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Gmina Ludwin uratowana (cz. 3) Lubelszczyzna się nie rozwija
Jak już pisaliśmy, Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił roszczenia spółki Solo Investment
w stosunku do gminy Ludwin.
Chodziło o niebagatelną kwotę ok. 15 milionów zł jaką od
gminy tytułem odszkodowania
chciała spółka i jaką w przeważającej części zasądził wcześniej Sąd Okręgowy w Lublinie.
Wyrok sądu apelacyjnego jest
prawomocny, ale spółka złożyła skargę kasacyjną. Instancją
uprawnioną do rozpatrzenia
kasacji od wyroków w sprawach
cywilnych jest Sąd Najwyższy.
Tło wydarzeń opisaliśmy w
dwóch wydaniach gazety. Zastanawiać może natomiast jak to się
stało, że dwa składy sędziowskie
orzekły zupełnie inaczej. Mnie
osobiście bardziej zdziwił wyrok
pierwszej instancji, bo jakkolwiek
nie jestem prawnikiem, to orzeczenie sądu okręgowego budzi
zastrzeżenia z punktu widzenia
zwykłej logiki.
Przede wszystkim sąd pierwszej instancji uznał, że skoro ówcześni przedstawiciele gminy i
powiatu nie powiadomili o toczących się staraniach spadkobierców byłego właściciela o zwrot
części terenu ośrodka, to rzeczywiście naruszyli umowę dzier-

żawy. Sąd przyznał rację spółce
Solo Investment, że podjęła ona
decyzję o dzierżawie gruntu pod
wpływem błędu i zapewnień, że
nieruchomość jest wolna od obciążeń a gmina nie wie o żadnych
okolicznościach wykluczających
wykorzystanie nieruchomości na
prowadzenie ośrodka wypoczynkowego. Sąd zdecydował tak
pomimo faktu, że podczas przewodu udowodniono, że dwaj pełnomocnicy spółki co najmniej od
czerwca 2008 roku wiedzieli o toczącym się postępowaniu o zwrot
ziemi i wtedy nie było żadnej reakcji spółki.
Co więcej sąd 1. instancji
nie zainteresował się w ogóle
jak realne są żądania spadkobierców osoby, której w 1973 roku
zabrano część ziemi pod ośrodek
wypoczynkowy. Nie była jedyną
wywłaszczoną, a nad jeziorem
Piaseczno rzeczywiście powstał
ośrodek, co spadkobiercy jednak
kwestionują.
- Sprawa toczy się od 1991
roku i ani razu nie zapadło orzeczenie nakazujące nam zwrot nawet jakiejkolwiek części terenu –
mówi Andrzej Chabros, aktualny
wójt gminy Ludwin. Obecnie sytuacja prawna wygląda tak: stadok. na str. 3

Ponad 80 osób wzięło udział
w VI edycji Kameralnego Rajdu Rowerowego, która odbyła
się 25 czerwca 2017 r. na trasie
Łęczna-Łańcuchów-Łęczna.
Uczestnicy rajdu mieli okazję do aktywnego wypoczynku
jak również możliwość poznania
atrakcji turystycznych powiatu łęczyńskiego.
W Łańcuchowie, w gospodarstwie agroturystycznym Ewy Guz uczestnicy
imprezy mogli poznać uroki
Nadwieprzańskiego Parku
Krajobrazowego i możliwości uczestnictwa w spływach
kajakowych. Kolejną atrakcją
było zwiedzanie Łańcuchowa
z przewodnikiem – cmentarza wojennego, zespołu pałacowo-parkowego i kościoła
w Łańcuchowie. Zbudowany
w stylu zakopiańskim dwór

z początku XX w., udostępniony
dzięki życzliwości aktualnych właścicieli – Małgorzaty i Andrzeja
Kitów - zrobił duże wrażenie na
odwiedzających. Z uwagą wysłuchali też ciekawostek na temat łańcuchowskiej świątyni, znajdującej
się pod nią krypty, a także relikwii
św. Jakuba, które przybliżył ks. proboszcz Tomasz Konstanciuk. BC

Rowerowa wycieczka

Pierwsze trzy miesiące
2017 roku były pod względem
płac całkiem niezłe dla Polski.
Niestety tego samego nie można powiedzieć o mieszkańcach
województwa lubelskiego. To
na Lubelszczyźnie wzrost płac
był najniższy w kraju.
W skali kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w

sektorze przedsiębiorstw wyniosło
4390,54 zł i było o 4,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie
ub. roku (przed rokiem wzrost o
3,7 proc.). Wzrosły wynagrodzenia
zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie. Podobnie było w skali
województw, chociaż tu oczywiście
zanotowano duże różnice.
dok. na str. 4

Samorządowcy
złożyli
oświadczenia majątkowe za 2016
rok. Analizując ich zarobki w naszym regionie można z pewnym
zdziwieniem stwierdzić, że wcale
nie zależą one od rangi urzędu
czy wielkości jednostki samorządowej, którą kierują. Zarobki są
podobne, a różnice tak naprawdę wynikają z dodatkowych dochodów z piastowania przez nich
funkcji w różnych spółkach czy
spółdzielniach. W powiecie łęczyńskim w 2016 roku najwięcej
zarobił wójt Puchaczowa, a spośród samorządowców wojewódzkich – radni Jan Frania i Andrzej
Pruszkowski.
Powiatowy rekordzista Adam
Grzesiuk, wójt Puchaczowa zarobił w 2016 roku (z nagrodą jubileuszową) ponad 205 tys. zł czyli
statystycznie 17.112 zł na miesiąc.
Drugie miejsce w tym rankingu
zajął wójt Cycowa Wiesław Piku-

ła, którego zarobki również wzrosły dzięki jubileuszowej nagrodzie
do 188 tys. zł, czyli ok. 15.670 zł
miesięcznie. Dopiero trzecie miejsce zajął burmistrz Łęcznej. Teodor
Kosiarski zarobił w urzędzie i jako
członek rady nadzorczej spółki
Łęczyńska Energetyka prawie 160
tys. zł, czyli 13.304 zł na miesiąc.
Od tego poziomu nie odbiega Waldemar Jakson, burmistrz
większego od Łęcznej Świdnika.
W 2016 roku (z nagrodą jubileuszową) zarobił prawie177 tys.
zł, co daje przeciętnie w miesiącu 14.725 zł. Nie miał dochodów
z tytułu udziału w radach nadzorczych czy zarządach publicznych
spółek. Janusz Bodziacki (burmistrz
Lubartowa) z nagrodą jubileuszową
zarobił w urzędzie 155 tys. zł, a więc
12.917 zł miesięcznie. W tym gronie
najmniej zarobił burmistrz Włodawy.
Z pracy w urzędzie otrzymał on 117
dok. na str. 4

Grunt to fucha w spółce

Boiska przy ZSG już czynne
W czerwcu br. zakończyła
się inwestycja pod nazwą „Modernizacja kompleksu boisk
sportowych przy Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej”.
Jedno z nich to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x22m,
przeznaczone do gry w piłkę
ręczną, siatkową i koszykówkę, drugie to boisko piłkarskie o
nawierzchni ze sztucznej trawy
o wymiarach 58x30m,
otoczone bieżnią lekkoatletyczną o długości
200m wraz ze skocznią
w dal i zeskocznią o wymiarach 8x3m. Wzdłuż
każdego boku boisk
zamontowane zostały
piłkochwyty. Cały teren
oświetlony jest piętnastoma lampami.

Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość inwestycji
wyniosła 1,4 mln zł. Boisko czynne jest cały tydzień od godz. 7.00
do 22.00, a w okresie zimowym
od 7.00 do 20.00. Korzystanie
z kompleksu boisk jest bezpłatne,
szczegóły korzystania określa regulamin.

Morski klimat w Łęcznej

Z doświadczenia lekarzy w stosowaniu inhalacji solą, na przykład w sanatorium Kopalni Soli „Wieliczka”, wynika, że taka kuracja zdecydowanie pomaga przy leczeniu głównie chorób górnych
dróg oddechowych, alergii, schorzeń dermatologicznych, a nawet
wspomaga terapię w depresji. Po prostu wzmacnia organizm.
Aby zaznać dobroczynnych
skutków takich inhalacji nie trzeba jednak jechać aż do Wieliczki
– podobną rolę spełniają „groty
solne”, z których jedna już niedługo zostanie otwarta w Łęcznej,
w kompleksie Wamex.
Grota, to miejsce zbudowane z brył solnych pochodzących
z Kopalni Soli Kłodawa oraz
soli morskiej, z mórz Martwego,
Czarnego i z soli pochodzącej
z Pakistanu. Panujący tam mikroklimat, a także wystrój, wpływają
leczniczo i kojąco na ciało i umysł

człowieka. Przebywając w grocie,
już po kilku minutach czujemy
słony „posmak” w ustach i nosie.
dok. na str. 3
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Szybko ujęto gwałciciela
11 czerwca na obrzeżach Lublina po godz. 1.00 20-letnia kobieta wracała autobusem nocnym
do domu. Wysiadła na przystanku
końcowym i dalej poszła pieszo do
miejscowości w gm. Konopnica.
Zauważył to mężczyzna, który jechał samochodem. Zatrzymał się na
przystanku i dalej szedł za kobietą
pieszo. W pewnym momencie złapał ją i wciągnął w krzaki. Młodej
kobiecie udało się uciec. Dwie godziny później zgłosiła się na komisariat. Policjanci przejrzeli nagrania z
monitoringu w całej okolicy i ustalili
mężczyznę. Okazał się nim 41-letni
mieszkaniec gm. Konopnica. Został
zatrzymany na terenie Lublina. 41latek przyznał się do winy. 14 czerwca został doprowadzony do prokuratury. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Za zgwałcenie
grozi mu do 12 lat więzienia.
Przechodnie ujęli pijanego
5 czerwca na skrzyżowaniu
ul. Gospodarczej z ul. Mełgiewską
w Lublinie przechodnie zauważyli
skuter marki Kymco, który jechał
dziwnie, a na skrzyżowaniu ulic
przewrócił się. Następnie kierujący
wjechał w sygnalizator świetlny.
Świadkowie podeszli do kierującego pojazdem i przytrzymali mężczyznę do czasu przyjazdu mundurowych. Kierowcą skutera okazał
się 48-letni mieszkaniec Lublina.
Miał ponad 2 promile alkoholu.
Dybał na swoją wnuczkę?
W nocy z niedzieli na poniedziałek 29 maja dyżurny policji
został powiadomiony o tym, że
38-letnia kobieta nie mogła odpalić kuchenki gazowej, aż w pewnej
chwili zauważyła, że spod jednego z palników wystaje przedmiot
przypominający nabój. Mundurowi stwierdzili, że we wnętrzu palnika gazowego znajduje się nabój
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kal. 9 mm. Kobieta mieszka razem
ze swoim dziadkiem i jak się okazało mężczyzna nie tylko podłożył
nabój ale dodatkowo w piwnicy
zakręcił wodę. Co więcej policjanci w trakcie czynności znaleźli kilkadziesiąt sztuk amunicji oraz broń
palną samodziałową na którą nie
posiadał wymaganego zezwolenia. Policjanci zatrzymali 81-latka.
Mężczyzna odpowie za stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzkiego oraz za posiadanie broni
i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Grozi mu kara nawet do
8 lat pozbawienia wolności.

ŁĘCZNA

Rozbił ścianę i wjechał do domu
18 czerwca przed godz. 20
w miejscowości Łańcuchów w dom
6-obowej rodziny wbił się samochód. Z ustaleń wynika, że 19-letni
mieszkaniec gm. Milejów jadąc
audi w kierunku Milejowa, na łuku
drogi nagle stracił panowanie nad
pojazdem. Zjechał z drogi, rozbił
ogrodzenie prywatnej posesji, a następnie samochód wbił się w ścianę
domu. Obrażeń nie odniósł ani kierujący audi 19-latek, ani siedzący w
tym czasie na ławce przed domem
właściciel, czy też przebywająca w
ogrodzie jego żona. Jak się okazało,
posesję zamieszkuje też małżeństwo z dwojgiem dzieci. Na szczęście ta rodzina w tym momencie
znajdowała się poza domem.
Kierowca był trzeźwy, nie używał żadnych środków odurzających.
Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Ponieważ
wjechanie pojazdem w dom spowodowało naruszenie jego konstrukcji,
koniecznie będzie przeprowadzenie
oględzin przez inspektora nadzoru
budowlanego. Sześcioosobowa rodzina spędziła noc u kuzynów.
Pożar budynku w Milejowie
We wtorek, po godz. 14 strażaków z Łęcznej zawiadomiono o
pożarze budynku mieszkalnego w Mi-

lejowie. Na akcję ratowniczą wysłano
cztery zastępy ratowniczo-gaśnicze:
jeden zastęp z KP PSP w Łęcznej oraz
trzy zastępy OSP: Milejów, Łańcuchów i Ostrówek. Pierwsi działania
gaśnicze podjęły zastępy OSP Łańcuchów i Milejów. Po ugaszeniu pożaru
pomieszczenia przewietrzono oraz
dokonano częściowej rozbiórki nadpalonej konstrukcji dachu nad gankiem.
Akcja trwała 1,5 godz, wzięło w niej
udział 19 ratowników oraz policja.
Zatrzymali go dopiero w Cycowie
Zatrzymany w Cycowie do
kontroli drogowej, podczas policyjnego badania trzeźwości
„wydmuchał” ponad 1,5 promila
alkoholu. Jak się przyznał jechał
do domu - z Warszawy, a mieszka
w Kolonii Garbatówka! Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 33-letni kierowca Alfa Romeo nie posiada też
uprawnień do kierowania pojazdami, bo w wyniku 2 wyroków sądowych za jazdę w stanie nietrzeźwości ma zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2019 r.
Spiczyn uwolniony od włamywaczy
Łęczyńscy kryminalni zatrzymali trzech włamywaczy, którzy
włamywali się i okradali domy
mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze na terenie gminy Spiczyn. Łączne straty wywołane ich
przestępczą działalnością wyniosły
blisko 10 tys. zł. Kradli co im wpadło w ręce: wartościową biżuterię,
elektronarzędzia, urządzenia ogrodnicze i motoryzacyjne a nawet materiały budowlane. Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy Lublina
w wieku 28 i 36-lat. Starszy z nich
to recydywista. Trzeci włamywacz
to 19-letni mieszkaniec gm. Niemce. Funkcjonariusze odnaleźli i odzyskali część skradzionego mienia.
Przestępcy częściowo przyznali się
do zarzucanych im czynów.
Zawiadomili policję,
że obcy jeżdżą zbyt szybko
Mieszkańcy kolejnej miejscowości – tym razem Szpicy – za-

wiadomili policjantów, że na terenie ich miejscowości dochodzi do
częstego przekraczania prędkości
przez przejeżdżające samochody.
Funkcjonariusze zaplanowali tam
dodatkowe patrole ruchu drogowego. W sobotę 3 czerwca na
policyjny patrol z radarem wpadł
kierujący pojazdem marki Honda. 29-letni łęcznianin w terenie
zabudowanym, przy ograniczeniu
do 50 km/h jechał z prędkością
104 km/h. Policjanci zatrzymali
mu prawo jazdy, dodatkowo kierowca został ukarany wysokim
mandatem oraz nałożono na niego
punkty karne. Tego samego dnia
w Szpicy za przekraczanie prędkości mandatami zostało ukaranych 6 innych kierowców.
Lewe ciągniki?
Pracownik stacji diagnostycznej podczas kontroli ciągnika ursus
stwierdził niezgodność pomiędzy
numerem VIN w dowodzie rejestracyjnym, a tym wybitym na ciągniku.
Drugiego dnia sytuacja się powtórzyła z kolejnym ursusem. Wezwani
policjanci przeprowadzili oględziny
pojazdów, a także przesłuchali ich
właścicieli. Kluczowe dla sprawy
będą kolejne badania pojazdów, ich
dokumentacji oraz przesłuchania
ustalonych świadków. Wtedy okaże się, jaki był powód niezgodności numerów. Ingerencja w nr VIN
pojazdu jest przestępstwem, za co
grozi nawet 3 lata więzienia.
Podróbki odzieży na targu
Policjanci Zespołu do walki
z Przestępczością Gospodarczą
z KPP w Łęcznej ustalili, że na milejowskim targowisku na jednym
ze stoisk oferowana jest do sprzedaży odzież znanych marek z podrobionymi znakami towarowym.
31 maja funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 300 sztuk takiej odzieży i zatrzymali 38-letniego mieszkańca Pliszczyna, który oferował
do sprzedaży podróbki. Trafił do
policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty, do których się przyznał.

I tak elektrownia węgla brunatnego jest najbardziej emisyjną
(powyżej 1 500 t CO2/TWh, elektrownie węgla kamiennego emitują dużo mniej CO2 (około 900 t
CO2/TWh, elektrownie gazowe
emitują poniżej 500 t CO2/TWh,
średnia emisja CO2 w australijskich elektrowniach wynosi około

niej energii elektrycznej, stanowi
hamulec inwestycyjny dla producentów energii elektrycznej,
w elektrowniach węglowych.
Nie widzą ich rentowności.
W strukturze odnawialnych źródeł energii, szczególnie
wiatr i słońce, zwiększają swoje
udziały w krajowym miksie pro-

800 t CO2/TWh, natomiast elektrownie węgla kamiennego o wysokiej sprawności emitują poniżej
600 t CO2/TWh.
Matthew Warren, szef Australian Energy Council, organizacji skupiającej dużych producentów energii elektrycznej,
wskazuje, że „czasy, kiedy to
myśleliśmy o nowych elektrowniach, są już przeszłością”. Bardzo trudno będzie uzyskać minimalną emisję CO2, w elektrowniach o wysokiej efektywności.
W związku z tym producenci
energii nie kwapią się inwestować w nowoczesne elektrownie
węglowe. Ponadto nie są pewni, jakie regulacje pojawią się
w kwestii emisji CO2, jak reagować będą przyszłe rządy, i czy banki zechcą kredytować inwestycje
węglowe. Ponadto dynamiczny
rozwój energetyki odnawialnej
i uzyskiwanie ogromnej ilości ta-

dukcji energii elektrycznej. Na
przykład w prowincji South Australia, przewodniej w rozwoju
energetyki odnawialnej, udział
odnawialnych źródeł energii
w produkcji energii elektrycznej
wynosi ponad 40 proc.
Pamiętać należy również
o tym, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do
produkcji energii elektrycznej,
narażone jest na wahania atmosferyczne, brak przepustowości
sieci energetycznej (przynależnej
głównie elektrowniom węglowym), itp. Ponadto w przypadku
nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, nie ma jak jej
zmagazynować.

Pomidory na sałatkę,
konopie na maryhę
22 czerwca policjanci ze świdnickiej policji zatrzymali mieszkańca gminy Trawniki, u którego na
terenie posesji odnaleźli 11 krzaków
konopi indyjskich. Konopie rosły w
tunelu ogrodowym tuż obok pomidorów jak również na polu pomiędzy truskawkami. Łącznie zabezpieczyli 11 roślin różnej wielkości.
Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i samochodu
policjanci znaleźli susz roślinny oraz
urządzenia służące do rozdrabniania
suszu oraz wagę elektroniczną. Właściciel uprawy został zatrzymany.
Tego samego dnia usłyszał zarzuty
do których się przyznał.
Zamordowany, to były starosta
świdnicki
W nocy z soboty na niedzielę 19
czerwca 70-letni Wiesław Jaworski
bawił się na imprezie, na działce w
miejscowości Głębokie. Jej właściciel – 54-letni Andrzej R. ze Świdnika, świętował narodziny wnuczki.
W spotkaniu uczestniczyli jeszcze
2 inni mężczyźni. W niedzielę rano
19 czerwca policjanci z Lubartowa
zostali zaalarmowani informacją o
znalezieniu zwłok. To sam Andrzej
R. zadzwonił na policję. Policjanci
znaleźli zwłoki mężczyzny, na którego ciele widoczne były wyraźne
obrażenia. Głównie twarzy, szyi i
klatki piersiowej, denat miał również
złamane żebra i kości twarzoczaszki. Zatrzymano wszystkich trzech
uczestników spotkania, 2 z nich zostało szybko zwolnionych. Okazało
się, że wyszli wcześniej z imprezy.
Na działce pozostał gospodarz oraz
W. Jaworski. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że doszło między nimi do
kłótni. Rano 70-latek nie żył. Mógł
zostać zabity pięściami lub twardym
i tępym przedmiotem. Andrzej R.
przedsiębiorca ze Świdnika pozostał
w areszcie. Postawiono mu zarzut
zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał

się do winy. Był pijany, zasłania się
niepamięcią i twierdzi, że nie jest
w stanie wyjaśnić, jak doszło do tej
tragedii.
Wiesław Jaworski był w latach
1998-99 pierwszym starostą świdnickim i radnym pierwszej kadencji.
Chciał kupić alkohol a dachował
17 czerwca ok. godz. 16:00
świadek zaalarmował zmotoryzowany patrol policji, że w miejscowości
Bazar w rowie leży samochód. Policjanci zastali już tylko pusty pojazd
leżący na boku. W pobliżu zauważyli również młodego mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po
krótkim pościgu został zatrzymany.
Okazał się nim 19-letni mieszkaniec
powiatu świdnickiego. Przyznał się,
że to on jechał pojazdem, bo chciał
kupić alkohol, a samochód zabrał
swojemu ojcu bez jego wiedzy i
zgody. Na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, samochód „przekoziołkował”, a następnie zatrzymał
się na boku. Z pojazdu wyszedł o
własnych siłach i poszedł szukać pomocy przy wyciągnięciu samochodu z rowu. Plany pokrzyżowali mu
policjanci. Mundurowi przebadali
mężczyznę na zawartość alkoholu
w organizmie, a wynik wskazał ponad dwa promile. Okazało się, że
kierowca nie posiada uprawnień do
kierowania i nie posiada przy sobie
wymaganych dokumentów.
Śmiertelnie potrącił kobietę
11 czerwca w Pełczynie tuż
po godzinie 10 kierujący samochodem marki Alfa Romeo, jadąc
w kierunku Chełma uderzył samochodem w pieszą, która prowadziła rower po poboczu. Po
uderzeniu pojazd zjechał z drogi
i dachował. Kierowcą był 40-letni
mieszkaniec gminy Rejowiec. W
wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 66-letnia mieszkanka
gm. Trawniki, natomiast kierowca
osobówki został przetransportowany do szpitala. Doznał ogólnych
potłuczeń ciała. Był trzeźwy.
opr. nor

Przy kopalni węgla kamiennego Bogdanka najprawdopodobniej powstanie nowa elektrownia
z technologią zgazowania węgla powiedział 19 czerwca minister
energii Krzysztof Tchórzewski. Do końca tego roku gotowe będzie
studium wykonalności instalacji
zgazowania węgla - zapowiedział
Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki podczas debaty „Węgiel
w Europie i w Polsce” w ramach
IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Oba te głosy świadczą, że
o możliwości powstania elektrowni opartej na zgazowanym węglu
myśli się bardzo poważnie. Nic
zresztą dziwnego, skoro zarówno
Bogdanka, jak i grupa energetyczna Enea, do której należy kopalnia, zapowiedziały opracowanie
studium wykonalności takiej
instalacji w swoich strategiach.
Projekt analizowany przez Eneę
i Bogdankę jest jednym z dwóch
rozważanych obecnie w Polsce,
a jednocześnie jedynym, w którym gaz uzyskany z węgla miałby
posłużyć do produkcji energii.
Powodów powstania na Lubelszczyźnie takiej elektrowni jest
kilka. - Mamy wielką potrzebę rynkową, jeśli chodzi o stabilne źródło
energii na tzw. ścianie wschodniej.
W okolicach Lublina brakuje mocy
i blok wielkości 300-500 MW, który
analizujemy, mógłby w jakiś sposób ustabilizować sytuację - oceniał prezes Szlaga, według którego
Bogdanka jest w stanie dostarczyć
surowiec do tego bloku w bardzo
konkurencyjnej cenie.
Jest też aspekt ekologiczny. Dzięki technologii zgazowania ta
elektrownia węglowa będzie bardziej
przyjazna dla środowiska - mówił
minister Tchórzewski w Radiu Maryja. - W obiegu zamkniętym, będzie

wytworzony z węgla gaz i dopiero
ten gaz będzie napędzał elektrownię,
czyli ona będzie już całkowicie ekologicznie czysta. Chcemy budować
ekologiczne, czyste elektrownie, ale
z naszego węgla - tłumaczył.
Nie bez znaczenia jest też tworzenie nowoczesnych technologii,
które mogą z czasem decydować
o przyszłości polskiego górnictwa
węgla kamiennego. Minister Tchórzewski mówił jasno, że „stawiamy na pewne pilotaże energetyki”
w technologiach, które są obecnie
bardzo kosztowne. Dodawał też, że
- Każda innowacja na początku jest
bardzo droga, a potem, gdy wchodzi
już w szerszy system - tanieje. Będziemy z energetyką szli w kierunku,
żeby była ona ekologicznie czysta dowodził minister energii.
Pamiętając jednak o ekologii
musimy oczywiście nie dać się opanować anty węglowej histerii. Zauważa to na przykład prezes Bogdanki, który w Katowicach odniósł
się również do unijnych pomysłów
na ograniczenie emisji CO2, groźnych dla polskiej energetyki węglowej. - Trzeba sobie zdawać sprawę,
o czym mówimy. Trzy kraje – Stany
Zjednoczone, Indie i Chiny odpowiadają za 50 proc. globalnej emisji
dwutlenku węgla. Europa to około
10 proc. emisji. Ciekawe jest to, że
w Europie za jedną czwartą emisji
odpowiadają nasi zachodni sąsiedzi, gdzie 40 proc. energii jest produkowane w oparciu o węgiel brunatny i kamienny. Polska odpowiada za 0,8 proc. światowej emisji. To
pokazuje o jakiej skali rozmawiamy
- stwierdził Krzysztof Szlaga.
Nie zmienia to faktu, że elektrownia oparta o supernowoczesną technologię wykorzystania
polskiego węgla, to byłaby droga
w dobrym kierunku.
R. Nowosadzki

ŚWIDNIK

Rząd australijski stawia na energetykę węglową Elektrownia chyba powstanie
Premier rządu australijskiego, Malcolm Turnbull opowiada się za budową nowych
innowacyjnych, a zarazem
efektywnych elektrowni węglowych, które będą jak najmniej
zanieczyszczać środowisko naturalne. Jednakże producenci
energii elektrycznej wykazują
w tym zakresie małe zainteresowanie.
Eksperci negatywnie oceniają premiera, który za wszelką
cenę zapatrzony jest tylko w węgiel, nie bacząc na przyszłościowe znaczenie alternatywnych
źródeł energii. Pomimo tych głosów premier M. Turnbull optuje
za budową nowych o innowacyjnych technologiach, elektrowni
węglowych. Premier wskazuje,
że „Australia jest największym
w świecie eksporterem węgla,
a od 2009 roku zainwestowano
w czyste technologie spalania
węgla w elektrowniach, tylko 590 mln AUD. W związku
z tym nie ma ani jednej, o wysokiej sprawnościowej elektrowni
węglowej, a przy tym o niskiej
emisji CO2. Nie posiada również
żadnej instalacji do magazynowania CO2”.
Węgiel w Australii odgrywa dominującą role w produkcji energii elektrycznej. Prawie
¾ krajowej energii elektrycznej, generowane jest przy użyciu węgla. Gros elektrowni jest
przestarzałych i wkrótce zakończy funkcjonowanie. Obecnym
przykładem tego jest elektrownia
węgla brunatnego „Hazelwood”,
w pobliżu Melbern. Pracuje już
od 52 lat, a jej okres pracy przewidziany był tylko na 30 lat. Jej
wyłączenie, to utrata mocy 1 600
MW, która zabezpiecza ¼ za-

potrzebowania na energię elektryczną, pewnej części prowincji
Victoria.
Krajowi producenci energii
elektrycznej są świadomi tego,
że konieczne są w najbliższych
latach i dziesięcioleciach, inwestycje w nowe moce wytwórcze.
Warto dodać, że elektrownie węglowe o wysokiej efektywności pracują w o wiele wyższych
temperaturach, aniżeli
dotychczas
funkcjonujące. Dzięki
temu
można wyraźnie
zmniejszyć
emisję CO2,
w przeliczeniu na jednostkę
wytworzonej energii. Podczas
gdy
przestarzała
elektrownia węglowa Hazelwood, na
wytworzenie 1 TWh energii
elektrycznej, emituje 1.500
t CO2, to w nowoczesnych
elektrowniach,
budowanych
w Japonii, wynosi to około 680 t
CO2. Stanowi to około ¼ mniej,
niż średnia emisja, obecnie pracujących elektrowni węglowych
w Australii. Rząd australijski
uważa to za główny argument,
planowanej inwestycji w zastąpienie przestarzałych elektrowni, nowoczesnymi, o wysokiej
sprawności i minimalnej emisji.
Przyjęcie takiej strategii, to dla
premiera rządu, M. Turnbulla
„rozwój technologii czystego
węgla”.
Na rysunku przedstawiono
emisję CO2 (t CO2/TWh)w elektrowniach węglowych i gazowych.

Źródło: The Australian Business Review; Neue Zurcher
Zeitung; Frankfurter Allgemeine
Zeitung; maj 2017r.
Bronisław Jaworski
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Gmina Ludwin uratowana (cz. 3)
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rosta łęczyński i wojewoda lubelski
przyznali rację gminie, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy
z powodów formalnych, z braku
decyzji lokalizacyjnej. Tej decyzji
nie zrobiono w innym ustroju, ale
ośrodek powstał i funkcjonował.
Zarzut spadkobierców, że nie było
pola namiotowego z prawdziwego
zdarzenia jest chybiony, bo w latach 70. czy 80. były inne standardy
niż dzisiaj. Wyznaczone miejsce do
rozbijania namiotów i „sławojka”
to już wtedy było pole namiotowe.
Dlatego skierowaliśmy do NSA
skargę kasacyjną by ostatecznie
zakończyć spór.

plaża nad j. Piaseczno
Drugim dziwnym rozstrzygnięciem pierwszej instancji było
przesłuchiwanie świadków, na
okoliczność czy inwestującej nad
j. Piaseczno spółce przyrzeczono

sprzedaż dzierżawionego terenu. Pomimo niejednoznacznych wyników,
sprzecznych zeznań, sąd uznał, że
spółce obiecano jednak kupno dzierżawionego terenu. W efekcie odmowę sprzedaży dzierżawionej ziemi
sąd uznał za złamanie umowy.
W obu tych sprawach zupełnie inaczej zadecydował Sąd Apelacyjny w Lublinie. Pozostawiając
na boku prawniczy język, stwierdził, że skoro spadkobiercy nie
odzyskali ciągle terenu, to nie ma
żadnych przeszkód do prowadzenia zapisanej umową działalności.
Co więcej uznał, iż pisemna umowa jednoznacznie daje dzierżawcy prawo pierwokupu, co nie jest
oczywiście równoznaczne z przyrzeczeniem
s p r z e d a ż y.
Kiedy gmina
zechce sprzedawać teren,
to spółka będzie
miała
prawo pierwokupu! Dopiero
wtedy. Odrzucił więc w całości żądania
spółki Solo
Investment i obciążył ją kosztami
procesu.
Orzekając takie rozstrzygnięcie sąd 2. instancji nie zajmował
się już innymi aspektami sprawy.

Realizują swoje pasje
23 czerwca 2017 roku
w Gminnym Domu Kultury
w Cycowie po raz drugi odbył
się Dzień Artysty.
Spotkanie takie ma na celu
przedstawienie dorobku, pracy,

wspólnych pasji przez wszystkich „artystów” skupionych
w GDK. Swoje zainteresowania
mogą rozwijać już od maleńkiego (grupa przedszkolaków),
jest miejsce dla młodzieży, do-

Kontrowersje budzi natomiast
jeszcze wysokość przyznanego
w pierwszej instancji odszkodowania, która wynika z wartości
poczynionych inwestycji. Spółka
Solo Investment domagała się
odszkodowania prawie 14 mln zł,
sąd przyznał ok. 11,2 mln zł plus
odsetki. Gmina kwestionowała
taką wartość inwestycji.
Mnie jednak zainteresowała inna sprawa. Odszkodowanie
dotyczyło prac wykonanych zarówno przez sp. Antar jak i następcę prawnego Solo Investment.
Tymczasem 23 września 2009
Solo Investment m.in. za prawa
do inwestycji zapłaciła tylko 262
tys. zł plus VAT. Rodzi się więc
pytanie, czy w polskie prawo dopuszcza „kupno czegoś” za 100
zł, na przykład dla ulgi podatkowej sprzedającego, by po utracie
„tego” domagać się odszkodowania np. 3000 zł?
To nie jedyne pytanie prawne. Oba sądy miały ten sam materiał. Jednak sąd 1. instancji zajął
się rozstrzyganiem, czy umowa
pierwokupu mogła być przyrzeczeniem kupna, a sąd 2. instancji
stwierdził po prostu, że umowa
pierwokupu to … umowa pierwokupu. Rozciągliwe jest polskie
prawo i być może właśnie likwidacją jego niejednoznaczności powinni się zająć przede wszystkim
nasi politycy i prawnicy.
Ryszard Nowosadzki

rosłych i seniorów skupionych
w różnych kołach zainteresowań.
Przy GDK działają grupy
taneczne, malarskie, rękodzieła,
wokalno-muzyczne, koło karateków. Od momentu oddania do
użytku GDK w 2009 roku działalność kulturalna nabiera rozpędu, jest coraz większe zainteresowanie środowiska, każdy
może rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać nowe pasje,
udoskonalać własne talenty.

Zostań miss Morski klimat w Łęcznej
27 sierpnia odbędą się Dożynki Powiatu Łęczyńskiego w
Milejowie, podczas których kolejny już raz zostanie wybrana
Miss Dożynek.
W związku z tym wszystkie
dziewczyny z powiatu łęczyńskiego, które ukończyły 15 lat, organizatorzy zapraszają i zachęcają do
udziału w konkursie. Zgłoszenia
kandydatek będą przyjmowane do
31 lipca w Starostwie Powiatowym
lub przez Internet.
Uczestniczki będą miały okazję zaprezentować się w pięknym
i tradycyjnym stroju ludowym
oraz własnym stroju wieczorowym.
Współorganizator konkursu
Studio Wizażu & Stylizacji „Diva
Glamour” jak co roku, w ramach
nagrody oferuje uczestniczkom
współpracę ze światem mody. Do
wygrania również wiele atrakcyjnych nagród zarówno pieniężnych
jak i rzeczowych (m.in. bony na
kursy językowe, sesja zdjęciowa,
bilety na pokaz mody, biżuteria,
vouchery na zakupy ubrań, vouchery sportowe, restauracyjne,
kosmetyczne, fryzjerskie).
Szczegółowe informacje na
temat konkursu można uzyskać
w Wydziale Inwestycji, Promocji
i Rozwoju, tel. 81 531 52 02, email: a.misztal@powiatleczynski.
pl oraz na Fanpage Facebook MISS DOŻYNEK
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Świadczy to o tym, iż występuje
tam mikroklimat taki jak nad morzem – w czasie intensywnego
sztormu. Powietrze przesycają:
jod, magnez, potas, sód i szereg
innych korzystnych dla nas mikroelementów.
Po tygodniowym
regularnym
uczestniczeniu w seansach można
już odczuć
wyraźne
zmiany w
samopoczuciu. Co
prawda nic
nie
zastąpi udanego

Wyróżnienie dla Cycowa
9 czerwca 2017 roku w hotelu „Korona” w Zemborzycach Tereszyńskich odbyła się gala finałowa programu promocji firm i gmin - Business Excellence 2017. Patronaty honorowe nad programem objęli: wojewoda lubelski – Przemysław Czarnek, marszałek województwa
lubelskiego – Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina
– Krzysztof Żuk, Urząd Statystyczny w Lublinie, poseł do
Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Hetman, poseł do
Parlamentu Europejskiego – prof. Mirosław Piotrowski
i Związek Gmin Lubelszczyzny.

Nagrody „Business Excellence” to wyróżnienie dla gmin,
które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i promocji
naszego regionu. W tegorocznym programie nagrodzonych
zostało siedem gmin. Po raz szósty nagrodzona została przedsiębiorczość samorządów. Kapituła
programu wyróżniła samorządy
wywierające istotny wpływ na
rozwój regionu lubelskiego. W
ostatnich latach gminy zrobi-
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ły ogromne postępy,
zrealizowały
wiele
projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Wykazują nie
tylko dbałość o mieszkańców, środowisko
naturalne, wzajemne
relacje. Wśród gmin
wiejskich – gmina
Cyców otrzymała wyróżnienie w kategorii
„Gmina
przyjazna
mieszkańcom”.
Gmina w tym obszarze dostosowuje działalność
placówek oświatowo-wychowawczych do potrzeb
edukacyjnych
dzieci
i młodzieży oraz kadry
nauczycielskiej. Sukcesywnie rozwija ofertę
Gminnej Biblioteki Publicznej (lekcje biblioteczne, kluby dyskusyjne, zamawianie książek
przez telefon itp.), buduje postawy obywatelskie
i wzajemne relacje międzypokoleniowe, dąży

urlopowego wypoczynku nad
morzem, to jednak kiedy odczuwamy skutki przepracowania czy
choroby, to możliwość wspomożenia organizmu w miejscu
zamieszkania może okazać się
bardzo przydatna.
rk

do rozwoju narzędzi komunikacji na linii samorząd-mieszkańcy (np. wprowadzenie systemu
SMS-owego), wzmacnia więzi
międzypokoleniowe, wspiera
potrzebujących poprzez współpracę z Polskim Związkiem
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cycowie, mającą na
celu aktywizację i działanie rencistów, emerytów i inwalidów.
Stwarza też warunki dla zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie świetlic wiejskich,
placów zabaw bogatej oferty
Gminnego Domu Kultury, propaguje postawy patriotyczne,
pielęgnuje tradycje świąteczne,
obrzędy ludowe i historię gminy.
Jako samorząd pomaga w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
,współpracuje z organizacjami
pozarządowymi zlecając zadania w otwartych konkursach
,jednocześnie pokrywając wkład
własny organizacji.
MK
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Absolutorium dla burmistrza
21 czerwca 2017r. w Łęcznej
odbyła się XXXVI Sesja Rady. Głównym punktem tego posiedzenia była
sprawa udzielenia absolutorium dla
burmistrza Łęcznej.
Najpierw przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu i
sprawozdanie finansowe gminy za
2016 rok oraz opinię RIO w Lublinie. Opinia o sprawozdaniu jest pozytywna. Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Elżbieta Korszla przedstawiła pozytywną opinię w sprawie
rozpatrzenia o sprawozdaniu finansowym i z wykonania budżetu za 2016
rok. Komisja złożyła więc wniosek o
udzielenie absolutorium burmistrzowi Łęcznej. Po dyskusji dotyczącej
realizacji budżetu 2016 roku przystąpiono do głosowań. 17 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwa-

ły o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego, a 4 wstrzymało się od
głosu. Za udzieleniem absolutorium
burmistrzowi Łęcznej głosowało 17
radnych, 0 było przeciwnych, a 4
wstrzymało się od głosu.
W kolejnych punktach radni
jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej powiatowi
łęczyńskiemu, wprowadzenia zmian
w budżecie gminy Łęczna na 2017
rok w związku ze sprawami oświatowymi oraz pozbawienia kategorii
dróg gminnych.
Podczas sesji burmistrz oraz
starosta łęczyński wręczyli nagrody reprezentantom najlepszych
szkół w tegorocznym Biegu Kasztelańskim.
(nor)

W Świdniku wkrótce ruszy
kolejna już trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Nabór
pomysłów do tej edycji BO ruszy 20 czerwca i potrwa do 13
lipca. O tym, które wnioski zostaną ostatecznie skierowane do
realizacji rozstrzygnie październikowe głosowanie.
Tegoroczny
regulamin
budżetu zawiera kilka zmian.
Uwzględniono w nim wnioski
mieszkańców, postulaty członków
zespołu do spraw budżetu obywatelskiego oraz autorów wniosków
z poprzednich lat. Przede wszystkim w tej edycji pomysły zgłaszane przez mieszkańców Świdnika
zostaną podzielone na dwie grupy.
Pierwsza to projekty inwestycyjne i remontowe, których wartość
nie przekracza 150 tys. zł. Druga
grupa obejmuje pozostałe przedsięwzięcia, które nie mogą mieć
jednak wartości większej niż 50
tys. zł.
Największe novum to fakt, że
projekty mogą składać uczniowie,
którzy ukończyli 13 rok życia. Z
zastrzeżeniem, iż potrzebują zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Nie można już będzie natomiast

składać propozycji dotyczących
tylko dokumentacji projektowej.
Bez zmian pozostaje za to pula
budżetu i wynosi 1 mln zł.
Propozycje na usprawnienie
życia w Świdniku będą przyjmowane do 13 lipca w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik. Można je też przesłać tradycyjną pocztą oraz składać przez
internet, korzystając z aplikacji na
miejskim portalu swidnik.pl.
Lista projektów zakwalifikowanych przez specjalną komisję,
na które będzie można głosować
ogłoszona zostanie 4 września.
Między 18 września a 2 października mieszkańcy wezmą udział
w głosowaniu. Lista zadań wybranych przez mieszkańców do
realizacji zostanie ogłoszona najpóźniej 9 października.
Zainteresowanie
budżetem obywatelskim, nie tylko w
Świdniku, rośnie z roku na rok.
W pierwszej edycji mieszkańcy
oddali ponad 10 tys. głosów. W
2016 roku głosowało ponad 11
tys. osób. Ubiegłoroczny budżet
obywatelski wykonano już w 89,4
proc.
rk

Zdecydują jak wydać milion

Ludwin zaprasza

Lubelszczyzna się nie rozwija

Grunt to fucha w spółce

dok. ze str. 1
Jak podaje GUS najbardziej
wzrosły pensje w kujawsko-pomorskim (o 7,1 proc.), lubuskim
(o 6,5 proc.) i świętokrzyskim
(o 6,2 proc.). Najmniejszy niestety
wzrost zanotowano w województwie lubelskim bo zaledwie o 0,9
proc.
Stosunkowo niski wzrost płac
zanotowano też w woj. mazowieckim (o 3 proc.), ale to mało istotne dla tego województwa bo i tak
płace na Mazowszu są najwyższe
i stanowią aż 121,5 proc. średniej
krajowej. Do najwyższych należą
też w pomorskim (103,4 proc.)
i śląskim (101 proc. średniej krajowej).
Najniższy poziom wynagrodzeń, podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 18,6
proc. mniej niż średnio w kraju).
W grupie województw o najniż-

szym wynagrodzeniu znalazły się
również: podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie.
Lubelszczyzna z przeciętnym miesięcznym dochodem
w wysokości ok. 3793 zł znajduje się wśród 16 województw na
7 miejscu od końca, czyli w środku stawki. Można by powiedzieć,
że to całkiem nieźle jak na „ścianę wschodnią”. Niestety o ile w
12 województwach relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej,
w porównaniu z analogicznym
okresem ub. roku poprawiła się,
to w 4 województwach uległa
pogorszeniu. Do tego najbardziej
bo aż o 3 proc. właśnie na Lubelszczyźnie. Tak więc nie dość,
że pod względem płac należymy
do średniaków, to inni nas jeszcze gonią i to zdecydowanie.
R. Nowosadzki

ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną we wsi Brzeziny.
Droga Łęczna-Cyców. Wszystkie
media. Tel. 887 674 262
Sprzedam działkę 22 ar wraz z
budynkiem mieszkalno-gospodarczym, Łuszczów Kolonia, 7 km
od Łęcznej. Cena do uzgodnienia.
tel. 693 374 582
Sprzedam działkę budowlaną ze
stawem lub bez, 25 ar, z możliwością
podziału na dwie mniejsze. Milejów,
ul. Szkolna. tel. 607 972 009
Sprzedam działkę rekreacyjną,
10 ar, która znajduje się 300m od
rzeki Wieprz w Łęcznej. tel. 697
472 009
Sprzedam kawalerkę, 36 m2, I p.,
na os. Samsonowicza w Łęcznej.
Tel. 605 182 617
Sprzedam działki budowlane: ul.
Sportowa od 10 do 20ar. Cena 15
tys. zł za ar. Działka usługowa, ul.
Cegielniana, 40 ar. Cena 13 tys. zł
za ar, budowlana, 40 ar. Cena 12
tys. zł za ar. Tel. 883 727 913
Sprzedam lub wynajmę lokal
usługowo-handlowy, 44m2 + piwnica (pomieszczenie magazynowe
- 38m2), Łęczna, ul. Wrzosowa 1.
Cena do uzgodn. Tel. 606 14 67 95

Przy ładnej pogodzie odbyło
się w niedzielę w Ludwinie powitanie lata. Przybyło na nią wielu mieszkańców gminy, byli też
turyści wypoczywający w gminie – na własnych działkach czy
też korzystający z powszechnej
oferty rekreacyjnej. Fotogaleria z
imprezy w Ludwinie dostępna na
stronie e-pojezierze.pl.
Podczas imprezy gospodarze
przedstawili ofertę jaką mają dla
wszystkich w okresie wakacji. Już
pierwszego
lipca
Gminne Centrum
Kultury i Sportu proponuje „Potańcówkę
dla seniorów 60+”.
Odbędzie się o godz.
18 w remizie OSP w
Piasecznie. Chętni
mogą się zapisywać
pod nr telefonu 81
757 03 60. 5 lipca
Świetlica GCKiS w

dok. ze str. 1
tys. zł wynagrodzenia oraz 318 zł z
tytułu członkostwa w radzie nadzorczej SM we Włodawie, co daje
przeciętną miesięczną w wysokości
9.776 zł.
Roczne wynagrodzenie wójta
Milejowa Tomasza Surysia wyniosło prawie 155 tys. zł co daje
12.896 zł miesięcznie. Teoretycznie najwyższy rangą samorządowiec w powiecie, starosta łęczyński Roman Cholewa zarobił troszkę ponad 150 tys. zł, co oznacza
miesięczny dochód 12.538 zł. Wójt
Ludwina Andrzej Chabros otrzymał z racji swojej funkcji 139 tys.
zł co daje 11.602 zł miesięcznie.
Zdecydowanie najmniej spośród
wójtów powiatu łęczyńskiego zarobiła Dorota Szczęsna, kierująca
gminą Spiczyn. Jej płaca pozwoliła
uzyskać dochód prawie 86 tys. zł
czyli ok. 7.136 zł miesięcznie.
Co ciekawe zarobki najwyższych rangą samorządowców w
województwie lubelskim nie odbiegają poziomem od tych, które otrzymuje większość opisanych wyżej
wójtów. Marszałek województwa
Sławomir Sosnowski (PSL) zarobił
w urzędzie marszałkowskim 159
tys. zł, czyli 13.250 zł miesięcznie,
które jednak podwoił dochodami
z własnego gospodarstwa rolnego.
Wicemarszałek Grzegorz Kapusta
(PSL) w 2016 r. miał dosyć złożone zarobki. Przed objęciem funkcji
wicemarszałka był prezesem w SM
Ryki gdzie zapłacono mu 169 tys.
zł. W urzędzie marszałkowskim zarobił 66 tys. zł, diety radnego przyniosły mu 15,5 tys. zł. Razem jego
dochód wyniósł ponad 250 tys. zł,
czyli średnio 20.875 zł miesięcznie.
Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk (PO) w urzędzie marszałkowskim zarobił 157 tys. zł oraz 12
tys. zł w radzie nadzorczej spółki

Ludwinie zaprasza w godz. 10-14
na zajęcia sportowo-animacyjne dla
dzieci. Młodzieży i dzieciom dedykowane są też zawody i rozgrywki
sportowe, które 12 lipca w godz.
10-14 organizuje GCKiS.
16 lipca na placu targowym w
Ludwinie odbędzie się III Święto
Chleba i Makaronu w Ludwinie.
W programie m.in. marsz Nordick
walking, rowerowa gra terenowa,
konkurs kulinarny i wiele innych
atrakcji.
(nor)

Lubelskie Dworce. Z wynajmu
własnego lokalu dorobił jeszcze 66
tys. zł. Jego dochód z publicznych
źródeł wyniósł 169 tys. zł, co daje
14.083 zł.
Największe dochody z publicznych źródeł wykazali jednak
radni sejmiku wojewódzkiego.
Andrzej Pruszkowski (PiS) jako
radny sejmiku otrzymał 28.616
zł diety. Na początku 2016 roku
dostał jednak funkcję wiceprezesa
PGE Dystrybucja (zatrudniony nie
na podstawie umowy o pracę, tylko
na kontrakcie menadżerskim, jako
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – co oznacza
m.in. mniejszy ZUS). Z racji pełnionej tam funkcji otrzymał ponad
359 tys. zł oraz jeszcze 34,7 tys. zł
w TBS Nowy Dom i 338 zł diety
członka Rady Programowej TVP
Lublin. Razem z publicznych źródeł miał dochód ponad 423 tys. zł
czyli 35.259 zł miesięcznie.
Jan Frania (PiS) radny sejmiku wojewódzkiego miał jeszcze
wyższe dochody z racji pełnienia
funkcji w spółkach. Jego zarobki
w 2016 r. to 360,5 tys. zł w PGE
Dystrybucja, 93,6 tys. zł w PGE
Dystrybucja oddział Rzeszów,
24,3 tys. zł diety radnego. Razem
daje to 478,4 tys. zł rocznie a średnio miesięcznie 39.867 zł.
Należy podkreślić, że do obliczania dochodów wybranych samorządowców wzięte zostały pieniądze
pochodzące z publicznych źródeł a
nie doliczano do nich np. środków
pochodzących z działalności związanej z rolnictwem czy wynajmu.
Co więcej deklarowane dochody z
rolnictwa są dosyć niskie, za wyjątkiem marszałka Sosnkowskiego
(206 tys. zł dochodu z prowadzenia
własnego gospodarstwa) i wójta Pikuły (70 tys. zł).
Ryszard Nowosadzki

Sprzedam mieszkanie o pow. 36
m kw. I piętro na ul. Rynek III w
Łęcznej. Tel. kontaktowy - 515
155 322, 503 124 995
Sprzedam działkę budowlaną 23ar
w Wesołówce, przy drodze krajowej.
Cena 2.500zł/ar. t: 663 777 200.
Sprzedam dom mieszkalny, całoroczny, ok. 100m2, Kaniwola
(blisko jeziora Piaseczno). Tel.
511-316-955
Sprzedam działkę budowlaną 20
Ar, w Kolonii Trębaczów. Cena
do uzgodnienia. Tel. 509 710 508
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M3 na M2 w Łęcznej na os.
Samsonowicza. Tel. 691 158 101
Sprzedam dom 220m2 w Turce,
działka 4000m2, budynki gospodarcze, 100m2+90m2, garaż na
samochód. Cena 590 000 zł. Tel.
605 882 425
Sprzedam dom w Turce, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, działka
7500m2, garaż dwa stanowiska z
kanałem, budynki gospodarcze.
Cena 790.000 zł. Tel. 695 456 678
Sprzedam działkę 3200m2, 300m
od trasy Lublin-Łęczna, dojazd
asfaltowy. Cena 249 000 zł. Tel.
605 882 425
Sprzedam działkę budowlaną 28
ar, wszystkie media, Łuszczów
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna cena! Tel. 693 374 582.

