach oraz roczne
zmiany popytu na poszczególne nośniki energii, w mln
t, w latach 2005 do 2015
i w 2015 roku.

Kasa
ważniejsza
od zdrowia?
Mężczyźni cierpiący na dusznicę bolesną są w znacznie większym
stopniu, niż kobiety, narażeni na zawał i śmierć z powodu chorób serca
- informuje “British Medical Journal”. Biurokraci z polskiego NFZ są
jednak mądrzejsi i postanowili właśnie zmienić zasady diagnozowania
tej choroby. Dusznica bolesna ma
być przesunięta do świadczeń planowych - zakłada projekt zarządzenia prezesa NFZ, który ma obowiązywać już od 1 lipca. Kardiolodzy
alarmują - ustawianie pacjentów ze
stanem przedzawałowym w kolejce
to zagrożenie ich życia.
Pomysł ministerstwa i NFZ
wynika z tego, że procedura ta jest
dobrze płatna a nielimitowanie
dusznicy bolesnej spowodowało
lawinowy wzrost tego rozpoznania, choć nie zmienia się liczba
zawałów serca. Zdaniem NFZ
oznacza to, że szpitale wykorzystają fakt, że Fundusz płaci za
każde takie rozpoznanie.
Kardiolodzy podkreślają, że
niestabilna dusznica bolesna jest
stanem zagrożenia życia, ponieważ
często jest wstępem do ostrego zawału serca. Gdy pacjent przyjeżdża
do szpitala, ciężko jednak od razu
zdiagnozować, czy wystąpi ostry
zespół wieńcowy. Jednak odsyłanie takiego pacjenta do kolejki jest
groźne dla zdrowia a nawet życia.
Wierzę lekarzom a nie dusigroszom
z NFZ, do tego nie rozumiem dlaczego nie można tylko zmienić
(zmniejszyć) wyceny procedury,
nie zmieniając zasad badania. Chyba, że NFZ bardziej zależy na kasie
niż życiu Polaków.
R. Nowosadzki

Światowa Agencja Energii
przewiduje, że w 2016r. wystąpi zwiększone zużycie ropy
naftowej. Ponadto, szczególnie w drugiej połowie 2016r.
wzrastać będzie cena ropy naftowej.
Nawiazując do zapisów
Światowego Szczytu Klimatycznego w Paryżu (listopad/
grudzień 2015r.) wzrastać będzie zapotrzebowanie na niskoemisyjne nośniki energii, tj.
odnawialne i gaz ziemny. Jednakże w dalszym ciągu świat
potrzebował będzie dużych
ilości kopalnych/organicznych
nośników energii, aby pokryć
światowe zapotrzebowanie na
energię.
Źródło: Raport BP; Statistical Review of World Energy;
Die Welt; Juni 2016r.
Oprac: Bronisław Jaworski
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Oskarżyciel przed sąd?
dok. ze str. 1
Prokuratura również nie zgodziła się z zarzutami i dodatkowo potwierdziła prawidłowość
przeprowadzonej wcześniej przez
Regionalną Izbę Obrachunkowej
kontroli, którą podważali trzej
wnioskodawcy. Ostatecznie prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Wydaje się jednak, że to nie
koniec sprawy.

- Jeżeli ktoś myśli, ze jest
to koniec ścieżki prawnej dla tej
sprawy to jest w głębokim błędzie – komentuje w prasie decyzję prokuratury Fijałkowski. - Nie
spodziewałam się innej decyzji.
Rozważam podjęcie kroków prawnych, gdyż moje dobre imię zostało przez fałszywe oskarżenia
naruszone – mówi zaś Krystyna
Borkowska.
BB

dok. ze str. 1
Kamila Stocha, Adama Małysza,
Artura Żmijewskiego, Marcina
Gortata, Krystyny Jandy, Marka
Niedźwieckiego i Cezarego Żaka.
Dodatkowo można było zakupić
wiele rzeczy przekazanych na licytację przez samych rodziców
(np. dwuosobowy ponton, świeczniki, obraz) oraz GOK w Milejowie (obraz). Po odbywającej się w
bardzo sympatycznej atmosferze
licytacji, każdy z uczestników finału mógł sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie, biorąc udział
w konkursie rzutów karnych na

bramkę bronioną przez bramkarza
Górnika Łęczna, Sergiusza Prusaka. W międzyczasie można było
porozmawiać i otrzymać autograf
od obrońcy Górnika Łęczna, Leandro oraz zakupić ciasto przygotowane przez rodziców.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności wszystkich osób biorących udział w akcji charytatywnej udało się zebrać
4500 zł., dzięki którym ciężko
chory Dawidek od 14 czerwca
2016 r. cieszy się z własnego placu zabaw.
BB

Spełniają marzenia innych

Ludzie ludziom
zgotowali ten los
Uczniowie Gimnazjum nr 1
im. Króla Bolesława Chrobrego
w Łęcznej uczestniczyli po raz
pierwszy w międzynarodowym
projekcie – 25. Marszu Żywych
w Oświęcimiu. Razem z kilkoma tysiącami Żydów z różnych
państw wyruszyli w trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego
obozu Auschwitz I do Auschwitz
II – Birkenau, aby upamiętnić
w ten sposób ofiary Holocaustu.
Przechodząc między blokami obozu uczniowie doświadczyli wielu uczuć, m. in. smutku
i wzruszenia. Największe wrażenie
wywarły na nich tabliczki, które
na torowisku Auschwitz II – Birkenau pozostawiali młodzi Żydzi.
Można było na nich odczytać sentencje, a także nazwiska członków ich rodzin, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani
w byłym obozie koncentracyjnym.

Osoba, która kliknie w aktywne okienka „Pobierz szczegółową fakturę” lub „Kliknij
i dowiedz się więcej” proszona jest
o przepisanie kodu. W tym momencie na komputer klienta pobierane jest złośliwe oprogramowanie. Wszystkie dane na komputerze są blokowane i wyświetlany
jest na ekranie komunikat. Sprawcy żądają dokonania przelewu
w wirtualnej walucie bitcoin w zamian za podanie kodu, który odblokuje dane na komputerze.
(r)

ekspert, który wspierał jego przygotowanie, niemniej nie był poddawany zewnętrznej weryfikacji.
Z raportu wynika, że od 2013 r.
nie zaszły żadne istotne zmiany
organizacyjne, w tym zmiany w
zakresie działalności gospodarczej, które mogłyby wpływać na
charakter oddziaływania społecznego lub środowiskowego grupy
kapitałowej. Podobnie zresztą
za aktualną uznano mapę interesariuszy wykorzystywaną przy
opracowaniu strategii CSR na lata
2014-2017. Samemu tworzeniu
raportu towarzyszyły wywiady
przeprowadzone z menedżerami
odpowiadającymi za relacje z poszczególnymi interesariuszami.
Raport stwierdza, że w 2015
r. kopalnia, pracująca na trzech
polach wydobywczych (Bogdanka, Nadrybie, Stefanów), wydobyła 8,5 mln ton węgla kamiennego,
co stanowiło 15,8 proc. całości
wydobycia węgla energetycznego
w Polsce. Z kolei udział rynkowy
LW Bogdanka SA w sprzedaży

węgla energetycznego wyniósł
14,4 proc, a udział sprzedaży w
rynku węgla energetycznego dla
energetyki zawodowej – 22,5
proc. (…) Kopalnia w Bogdance
pozostaje liderem efektywności
w polskim górnictwie. Uzyskuje
wydajność dołową ponad dwukrotnie wyższą niż średnia w
branży górnictwa węglowego
w Polsce. Bycie liderem nie jest
jednak dane raz na zawsze i konieczne jest nieustanne poszukiwanie nowych dróg rozwoju. Celem władz Spółki jest zmniejszenie jednostkowego gotówkowego
kosztu wydobycia (Unit Mining
Cash Cost) o 15 proc. do 2017 r.,
w stosunku do roku 2012, w ujęciu realnym. W 2015 r. uzyskano
już realny spadek jednostkowego
gotówkowego kosztu wydobycia
o 10,0 proc. w stosunku do 2012
r. Było to kluczowe w kontekście
załamania się cen węgla na rynkach światowych.
Cały Raport Zintegrowany
za 2015 r. jest do pobrania na
www.lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d213.html.
(nor)

dok. ze str. 1
działająca w dwóch miastach
– Lublinie i Świdniku (41 rowerów, 5 stacji rowerowych).
Dzięki tak dużej ilości pojazdów
i stacji rowerowych, system Lubelski Rower Miejski jest drugim pod względem wielkości
systemem wypożyczania rowerów w Polsce. Niewiele ustępującym na przykład takiemu
Berlinowi, gdzie działa 80 stacji
z 1250 miejskimi jednośladami.
Miejskie rowery są dostępne w Lublinie od prawie dwóch
lat (w Świdniku od tego sezonu), a ich popularność wciąż
rośnie. W tegorocznym sezonie,
czyli w ciągu 91 dni, miejskie
rowery były wypożyczane 438
299 razy. To o 94 proc. więcej
niż rok wcześniej, kiedy w tym
samym okresie było 226 477
wypożyczeń. Padają też coraz
to nowe rekordy ilości wypożyczeń w ciągu doby. W tym roku
rekordowy pod tym względem
był 12 maja, kiedy rowery pobrano ponad 8 tys. razy, co na

jeden jednoślad daje niemal 9
wypożyczeń w ciągu doby. Zeszłoroczny rekord z 27 kwietnia
2015 wynosił 4587 wypożyczeń.
Lubelski Rower Miejski staje się powoli poważnym uzupełnieniem tradycyjnej komunikacji
miejskiej. Do tego specyficznym
bo bezpłatnym! Średni czas wynajęcia roweru w tym roku to 16
minut i 7 sekund, co oznacza, że
większość użytkowników traktuje publiczny jednoślad jako
darmowy środek komunikacji,
bo podróż miejskim rowerem
trwająca do 20 minut jest bezpłatna. Korzystają z tego głównie studenci (przede wszystkim
Politechniki) o czym zaświadcza popularność określonych
tras. Najczęściej wybierane to:
sprzed Politechniki do Pozytywistów, sprzed komisariatu przy
Zana do Politechniki, z rejonu
ul. Pozytywistów do Politechniki, sprzed Plazy do Politechniki,
z pl. Zamkowego na Zamojską,
sprzed Tarasów Zamkowych do

Zamojskiej, z Mostu Kultury do
wodociągów, z Mostu Kultury
do Tarasów Zamkowych, z Politechniki do Plazy, z Krakowskiego Przedmieścia przy sądzie
przed akademik Helios.
Należy jednak podkreślić,
że również dłuższe korzystanie z
rowerów miejskich do kosztownych nie należy. Opłata za użytkowanie jednośladu od 21 do 60
minut kosztuje złotówkę, za drugą godzinę musimy zapłacić 3 zł,
trzecia i każda następna godzina
to koszt 4 zł. Nic więc dziwnego,
że jak informuje Porozumienia
Rowerowe z Lublina, udział roweru miejskiego w całkowitym
ruchu rowerowym na terenie Lublina wzrósł z 7 proc. w ub. roku
do 22 proc. w 2016 r.
Popularność rowerów w Lublinie i Świdniku powinna dać
do myślenia władzom Łęcznej.
W mieście, które nie posiada
właściwie komunikacji miejskiej kilka stacji rowerowych
z kilkudziesięcioma jednośladami byłoby w sezonie turystycznym świetnym rozwiązaniem.
Ryszard Nowosadzki

12 maja br. w Łęcznej odbyło
się uroczyste otwarcie nowej Filii
Banku Spółdzielczego w Końskowoli. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, powiatu
łęczyńskiego oraz przedsiębiorcy.
Obiekt wywarł spore wrażenie na gościach. Potencjalni
klienci jak i pracownicy banku

będą korzystać z nowoczesnych
i funkcjonalnych wnętrz. Placówka
będzie świadczyć pełen wachlarz
usług bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.15 do 17.00. Przy placówce przez całą dobę, siedem dni w tygodniu czynny jest bankomat. (r)

Lubelski Węgiel Bogdanka
S.A. Przygotował i opublikował
już trzeci Raport Zintegrowany, tym razem za 2015 r.
Raport obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową,
w kształcie, w którym jest ona
konsolidowana w sprawozdaniu
finansowym. Ujmuje więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę LW Bogdanka
SA, jej spółkę zależną Łęczyńską
Energetykę sp. z o.o. oraz trzy
mniejsze spółki (RG Bogdanka
sp. z o.o., EkoTrans Bogdanka
sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z
o.o.). Ze względu jednak na niewielki wpływ trzech najmniejszych spółek na obraz grupy
kapitałowej tak w ujęciu finansowym, jak również społecznym
i środowiskowym, podmioty te
zostały opisane w niniejszym dokumencie w sposób ograniczony
tylko do wybranych aspektów.
Nad rzetelnością opracowania raportu i jego zgodnością z
wytycznymi czuwał zewnętrzny

Rowery są trendy

Uwaga. Fałszywe faktury
dok. ze str. 1
Dostarczana jest na adres mailowy klienta zgodnie z okresem rozliczeniowym. Wiadomość zawiera także logotypy. Celem takich
wiadomości jest zainstalowanie
u odbiorców złośliwego oprogramowania, a treść oraz rzekomy
nadawca są tak dobrane, aby zaintrygować odbiorcę bądź wzbudzić
jego zaufanie i przez to skłonić
do podjęcia określonego działania - np. otwarcia załącznika lub
odwiedzenia konkretnej witryny
internetowej.

Wszystko o Bogdance

Marsz Żywych to projekt
edukacyjny organizowany przez
międzynarodową
organizację
March of the Living, pod auspicjami której Żydzi z różnych
krajów, głównie uczniowie i studenci odwiedzają miejsca Zagłady utworzone przez Niemców na
okupowanych ziemiach polskich.
Spotykają się też z polskimi rówieśnikami i sprawiedliwymi
wśród narodów świata. Pierwszy
Marsz odbył się w 1988 r.
Danuta Szychta-Zagwodzka
Rafał Brzozowski

Nowy bank w Łęcznej
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Świdnik

Rowerowa edukacja
Ponad 300 czwartoklasistów
szkół podstawowych szkoliło się
teoretycznie i praktycznie z zasad
poruszania się rowerem po drogach
publicznych. Zajęcia teoretyczne,
miasteczko rowerowe oraz wyjazd
na drogę publiczną pod nadzorem
służb mundurowych tak wyglądały
trwające przez kilka tygodni zajęcia z edukacji rowerowej uczniów
szkół podstawowych. Inicjatorem
przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja rowerowa” było Miejskie
Centrum Profilaktyki w Świdniku.
Czwartoklasiści zanim przystąpią do egzaminu na kartę rowerową
mieli za zadanie na przyszkolnych
miasteczkach rowerowych zdobyć

wiedzę z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej, podstaw ratownictwa przedmedycznego i zasad obsługi jednośladów. By
podkreślić ważność obowiązujących
przepisów dotyczących widoczności
pieszych i kierowców jednośladów
przyszli rowerzyści otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe.
W otwarciu jak i zakończeniu edukacji młodych rowerzystów uczestniczył m. in. p.o. komendanta powiatowego w Świdniku – mł. insp.
Grzegorz Hołub. Program ukończyło 30 grup, to łącznie ponad 300
uczniów. Teraz przed nimi egzamin
na pierwsze uprawnienia drogowe.
(r)

Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Diva Glamour zapraszają odważne i piękne Panie zamieszkujące
powiat łęczyński do wzięcia udziału
w Wyborach Miss Dożynek Powiatu
Łęczyńskiego.
Do 29 lipca
2016r przyjmujemy
zgłoszenia kandydatek do konkursu,
który odbędzie się
28 sierpnia w Cycowie. Profesjonalny
makijaż wszystkim
uczestniczkom zapewni DIVA GLAMOUR.

Na laureatki konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe i
rzeczowe. Dzięki naszemu współorganizatorowi, dziewczyny będą
miały także szansę na zaistnienie w
świecie modelingu,
ponieważ jednym z
głównych
sponsorów konkursu jest
znana agencja modelek Catwalk Models
Agency. Czekamy na
zgłoszenia! Szczegóły na stronie:www.powiatleczynski.pl oraz
www.facebook.com/
missdozynek.
36m2, na IV p. w Łęcznej, os. Samsonowicza, ul. Gwarków. Cena do
negocjacji, tel. 503992661
Sprzedam działkę rolno-rekreacyjną, 40ar, w Łęcznej – od szosy na
Puchaczów w stronę rzeki Świnki.
Cena do negocjacji. Tel. 503992661
Sprzedam działki-Puchaczów ul.
Bogdanowicza, wszystkie media.
Tel. 608 473 830.
Sprzedam mieszkanie M-5, 70
m2 4 pokoje, kuchnia, piętro IV/

Zostań Miss Dożynek 2016!

ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena
do uzgodn, tel. 697 154 093.
Sprzedam mieszkanie własnościowe
M-2, 35,4 m2, os. Niepodległości,
piętro I/IV, idealna lokalizacja, cena
160000 do uzgodn. tel. 724 813 131.
Wynajmę lub sprzedam - mieszkanie dwupokojowe umeblowane,

Stefanów górą

Na boisku treningowym GKS
Górnik Łęczna odbył się tradycyjny
piknik sportowy ZZ “Kadra” przy
LW Bogdanka S.A. W jego ramach
rozegrano turniej w piłce nożnej
o Puchar Przewodniczącego ZZ
“Kadra”. W turnieju wzięły udział
trzy drużyny: Bogdanka, Nadrybie,
Stefanów. Rozegrano trzy mecze,
w których padły następujące wyniki:
Bogdanka - Nadrybie 4:0, Nadrybie
- Stefanów 1:5, Stefanów - Bogdanka 1:0. Zwycięzcą turnieju została
drużyna reprezentująca Stefanów.
Drugie miejsce zajął zespół reprezentujący Bogdankę, zaś trzecie
Nadrybie. Stefanów powtórzył sukces z roku 2015. Królem strzelców
został Karol Madej (Stefanów),
strzelec 3 bramek. Najlepszym zawodnikiem został Damian Leptuch
(Bogdanka). Najlepszym bramkarzem wybrano Marcina Wróbla
(Nadrybie). Na zakończenie turnieju został rozegrany konkurs rzutów
karnych, który wygrał Mirosław
Szlendak. Po konkursie przyznał się,
że rzuty karne ćwiczył już od dwóch
tygodni. Organizatorem imprezy był
przewodniczący ZZ “Kadra” Stanisław Ćwirko.
Skład zwycięskiej drużyny: T.
Sowa, K. Haraszczuk, P. Matys, K.
Wach, M. Zabłotny, J. Karkowski,
K. Madej, G. Teterycz, D. Iskierka, T.
Kowalik, G. Szafraniec, M. Chołast.
Mariusz Łagodziński
IV na os. Samsonowicza ul. Kpt.
Żabickiego 3. Możliwość kupna
z wyposażeniem. Cicha, spokojna
okolica. Ładne widoki.Cena: 210
tys. Tel. 798 803 635
Sprzedam 80a lasu dębowego,
dosadzony dąb czerwony. Cena:
145tys. Tel. 502 949 359
Sprzedam mieszkanie M-5, 69
m2 4 pokoje, kuchnia, piętro IV/IV
os. Samsonowicza ul. Staszica 4.
Możliwość kupna z wyposażeniem.
Cena do uzgodn. Tel. 508 353 924
Sprzedam działkę budowlaną 8 ar
w Łęcznej, tel. 508 353 924
Sprzedam mieszkanie M2 na parterze w Łęcznej, ul. Gwarków 2.
Cena do uzgod. Tel. 81 4629652
Sprzedam lub zamienię M-4,
60m2, p. II/IV w Łęcznej, ul.
Wiklinowa (os. Bobrowniki) na
Lublin lub Świdnik. Mieszkanie
wykończone. W łazience wanna,
w osobnej toalecie prysznic. Balkon dł. 4,70 cm. Tel: 722-275-294

tyczne komisji
Heraldycznej w
przedmiotowej
sprawie ustanowienia heraldyki
gminy Cyców
W podniosłej atmosferze
na
uroczystej
sesji Rady Gminy w Cycowie
o godz. (9,30)
nastąpiło powołanie przez wójta Gminy pocztu sztandarowego
jak również nastąpiła prezentacja

Dalsza część uroczystości
przy udziale mieszkańców odbywała się na placu Urzędu Gminy.
Po oficjalnym powitaniu przez
wójta gminy Cyców - Wiesława
Pikułę przybyłych gości, przedstawieniu podstaw formalnych
i historycznych opracowania heraldyki gminy Cyców nastąpiło
uroczyste wbijanie gwoździ na
sztandarze. W części artystycznej
przygotowanej przez młodzież
z Zespołu Szkół w Cycowie znalazły się treści historyczno-patriotyczne. W dalszej części artystycznie, muzycznie i instrumentalnie prezentował się Gminny
Dom kultury, zespół śpiewaczy
„Świerszczowianki”.
Gościnnie z recitalem wystąpił również
Dariusz Tokarzewski z zespołu
VOX. Gminna Biblioteka Pu-

herbu, sztandaru, flagi i pieczęci.
Kolejnym punktem była msza św.
w kościele parafialnym pw. Św.
Józefa - przy udziale mieszkańców, zaproszonych gości,
pocztów sztandarowych
- na której poświęcono
wszystkie insygnia. Po
mszy św. przed Urzędem
Gminy orkiestra górnicza z KWK Bogdanka
odegrała hymn narodowy
i nastąpiło wciągnięcie
flagi gminy na maszt.

bliczna przygotowała wystawę
fotograficzną ukazującą piękno
naszej gminy, podsumowała konkursy na legendę o gminie Cyców i gadżetu promującego gminę
wręczając nagrody ufundowane
przez wójta Gminy. Tradycyjnie
panie z Kół Gospodyń Wiejskich
przygotowały stoiska ze smacznymi potrawami.
Ta uroczystość na stałe zapisze się w pamięci mieszkańców
gminy Cyców jako historyczna
i niepowtarzalna.

Przegląd Cycowa

Cyców ma insygnia

12 czerwca 2016 r. w Cycowie odbyły się uroczystości
związane z poświęceniem sztandaru,herbu i flagi gminy Cyców.
Od lat władze gminy starały się w
komisji heraldycznej o ustanowienie tychże symboli.
Gmina Cyców jak większość
gmin wiejskich z terenu Polski nie
posiadała żadnych tradycji heraldycznych. Formalnoprawną podstawę do opracowania heraldyki
gminy stanowi ustawa z 21 grudnia 1978r o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31,poz 130 z póżn.
zm., ustawa z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2013 r poz.594 z późn. zm) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.
27 lipca 1999 r w sprawie Komisji Heraldycznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz.723) oraz zasady naukowe heraldyki oraz wy-

Historia cycowskich insygniów

Najważniejszym
wydarzeniem w dziejach gminy Cyców jest
zwycięska bitwa wojsk polskich,
która miała miejsce w dniach od 15
do 16 sierpnia 1920 roku. Było to
wydarzenie, które do dnia dzisiejszego tkwi głęboko w świadomości mieszkańców gminy i stanowi
element integrujący miejscową
społeczność w oparciu o jej chlubną
historię, wzmacniając jednocześnie
poczucie patriotyzmu oraz związania z miejscową ” małą ojczyzną”.
Ślady tego wydarzenia pozostały nie tylko w świadomości
historycznej mieszkańców, ale
w trwałych śladach materialnych.
Na cycowskim cmentarzu wojennym zostali pochowani bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej.
U wrót cmentarza stoi pomnik
z napisem: „Cmentarz wojenny
z lat 1915-1920” z dodatkową tablicą poświęconą poległym w 1920
r. W centrum miejscowości Cyców
położony jest pomnik przypominający kształtem przydrożną kapliczkę zwieńczony krzyżem, a na nim
napis: ”Chwała bohaterom wojny
polsko-bolszewickiej
poległym
w zwycięskiej bitwie na polach gminy Cyców 15-16 sierpnia 1920r.”
W 1939r., z rozkazu Niemców, pomnik został zniszczony. Po
50 latach pomnik został odkopany
i wrócił na swoje miejsce. Krzyż
odnalazł się na plebanii, a nową
tablicę odlaną w brązie wykonał
lubelski artysta. Pomnik uzupełniono o orła w koronie.
Miejscowość Cyców, z datą
16 sierpnia 1920 r., znalazła się na
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
W dniu 23 czerwca 1992 r.
Szkoła w Cycowie przyjęła imię

7 Pułku Ułanów Lubelskich. Młodzież opiekuje się grobami żołnierzy pułku i pomnikiem upamiętniającym bitwę.
Podsumowując, nawiązanie
w herbie i heraldyce do bitwy
pod Cycowem jest jak najbardziej
uzasadnione. Ponadto, Komisja
Heraldyczna zwraca uwagę, aby
nawiązać w heraldyce gminy do
nazwy „cyc”, a tym samym odnieść się do „miejscowej produkcji perkalu”. Dlatego też, zgodnie
z tymi wytycznymi umieszony został w herbie przęślik tkacki.
Biorąc pod uwagę powyższe
przesłanki skomponowano herb
nawiązujący do wspomnianej bitwy z wojny polsko-bolszewickiej. Nawiązano również do jednej z hipotez odnoszących się do
wyjaśnienia nazwy związanej z
produkcją tkaniny o nazwie Cyc.

Zatem w herbie gminy Cyców
w czerwonym polu umieszczono
dwie skrzyżowane ze sobą szable
o srebrnych głowniach i złotych
rękojeściach symbolizujące bitwę
pod Cycowem. Szabla prawa nawiązuje do tradycji ułańskiej, zaś
lewa – z chwostem – symbolizuje
wojska bolszewickie. Pomiędzy

sztychami, w górnej części tarczy
umieszczono srebrne czółenko
tkackie, mające nawiązywać do
wspomnianej i najbardziej prawdopodobnej hipotezy dotyczącej
etymologii nazwy miejscowości.
Flagę gminy Cyców stanowi
czerwony płat materiału o proporcjach 5:8 z umieszczonym
centralnie godłem gminy. Jest to
zatem flaga heraldyczna.
Sztandar gminy Cyców. Strona główna, płat materiału barwy
czerwonej, z wyhaftowanym centralnie godłem RP. Strona odwrotna barwy niebieskiej, z centralnie
umieszczonym herbem gminy, pod
nim wieniec laurowy. Na płacie
złotą nicią wyszyty napis: „GMINA CYCÓW”. Głowicę sztandaru
stanowi mieczyk. Sztandar obszyty złotą frędzlą.
Przygotowano również projekty trzech pieczęci. Wszystkie o
średnicy 36 mm.
Pierwsza z legendą w otoku
Gmina Cyców oddzieloną dwoma
dywizorami w kształcie krzyża,
zawiera w centralnej części godło
gminy Cyców, a więc dwie skrzyżowane szable i czółenko tkackie.
Dwie pozostałe różnią się tylko
legendą. W jednej umieszczono
napis WÓJT GMINY CYCÓW,
w drugiej RADA GMINY CYCÓW. W obu przypadkach legendy zostały rozdzielone dywizorek
w kształcie krzyża.
Baner gminy Cyców to płac
materiału barwy czerwonej w proporcjach 20:5 z umieszczonym
w górnej jego części godłem gminy Cyców.
Tablica urzędowa barwy szarej, w owalnym kształcie obwiedziony czerwono-białą obwódką,
z umieszczonym centralnie herbem gminy Cyców.

