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KRONIKA
ŁĘCZNA
Podatni na zagrożenia
Łęczyńscy policjanci spotkali się ze słuchaczami Lubelskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Filia w Łęcznej. Funkcjonariusze poruszali tematy dotyczące zagrożeń
związanych z oszustwami dokonywanymi metodą “na wnuczka”, zagubienia, kradzieży dokumentów.
Uczestnikom spotkania przybliżono
cele kampanii “Stop Wariatom Drogowym”, a także zaprezentowano
ﬁlm pt.”Śmierć czai się na drodze”.
Mundurowi wskazywali zasady
dbania o własne bezpieczeństwo.
Omawiali problematykę dotyczącą oszustw metodą ,,na wnuczka”,
podawania się za przedstawicieli
administracji, poczty, ﬁrm ubezpieczeniowych, policjantów itp.
Śmierć na drodze
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego, do którego doszło 21
października po godz. 19 w Ludwinowie gm. Cyców. 64–letni
mieszkaniec gm. Cyców został
potrącony przez kierującego autobusem marki Dab. Mężczyzna poruszał się w terenie zabudowanym
po nieoświetlonej drodze. Miał na
sobie ciemne ubranie, nie posiadał
elementów odblaskowych. Niestety pieszy w wyniku poniesionych
obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Kierujący pojazdem był trzeźwy.
Nie dały się nabrać
Łęczyńscy policjanci poszukują oszustów, którzy 19 października chcieli wyłudzić pieniądze od
kilku kobiet. Tego dnia policjanci
otrzymali sygnały od mieszkańców Łęcznej o próbach wyłudzenia od nich pieniędzy. Do każdej
z kobiet na stacjonarny numer telefonu dzwonił mężczyzna. Podawał
się za syna bądź zięcia. Twierdził,
że miał wypadek samochodowy
i potrzebuje pilnie pieniędzy. Przekonywał, że musi zapłacić osobie
poszkodowanej w wypadku czy też
potrzebuje pieniędzy na polubowne załatwienie sprawy. Mówił, że
ma zmieniony głos ponieważ jest
chory. W tych przypadkach kobiety nie dały się nabrać na wymyślone historie, a o próbach oszustwa
zostali powiadomieni policjanci.
Staranował policjanta
Ponad 2 promile alkoholu miał
29–letni mieszkaniec Milejowa.
Mężczyzna w takim stanie podróżował VW Vento. 21 października
w m. Zakrzów około godz. 23 wjechał w auto policjanta będącego
w czasie wolnym od służby. Zjechał
na jego pas ruchu, po czym uderzył
w samochód. Obtarł lakier i uderzył w lusterko powodując wybicie
bocznej szyby. Następnie nie zatrzymał się i odjechał. Policjant ruszył za uciekającym sprawcą kolizji
i o zdarzeniu poinformował kolegów na służbie. Został zatrzymany.
Był nie tylko pijany, ale nie posiadł
dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC. Zatrzymano mu prawo
jazdy, a za swój czyn wkrótce odpowie przed sądem.
Zabrali mu „prawko”
Za spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym policjanci zatrzymali prawo jazdy 19-letniemu
mieszkańcowi gm. Uścimów. Młody kierowca mazdy nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze i 19 października w
m. Podzamcze gm. Łęczna uderzył
w pojazd marki Opel Vectra powodując zepchniecie tego auta oraz
renault stojącego przed vectrą. W
wyniku tego zderzenia do szpitala
został przewieziony pasażer renault.
Po udzielonej pomocy medycznej
został zwolniony do domu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Swoją
drogą trapi nas trochę łatwość z
jaką ostatnio policjanci zatrzymują
prawa jazdy. O tym zjawisku więcej
można przeczytać na str 8.

ZDARZEŃ
Złapali podpalaczy?
Łęczyńscy policjanci zatrzymali 2 mieszkańców Łęcznej
w wieku 20 i 32 lat, którzy mogą
mieć związek z podpaleniem samochodów marki Hyunday i Audi 80,
zaparkowanych na niestrzeżonych
parkingach na osiedlu Samsonowicza w Łęcznej. Wstępne straty
zniszczeń aut zostały oszacowane
na 45 tys. zł. Do zdarzenia doszło 18
października po godz. 23. Dyżurny
otrzymał zgłoszenie, że na jednym z
niestrzeżonych parkingów na osiedlu
Samsonowicza w Łęcznej pali się
samochód osobowy. Kiedy strażacy
gasili pojazd marki Hyunday okazało
się, że kilka ulic dalej pali się kolejny
samochód – Audi 80. Jego gaszenie
rozpoczęli policjanci, kontynuowali strażacy. Uszkodzeniu uległy też
2 inne pojazdy zaparkowane obok
płonących aut. Policjanci, kilka ulic
dalej zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy mogą mieć związek z tymi
podpaleniami. Okazali się nimi
mieszkańcy Łęcznej w wieku 20 i 32
lat. Byli pijani. 20 – latek miał blisko
2,3 promila alkoholu, jego kompan
ponad 3 promile. Zatrzymani mężczyźni traﬁli do policyjnej celi.
ŚWIDNIK
Obywatelskie zatrzymanie
25 października, po północy dyżurnego świdnickiej komendy policji powiadomiono o ujęciu w Świdniku nietrzeźwego kierowcy przez
dwóch postronnych świadków. Jak
się okazało dwaj mężczyźni, stojąc
na zewnątrz lokalu gastronomicznego, zauważyli mężczyznę, idącego
chwiejnym krokiem, który następnie
wsiadł do zaparkowanego pojazdu i
uruchomił silnik. Widząc, że VW
ruszył w kierunku wyjazdu z parkingu, mężczyźni pobiegli za pojazdem
i zatrzymali go. Zabrali kluczyki i
zaalarmowali policję. Ich przypuszczenia, że kierowca jest nietrzeźwy
potwierdziło badanie alkomatem.
Urządzenie wykazało blisko 2 promile alkoholu u 40-letniego mieszkańca gm. Niedrzwica.
Z 4 promilami i bez uprawnień
Blisko 4 promile alkoholu miał
28-letni mieszkaniec Piask, który
22 października wiózł polonezem
dwie pasażerki oraz psa. Został zatrzymany w Piaskach do kontroli drogowej. Grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolności, sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów oraz kara grzywny.
Oszustom coraz trudniej
„Mamo miałem wypadek
drogowy potrzebuję pieniędzy”
– tak przez telefon rzekomy syn
próbował 20 października wyłudzić 26 tys. złotych od jednej z
mieszkanek Świdnika. 82-latka
nie dała wiary jego słowom.
Wcześniej, do jednej z mieszkanek Świdnika zadzwonił młody
mężczyzna podając się z kolei za
jej wnuczka i powiedział, że miał
wypadek i potrzebuje pieniędzy.
Gdy mężczyzna usłyszał stanowczą odpowiedz kobiety, że dobrze
zna głos swojego wnuczka i nie
da się oszukać, rozłączył się. Obie
kobiety powiadomiły policję.
Pieszo za skuterem
Za jazdę skuterem na tzw. „podwójnym gazie” będzie odpowiadał 28-letni świdniczanin. Alkomat
pokazał blisko 2 promile alkoholu.
Wpadł w sobotę 17 października,
tuż przed północą w Świdniku. Zatrzymał go pieszy patrol policjantów
świdnickiej komendy. Grozi mu do
3 lat pozbawienia wolności.
O 2 km/godz za dużo
Mandat karny, punkty oraz
zatrzymanie prawa jazdy na trzy
miesiące to konsekwencje zbyt
szybkiej jazdy dwóch kierowców
zatrzymanych do kontroli w trzeci
weekend października na terenie
pow. świdnickiego. Pierwszy to
44–letni mieszkaniec Łap. Mężczyzna wpadł w Świdniku na ul.
Piaseckiej, prowadząc mercedesa z

prędkością 102 km/h. Drugi z kierowców, 22–letni mieszkaniec Józefowa nad Wisłą pędził BMW przez
Dorohuczę z prędkością 103 km/h.
Panda potrąciła kobiety
Świdniccy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 15 października po godz.
15 na przejściu dla pieszych przy Al.
Lotników Polskich na wysokości ul.
Kruczkowskiego w Świdniku. Pojazd marki Panda potrącił dwie kobiety przechodzące na drugą stronę
jezdni. Z uwagi, iż żadna z pieszych
nie uskarżała się na poniesione obrażenia, uczestniczki odstąpiły od wezwania na miejsce zdarzenia karetki
pogotowia oraz policji. Ta zaś prosi
świadków zdarzenia o kontakt. Niewykluczone, że zeznania pomogą
ustalić przyczyny kolizji.
Jeździł bez „prawka” i na gazie
Za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości i z zakazem
prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponownie stanie przed sądem
43-letni świdniczanin. Mężczyznę
zatrzymano 14 października do
kontroli drogowej na terenie Świdnika. Prowadził citroena mając ponad 1,2 promila alkoholu. Grozi mu
do 3 lat pozbawienia wolności.
LUBLIN
Najechał na leżącego
Lubelscy policjanci wyjaśniają
okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego w miejscowości Pólko. Z wstępnych ustaleń wynika, że
kierujący fordem 22-latek najechał
na leżącego na jezdni mężczyznę.
Pieszy zmarł na miejscu zdarzenia.
Do wypadku doszło około godziny 2.30 w m. Pólko (gm. Niemce).
Kierowca był trzeźwy. Policjanci
ustalają tożsamość zmarłego.
Namierzona w sieci
Policjanci z IV komisariatu
w Lublinie przyjęli zawiadomienie o kradzieży dwóch par butów z
jednego ze sklepów przy ul. Obrońców Pokoju w Lublinie. Wartość
kozaków oszacowana została na
blisko 800 zł. Za kradzież odpowiadać będzie 20-letnia mieszkanka
Lublina. Jedną z par wystawiła do
sprzedaży na portalu ogłoszeniowym. Nie zdążyła jej sprzedać, bo
szybciej od kupującego pojawili się
u niej policjanci. Na jej trop śledczy
wpadli monitorując sieć i portale.
Policjanci zwrócili uwagę na jedną
z ofert sprzedaży kozaków dokładnie takich samych, jakie zostały
skradzione ze sklepu. Operacyjni dotarli do osoby sprzedającej. Kobieta
przyznała się do kradzieży. Jedną
z par butów sprzedała przypadkowej
kobiecie, drugiej nie zdążyła.
Czujny po służbie
Policjant z lubelskiej drogówki będąc poza służbą zatrzymał po
pościgu pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło 17 października w Borzechowie. Kierujący samochodem
marki VW uderzył w zaparkowany
samochód i odjechał. Za sprawcą
ruszył policjant, który zatrzymał
kierującego. Jak się okazało 51-letni
mężczyzna miał ponad 2 promile
alkoholu. Teraz odpowie za jazdę po
alkoholu i ucieczkę z miejsca kolizji.
Łapówka dla oszusta
W połowie października policjanci z IV komisariatu przyjęli
zawiadomienie, że podający się za
policjanta mężczyzna wyłudził od
młodego kierowcy 200zł. Jak relacjonował pokrzywdzony jego samochód
został zatrzymany na Al. Kraśnickiej do kontroli. Mężczyzna, który
zatrzymał pojazd miał przy sobie
policyjną tarczę. Rzekomy funkcjonariusz twierdził, że kierowca opla
naruszył przepisy ruchu drogowego,
ale zaproponował inne rozwiązanie
niż mandat. Kierowca i pasażerowie
uzbierali 200 zł i przekazali pieniądze
„policjantowi”. Później analizując
całą sytuację nabrali podejrzeń.
Analiza materiału z zapisów
monitoringu pozwoliła ustalić pojazd
używany przez fałszywego policjanta, któremu towarzyszyła kobieta.

Policjanci chcieli zatrzymać podróżujących samochodem w Maryninie.
Kierująca pojazdem nie reagowała
na dawane przez funkcjonariuszy
sygnały do zatrzymania. Próbowała
najechać na jednego z funkcjonariuszy. Policjant w ostatniej chwili zdołał odskoczyć unikając potrącenia.
Zatrzymani to 36-letnia mieszkanka
Zamościa oraz 40-latek z Lublina.
Zabezpieczono także imitację odznaki z napisem Policja. Paweł P.
był już notowany m.in. za oszustwa
i jazdę w stanie nietrzeźwości. Tym
razem również odpowiadał będzie
za oszustwo. Jego partnerka z kolei
poniesie odpowiedzialność za czynną napaść na funkcjonariusza.
Za rozbój do 12 lat
W sobotę 10 października przy
ul. Langiewicza w Lublinie dwaj
młodzi mężczyźni zaczepili idącego ulicą 26-latka. Gdy mijali się
jeden z nich szturchnął go barkiem,
a gdy pokrzywdzony się przewrócił
otrzymał cios w twarz. Sprawcy
zabrali mu zegarek, telefon komórkowy, kluczyki do samochodu
oraz portfel. Wewnątrz znajdowały
się m.in. karta do bankomatu, dokumenty i pieniądze. Mając kartę
do bankomatu sprawcy postanowili
zrobić z niej użytek. Wraz ze swoim
19- letnim kompanem zrobili kilka
zakupów wypłacając z konta około
600 zł. Sprawą zajęli się policjanci
z Wydziału Kryminalnego „czwórki” i doprowadzili do zatrzymania
trzech mężczyzn w wieku 19 i 20
lat. Dzisiaj dwaj 20-latkowie doprowadzeni zostali do prokuratury. Za
rozbój grozić im może kara do 12 lat
pozbawienia wolności. Ich kompan
odpowiadać będzie za kradzież.
opr. nor

Nowy sprzęt
dla policji
Dwie cyjanoakrylowe komory
laboratoryjne
„Safe
Fume” traﬁły do Zakładu Daktyloskopii i Osmologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP
w Lublinie. Są to jedne z najnowocześniejszych i zaawansowanych technologicznie urządzeń
służących do ujawniania śladów
daktyloskopijnych.
Działanie tego sprzętu polega
na realizacji w komorach procesu
polimeracji umieszczonych tam
cyjanoakrylów. Dzieje się to w wyniku poddania tej substancji wysokiej temperaturze min. 120 stopni
Celsjusza. Dzięki temu można
ujawniać ślady linii papilarnych po
kilku miesiącach, a nawet latach
i to z rożnych powierzchni. Tak
wykryty ślad zostaje następnie
poddany porównaniu z odciskami linii papilarnych podejrzanego
umożliwiając zdobycie dowodów
opartych na prawach nauki. Ponadto nie chodzi tylko o odciski
palców ale też czerwieni wargowej, małżowiny usznej czy śladów
rękawiczek, pozostawionych na
miejscu popełnienia przestępstwa,
a następnie zabezpieczonych do
celów procesowych.
Sprzęt pozyskano dzięki projektowi „Kryminalistyka - wspólne wyzwania dla organów ścigania
w UE”, którego KWP w Lublinie
jest gospodarzem. Od kilku dni w
warsztatach szkoleniowych z zakresu daktyloskopii uczestniczą
przedstawiciele laboratoriów z
krajów partnerskich: Litwy, Łotwy,
Rumunii i Węgier a także lubelscy
prokuratorzy. Już niebawem z tych
nowych możliwości technologicznych w wykrywaniu śladów będą
mogli na co dzień korzystać policyjni eksperci z laboratorium kryminalistycznego KWP w Lublinie.
rkn

Zaszłości hamują rozwój
dok. ze str. 1
GRP: Dużo mówi się o
trudnej sytuacji starostwa.
Dlaczego?
RCh: Zagrożeń i zobowiązań jest wiele. Przed wyborami
w 2014 roku Urząd Kontroli
Skarbowej wykazał źle naliczaną
i pobieraną subwencję. W bieżącym roku zwróciliśmy 302 tysiące złotych, ale nie wykluczone,
że oddać trzeba będzie jeszcze
aż 2,7 miliona złotych. Do spłacenia mamy także bardzo duży
kredyt zaciągnięty na szpital i
jego wyposażenie, którego spłatę rozpoczniemy w 2016 roku. Z
tego tytułu do 2030r. rok rocznie
będziemy oddawać bankom 1,2
mln. zł. Dochodzą problemy ze
znacznie mniejszymi wpływami
z tytułu podatku dochodowego
od osób ﬁzycznych oraz CIT.
Wpływ na taką sytuacje miały,
mam nadzieje przejściowe problemy kopalni Bogdanka. Przez
to wpływy zmniejszą się w tym
roku o minimum 30 proc. a to
przełoży się na brak 2-3 milionów złotych, a także wpłynie na
mniejsze założenia do budżetu
na rok 2016. Są jeszcze inne
kwestie jak brak chętnych, a co
za tym idzie wpływów ze sprzedaży działek. Jednak nie tracimy
wiary i robimy wszystko, aby
przy trudnej sytuacji normalnie
funkcjonować i realizować niezbędne inwestycje.
GRP: Co z projektem
Wirtualne Powiaty III?
RCh: 21 września sﬁnalizowaliśmy prace w kwestii realizowanego w latach 2010-2014
projektu Wirtualne Powiaty III
i powołaliśmy spółkę. Jest to
forma organizacyjna, która pozwala na rozpoczęcie działalności. Na ten ruch czekało wielu
mieszkańców powiatu licząc na
szybki i niezawodny dostęp do
internetu, a może także telefonii
i telewizji. Chcemy aby spółka
w pierwszym kwartale 2016
rozpoczęła sprzedaż dostępu do
sieci wszystkim zainteresowanym, a szczególnie tym wyklu-

czonym cyfrowo. Zakładamy, że
za rok będziemy mieli 2 tysiące
abonentów, a do roku 2019 ich
liczba wyniesie cztery razy więcej i pozwoli to na bilansowanie
się działalności spółki, którą
założyło 19 partnerów z samorządów. Przypomnę również o
tym, że WP III to projekt dzięki któremu skorzystały szkoły,
biblioteki, przedszkola, urzędy,
ośrodki zdrowia na terenie 3 powiatów. Powstały 262 telecentra
i punkty bezpłatnego dostępu do
internetu wiﬁ.
GRP: A jak wygląda sytuacja oświatowa?
RCh: W różnych szkołach
różnie. Najlepiej pod względem
naboru w placówce im. K.K. Jagiellończyka oraz Milejowskim
Bolivarze. Najgorzej w szkole w
Kijanach oraz w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej, chociaż
w tej ostatniej ma to zapewne
przejściowy charakter związany
z sytuacją kopalni. W tym roku
przejęliśmy od gminy Łęczna
liceum Jana Zamoyskiego. Niestety nabór jeszcze przez przejęciem był marginalny i nie ma
pierwszej klasy, a to martwi. To
dobra szkoła i postaramy się,
aby kolejny nabór wyszedł lepiej. Nie wyobrażam sobie, żeby
w powiatowym mieście jakim
jest Łęczna zabrakło liceum.
Generalnie nad oświatą trzeba popracować w skali całego
kraju. My też to zrobimy i zastanowimy się nad potrzeba jej
reorganizacji od roku szkolnego
2016/2017.
Na zakończenie dodam także, że chcemy aby od przyszłego
roku uczniowie naszych szkół
mieszczących się w budynku
przy ulicy Bogdanowicza mieli
do swojej dyspozycji nowoczesny obiekt sportowy tuż przy
szkole. Dlatego wspólnie z miastem Łęczna i przy udziale środków zewnętrznych chcemy pozyskać pieniądze i wybudować
wart około 1,2 mln kompleks
sportowy.
Rozmawiał BB
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Samodzielne rządy PiS
Wybory do Sejmu wygrał
PiS (uzyskując 5.711.687 gł.) i 235
mandatów. Drugie miejsce zajęła
PO (3.661.474 gł.) i 138 mandatów. Do parlamentu weszły jeszcze
Kukiz’15 (1.339.094 gł.) i 42 mandaty; Nowoczesna Ryszarda Petru (1.155.370 gł.) i 28 mandatów,
PSL (779.875 gł.) i 16 mandatów.
Jeden mandat specyﬁką naszej
ordynacji wyborczej otrzymała
też Mniejszość Niemiecka. Frekwencja wyniosła 50,92 proc. W
wyborach do Senatu PiS zdobyło
61 mandatów, PO 34 mandaty a
PSL - jeden mandat. W Senacie
zasiądzie też czworo senatorów
niezależnych.
Największym
przegranym
wyborów jest polska lewica, która
straciła reprezentację w Sejmie. Tak
się jednoczyli, że zarówno koalicja
Zjednoczona Lewica jak i partia
Razem nie przekroczyli osobno progów wyborczych. To także wynik
specyﬁki naszej ordynacji wyborczej, że ponad 10 proc. aktywnych
wyborców nie będzie miało swoich
posłów. Inną specyﬁką liczenia głosów w Polsce jest nie adekwatność
liczby otrzymanych głosów do liczby otrzymanych mandatów. Zgodnie
z liczbą głosów PiS wygrało z PO
stosunkiem 1,56:1, natomiast stosunek mandatów poselskich wyniósł
1,7:1. Jeszcze większy rozdźwięk
pomiędzy głosami a mandatami
występuje w przypadku Kukuz’15 a
Nowoczesną Ryszarda Petru. W oddanych głosach wynosi jak 1,16:1, a
mandatów 1,5:1. Tak Paweł Kukiz
walczący z systemem, dzięki systemowi dostał sporo mandatów poselskich więcej niż to wynika z liczby
popierających go obywateli.
PiS zwyciężył we wszystkich
grupach demograﬁcznych i niemal
we wszystkich województwach.
Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała nawet w takich bastionach PO
jak Warszawa czy Wrocław, obroniła się tylko twierdza Gdańsk (34.06
proc. dla PO, 30.45 proc dla PiS w
woj. pomorskim) oraz fort Szczecin
(31.25 proc. PO i 28.91 PiS w woj.
zachodniopomorskim). Sam Kaczyński poniósł jednak osobistą porażkę w starciu z Ewą Kopacz, ustępująca premier zebrała (najwięcej w
kraju) prawie 231 tysięcy głosów - o
30 tysięcy więcej niż Jarosław Kaczyński. Trzecie miejsce pod względem poparcia uzyskał Ryszard Petru
z Nowoczesnej, głosowało na niego
129 tys. wyborców.

Do Sejmu można jednak traﬁć
bez dużego poparcia. Swoistość naszej ordynacji powoduje, że do Sejmu – dzięki poparciu dla listy – dostali się kandydaci z liczbą głosów
nie przekraczającą nawet 4000. Rekordzistą jest Zbigniew Gryglas z
Nowoczesnej, który w okręgu nr 19
zdobył zaledwie 1011 głosów. Na
drugim miejscu jest Jacek Wilk z
komitetu Kukiz ‘15, który otrzymał
2420 głosów, a na trzecim Roman
Kosecki z PO - 3258 głosów. W
dalszej kolejności są: Marek Polak
(PiS) - 3345 głosów, Krzysztof Paszyk (PSL) - 3345 głosów, Joanna
Fabisiak (PO) - 3512 głosów, Zbigniew Biernat (PiS) - 3644 głosów,
Ewa Filipiak (PiS) - 3915 głosów
oraz Kornelia Wróblewska (Nowoczesna) - 3945 głosów.
Niektóre ugrupowania chętnych do kandydowania brała chyba
z łapanki, bo uzyskali zerowe poparcie – oczywiście jeśli nie liczyć głosu
oddanego na siebie samego. Tu prymat dzierży Jarosław Waśkiewicz
(Samoobrona) z 1 głosem poparcia.
„Aż 2 głosy” uzyskał Grzegorz Bolimowski. Po 3 głosy dostali: Krystyna Andracka i Stanisław Pawłasek, a
4 głosy Janina Puczyńska. Wszyscy
z list Samoobrony.
W województwie lubelskim
obejmującym dwa okręgi wyborcze, PiS wygrał miażdżącą przewagą. Otrzymał 49.9 proc głosów,
PO 14.7 proc, Kukiz,15 9.6 proc,
PSL 7.9 proc, Zjednoczona Lewica 5.6 proc, Korwin 5.1 proc, Nowoczesna 3.6 proc.
W okręgu wyborczym nr
6, obejmującym m.in. Łęczną,
Świdnik i Lublin, było podobnie.
Główni rywale odnotowali wyniki: PiS 47.57 proc, PO 16.59
proc. Spośród 15 mandatów do
rozdzielenia, zdobyli je: Prawo i
Sprawiedliwość: Elżbieta Kruk
(43432 głosów), Krzysztof Michałkiewicz (15806), Gabriela
Masłowska (23287), Jarosław
Stawiarski (15806), Krzysztof
Szulowski (9019), Lech Sprawka (15713), Krzysztof Głuchowski (9924), Artur Soboń (16643),
Sylwester Tułajew (17289), Jerzy
Bielecki (8510). Platforma Obywatelska: Joanna Mucha (43459),
Włodzimierz Karpiński (10260),
Wojciech Wilk (6348). Kukiz’15:
Jakub Kulesza (15058). Polskie
Stronnictwo Ludowe: Jan Łopata
(7750). Tutaj też w bezpośrednim
starciu na liczbę głosów zwycię-

Podwyżka cen biletów
dok. ze str. 1
Moim zdaniem podniesiono ceny na bilety cieszące się
największym zainteresowaniem
lublinian. Podwyżki będą najdotkliwsze dla mieszkańców miasta, szczególnie tych mieszkających na obrzeżach lub których
miejsca pracy są na krańcach
koziego grodu. I tak zamiast 30
minutowego biletu czasowego za 2,80 zł, ZTM zamierza
wprowadzić bilet 20 minutowy,
który biorąc pod uwagę przepustowość naszych dróg już nie
pozwoli dojechać do celu wielu
pasażerom. W jego miejsce lubelscy spece od miejskiej komunikacji chcą nam dać bilety 60
minutowe ale już w cenie 3,60
zł. Co więcej z cennika miałby
też zniknąć bilet 90-minutowy
za 4 zł, a w zamian pojawiłby
się bilet 2-godzinny za 5 zł. Nie
chciało mi się sprawdzać, czy
jest chociaż jedna trasa w Lublinie, z przesiadkami oczywiście,
która wymagałaby dwugodzin-

nej podróży. Nowe bilety są niedostosowane do potrzeb klientów, a służą tylko powiększeniu
wpływów za bilety. Jeszcze nie
tak dawno ZTM w swoim czasopiśmie „ZTM News” chwalił
się, że „W Lublinie wskaźnik
pokrycia kosztów usług przewozowych dochodami ze sprzedaży
biletów, w zależności od roku,
waha się w granicach 56-60%.
Dla przykładu, w Warszawie ten
wskaźnik wynosi około 30%.”
Byłoby się może czym chwalić gdyby komunikacja miejska
była ﬁrmą komercyjną, a podobno jest przedsiębiorstwem użyteczności społecznej.
I jeszcze jeden kwiatek z nowego cennika. ZTM chce likwidacji biletu jednoprzejazdowego
w Streﬁe Płatnego Parkowania,
uprawniającego do jednokrotnego przejazdu w dni robocze, pojazdem którego trasa przebiega w
obrębie tej strefy, z wyłączeniem
możliwości przesiadania się do
innego pojazdu; czyli biletu za

żyła posłanka PO – Joanna Mucha,
wyprzedzając Elżbietę Małgorzatę
Kruk i Gabrielę Masłowska obie
z PiS. Ordynacja wyborcza spowodowała, że np. Janusz Marian
Palikot uzyskując poparcie 15115
(ZL), czy Urszula Katarzyna Bury
11116 głosów (Nowoczesna) do
sejmu nie weszli, chociaż wielu przyszłych posłów uzyskało o
wiele mniejsze poparcie.
Jak głosował powiat łęczyński?
Żaden miejscowy kandydat
na posła, bo do senatu nikt stąd nie
startował, nie otrzymał wystarczającej liczby głosów.
Na terenie powiatu łęczyńskiego frekwencja wyniosła
47.36%. Najgorszą odnotowano
w Milejowie - 40.25%. Najwięcej osób głosowało w Łęcznej,
bo 52.82%. Niekwestionowanym
zwycięzcą wyborów było Prawo i Sprawiedliwość.Otrzymało
48.78% głosów. Niespodzianką
może być, że drugie miejsce na
terenie powiatu łęczyńskiego zdobył komitet Kukiz ‘15 z wynikiem
13.17%, a dopiero trzecie miejsce
Platforma Obywatelska z 12.27%.
Czwarta lokata to PSL z 8.20% a
dalej KORWIN 6.10%, Zjednoczona Lewica 4.58%, Nowoczesna 3.20%, Razem 3.05%.
Gdyby samodzielnie mieszkańcy naszego powiatu wybierali
parlament to nie znalazłoby się w
nim miejsce dla Nowoczesnej, a
pojawiłby się KORWIN.
W skali powiatu najlepiej
punktowali i zdobyli powyżej tysiąca głosów: Artur Soboń 2585
(PiS), Elżbieta Małgorzata Kruk
1978 (PiS), Joanna Mucha 1395
(PO) i Lech Zbigniew Tor 1160
(PiS). Jak poszło pozostałym
kandydatom z naszego powiatu?
Krzysztof Bojarski 489, Roman
Cholewa 449, Andrzej Kita 115,
Małgorzata Bujak 125, Bożena
Siuda 18, Aneta Pastuszak 204,
Dominika Kasprzak 50.
Lublin głosuje inaczej
Stolica województwa głosowała trochę inaczej niż pozostałe powiaty. Frekwencja była tu
najwyższa w 6 okręgu i wyniosła
58.64 proc. Gdyby decydowały
wyniki z Lublina, to do parlamentu dostałoby się sześć ugrupowań:
PiS – 40.84 proc, PO – 23.79 proc,
Zjednoczona Lewica – 8.41 proc,
Kukiz’15 – 8.25 proc, Nowoczesna – 6.85 proc i KORWIN 5.86
proc. Najwięcej głosów, bo aż
23054 otrzymała Joanna Mucha z
dok. na str. 8

1 zł. Zdaniem ZTM bilet ten nie
spełnia swej roli!
W kontekście rozszerzenia
strefy płatnego parkowania w
Lublinie to rzeczywiście genialne posunięcie. Na pewno rozładuje korki w centrum. Właściciele samochodów osobowych
przed strefą płatnego parkowania pozostawią swoje auta na
nieistniejących parkingach, po
czym kupią dwugodzinny bilet
by załatwić sprawę w urzędzie
czy dojechać do pracy. Wszystko oczywiście dla ich dobra. Tak
samo jak podwyżka cen i „minutowe” manipulacje z biletami
czasowymi.
Jak wynika z danych zaczerpniętych z „ZTM News” w
2014 roku 80 proc. mieszkańców
w wieku 17-75 lat korzysta z z
przejazdów komunikacją miejską,
większość – 53 proc. – zarówno w
dni powszednie, jak i weekendy,
42 proc. tylko w dni powszednie.
Tej rzeszy pasażerów pozostanie
więc tylko bulić więcej, albo zacząć po Lublinie spacerować – to
nawet lepsze dla zdrowia.
Ryszard Nowosadzki

Jak „wydoić” klienta
dok. ze str. 1
Pan Kazimierz (tak go umownie będziemy nazywać), który pracę rozpoczął w 1980 roku wystąpił
do ZUS o wyliczenie mu kapitału
początkowego. „Pojęcie kapitału
początkowego wprowadziły przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z FUS.
Jest wyliczany każdej osobie na
dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany
do ZUS wniosek (…) ZUS jest zobowiązany do przyjęcia wniosków
(...) w każdym czasie. Wniosek taki
powinien być zgłoszony najpóźniej
wraz z wnioskiem o emeryturę. Nie
należy jednak czekać ze złożeniem
wniosku o ustalenie kapitału początkowego do osiągnięcia wieku
emerytalnego. Wiele zakładów
pracy jest likwidowanych lub przekształcanych, a zatem zwłoka w złożeniu dokumentacji niezbędnej do
ustalenia kapitału początkowego
do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, może uniemożliwić lub
utrudnić uzyskanie dokumentów”
– tak informuje sam ZUS.
Rzeczywistość
wygląda
inaczej. Pan Kazimierz złożył
wszystkie wymagane ustawą dokumenty (m.in. Rp-7 czy też jego
odpowiedniki); by po pewnym
czasie dowiedzieć się, że ZUS nie
chce uznać wysokości wynagrodzeń z lat 1980-1993 czyli akurat
za okres kiedy pracując w dużych
gazetach i pełniąc kierownicze
funkcje najlepiej zarabiał – znacznie powyżej średniej krajowej.
Uznał okres pracy za składkowy,
ale nie uznał wysokości wynagrodzenia. Powód – brak książeczki
ubezpieczeniowej! Najwidoczniej zarówno pracownicy ZUS z
Łukowa (dlaczego tam wylicza
się kapitał człowiekowi z Lublina
nie wie nikt, a ich nazwisk nie podajemy ze względów humanitarnych – urzędnicy w zakresie swoich obowiązków nie podlegają
ochronie danych osobowych) jak
i reprezentant prawny ZUS nie
uczyli się w szkole lub na studiach
logiki. Wtedy na pewno znaliby
różnicę pomiędzy „lub” a „i”.
W ustawie wyraźnie zapisano,
że do ustalenia wysokości wynagrodzenia w ZUS potrzebny
jest druk Rp-7 wystawiany przez
pracodawcę lub książeczka ubezpieczeniowa – o ile są w niej zapisane wysokości wynagrodzenia
w poszczególnych latach! Nie
przeszkodziło to łukowskiemu
ZUS uznać, że „lub” oraz „i”
znaczą to samo. Uzasadnili to
mętnie, długo, szpikując pismo
ustawami i paragrafami. Nie będę
tu zanudzał Czytelników przykła-

dami wątpliwej jakości erudycji
urzędników ZUS – być może co
ciekawsze fragmenty zamieścimy
na naszej stronie internetowej.
Proces trwał dwa lata, ściągano
dokumentację płacową z archiwum w Rzeszowie, znalazła się
książeczka, w końcu sąd przyznał
rację p. Kazimierzowi.
ZUS miał jednak jeszcze inne
„powody” by obniżyć p. Kazimierzowi przyszłą emeryturę. Jak
bardzo? Wystarczy powiedzieć, że
on sam tzw. „wskaźnik podstawy
wymiaru kapitału początkowego”
wyliczył na 149,15 proc. a ZUS
w pierwszej decyzji na 35,28 proc.
Łatwo policzyć jak bardzo ZUS
chciał wydoić p. Kazimierza. Na
różne sposoby zresztą.
Dlaczego ważne jest ustalenie kapitału początkowego – pyta
na swojej stronie ZUS. Od 1999
r. ZUS ewidencjonuje składki na
ubezpieczenie emerytalne każdej
osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Przed
1999 r. ZUS nie był zobowiązany do
prowadzenia indywidualnych kont
ubezpieczonych. Z tego względu
osobom urodzonym po 1948 r. za
okresy pracy (ubezpieczenia) przypadające przed 1999 r. odtwarzana
jest teoretyczna składka na ubezpieczenie społeczne poprzez obliczenie
kapitału początkowego.
Nie przeszkodziło to ZUS
nie uznać p. Kazimierzowi pewnych jego okresów zatrudnienia,
twierdząc, że jego pracodawca
nie opłacił składek. Znów nie
będę zanudzał paragrafami ustawy
i wyrokami sądów, które świadczą,
że ZUS racji nie miał i fakt płacenia czy też uchylania się od tego
przez pracodawcę, w okresie do
1.01.1999r, nie ma znaczenia! Ale
ZUS upierał się przy swojej błędnej decyzji właściwie do końca.
Kiedy ZUS zorientował się, że
sprawy nie może wygrać, tym bardziej, że p. Kazimierz złożył pismo
wyjaśniające w którym przytoczył
kilka bardzo podobnych spraw (jeśli nie identycznych) w których Sąd
Najwyższy i sądy apelacyjne z różnych regionów kraju uznały winę
ZUS i błędne wyliczanie przez niego kapitału początkowego, postanowił wydoić p. Kazimierza inaczej.
W łukowskim oddziale ZUS wpadli
na genialny, jak się im wydawało
pomysł. Sprawa dotyczyła dziennikarza więc dużą część zarobków
stanowiła tzw. wierszówka, czyli
zmienna część wynagrodzenia, zależna od ilości i jakości napisanych
tekstów. Napisali do Sądu pismo, że
ZUS wie, iż wydawnictwa od wierszówki nie płaciły składek!

Wypłacą stypendia
Zaległe stypendia naukowe
dla najzdolniejszych uczniów
liceum Zamoyskiego zostaną
uregulowane. W przyszłości
z zamieszania mogą skorzystać
uczniowie innych szkół.
Po oświatowych zmianach
i przeniesieniu LO z budynku na
ulicy Szkolnej na ulicę Bogdanowicza pod zarząd powiatu, uczniowie mieli spokojnie kontynuować
naukę. Wraz z nimi miejsce pracy
zmieniło 13 nauczycieli. Wszystko
po to, aby uczniowie nie odczuli
skutków zmian zapoczątkowanych
na potrzeby młodszych dzieci.
Okazało się jednak, że 10
zdolnych uczniów po zmianie organu prowadzącego szkołę, może
nie otrzymać wypracowanych nauką świadczeń. Wszystko przez
paragrafy. Powiat nie czuł się do
tego zobowiązany i nie miał od-

powiednich uchwał aby pieniądze wypłacić, a gmina Łęczna na
bazie obowiązujących przepisów
też zrobić tego nie mogła, nie
naruszając dyscypliny ﬁnansów
publicznych.
Sprawa stała się kukułczym
jajem i nikt specjalnie nie chciał
wziąć za nią odpowiedzialności,
a uczniowie nadal czekali. Dzisiaj
już wiemy, że gmina Łęczna stypendia 8 uczniom wypłaci, a pieniądze na ten cel są zabezpieczone.
Być może trzeba będzie sporządzić
aneks do umowy pomiędzy gminą
a powiatem na temat warunków
przekazania ogólniaka. Konieczna
też będzie nowa uchwała radnych
w tej kwestii. Urząd jest zdeterminowany poszukać takich rozwiązań prawnych, aby wypłata
stypendiów była możliwa i została
jak najszybciej zrealizowana.

Pech chciał, że p. Kazimierz
znalazł w internecie … instrukcję
ZUS jak wyliczać kapitał początkowy dziennikarzom. W instrukcji
napisano czarno na białym, że wierszówkę dziennikarzy w ich macierzystej redakcji wlicza się do kapitału w pełnej wysokości za okres
do 1.01.1985 r, a do 31.12.1989 r w
miesięcznej wysokości do 3 średnich płac w gospodarce uspołecznionej – p. Kazimierz aż tak dobrze
nie zarabiał.
W tej sprawie ZUS poległ
na wszystkich frontach. Nie tylko
z p. Kazimierzem. W 2011 roku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wydał 249,1 tys. decyzji emerytalnych. Odwołało się od nich
31,5 tys. osób. Co trzecia z nich
wygrała sprawę w sądzie. Według
danych za drugie półrocze 2012
roku Zakład wydał już 6 393 907
decyzji. W tym samym czasie
Polacy wnieśli 64 019 odwołań.
W 3699 przypadkach ZUS uznał
odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 14 394
przypadkach decyzje Zakładu
zostały zmienione wskutek prawomocnych orzeczeń sądów. Co
czwarte zaskarżone orzeczenie
uchyliły sądy! ZUS przegrywałby jeszcze więcej spraw, gdyby
ludzie częściej decydowali się na
skarżenie jego decyzji. Nie robią
tego jednak, bo nie rozumieją rozstrzygnięć ZUS i nie wiedzą, co i
jak kwestionować.
Na koniec więc kilka porad
dla ludzi, którzy mają wyliczony
kapitał początkowy i ZUS nie
chciał im uznać jakichś okresów
zatrudnienia lub nie uznał im wynagrodzenia za jakiś okres.
Po pierwsze odwołanie się
do sądu nic nie kosztuje i warto
walczyć o swoją emeryturę.
Po drugie, nagminny szwindel polega na tym, że ZUS odmawia uznania rzeczywistych zarobków pod pretekstem, że pracodawca nie odprowadzał składek
na ubezpieczenie. Jeśli dotyczy to
zatrudnienia przed 1999 r to ZUS
nie ma racji.
Po trzecie, skoro posiadamy
druk Rp-7 lub zamiennie zaświadczenie od następcy prawnego pracodawcy, to ZUS nie ma prawa
żądać dodatkowych dokumentów.
Jeśli nie ma możliwości uzyskania
druku czy zaświadczenia pozostają
nam inne dokumenty – książeczka
ubezpieczeniowa z wpisami o zarobkach, karty płac z archiwów,
umowy o pracę z zaznaczoną wysokością zarobków. Wystarczy jeden z tych dokumentów!
Więcej porad, jak również
przykłady wyroków w sprawach
przeciw ZUS postaramy się umieścić na naszej stronie internetowej.
Ryszard Nowosadzki
Powiat też przygotuje zmiany? Powiatowy radny Grzegorz
Kuczyński zaproponował zmiany,
także w przepisach obowiązujących na tym szczeblu samorządu.
– Mamy wielu zdolnych uczniów,
także w szkołach powiatowych.
Nie możemy o nich zapominać,
a ich wiedzę powinniśmy nagradzać. Proponuję wprowadzenie
stosownych zmian i regulaminu,
aby także uczniów naszych szkół
motywować do lepszej nauki poprzez stypendia.
Propozycja Kuczyńskiego
została dobrze przyjęta podczas
poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Łęczyńskiego. Oznacza to,
że uczniowie powiatowych szkół
dotychczas odcięci od powiatowych dotacji prawdopodobnie
skorzystają na stypendialnym
zamieszaniu i po zmianach także
będą mogli pobierać stypendia za
dobre wyniki w nauce.
BB
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Bogdanka wykupiona przez Eneę
Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LW „Bogdanka” S.A., które odbyło się 15 października, państwowa spółka Enea S.A. otrzymała pierwsze zielone
światło do wykupu większościowego pakietu akcji Bogdanki. Już następnego dnia tj. 16 października pośredniczący
w wezwaniu DM Banku Handlowego podał, że w wezwaniu
Enei na Bogdankę, do dnia 15 października złożono zapisy
na ponad 21.962.189 akcji, czyli 64,57 proc. ogólnej liczby
głosów na WZA spółki. Oznacza to, że został spełniony warunek złożenia w wezwaniu zapisów na minimalną liczbę akcji.
19 października 2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wydał decyzję, w której bezwarunkowo zgodził się na przejęcie przez Eneę kontroli nad spółką Lubelski
Węgiel Bogdanka.
Przypomnijmy, że na WZA
Bogdanki głosowano uchwałę o zmianie statutu spółki tak,
by nowi akcjonariusze mieli
ograniczone prawo głosu na
walnych zgromadzeniach do 10
proc. głosów, nawet w sytuacji,
gdyby objęli większy procentowo pakiet akcji. Chodziło oczywiście o ograniczenie wpływów
Enei, gdyby właścicielom Kozienic powiodło się wezwanie
do sprzedaży akcji. Ostatecznie
na WZA obecni byli akcjonariusze reprezentujący 67,88 proc.
kapitału zakładowego. Z informacji PAP wynika, że za podjęciem uchwały w sprawie zmian
w statucie głosowało tylko 18,8
proc. obecnych akcjonariuszy.
Za fuzją z Grupą Energetyczna Enea były też cztery
związki zawodowe działające
w Bogdance. Trudno się temu
dziwić skoro Enea jest głównym
odbiorcą węgla z naszej kopalni. Groźba Enei wstrzymania

zakupu surowca w Bogdance
stawiała kopalnię w bardzo
trudnej sytuacji. Enea kupowała
przecież około 40 proc. jej całej
produkcji. Bardzo ciężko byłoby kopalni wypełnić tę lukę.
Kopalni, która od lat zwiększa
swoje możliwości wydobycia.
O ile w 2010 roku potencjał
produkcyjny Bogdanki wynosił
ok. 5,8 tys. ton to już w 2014
wzrósł do prawie 9,2 tys. ton.
W tej sytuacji pracownicy obawiali się, że brak fuzji z Eneą
będzie skutkować zwolnieniami grupowymi. Związkowcy
mówili nawet o możliwości
straty 2000 miejsc pracy, niższych zarobkach pozostałych.
28 września w sprawie wypowiedział się zarząd kopalni.
W jego ocenie wezwanie ogłoszone przez Eneę na akcje
spółki jest zgodne z interesem
ﬁrmy, a cena zaproponowana
w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki.

Do tego przedstawiciele
Enei mieli też marchewkę dla
załogi i regionu. Informowali, że
w sytuacji przejęcia nie zamierzają wprowadzać większych zmian
w Bogdance. Poziom zatrudnienia miałby pozostać na dotychczasowym poziomie, a wszelkie
świadczenia
wynegocjowane
przez pracowników utrzymane.
Jednocześnie podatki nadal płacone byłoby na miejscu.
− Jesteśmy
inwestorem, który może zagwarantować rozwój Bogdanki w bardzo
trudnych dla branży wydobywczej warunkach rynkowych.
Z punktu widzenia właścicieli,
pracowników, ich rodzin, kontrahentów ﬁrmy jak i mieszkańców Lubelszczyzny jesteśmy
“bezpieczną przystanią” dla
kopalni - mówił Paweł Orlof,
wiceprezes Enei.
19 października wraz z pozytywną decyzją prezesa UOKiK
klamka zapadła. Grupa energetyczna staje się właścicielem
łącznie 66 proc. akcji kopalni,
obejmując nad nią pełną kontrolę
operacyjną. Formalne rozliczenie
wezwania potrwa jeszcze kilka
dni, łącznie Enea wyda na akcje
prawie1,5 mld złotych i Bogdanka wejdzie do Grupy Enea. Stanie
się podmiotem odpowiedzialnym
za dostawy paliwa do kluczowych
węglowych źródeł produkcji prądu, jakie Enea ma w Elektrowni
Kozienice.
22 października Enea ogłosiła na swojej stronie komunikat

pod tytułem: Wezwanie zakończone sukcesem. Bogdanka staje się częścią Enei.
- Przejęcie najlepszego
polskiego
przedsiębiorstwa
górniczego jest dobrym przykładem, że można budować mariaż energetyki i górnictwa na
warunkach rynkowych. Dzieje
się to z korzyścią dla naszych
akcjonariuszy, branży górniczej
i bezpieczeństwa energetycznego
państwa.
Wytyczamy
w ten sposób drogę budowania
polskiego koncernu paliwowoenergetycznego wedle najlepszych
standardów rynkowych – podkreśla w komunikacie Krzysztof Zamasz, prezes Enei.
Wtóruje mu Paweł Orlof,
wiceprezes Enei ds. korporacyjnych. – Spełnia się najlepszy
możliwy scenariusz rozwoju tej
ﬁrmy, czyli zaangażowanie unikalnego inwestora, jakim dla
Bogdanki jest Enea. Wejście do
naszej grupy daje gwarancję
pewnej przyszłości i dalszego
rozwoju. Ma to kluczowe znaczenie dla pracowników i kontrahentów spółki, a przez to dla
całej Lubelszczyzny, bo kondycja kopalni bezpośrednio przekłada się na gospodarkę regionu. Oczywiście będziemy prowadzić wszelkie działania, które
polepszą efektywność ﬁrmy, zabezpieczając w ten sposób także
miejsca pracy – zadeklarował.
Dla mieszkańców regionu,
samorządów i pracowników
najważniejsze jest to, że komu-

nikat potwierdza iż siedziba
Lubelskiego Węgla pozostanie
w Puchaczowie, w dalszym ciągu pozytywnie wpływając na
gospodarkę całego regionu. Płacone przez kopalnię podatki, tak
jak do tej pory, będą wpływały
do lokalnych budżetów. Dla
akcjonariuszy istotne jest zapewnienie Enei, że „nie planuje
zmiany polityki dywidendowej
spółki. Właściciele pozostałych
34 proc. akcji będą nadal uczestniczyć w podziale zysku”.
- Przejęcie najlepszego
polskiego
przedsiębiorstwa
górniczego jest dobrym przykładem, że można budować mariaż energetyki i górnictwa na
warunkach rynkowych. Dzieje
się to z korzyścią dla naszych
akcjonariuszy, branży górniczej
i bezpieczeństwa energetycznego
państwa. Wytyczamy w ten sposób drogę budowania polskiego
koncernu paliwowo-energetycznego wedle najlepszych standardów rynkowych – podkreśla
Krzysztof Zamasz, prezes Enei.
Obie ﬁrmy są notowane
na warszawskiej giełdzie, a ich
akcje wchodzą w skład najważniejszego indeksu GPW,
WIG20. Kupując Bogdankę
Enea zwiększa swoją konkurencyjność i zapewnia wzrost wartości przedsiębiorstwa. Grupa
skorzysta na synergiach wynikających m.in. z optymalizacji
kosztów zakupu paliwa.
Enea S.A. – spółka, której
51,50 proc. akcji posiada Skarb
Państwa (dane na 31 marca
2014r). Enea S.A. jest polskim
przedsiębiorstwem branży elek-

troenergetycznej z siedzibą
w Poznaniu. Grupa kapitałowa
Enea, dla której Enea SA jest
jednostką dominującą działa
w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego: wytwarzaniu
(głównie Elektrownia Kozienice
S.A.), dystrybucji (Enea Operator Sp. z o.o.), handlu energią
(Enea S.A.). Enea jest trzecią co
do wielkości grupą energetyczną w Polsce. Jej udział w krajowym rynku sprzedaży energii
elektrycznej wynosi 13 proc.
a z jej elektrowni pochodzi
9 proc. energii wytwarzanej
w Polsce. Zatrudnia ok. 10 tys.
pracowników. W 2014 r. spółka
odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.
LW Bogdanka – spółka przed wykupem właściwie
bez udziałów Skarbu Państwa
- miała na koniec 2014 r. 16,6
proc. udziałów w rynku węgla
energetycznego w Polsce i 24,9
proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.
Aktualnie zatrudnia ok. 4,6 tys.
ludzi. W 2014 roku LW Bogdanka osiągnęła przychody przekraczające 2 mld zł. Z powodu
trudnej sytuacji na rynku węgla
w Polsce, w III kwartale 2015
roku Bogdanka wyprodukowała
2,04 mln ton węgla. Jest to o 304
tysiące mniej niż w tym samym
okresie rok temu. Sprzedaż wyniosła 2,19 mln ton, w stosunku
do 2,5 mln ton w III kwartale
2014 roku. Spółka podtrzymuje
założenia dotyczące sprzedaży
węgla na poziomie ok. 8,5 mln
ton w 2015 roku.
Ryszard Nowosadzki
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SPRAWY SPOŁECZNE
O spółdzielniach socjalnych w PZAZ

INWESTYCJE

ZDROWIE

Spółka Wirtualne Powiaty 3 rozpoczęła działalność

Gościliśmy Konwent Powiatów

Powiat Łęczyński i jego partnerzy formalnie sfinalizowali prace
w ramach projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. 21 września w siedzibie Centrum
Zarządzania Siecią nastąpiło długo wyczekiwane podpisanie umowy
spółki Wirtualne Powiaty 3 zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim
i 18 partnerami reprezentowanymi przez samorządowców z powiatów:
łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego.
„Już dzisiaj 19 wspólników spółki tj. urzędy gmin i starostwa powiatowe korzystają z symetrycznego łącza internetowego o prędkości
100 MB/s, z możliwością jego rozszerzenia” – informuje Starosta Łęczyński Roman Cholewa. Nadrzędnym zadaniem spółki jest zarządzanie
infrastrukturą sieciową i dbanie o jej utrzymanie, a także świadczenie
usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej
i sieci telekomunikacyjnych.
Dzięki nowoczesnej infrastrukturze sieć pozwala świadczyć szybki
i niezawodny dostęp do Internetu oraz spełnia najnowsze standardy
obowiązujące na rynku telekomunikacyjnym. Obecnie jesteśmy w trakcie
uruchamiania ok. 250 publicznych punktów dostępowych typu hot-spot.
Są to miejsca publiczne, gdzie każdy mieszkaniec, turysta będzie mógł
bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu na warunkach określonych
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kolejnym etapem będzie komercyjna usługa dostępu do Internetu dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Dla nich odpłatny dostęp do Internetu będzie możliwy na przełomie
roku, po zakończeniu procesu rejestracji spółki. Mieszkańcy już dzisiaj
kontaktują się ze Spółką i samorządami. Wiele terenów jest bowiem
wykluczonych cyfrowo, nie działa tam żaden operator komercyjny.

28 października w Dratowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego.
Podczas spotkania zorganizowanego w naszym
powiecie dominowały ważne tematy dotyczące
ochrony zdrowia: konieczności wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej
(e-usługi i zdalna opieka medyczna) oraz działalności Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia. Omówiono
zagadnienia związane wdrożeniem ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.
Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów
Polskich z obszaru województwa lubelskiego.
Podczas swoich posiedzeń konwent opracowuje
stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał Zarządu
Związku Powiatów Polskich.

Sale gimnastyczne jak nowe
Kończy się I etap modernizacji sal gimnastycznych w Zespole Szkół
Rolniczych w Kijanach i Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach
środków pozyskanych przez Powiat Łęczyński z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. W ZSG w Łęcznej zmodernizowano 2 sale gimnastyczne,
w których m.in. wymieniono parkiet, okna, grzejniki. W sali gimnastycznej ZSR w Kijanach dodatkowo zamontowano ściankę wspinaczkową.
W tym roku dla szkoły zostanie też zakupione nowe wyposażenie do
siłowni. W ramach II etapu, na początku przyszłego roku w obydwu szkołach planowany jest kompleksowy remont zaplecza socjalnego – szatni,
natrysków, toalet. Zostanie też doposażona siłownia ZSG w Łęcznej.

ROCZNICE

KULTURA
Konkurs plastyczny – „Herody”
Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Centrum
Kultury w Łęcznej organizują konkurs plastyczny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnikami
mogą być dzieci i młodzież z powiatu łęczyńskiego, których prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych: przedszkolaki, klasy I – III szkoły
podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Prace należy
dostarczyć do 18 grudnia 2015 r. do Centrum
Kultury w Łęcznej. Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 stycznia 2016r.
o godz.13.00 w Centrum Kultury, ul. Obrońców
Pokoju 1. Informacje o konkursie i jego wynikach
dostępne będą na stronie: www.ck.leczna.pl
oraz pod nr tel. 81 752 15 47.

Przegląd Cycowa
Pasowani na przedszkolaków
W dniu 16 października
2015 roku w WDK w Garbatówce odbyła się uroczystość
„pasowania na przedszkolaka”
76 dzieci z Punktów Przedszkolnych w Bekieszy, Garbatówce, Głębokiem, Janowicy,
Kopinie, Malinówce, Stawku
i Świerszczowie.
Tą pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim życiu dzieci przeżyły w obecności
Wiesława Pikuły, wójta gminy i
jego zastępczyni Marty Kociuby, dyrektorów szkół, rodziców,

21 października w Powiatowym Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyła się konferencja na temat tworzenia spółdzielni socjalnych
przez osoby prawne przy podmiotach reintegracyjnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele
instytucji z całego województwa lubelskiego m.in.
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii
zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie było
okazją do wymiany dobrych praktyk, związanych

z zakładaniem spółdzielni socjalnych oraz budowaniem partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej. Spółdzielnie socjalne powstające przy
ZAZ są kontynuacją procesu rehabilitacji i szansą
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
do powrotu na rynek pracy. Spółdzielnie Socjalne osób prawnych dają możliwość stabilnego
rozwoju ekonomii społecznej w danym regionie,
są rozszerzeniem miejsc pracy m.in.: dla osób niepełnosprawnych i szansą na lepsze życie. Prelegenci
przedstawili dobre przykłady spółdzielni socjalnych
utworzonych z pracowników ZAZ i z uczestników
WTZ w Polsce.

rodzeństwa, babć i dziadków.
Uroczystość
rozpoczęła
część artystyczna w wykonaniu dzieci, przygotowana przez
panie wychowawczynie. Były
wierszyki i piosenki. Rodzice z
dumą oglądali wystąpienie swoich pociech. Całość została nagrodzona gromkimi brawami.
W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie Pan Wójt i Pani Wójt dotykając każdego malucha olbrzymim
ołówkiem włączyli go do grona
pełnoprawnych przedszkolaków.

Na pamiątkę tej ważnej
chwili każde dziecko otrzymało
dyplom, książeczkę oraz upominek.
Po części oﬁcjalnej dzieci,
rodzice i goście zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku.
Uroczystość została przygotowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty
i Kultury Wiejskiej „Jesteśmy
Razem” w Garbatówce w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w 8 punktach przedszkolnych
w miejscowościach Bekiesza,
Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek
i Świerszczów”, powierzonego
i ﬁnansowanego przez gminę
Cyców.

REDAGUJE:
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu
Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl , tel. 81 752 64 20
Więcej informacji: www.powiatleczynski.pl
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Mieszkańcy wybrali
dok. ze str. 1
ale również dzieci z całego osiedla. Całość ma kosztować 150
tys. zł.
Łącznie mieszkańcy Świdnika w ramach budżetu obywatelskiego mogli rozdysponować
1 mln zł. Ostatecznie spośród 40
projektów, które zostały pozytywnie zweryﬁkowane (pod kątem wykonalności i zgodności z
prawem – przede wszystkim czy
realizacja danego projektu należy do zadań własnych gminy)
do wykonania zakwaliﬁkowało
się 12 z nich, spośród których
9 projektów to zadania inwestycyjne.
Najmniej kosztowne projekty, które zyskały poparcie
mieszkańców, to lustro drogowe oraz stojaki na rowery. Ten
ostatni projekt decyzją burmistrza został zakwaliﬁkowany w ramach uzupełnienia do
wygranych projektów pomimo
przekroczenia kwoty jednego
miliona złotych. Urząd Miasta dołoży ze swojego budżetu na stojaki 1377 zł. Spośród
projektów nieinwestycyjnych
tzw. „miękkich”, największe
poparcie uzyskał wniosek „Na
dobry początek”, czyli projekt
terapeutyczny skierowany do
dzieci wymagających diagnozy
i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych zaburzeń
utrudniających młodym świdniczanom codzienne funkcjonowanie. Jego główną cechą jest
kuracja poprzez indywidualnie
dobraną terapię.
Można powiedzieć, że ok.
5 tys. oddanych głosów to tylko
trochę ponad 15 proc. uprawnionych. Jeśli się jednak weźmie
pod uwagę, że był to pierwszy
budżet obywatelski w Świdniku to wynik wcale nie jest taki
zły. Najliczniejszą grupę wśród
głosujących stanowiły osoby
między 31 a 40 rokiem życia.
Zdecydowanie bardziej aktywne
okazały się kobiety, które stanowiły prawie 3/5 wszystkich głosujących.

Lista wszystkich projektów
przyjętych do realizacji przedstawia się następująco:
1. „Z piątką bez barier” – utworzenie ogólnodostępnej strefy
rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportowej na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku.
2. „Budowa dwóch chodników ze
ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II”
3. „Na dobry początek” – projekt
skierowany do dzieci wymagających diagnozy i indywidualnej terapii dysleksji, integracji sensorycznej
oraz innych zaburzeń.
4. „Oświetlenie skateparku przy
Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks.
Kanonika Jana Hryniewicza
w Świdniku”
5. „Zaprojektowanie i wykonanie
wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku”
6. „Parking dla niepełnosprawnych – inwestycją w świat bez
barier” – budowa parkingu dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin przy ul. Kościuszki 8.
7. „Rewitalizacja skwerów przy ul.
Niepodległości 2, Norwida 3, Reja 6
– Oaza ciszy „Różany ogród”
8. „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu
Wschód”
9. „Sprzątaj po swoim psie - akcja edukacyjna oraz ustawienie
koszy na psie odchody”
10. „Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości
i Kosynierów w Świdniku”.
11. „Warsztaty edukacyjne wędrówki taneczne po Polsce”
– cykliczne zajęcia pokazujące
dzieciom ich tradycje ludowe,
rozwijające
zainteresowania
i wiedzę o tańcach i muzyce najważniejszych regionów Polski.
12. „Stojaki na rowery” – Dodatkowe zainstalowanie stojaków na
rowery przed wejściem do siedziby Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów ul. Norwida
2B, przed siedzibą Związku Zawodowego „Metalowcy” ul. Norwida
2A i przy miejskim targowisku.
(rkn)

Ksiądz prezesem OSP
Ksiądz proboszcz Waldemar
Taracha został prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie.
Teraz przewodzi paraﬁanom i strażakom, a nowa, dopiero co otwarta
strażnica, sąsiaduje z plebanią.
Jednostkę OSP w Rogóźnie
– ósmą w gminie Ludwin – utworzono 6 stycznia 2015 roku, a w
ciągu kilku miesięcy postawiono
od podstaw murowaną strażnicę.
Oﬁcjalne otwarcie i poświęcenie
obiektu, z udziałem metropolity
lubelskiego ks. arcybiskupa Stanisława Budzika, miało miejsce w
niedzielę 11 października.
Strażnica w Rogóźnie wyposażona jest w dwa boksy garażowe, w
tym jeden na duży samochód gaśniczy. Posiada zaplecze techniczne,
magazynowe i sanitarne. Co więcej tamtejsza jednostka OSP może
się pochwalić już 38 członkami,
z których duża część przeszła już
strażackie przeszkolenie. Brakuje
im tylko wozu bojowego, którym
mogliby jeździć do pożarów. Znając jednak zapobiegliwość ks. Tarachy i na to pewnie znajdzie receptę.
Podobno ma już na oku jakiś pojazd
z niemieckiego demobilu.
Ks. proboszcz Taracha nie jest
pierwszym księdzem przewodzącym strażakom OSP na ziemiach
polskich. W 1911 roku prezesem

OSP w Pawłówku był proboszcz
ks. kanonik Józef Szafnicki.
W historii II RP też zdarzały się
podobne sytuacje. W III RP w
2008 roku w szeregi OSP wstąpił
proboszcz paraﬁi Lipnica, ksiądz
Leszek Wołoszyk, który został
również kapelanem strażaków.
Rok później kolejny kapłan w powiecie bytowskim postanowił walczyć z ogniem. Ks. Jacek Somerski
zapisał się do jednostki OSP w Zapceniu (gm. Lipnica).
(nor)

Stypendia dla najlepszych Port lotniczy rozkręca się
15
października
231
uczniów świdnickich szkół
otrzymało od burmistrza Waldemara Jaksona stypendia za
bardzo dobre wyniki w nauce.
System stypendialny funkcjonuje w Świdniku od kilku lat i
przeznaczony jest na wsparcie
młodych mieszkańców miasta.
Otrzymanie stypendium wiąże się oczywiście ze spełnieniem
co najmniej jednego z poniższych
kryteriów. Pierwszym jest uzyskanie wysokiej średniej ocen. W klasach IV-VI szkół podstawowych
musi ona wynosić przynajmniej
5,8, w gimnazjach co najmniej 5,5,
w szkole ponadgimnazjalnej nie
może być niższa niż 5,0. Stypendia mogą też otrzymać uczniowie,
którzy uzyskali co najmniej jeden
tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub laureata i ﬁnalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, konkursu albo turnieju.
Trzecim kryterium są bardzo dobre
wyniki na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym

Praca dla PZL-Świdnik
Na zakończenie odbywających się w Londynie międzynarodowych targów lotniczych
Helitech, ogłoszono, że w sumie
jedenaście najnowszej generacji śmigłowców AW139 i AW169
zostało zamówionych przez komercyjnych i rządowych klientów z Europy i Azji. To dobra
nowina również dla pracowników PZL-Świdnik. Kontrakty
warte są łącznie 140 mln euro.
Od 1998 roku PZL-Świdnik
produkuje kadłuby i belki ogonowe do śmigłowca AW139. Co
więcej, inżynierowie ze Świdnika
mają swój udział w fazie rozwojowej maszyny, ich zadanie polegało
na zaprojektowaniu i wykonaniu
prototypów struktur kadłubowych
tego śmigłowca. W świdnickich
zakładach powstają również komponenty do AW 169.
Najwięcej maszyn zakupiła
Tajska Armia Królewska, która w
tej chwili ma już dwa śmigłowce
ﬁrmy AgustaWestland. Na Londyńskich targach jej przedstawiciele zamówili kolejne osiem
nowych AW139. Śmigłowiec będzie wykorzystywany do zadań
transportowych i użytkowych.
Nowa maszyna AW169 traﬁ
również do spółki Heliservices
International GmbH, która będzie
używać śmigłowiec na Morzu
Północnym, między innymi do
transportu na morskie platformy
wydobywcze.
Wejście do służby tych maszyn – a konkretnie dziesięciu
AW139 oraz jednego AW169 –

Szukam chłopaka górnika
Być może to zwykły żart,
albo „przynęta”. Kilka dni temu
w serwisie społecznościowym
facebook pojawiło się ogłoszenie rzekomej mieszkanki Łęcznej o treści: „Bezrobotna, atrakcyjna kobieta, w wieku produkcyjnym pozna górnika w wieku
do 30 lat, pracującego pod LW.
Mile widziana miła aparycja.
Chętnych mężczyzn proszę o
komentarz. Na pewno się odezwę.”
Wywołało ono spore poruszenie w internetowym światku. Autorka ogłoszenia szukając

z przedmiotów obowiązkowych i
wybranego dodatkowego – przeprowadzanym przez OKE.
Kwoty stypendiów może
nie są zbyt duże (od 40 do 190 zł
miesięcznie) ale dla młodych ludzi mogą być świetnym uzupełnieniem kieszonkowego i nagrodą za pilną naukę i talenty. Wysokość stypendium jest zależna od
jego stopnia i rodzaju szkoły do
której uczeń uczęszczał w roku
szkolnym 2014/2015. Stypendia
mogą być przyznane maksymalnie na okres 10 miesięcy.
Stypendia naukowe mają
trzystopniową skalę. I stopnia–
najwyższe, przyznawane jest
gdy uczeń spełni trzy kryteria,
II stopnia – po wypełnieniu dwóch
kryteriów, III stopnia – gdy spełniony będzie jeden z warunków.
W tym roku stypendia
I stopnia otrzymało 14 młodych
świdniczan, II stopnia – 19,
a III stopnia – 198. Uroczystość
wręczenia stypendiów odbyła się
w centrum kultury.
(nor)

właśnie górnika być może liczy na
jego dobre zarobki. Rzeczywiście,
w naszym regionie należą one do
najwyższych. Średnie miesięczne
zarobki w LW Bogdanka (obejmuje również pracowników zatrudnionych na dniówkach szkoleniowych, na kwotę składa się
barbórka i czternastka) to 6.967 zł
brutto. Pracownik etatowy pod ziemią zarabia 10 724 brutto; pracownik etatowy na powierzchni 7 028
zł brutto; robotnik na dole (pracownik ﬁzyczny) 6 581 zł brutto
- (wszystkie dane za 2012 rok).
BB

jest planowane na okres między
końcem 2015 a końcem 2016
roku – podają przedstawiciele
AgustaWestland. Warto dodać,
że AW 139 to najlepiej sprzedający się śmigłowiec w swojej
kategorii – zamówiono dotąd
ponad dziewięćset egzemplarzy;
natomiast AW169 to cięższy
(4,6 tony), najnowszej generacji
śmigłowiec w swojej kategorii,
którego sprzedaż rośnie, a liczba
zamówień liczy już 150 sztuk.
rkn

250-tysięcznym pasażerem
linii lotniczych Ryanair w Porcie Lotniczym Lublin okazał się
8-letni Antonio Lal Fonseca. Do
Świdnika wraz z mamą Ewą
przyleciał z Londynu Stansted 22
października ok. godz. 10.40. Jubileuszowy pasażer otrzymał od
przewoźnika prezenty. Dwa bilety na podróż w dwie strony z lubelskiego lotniska oraz dziecięcą
walizkę z zestawem upominków.
Samoloty Ryanair latają z lubelskiego lotniska od początku jego
funkcjonowania, czyli od grudnia
2012 roku. Uruchomił wtedy loty
do Londynu Stansted. Były też połączenia do Liverpoolu i Dublina,
które jednak zostały zawieszone.
Rejsy do stolicy Irlandii zostały
wznowione 25 października.
– Jesteśmy miło zaskoczeni,
że w ciągu trzech lat udało nam
się obsłużyć 250 tys. pasażerów.
To dobry wynik – powiedziała Katarzyna Gaborec-McEvoy
z Ryanair. Obecnie Ryanair oferuje 2 połączenia ze stolicy województwa lubelskiego, do Londynu
Stansted i Dublina, które cieszą
się popularnością. Mamy duże
plany co do rozwoju w Porcie
Lotniczym Lublin – dodała.
Ze współpracy z irlandzkimi
liniami lotniczymi zadowolone
są także władze Portu Lotniczego
Lublin. – Linie lotnicze Ryanair
są jednym z głównych partnerów,
z którym współpracujemy od początku istnienia Portu Lotniczego
Lublin. Z satysfakcją obserwujemy
dynamicznie rosnącą liczbę pasażerów, korzystających z usług tego
przewoźnika. Jestem przekonany,
że dzisiejszy wynik będzie się szybko
powiększał – powiedział Krzysztof
Wójtowicz, prezes PLL.

– Ryanair jest mistrzem
świata w wypełnianiu samolotów. Na trasie do Londynu Stansted mamy średnie wypełnienie
na poziomie 98 proc. – dopowiadał Ireneusz Dylczyk, dyrektor
handlowy PLL.
250-tysięczny pasażer linii
lotniczych Ryanair jest symbolem rozwoju Portu Lotniczego
Lublin. Dzisiaj ze świdnickiego
lotniska można polecieć do dziewięciu portów lotniczych. Są to:
Bruksela Charleroi Airport, Doncaster Sheﬃeld Airport, Dublin
Airport, Frankfurt Airport, Glasgow Airport, Londyn Luton Airport, Sztokholm Skavsta Airport,
Londyn Stansted Airport, Oslo
Torp Sandefjord Airport. I na tym
raczej nie koniec. – Prace przy
rozkładach na sezon letni nie są
jeszcze zakończone. Prowadzimy
w tej sprawie rozmowy i mamy
nadzieję, że wkrótce będziemy
mogli ogłosić ich efekty – mówiła Katarzyna Gaborec-McEvoy.
Dwa dni wcześniej na naszym lotnisku gościł József Varadi, prezes Wizz Air. Pretekstem do
wizyty było obsłużenie stumilionowego pasażera przez tą linię lotniczą, który przyleciał samolotem
z Londynu Luton na warszawskie
Okęcie. József Varadi wizytował
w Porcie Lotniczym Lublin szóstą bazę tego przewoźnika w kraju. Jeśli dodać, że według danych
przewoźnika od 2013 roku z jego
usług skorzystało już ok. 300 tys.
pasażerów lubelskiego portu, to
nie dziwi, że podczas wizyty powiedział – Planujemy zakup nowych samolotów i uruchamianie
nowych połączeń. Będziecie w tym
uczestniczyć.
(nor)
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My tylko chcemy
uczyć dzieci pływać!
Od lat w naszym kraju
w wodzie ginie bardzo dużo ludzi.
W 2014r na terenie Polski odnotowano 674 wypadki tonięcia.
W wyniku tych wypadków utonęło 646 osób, w tym 59 kobiet. Rok
wcześniej utonęło aż 709 osób.
W 2015r, do końca września,
w całej Polsce utopiło się 367 osób.
Przyczyn tak dużej liczby utonięć
jest wiele, wśród istotnych jest to,
że duży odsetek Polaków po prostu nie umie pływać lub pływa
słabo, nie potraﬁąc zachować się
w trudnych i nieprzewidzianych
okolicznościach.
Według GAZETA.PL pływamy
gorzej niż na przykład Holendrzy
czy Niemcy. W tych krajach potraﬁ
pływać około 90 proc. mieszkańców, w Polsce tylko 60 proc. Dlatego na emeryturze i po przeprowadzce do Łęcznej postanowiłem zająć
się nauczaniem pływania dzieci.
Kwaliﬁkacje i przygotowanie mam
– jestem trenerem pływania 1 klasy,
trenowałem wielu liczących się w
kraju i Europie zawodników, byłem
z-cą dyrektora ds. sportu w puławskiej szkole sportowej, zajmowałem
się sportem w lubelskim kuratorium.
Niestety od początku mojej działalności w Łęcznej napotykałem na
różne problemy związane z wynajmowaniem przyszkolnego basenu,
na którym mogłem uczyć dzieci z
Łęcznej, Milejowa, Cycowa, Puchaczowa i Zoﬁówki.
Najgorsze przyszło wtedy kiedy
z grupą zaangażowanych ludzi postanowiliśmy założyć Klub Sportowy
Lider w Łęcznej. Naszą misją było
z jednej strony wyszukiwanie pływackich talentów, z drugiej kontynuacja nauki pływania dla tych, którzy
na wodzie potraﬁą się już utrzymać.
Początkowo były nawet jakieś obietnice, że znajdzie się czas dla naszych
podopiecznych na przyszkolnym
basenie, ale w poprzednim roku nic
z tego nie wyszło. W tym również.
W Łęcznej pod równie szlachetną jak i mylącą nazwą, prowadzi
specyﬁczną działalność komercyjna
,,Spółdzielnia’’ sportowa - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Wykorzystując relacje koleżeńskie z
dyrektorem szkoły i prawdopodobnie skrywanym wsparciu Burmistrza,
posiada ona faktyczny monopol decyzyjny w zakresie funkcjonowania
pływalni. Co nazywam komercyjną
,,Spółdzielnią” sportową? To dogadana grupa nauczycieli wychowania
ﬁzycznego zarabiająca pieniądze
w ramach stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą i generującego zyski, zarejestrowanego w
KRS. Pozwala to im być poza kontrolą społeczną w miejscu działania.
Mam wrażenie, że od lat grupa tych samych ludzi, działając pod
różnymi szyldami, eliminowała
swoją konkurencję. Teraz zdecydowała zakończyć moją działalność gospodarczą i naukę pływania dzieci w Łęcznej prowadzoną
w ramach Szkoły Pływania Lider oraz
Klubu Sportowego Lider. Opłacałem

składki: ZUS i zdrowotną. Do budżetu Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej
z tytułu mojej działalności wpłynęło
ponad 20 tys. złotych. Działalność
prowadziłem z reguły podczas tzw.
martwych godzin lub w okienkach.
Ponad 200 dzieci opanowało dzięki
mojej ciężkiej pracy umiejętność pływania. Ponad 60 pierwszoklasistów
głównie ze Szkoły Podstawowej Nr 2
nauczyło się pływać. W okresie kolejnych ferii zimowych prowadziłem za
darmo nauczanie pływania dla bardzo
dużej grupy dzieci z Łęcznej i okolic. Zajęcia cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Skuteczność ponad
90% świadczy o jakości mojej pracy
z dziećmi. Potrzebowałem średnio
20 lekcji, by nauczyć bezpiecznego
pływania dwoma stylami elementarnymi. Dotychczas w Łęcznej dla
osiągnięcia zbliżonego efektu prowadzącym zajęcia potrzeba kilkakrotnie
więcej czasu.
Pomimo tego musiałem zrezygnować z własnej działalności
bo dla mnie ciągle nie było miejsca
na basenie. Klub Sportowy Lider
przedstawił na piśmie propozycję racjonalizacji zarządzania pływalnią,
która mogłaby służyć dobru mieszkańców. W mojej ocenie prawdziwe dotychczasowe wykorzystanie
pływalni to około 20 - 25 % jej
możliwości. Dlatego proponujemy,
aby w godzinach największego zainteresowania pływalnią wprowadzić wynajem pływalni częściami.
Dzisiaj na całym basenie zdarza się,
że w wodzie jest tylko kilkanaście
osób, a przecież na poszczególnych
torach może być nauka pływania
a na innych mogą pływać mieszkańcy Łęcznej, którzy wykupią bilet, karnet czy trenować zawodnicy
klubu sportowego – też płacąc za
użytkowanie basenu. Poza lepszym
wykorzystaniem basenu, szkoła zarobiłaby tak potrzebne jej pieniądze.
Niestety nie ma odzewu. Może
wszystko wyjaśnia credo Pana Dyrektora ,,To nie mieszkańcy mają
być zadowoleni z funkcjonowania
pływalni, ale moi ludzie mają być zadowoleni”. Ciekawostką jest to, że
identyczne twierdzenie padło z ust
Burmistrza na spotkaniu z członkami
Zarządu Klubu Sportowego Lider!
Liczyłem na pomoc Burmistrza Kosiarskiego. Niestety u niego również nie znalazłem poparcia
dla idei pogłębiania umiejętności
pływackich i szukania talentów
z naszego powiatu. Jego długi monolog utwierdził mnie w opinii, że
może jest dobrym administratorem
ale zupełnie nie rozumie idei samorządu i samorządności np. roli
w nim organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, klubów i generalnie oddolnych inicjatyw. W moich
oczach – po tej rozmowie – jawi się
bardziej jako autokrata, przekonany
o wyższości swoich racji.
Dlatego odwołuję się do wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego, do radnych. Pomóżcie nam
uczyć wasze dzieci pływania.
Henryk Papiernik, t. spons.

Górnik w środku stawki Piłkarski dorobek Avii
Górnik Łęczna po trzynastu kolejkach spotkań zajmuje
dziewiątą pozycję w ligowej
tabeli. Podopieczni Jurija Szatałowa zgromadzili dotychczas
na swoim koncie 18 punktów.
Liderem Ekstraklasy jest Piast
Gliwice, stawkę zamyka Górnik Zabrze.
14 września „górnicy” podjęli Wisłę Kraków. Łęcznianie,
dzięki traﬁeniu Grzegorza Bonina odnieśli historyczne zwycięstwo nad Białą Gwiazdą. Górnik
Łęczna – Wisła Kraków 1:0 (1:0)
Bramki: Grzegorz Bonin 23′.
Żółte kartki: Tymiński, Świerczok
– Mączyński, Głowacki.
W meczu 9 kolejki Ekstraklasy Górnik pokonał na wyjeździe
Koronę Kielce 2:0 po bramkach
Grzegorza Bonina i Grzegorza
Piesio. Korona Kielce – Górnik
Łęczna 0:2 (0:1). Bramki: Bonin 22′, Piesio 72′. Żółte kartki:
Wilusz, Cebula – Mierzejewski,
Tymiński.
W meczu z Podbeskidziem
Bielsko Biała, rozegranym 26
września przed własną publicznością, ulegli rywalom 1:2. Tomasz Nowak wykorzystał rzut
karny, zapewniając swojej drużynie prowadzenie. Jednak po
dziesięciu minutach sędzia podyktował jedenastkę dla Podbeskidzia. Na listę strzelców wpisał
się Adam Mójta. Po zmian stron,
wynik ustalił Mateusz Szczepaniak. Górnicy mecz kończyli
w dziewiątkę. Górnik Łęczna –
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2
(1-1). Bramki: Tomasz Nowak 11′
(karny) – Adam Mójta 21′ (karny), Mateusz Szczepaniak 55′.

Żółte kartki: Śpiączka, Tymiński,
Świerczok – Demjan, Kolcak,
Zubas, Szczepaniak. Czerwone
kartki: Śpiączka(73′, druga żółta), Tymiński (76′, druga żółta).
W spotkaniu jedenastej kolejki Ekstraklasy, Górnik Łęczna
podzielił się punktami z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się
jednobramkowym remisem. Rywale wyszli na prowadzenie po
nieszczęśliwym samobóju Silvio
Rodicia, a kilka minut później
stan rywalizacji wyrównał Jakub
Świerczok. Termalica Bruk-Bet
Nieciecza – Górnik Łęczna 1-1
(1-1). Bramki: Silvio Rodić 5′
(sam.) – Jakub Świerczok 9′. Żółte kartki: Plizga, Stano, Drozdowicz – Nikitović.
Derby ściany wschodniej, rozegrane w Łęcznej 17 października, zakończyły się zwycięstwem Górnika. Nasz zespół
pokonał Jagiellonię Białystok 3:2
po bramkach Bartosza Śpiaczki,
Grzegorza Piesio i Grzegorza Bonina. Górnik Łęczna – Jagiellonia Białystok 3-2 (2-1). Bramki:
Bartosz Śpiączka 29′, Grzegorz
Piesio 39′, Grzegorz Bonin 66′
– Przemysław Frankowski 43′,
Piotr Grzelczak 52′.Żółte kartki: Tymiński, Pruchnik, Rodić –
Frankowski, Mackiewicz, Modelski.
W meczu trzynastej kolejki,
Górnik podzielił się punktami z
Zagłębiem Lubin. Wyjazdowe
spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Zagłębie
Lubin – Górnik Łęczna 0-0. Żółte kartki: Guldan – Nowak.
KGK

Medale z Mistrzostw Europy
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dratowie i Gimnazjum Publicznego w Ludwinie wyjechali na Mistrzostwa
Europy w Badmintonie B.G.I,
które odbyły się w Danii w miastach Frederica oraz Lejben.
W skład reprezentacji weszli
w kategorii wiekowej U13: A. Nawrocka, A. Siedlecka, J. Szelepusta, G. Banach, A. Bodzak, M. Pietrzela, J. Wac zaś U17: S. Brut, W.
Dziadkowska, A. Lipska. Zawodnicy startowali w grach zarówno
pojedynczych jak i podwójnych z
podziałem na chłopców i dziewczęta w czterech kategoriach. W
mistrzostwach startowało ogółem
1041 zawodników z Norwegii,
Szwecji, Finlandii, Czech, Niemiec, Estonii, Łotwy, Polski oraz
Danii. Nasi zawodnicy startowali
w kategoriach U13 z SP w Dratowie i U17 z Gimnazjum w Ludwinie.
W kategorii U13 brązowy
medal zdobyła Agnieszka Nawrocka. Złoty medal w kategorii
naszej medalistki zdobyła Wiktoria Kubik reprezentująca Chełm,
z którą Agnieszka Nawrocka
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przegrała w półﬁnale. Pozostałe
dziewczęta zajęły miejsca w 3
dziesiątce na ponad 90 zawodniczek. Agnieszka Nawrocka i Julia Szelepusta w grze podwójnej
zdobyły również brązowy medal.
Agnieszka Siedlecka w grze podwójnej w parze z zawodniczką z
Norwegii – Benedicte Tong Vorts
zajęły 14 miejsce.
Nasi chłopcy – Adam Bodzak i Michał Pietrzela- odnieśli
sukces w grze podwójnej zajmując 4 miejsce, a Gabriel Banach w
parze z Jakubem Wacem zajęli 12
miejsce.
Dziewczęta z Gimnazjum
Publicznego w Ludwinie w grze
podwójnej uplasowały się na
następujących miejscach – 6
miejsce Weronika Dziadkowska
z Karoline Bjerre Stenlose (Norwegia) i 9 miejsce – Aleksandra
Lipska w parze z Sylwią Brut.
Zawodnicy oprócz rywalizacji
sportowej zwiedzili Vejen, Legoland, a w drodze powrotnej spędzili
cały dzień w niemieckim resorcie
turystycznym Tropical Islands. Dzieci korzystały z wielu atrakcji i były
bardzo szczęśliwe z możliwości
zwiedzania.
Wyjazd został sﬁnansowany
dzięki wsparciu ﬁnansowemu i
logistycznemu: UG w Ludwinie,
GS „SCh”, BS w Cycowie Oddz.
w Ludwinie, ﬁrmie „Polmak”
praz państwa Rafalskich, J. i J.
Bagnosz, M. i M. Zabłotnych
oraz Środkowo – Wschodniego
Związku Badmintona.
redil

Po czternastu kolejkach
piłkarze Avii Świdnik zajmują
11. miejsce w tabeli z dorobkiem
dwudziestu punktów.
W pierwszym meczu podopieczni Jacka Ziarkowskiego
zmierzyli się 8 sierpnia na wyjeździe ze Stalą Rzeszów, zwycięzcą
ubiegłorocznych rozgrywek i przegrali 0:1. W kolejnym spotkaniu
świdniczanie mieli więcej szczęścia. 12 sierpnia pokonali u siebie
Sokoła Sieniawę 2:0. Bramki zdobyli Wojciech Białek i Patryk Grzegorczyk. W niedzielę – 16 sierpnia
świdniczanie pokonali w Zamościu
tamtejszego Hetmana 3:0. Dwie
bramki zdobył Bartłomiej Mazurek, jedną po przerwie Wojciech
Białek. W meczu czwartej kolejki
żółto-niebiescy odnieśli trzecie z
rzędu zwycięstwo, pokonując u
siebie Wólczankę Wólka Pełkińska
wynikiem 2:1. Pierwszą bramkę
zdobył z rzutu karnego Michał Maciejewski. Po zmianie stron goście
doprowadzili do wyrównania. Niespełna kwadrans później Wojciech
Białek strzelił zwycięskiego gola.
Po tych triumfach drużyna
Jacka Ziarkowskiego przegrała na
wyjeździe 2:3 z Lublinianką Lublin. Spotkanie rozegrano na Arenie
Lublin. Dla Avii bramki zdobyli
Jakub Kaganek i Wojciech Białek.
Bramkę, tyle że samobójczą zdobył też Jakub Szymala. W niedzielę
30 sierpnia piłkarze Avii pokonali
u siebie beniaminka III ligi Piasta
Tuczempy 3:1. Do końca pierwszej
połowy na tablicy świecił się bezbramkowy remis. Po zmianie stron
wynik otworzył Wojciech Tołpa.
Trzy minuty później Wojciech Białek doprowadził do wyrównania,
a po chwili swoje dołożył jeszcze
Adam Nowak. Wynik meczu ustalił
Marcin Byszewski. Żółto-niebiescy
kończyli spotkanie w dziesiątkę, po
dwóch żółtych kartkach Bartłomieja Mazurka.
Tydzień później podopieczni
Jacka Ziarkowskiego zmierzyli się

na wyjeździe z Orem Przeworsk.
Pierwszy gol padł po traﬁeniu Wojciecha Białka, wynik podwyższył
Adam Nowak. W 63. i 77. minucie
Wojciech Białek dołożył jeszcze
dwie bramki i skompletował hattricka, ustalając wynik meczu na
4:1. W środę 9 września piłkarze
Avii ulegli na wyjeździe Chełmiance Chełm 2:3. Spotkanie zaczęło
się pomyślnie dla świdniczan od
bramki Wojciecha Białka. Potem
strzelali gospodarze, a cztery minuty przed końcowym gwizdkiem
Bartłomiej Mazurek ustalił wynik meczu na 2:3. W niedzielę 13
września żółto-niebiescy zremisowali przed własną publicznością
1:1 z Orlętami Radzyń Podlaski.
Bramkę dla Avii zdobył Bartłomiej
Mazurkek. W spotkaniu z Polonią
Przemyśl, rozegranym 19 września
w ramach dziesiątej kolejki, świdniczanie przegrali 1:2. Bramkę z
rzutu karnego zdobył Wojciech
Białek. Kolejnym rywalem świdniczan był beniaminek trzeciej ligi
– Lewart Lubartów. Wydawało się,
że nasi piłkarze bez problemu poradzą sobie z niżej notowanym przeciwnikiem. Niestety, przegrali 0:1.
W sobotę 3 października
podopieczni Jacka Ziarkowskiego
zmierzyli się na wyjeździe z Resovią Rzeszów. Resoviacy urządzili
sobie festiwal strzelecki wygrywając z Avią 4:0. Następnym przeciwnikiem były Karpaty Krosno.
Mecz rozegrany 17 października
w Krośnie zakończył się remisem
2:2. Dla Avii obie bramki strzelił
Wojciech Białek. W starciu z Tomasovią Tomaszów Lubelski, świdniczanie wreszcie się przełamali. W
meczu rozegranym 24 października na stadionie przy ul. Sportowej,
podopieczni Jacka Ziarkowskiego
pokonali Tomasovię 4:0. Wojciech
Białek skompletował hattricka,
strzelając kolejno w 31., 37. i 60 minucie. Swoje dołożył jeszcze Adam
Nowak w 64 min.
KGK

Siatkarze bez zwycięstwa
Po zawirowaniach organizacyjno-kadrowych,
siatkarze
świdnickiej Avii rozpoczęli grę
na boiskach II ligi. Niestety, mecz
inauguracyjny z UKS Tęczą Sędziszów Małopolski, który odbył
się 26 września w Świdniku przypominał kibicom smutne obrazki
z poprzedniego sezonu.
Tym samym, potwierdziły się
słowa Krzysztofa Lemieszka, który stwierdził, że cztery tygodnie
wspólnych treningów to zdecydowanie za mało, by zbudować drużynę na miarę drugiej ligi. Świdniczanie przegrali 0:3, mimo, że w
pierwszych dwóch setach zaprezentowali się całkiem nieźle. Gra
była wyrównana, do osiemnastego punktu gospodarze prowadzili
i dopiero w końcówkach goście
zaczęli odrabiać straty. Niestety,
skutecznie. Avia przegrała kolejno
do 23 i 22. Trzeci set świdniczanie
rozpoczęli od straty ośmiu punktów z rzędu, co przełożyło się na
wynik 17:25. ASPS Avia Świdnik
– UKS Tęcza Sędziszów Małopolski 0:3 (23:25, 22:25, 17:25)
W czwartek 1 października
żółto-niebiescy zmierzyli się na
wyjeździe z TSV Sanok. Niestety
i tam razem obyło się bez niespodzianek. Po trzysetowym pojedynku, świdniczanie przegrali kolejno
do 10, 11 i 18. W dwóch pierwszych partiach, żółto-niebiescy nie
potraﬁli nawiązać walki z przeciwnikiem, popełnili wiele błędów, nie
radzili sobie w przyjęciu i ataku.

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

Sytuacja nieznacznie poprawiała
się w trzeciej odsłonie, jednak to
nie wystarczyło, by wyrwać gospodarzom choć jednego seta.
W Sanoku na ławce trenerskiej Avii zadebiutował Piotr Maj,
który w poprzednim sezonie był
drugim szkoleniowcem świdnickiego klubu. Krzysztof Lemieszek
będzie współpracował z Piotrem
Majem jako drugi trener. TSV
Mansard Trans-Gaz Travel Sanok
– ASPS AVIA Świdnik 3:0 (25:10,
25:11, 25:18)
Przegraną 0:3 zakończyło
się spotkanie żółto-niebieskich w
Bochni z tamtejszym Contimaxem MOSiR. W pierwszym secie
podopieczni Piotra Maja zdobyli
zaledwie 14 punktów, w drugim
22, a w trzecim 23. Contimax
MOSiR Bochnia – Avia Świdnik
3:0 (25:14, 25:22, 25:23)
W meczu IV kolejki, Avia
zmierzyła się na wyjeździe z Błękitnymi Ropczyce. Błękitni pokonali Avię w trzech setach Błękitni Ropczyce - Avia Świdnik 3:0
(25:20, 26:24, 25:18)
W sobotę 24 października
siatkarze Avii rozegrali kolejny
mecz wyjazdowy. Tym razem
świdniczanie starli się w Krośnie
z drużyną Karpat. Niestety rywal
okazał się za mocny, żółto-niebieskim po raz kolejny nie udało się
ugrać nawet seta. Karpaty Krosno
– Avia Świdnik 3:0 (25:19, 25:19,
25:16)
KGK
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Nowe przepisy prawa drogowego pod lupą

Spór o konstytucyjność
Od 18 maja do 18 października lubelska policja zatrzymała 859 praw jazdy za przekroczenie w terenie zabudowanym
dozwolonej prędkości o 50 km/
godz. W środę, 21 października
policjanci z ruchu drogowego
zabrali prawo jazdy Stanisławowi Żmijanowi, posłowi z ramienia PO, znanego zwolennika
wprowadzania surowych kar.
Poseł jechał na otwarcie obwodnicy Hrubieszowa i popisał się
ryzykancką jazdą na trasie Chełm –
Hrubieszów. Nie dość, że w terenie
zabudowanym pędził 103 km/godz
to wyprzedzał na podwójnej ciągłej
i łuku drogi. Popisy posła zarejestrował nieoznakowany radiowóz
z wideorejestratorem, który ruszył
za posłem w Bolesławicach.
Posłowi zostało zabrane prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Sprawa została przekazana
do Kancelarii Sejmu, który musi
wyrazić zgodę na ukaranie parlamentarzysty. Grozi mu mandat w
wysokości 400 - 500 zł i minimum
10 punktów karnych.
SKUTECZNY PRZEPIS?
W całym kraju policja za zbyt
szybką jazdę w terenie zabudowanym od 18 maja do 28 czerwca 2015
r policja zatrzymała 3457 praw jazdy
oraz 45 za przewożenie zbyt dużej
liczby pasażerów. Do 8 września
liczby te wzrosły już 9 549 zabranych praw jazdy za przekroczenie
dopuszczalnej prędkości o więcej niż
50 km/h w obszarze zabudowanym,
a za tzw. „przeludnienie” 153 osoby.
Policjanci chwalą się, że nowe
surowe prawo powoduje znaczne
zmniejszenie liczby wypadów jak
i ilości ich oﬁar. Przeciwnicy zmian
z 18 maja 2015 r. twierdzą, iż spadek liczby wypadków oraz zabitych
i rannych spowodowany jest głównie poprawą infrastruktury drogowej

i lepszymi, bezpieczniejszymi autami. Analiza danych statystycznych
dowodzi, że nie ma jednej mają racji.
O poprawie infrastruktury
i chyba rosnącej świadomości kierowców świadczy fakt, że że porównując lata 2014 i 2015 na wszystkich
drogach w okresie od stycznia do
kwietnia zauważymy mniejszą o 3,1
liczbę wypadków, zabitych mniej
o 2,5 proc. i rannych mniej o 4,2 proc.
Porównując jednak rok 2014 i 2015
w okresie od czerwca do września –
po wprowadzeniu przepisu o utracie
prawa jazdy na 3 miesiące – stwierdzono spadek liczby wypadków o
8,5 proc. (o 1124 mniej wypadków).
Spadek liczby zabitych wynosił 11,2
proc. (o 130 osób), a rannych o 9,4
proc. mniej ( 1548 rannych mniej).
A jak wyglądają statystyki dla
samego terenu zabudowanego, gdzie
kary są najdotkliwsze? Porównując
2014 do 2015 w okresie styczeń –
kwiecień mamy spadki o 2.7 proc.
liczby wypadków, 3,0 proc. zabitych
i 3,7 proc. spadku liczby rannych.
Po zaostrzeniu przepisów w okresie czerwiec – wrzesień w 2014 r.
było 9.353 wypadków, 492 zabitych
i 11.149 rannych. Analogicznie w
2015 roku było 8.482 wypadki, 402
zabitych, 9.911 rannych.
Te dane dla policji to dowód,
że zaostrzenie kar skutkuje mniejszą liczbą wypadków, zabitych
i rannych. Sięgnijmy jednak do
innych danych publikowanych
przez Komendę Główną Policji.
W 2014 roku do Policji
zgłoszono 34.970 wypadków na
wszystkich drogach. W porównaniu z rokiem 2012, kiedy to miało
miejsce 37.046 wypadków, liczba
ta spadła o 2076 wypadków (-5,6
proc.). W 2014 r. w wyniku wypadków drogowych 3.202 osoby
poniosły śmierć. W porównaniu z
rokiem 2012, kiedy zginęło 3.571

Na przeziębienie dieta?

OGŁOSZENIA DROBNE

Masz problemy z obniżoną odpornością? Ciągle łapiesz
przeziębienie? Prawidłowa dieta
poprawi twoją odporność i samopoczucie, to pozytywny zastrzyk
energii, który pozwala powrócić
do doskonałej formy.
Zdrowe odżywianie dla wielu osób kojarzy się z pasmem
wyrzeczeń oraz czasochłonnym
gotowaniem. W rzeczywistości
zdrowe odżywianie to zmiana stylu życia. 70 proc. komórek układu
immunologicznego mieści się w
układzie pokarmowym. W celu
wzmocnienia odporności warto
wzbogacić dietę w witaminy C,
D, A i z grupy B, żelazo, cynk,
magnez, żywe kultury bakterii,
kwasy tłuszczowe omega-3.
Składniki wzmacniające układ
immunologiczny znajdziemy w następujących produktach: warzywa
kapustne, rośliny strączkowe, owoce
jagodowe, żółte i zielone owoce i warzywa, w produktach zbożowych pełnoziarnistych, chudym mięsie, mleku,
jajach, mlecznych napojach fermentowanych, rybach morskich, orzechach,
olejach. Odpowiednio zbilansowana
dieta w połączeniu z wysiłkiem ﬁzycznym powinny stanowić fundament w
budowaniu odporności.
Szczegóły na stronie www.
dietanaplus.pl

Sprzedam mieszkanie własnościowe w tarasowcu, 71m2,
2/3p., parkiet, 3 szafy „komandor”, zabudowana kuchnia, cena
245 tys. do uzgodnienia Tel.
66 33 43 774
Sprzedam dom wolnostojący,
dwu piętrowy, 6 pokoi, dwie
kuchnie, 3 łazienki, ogród, garaż. Łęczna, ul. Słoneczna.
Cena 470 tys. Tel. 600-719-743;
737-316-228
Sprzedam nowy parterowy, wygodny dom o powierzchni 221m2
na działce 30ar w Witaniowie przy
lesie Borek. Cena 370 tys. Możliwa zamiana na mieszkanie w Łęcznej lub Lublinie. Tel. 511-370-610;
722-355-179
Sprzedam dom jednorodzinny,
nie zamieszkały, o pow. użytkowej 170 m2, w Milejowie, niezamieszkały, na działce 5 ar. Przedszkole 20 m od domu. Ogrzewanie olejowe, możliwość wymiany
na inne. Tel. 81 75 72 191.
Sprzedam mieszkanie 35,5m2
przy ulicy Gwarków 2 (os.Samsonowicza) 4 piętro, duży balkon,
duży taras zabudowany, dużo zieleni, blisko szkoła i sklepy. Cena
do uzgodnienia. tel.81 752 21 58
Sprzedam mieszkanie M-4
61.3m2 (I piętro) na ul. Górni-

Samodzielne rządy PiS

osób, nastąpił spadek o 369 osób
(-10,3 proc.). 2014 rok przyniósł
42.545 osób rannych. W porównaniu do 2012 r. kiedy obrażenia odniosły 45.792 osoby, liczba rannych
zmniejszyła się o 3.247 (-7,1%).
Na oﬁcjalnej stronie KGP napisano wprost: Od 2012 roku obserwowany jest spadek wypadków
drogowych i ich oﬁar. Jeśli te dane
porównamy z jeszcze jedną informacją, a mianowicie, że w latach
2009-2014 w Polsce powstało łącznie 1807,45 km nowych autostrad
to teza o ogromnym wpływie kar na
wypadki i ich skutki jest nie do obronienia. O ile w 2003 r. mieliśmy 631
km autostrad i dróg ekspresowych to
10 lat później już 2970 km. Zadziałały więc bardzo różne czynniki.
NA BAKIER Z PRAWEM?
Przysłowie mówi, że dobrymi
chęciami piekło wybrukowano.
To przysłowie dobrze charakteryzuje sposób stanowienia prawa w
III RP – za rządów wszystkich dotychczasowych koalicji. Również
przepisu o zabieraniu prawa jazdy
na 3 miesiące.
Zwrócili na to uwagę Adam
Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich i Andrzej Seremet Prokurator Generalny. Jak poinformował
Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, TK łącznie
rozpozna wnioski Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Prokuratora
Generalnego o uznanie niekonstytucyjności przepisów ws. zatrzymywania prawa jazdy - gdy kierowca
przekroczy prędkość o więcej niż
50 km/h w terenie zabudowanym.
Adam Bodnar nie zakwestionował samego zabierania prawa jazdy,
tylko fakt, że kierowca może być karany podwójnie: mandatem karnym
oraz zabraniem prawa jazdy. - Jest
taka zasada prawa karnego, która
postuluje, aby nie prowadzić dwóch
odrębnych postępowań o to samo.
W tym przypadku mamy do czynienia
z połączeniem odpowiedzialności za
wykroczenie wraz z odpowiedzial-

nością za tzw. sankcję administracyjną – stwierdził. Dowodził też, że
„Sądy powinny maksymalnie szybko
działać, aby kierowca w razie odwołania się od decyzji nie czekał długo
na jego rozstrzygnięcie (…) bo w
przypadku zawodowych kierowców,
de facto są oni pozbawieni możliwości wykonywania zawodu.”
- W demokratycznym państwie
prawnym niedopuszczalne jest hołdowanie zasadzie, iż cel uświęca
środki, poprzez uchybianie standardom konstytucyjnym w celu deklarowanej poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego - napisał Andrzej
Seremet we wniosku do TK.
Podzielił też zdanie RPO
w sprawie podwójnego karania. Powołał się tu na wcześniejsze wyroki
TK. Dodał, że ustawodawca zdaje
się wręcz dawać tu pierwszeństwo
„szybkiemu zastosowaniu represji
w postępowaniu administracyjnym
przy pominięciu gwarancji procesowych właściwych dla postępowania
karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia”.
Według Andrzeja Seremeta zapis nie spełnia wymogów rzetelnej
i sprawiedliwej procedury sądowej.
Zwrócił uwagę, że kontrola kar administracyjnych jest sprawowana
przez sądy administracyjne pod
kątem legalności wydania decyzji,
a nie stopnia zawinienia sprawcy czy
okoliczności czynu mogących mieć
wpływ na wymiar kary. Natomiast
zdaniem Seremeta konieczność
zapewnienia ukaranemu decyzją
administracyjną prawa do sądu wynika również z „licznych uchybień
i nieprawidłowości, których dopuszczały się osoby obsługujące sprzęt
służący do ujawniania przekraczania dopuszczalnej prędkości przez
kierujących pojazdami, jak również
wady techniczne oraz prawne samego sprzętu”. Podkreślił, że takie
wątpliwości mogłyby zostać rozstrzygnięte raczej przez sąd karny
a nie administracyjny.
R. Nowosadzki

czej. Cena do uzgodnienia. tel.
512 315 158
Sprzedam ziemniaki jadalne (odmiana-Astra-żółte) tel.
791 39 22 30.
Sprzedam Opel Vectra 2,5V6
Rok prod. 1998 stan idealny. Tanio. Tel. 500 038 361
Sprzedam mieszkanie M-5,
70m2 przy ul. Gwarków 3, 3
piętro, po remoncie, salon połączony z kuchnią + trzy pokoje,
duży przedpokój i balkon, tel.
502 553 540
Wynajmę mieszkanie, 40m2, ul.
Staszica 5 tel. 609-114-110
Wynajmę dla pracującego mężczyzny, niezależny pokój w domku jednorodzinnym w Łęcznej,
450zł/mc, tel. 723 97 50 60
Sprzedam dom w Łęcznej
+ garaż os. Słoneczna
tel.
605 290 660

Pomóż Hubertowi
Po półtorarocznej przerwie
wracamy do historii Huberta.
Chorego na autyzm chłopca, który poddawany jest nowatorskiej
metodzie leczenia i rehabilitacji.
Dzięki niej zaczyna otwierać
swój świat dla innych.
2 lata temu kontakt z Hubertem był bardzo ograniczony. Od
tamtej pory zmieniło się bardzo
wiele. Młodzieniec nie boi się
wychodzić na dwór, nie ucieka
od dzieci. Pierwszy raz jeździł na
sankach, później samodzielnie korzystał z hulajnogi, a ostatnio zakochał się w rowerze. Wcześniej
było to nie do pomyślenia.
Metodą, która przynosi zadziwiająco dobre efekty jest 3i (intensywnie, indywidualnie, interaktywnie). Rolą wolontariuszy czyli
osób pomagających Hubertowi jest

dok. ze str. 3
PO.
Kolejne miejsca zajęli tu
Elżbieta Małgorzata Kruk 12225
i Sylwester Karol Tułajew 11748 –
oboje z PiS. Poza podium znaleźli się Gabriela Masłowska 9804
(PiS), Lech Stanisław Sprawka
8645 (PiS), Janusz Marian Palikot
z 7940 głosami,Urszula Katarzyna Bury 5970 (Nowoczesna).
Z ugrupowań wchodzących
do parlamentu najmniej głosów
otrzymali: Adam Krzysztof Kałaska 60 (PiS), Rafał Krzysztof
ŻOŁYNIA 10 (PO), Joanna Helena Świąder 30 (Kukiz’15), Zbigniew Bałakier 16 (Nowoczesna),
Elżbieta Maria Brzuch i Monika
Urszula Wielgórska – obie po
7 głosów (PSL).
Soboń deklasuje rywali
W powiecie świdnickim frekwencja wyniosła 51.07 proc, a w
samym Świdniku 56.58 proc. Gdyby decydowały wyniki ze Świdnika, to do parlamentu dostałyby
się tylko cztery ugrupowania: PiS
– 40.84 proc, PO – 19.89 proc,,

Kukiz’15 – 9.45 proc, Nowoczesna – 5.43 proc. Zjednoczona Lewica – 7.08 proc i KORWIN 4.99
proc. znalazły się tu pod kreską
progu wyborczego. Indywidualnie wszystkich zdeklasował Artur
Soboń z 5760 głosami. Druga była
Joanna Mucha z 1779 głosami, a
następnie Waldemar Franciszek
Białowąs, którego poparło 1050
wyborców (oboje z PO).
Fakt wyboru na posła spowoduje pewne roszady w samorządach. W Lublinie posłem
zostaje miejski radny Sylwester
Tułajew. Jego miejsce zajmie
Anna Jaśkowska, na którą jesienią 2014 roku głosowały 443
osoby. Większe zmiany zajdą
w sejmiku województwa, bo dwoje radnych idzie do Sejmu. Artura
Sobonia zastąpi w sejmiku Piotr
Winiarski, były starosta łęczyński.
W miejsce Agaty Borowiec z Biłgoraja idącej na Wiejską, do sejmiku wejdzie Michał Mulawa, rzecznik prasowy UM w Kraśniku.
RN, GK

Udany rajd rowerowy
W niedzielę 18 października
blisko stu rowerzystów wyruszyło
z Łęcznej w kierunku Poleskiego
Parku Narodowego uczestnicząc
w rajdzie „Łęczna na rowery VI
– Polesie nas niesie”.
Pogoda była łaskawa. Padający od kilku dni deszcz zrobił sobie
przerwę w dniu rajdu, a na niebie
pojawiło się słońce. Rajd nie odbyłby się bez doskonale przygotowanych do swoich ról liderów grup.
To oni opiekowali się rowerzystami
w czasie wyprawy. Liderami byli
cykliści z Łęcznej oraz Rowerowego Lublina, od lat wspierający rajdy „Łęczna na rowery”. Po dwóch
godzinach spokojnej przejażdżki,
nadszedł czas na dłuższą przerwę
i regenerację sił.

zabawa. Wystarczy przez półtorej godziny bawić się z chłopcem.
W odpowiednio przygotowanym
pokoju są podwójne zestawy zabawek i książeczek. Powtarzając ruchy czy działania chłopca pomagamy mu powrócić do zdrowia. Wystarczy odrobina czasu i chęci. Nie
potrzebne doświadczenie z osobami
niepełnosprawnymi, ani wykształcenie pedagogiczne. Wystarczą dobre chęci i odrobina cierpliwości.
- Hubert przez minione dwa
lata trwania metody 3i zrobił
ogromne postępy. Zaczął się odzywać, jest w stanie samodzielnie
powiedzieć, że coś go boli lub mu
nie odpowiada. Co chce robić i
czym chce się bawić. Do zabawy
coraz częściej i śmielej zaprasza
inne dzieci, przed którymi wcześniej uciekał – opowiada jego

Na terenie ośrodka dydaktyczno
- muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym uczestnicy
rajdu zjedli gorący posiłek, a za deser
służyły słodkie batoniki. Najedzeni rowerzyścirozpoczęliczęśćrozrywkową
i dydaktyczną. Jedne grupy poruszały
się dydaktyczną ścieżką, inni oprowadzani byli po muzeum poznając historię Polesia. Jeszcze inni cykliści czas
wolny spędzili na rozmowach przy
ognisku.
Powrót dla części uczestników (razem blisko 50 km ) był
sporym wyzwaniem. Tym bardziej należą się im gratulacje za
przełamywanie własnych barier
i wytrwałość. Rajd sﬁnansowano
z GPPiRPA.
G. Kuczyński
mama, Grażyna Mazur.
Chłopiec otwiera swój świat na
innych. Chętnie uczestniczy w ogniskach i wyprawach rowerowych,
które pokochał. Nie straszne mu
duże przestrzenie, muzyka i tłum,
które wcześniej uniemożliwiały np.
udział w mszy. Postępy są na tyle
dobre, że Hubert przygotowywany
jest do nauki w szkole podstawowej. Żeby jednak było to możliwe
potrzeba wolontariuszy gotowych
poświęcić mu trochę czasu. Hubert
zdrowieje dzięki zabawie! Tak zabawie. Jeśli jesteś w stanie wygospodarować 1,5 godziny w tygodniu
to możesz zostać wolontariuszem
i pomagać. Tylko dzięki temu będzie naprawdę intensywnie, interaktywnie i indywidualnie.
Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt z Grażyną
Mazur - tel. 506167682.
Grzegorz Kuczyński

