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Rozmowa z dyrektorem SPZOZ w Łęcznej, dr n. med. Krzysztofem Bojarskim

Szpital na miarę XXI wieku

Pojezierze: Rozpoczął Pan nową sześcioletnią kadencję podczas której w latach 2021-2027 pełnił Pan będzie funkcję
dyrektora Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Komisja konkursowa poparła Pana
kandydaturę jednogłośnie. Być może po
zakończeniu jej prac pytał Pan członków
komisji co najbardziej zadecydowało o
takim rozstrzygnięciu i jednoznacznym
poparciu.
Krzysztof Bojarski: Nie pytałem członków komisji dlaczego tak, a nie inaczej
głosowali, ale wynik ten odbieram jako
swego rodzaju ocenę mojej pracy w poprzedniej kadencji i przejaw akceptacji
koncepcji funkcjonowania SPZOZ w latach
2021-2027, którą przedstawiłem w trakcie
postępowania konkursowego.
Pojezierze: A co Pan osobiście uważa za swój i szpitala największy sukces
w poprzednim okresie?
K. Bojarski: Trudno wskazać mi jedno
konkretne wydarzenie. To raczej wiele różnych zdarzeń, które sprawiły, że możemy
mówić o sukcesie. Wspólnie z pracownikami szpitala zrealizowaliśmy wiele waż-

Manifestacje w całej Polsce
w obronie wolności mediów

We wtorek 10 sierpnia, kilkanaście formacji i stowarzyszeń,
m.in. Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, Grand
Press Found, Ogólnopolski Strajk Kobiet i środowiska prawnicze
zorganizowały w ponad 100 miastach Polski manifestacje w obronie TVN, a przede wszystkim niezależności i wolności mediów.
Większość z nich rozpoczęło się tak jak w Lublinie o godz. 18.
Ludzie protestują, bo poKRRiT jak dotąd nie przedłuprzez projektowane zmiany w żyła też koncesji TVN 24, pomiprawie, tzw. lex TVN, Prawo i mo że upłynęło 17 miesięcy od
Sprawiedliwość chce uniemożli- chwili złożenia wniosku, a sytuwić TVN uzyskiwanie koncesji na acja prawna nie uległa zmianie.
rozpowszechnianie swoich kana- Koncesja wygasa 26 września.
łów, zwłaszcza TVN 24. Według
Największa demonstracja
zaproponowanej ustawy, aby miała miejsce w Warszawie
nadal nadawać, stacja musiałaby przed Sejmem, gdzie uczestzbyć 51 proc. udziałów polskiej niczyli także parlamentarzyści
firmie lub spółce z Europejskiego głównych sił opozycyjnych.
Obszaru Gospodarczego.
Dok. na str. 5

nych projektów, które zwiększyły zakres i
jakość usług medycznych. Miedzy innymi
wymienialiśmy i uzupełnialiśmy sprzęt
diagnostyczny, rozpoczęliśmy informatyzację i rozbudowę szpitala, której efektem
będzie dalsze rozszerzenie zakresu usług i
uruchomienie nowych. Dużym sukcesem
było utworzenie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie Kliniki
Chirurgii Plastycznej. To świadczy o tym, że
doceniono potencjał naukowy zespołu pod
przewodnictwem pana profesora Jerzego
Strużyny. Dopełnieniem tego obrazu niech
będzie fakt, że od 2015 r. szpital generował zysk i posiada obecnie własne środki
na kolejne inwestycje i rozwój.
Pojezierze: Nie wszyscy czytelnicy
mają zapewne świadomość jak bardzo
zmienił się szpital od 2015 roku, kiedy objął Pan obecną funkcję. Proszę to
przybliżyć.
K. Bojarski: W okresie ostatnich 6 lat
uruchomiliśmy dodatkowe działalności w
zakresie udzielanych świadczeń medycznych.
dok. na str. 4

Badania mieszkańców Lubelszczyzny w Łęcznej.

Stop boreliozie!

Rząd nie pomoże,
samorząd sam zbuduje!

SPZOZ w Łęcznej realizuje program „Stop boreliozie!” Pozwoli
Rozpoczęła się bardzo istotna inwestycja drogowa w Łęczon na przebadanie 8 tysięcy osób pod kątem zakażenia boreliozą. nej. Po jej zakończeniu ze ścisłego centrum miasta będzie można
Zgłaszać się mogą mieszkańcy województwa lubelskiego.
wyjechać nowymi drogami. Powstanie także ponad 200 miejsc
Od 23 sierpnia 2021 r. w szpitalu w Łęcznej wykonywane są parkingowych.
testy, których celem jest wykrywanie zakażenia, występującego
po ukąszeniu kleszcza. Poinformowano o tym na konferencji
prasowej zorganizowanej 26 sierpnia br w szpitalu w Łęcznej.
Gospodarzem spotkania był Krzysztof Bojarski – dyr. SPZOZ w
Łęcznej, a uczestniczyli w niej również: Magdalena Stachyra, prezes Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Partner Projektu), Bogusław Tetiurka ze Stalmedu sc. (Lider Projektu), prof.
Krzysztof Tomasiewicz, specjalista chorób zakaźnych, Krzysztof
Niewiadomski – starosta łęczyński.
- Program rozpoczął się w ubiegłym roku, ale ze względu
na pandemię jego realizacja związana z wykonywaniem testów
możliwa jest dopiero teraz – powiedział dyr. Krzysztof Bojarski. –
Na I piętrze szpitala w Łęcznej zorganizowane zostało stanowisko
informacyjne projektu.
Dok. na str. 4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów rozpoczęło
przygotowanie terenu. Obecnie maszyny zdejmują wierzchnią
warstwę gleby, przygotowując teren do przebudowy instalacji podziemnych w tym wodociągowej, kanalizacji deszczowej,
energetycznej oraz teletechnicznej. A także do budowy nowej
instalacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
W I etapie przebudowy, który zakończy się do 31 maja 2022
roku, wykonany zostanie drogowy łącznik pomiędzy ulicą Księży
Wrześniewskich (przy powiatowej komendzie policji), a starostwem powiatowym i stacją paliw Lotos.
Dok. na str. 3
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KRONIKA ZDARZEŃ

Nielegalne wyścigi na ulicach
Śmierć na moście przez Wieprz

14-latek napadł i pobił rówieśnika
Kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę rozboju. Okazało się, że
14-latek napadł, popił i okradł swojego rówieśnika. Łupem nieletniego
padł telefon komórkowy, głośnik bezprzewodowy oraz saszetka.
Do zdarzenia doszło w dzielnicy Bronowice. Do stojącego na
ulicy 14-latka podszedł młody mężczyzna. Sprawca od razu zaczął
bić mieszkańca Lublina po całym ciele. Pokrzywdzony był wielokrotnie uderzany pięściami po głowie oraz kopany. Gdy nie miał
siły już się bronić, napastnik zerwał mu z ramienia saszetkę i uciekł.
14-latek stracił telefon komórkowy oraz głośnik bezprzewodowy o
łącznej wartości kilkuset złotych. Według pokrzywdzonego mężczyzna mógł mieć około 20 lat.
- Sprawą zajęli się policjanci z 3. komisariatu oraz kryminalni
z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – informuje komisarz Kamil
Gołębiowski. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili okoliczności
zdarzenia. Szybko okazało się, że za napadem stoi równolatek pokrzywdzonego. Funkcjonariusze zatrzymali nieletniego i udowodnili
mu dokonanie czynu karalnego. 14-latek przyznał się do napadu.
Kryminalni odzyskali już telefon.
Sprawą 14-letniego sprawcy rozboju zajmie się sąd rodzinny.

Dwie osoby w szpitalu po wypadku

Dwie osoby w szpitalu, cztery auta uszkodzone. W środę rano
11 sierpnia na ul. Północnej doszło do zderzenia czterech pojazdów.
Dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala.
Do zdarzenia doszło w środę około godziny 8 na ul. Północnej
w Lublinie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu
czterech pojazdów osobowych. Policjanci na miejscu ustalili, że
kierowca auta osobowego marki BMW wjechał w stojącą hondę.
Uderzenie przemieściło hondę, która uderzyła w nissana, zaś nissan
w dacię. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały cztery samochody. Do szpitala trafiła kobieta i dziecko z nissana.
Do wypadku prawdopodobnie doszło w wyniku oślepienia
przez słońce kierowcy BMW. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zderzenia pojazdów.

Zaatakował ratowników medycznych

Agresywny mężczyzna zaatakował załogę karetki pogotowia
ratunkowego. Czynną gaśnicę skierował do wnętrza pojazdu i zanieczyścił go proszkiem z gaśnicy. Ponadto jednego z ratowników
uderzył samą gaśnicą.
Do zdarzenia doszło po południu w Turce koło Lublina. Zespół
ratownictwa medycznego został skierowany do osoby potrzebującej pomocy. W pewnym momencie ratownicy zostali zaatakowani
przez agresywnego mężczyznę.
- Agresor w pewnym momencie chwycił za gaśnicę – informuje komisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w
Lublinie. Uruchomił ją, a zawartość skierował do wnętrza karetki.
Kiedy jeden z ratowników wyskoczył z pojazdu, został uderzony
gaśnicą w głowę. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.
Wkrótce zostaną mu przedstawione zarzuty.
Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara 3 lat więzienia.

Z siekierą i nożem napadli na 25-latka

Młodzi mężczyźni w wieku od 19 do 24 lat i 16 latka odpowiedzą
za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Weszli do mieszkania
pokrzywdzonego wyposażeni w siekierę i nóż. Ich łupem padł telewizor, konsola, samochód oraz drobne sprzęty agd. Większość mienia
odzyskali policjanci, bezpośrednio po zatrzymaniu sprawców.
- Do zdarzenia doszło wieczorem w jednej z dzielnic w centrum Lublina – informuje komisarz Kamil Gołębiowski. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji do mieszkania 25-letniego
mieszkańca Lublina zapukała znajoma 16-latka. Gdy mężczyzna
otworzył drzwi okazało się, że nie przyszła sama. Razem z nią do
lokalu weszło trzech młodych mężczyzn z Lublina, wyposażonych
w siekierę oraz nóż. Sprawcy zastraszyli pokrzywdzonego, po czym
zaczęli wynosić z mieszkania wartościowe przedmioty. Ich łupem
padły kluczyki do samochodu, telewizor, konsola do gier, antena
telewizyjna, ale także drobny sprzęt agd. Łączne straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych.
Pokrzywdzony od razu po zdarzeniu zadzwonił na policję. To
pozwoliło podjąć szybkie działania. Biorący udział w czynnościach
wywiadowcy niemal do razu wpadli na trop sprawców i zatrzymali
trzy osoby. Jeden z mężczyzn zdołał uciec. Pracujący nad sprawą
policjanci z komisariatu 4 oraz kryminalni z KMP szybko namierzyli
ukrywającego się mężczyznę. 24-letni recydywista wpadł na terenie powiatu lubartowskiego.
Zatrzymani odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyźni w wieku 19 i 20 lat zostali już tymczasowo aresztowani. 16-latka został oddana pod dozór policji, natomiast zatrzymany dzisiaj
24-latek czeka na przedstawienia zarzutów w warunkach recydywy.
Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do
15 lat więzienia.

W piątek, 27 sierpnia, w godzinach wieczornych doszło w
Łęcznej do tragicznego wypadku. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 82, na moście przez rzekę
Wieprz, poniósł śmierć na miejscu młody mężczyzna.
W piątkowym wypadku uczestniczyły samochody kia oraz
volkswagenem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19
- letni mieszkaniec Lublina kierujący samochodem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w
jadący z naprzeciwka pojazd marki Kia. Niestety w wyniku tego
zdarzenia 19 latek poniósł śmierć na miejscu. 39 - letni mieszkaniec
Lublina kierujący kia został przewieziony do łęczyńskiego szpitala.
Mężczyzna był trzeźwy.

Ukradł samochód, był pijany

Łęczyńscy policjanci zatrzymali 42 – latka, który z terenu posesji ukradł zaparkowanego opla. Swoją jazdę zakończył w polu. Jak
się okazało, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
16 sierpnia przed godziną 22.00 łęczyńscy policjanci zostali zaalarmowani o kradzieży pojazdu marki Opel Astra z terenu jednej z
posesji w gminie Ludwin. Jak się okazało, jego właściciel zaparkował
auto na poboczu drogi w rejonie swojego domu pozostawiając w
stacyjce kluczyki. W pewnym momencie mieszkańcy domu usłyszeli
dźwięk silnika i zauważyli jak ktoś odjeżdża pojazdem. Natychmiast
o całej sytuacji powiadomili policjantów.
- Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy tego zdarzenia – informuje starszy aspirant Magdalena Krasna. Kilkaset
metrów od posesji na polach zauważyli skradzione auto. Pojazd
miał uszkodzoną lampę. Za kierownicą siedział 42- letni mieszkaniec gminy Ludwin. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się,
że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został
zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Kiedy wytrzeźwieje
usłyszy zarzuty.
Zgodnie z kodeksem karnym kradzież pojazdu oraz prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 5 lat
pozbawienia wolności.

31 lipca w nocy policjanci ruchu drogowego interweniowali w
związku z informacjami na temat nielegalnych wyścigów. Młodzi kierowcy zbierali się na terenie dużych parkingów m.in. w Puławach i Łęcznej,
próbując popisywać się, łamiąc przy tym zasady ruchu drogowego.
- „Stop Agresji na Drodze” - pod takim kryptonimem policjanci
z ruchu drogowego w Łęcznej i Puławach przeprowadzili działania,
których celem było ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących w
rażący sposób naruszających przepisy ruchu drogowego – informuje
komisarz Andrzej Fijołek. Dotyczyło to zwłaszcza osób biorących udział
w nielegalnych wyścigach i „popisach” na drogach publicznych.
Dodatkowe patrole ruchu drogowego zostały skierowane z Lublina oraz Ryk. Ich efekt to ponad 200 kontroli drogowych. Stwierdzono 110 wykroczeń z czego prawie 70 dotyczących przekroczenia
prędkości. Wobec łamiących przepisy i zasady ruchu drogowego
policjanci nakładali mandaty karne.
Do próby przeprowadzenia nocnego wyścigu doszło również
w Krasnymstawie. Policjanci zatrzymali dwóch ścigających się samochodami marki volvo. Oba samochody ustawiły się na ulicy Polewanej zajmując dwa pasy ruchu. Ruszyli jednocześnie ścigając się
ulicami Krasnegostawu. Obaj 20-latkowie z Krasnegostawu zostali
zatrzymani i stracili prawo jazdy.

Uderzył samochodem w drzewo,
pojechał dalej i na koniec zasnął

35-latek z ponad dwoma promilami alkoholu w organizmie
wsiadł do swojego samochodu i ruszył ulicami. Po drodze wjechał
w drzewo, następnie kontynuował jazdę aż na jeden z parkingów,
gdzie po wyłączeniu silnika zasnął.
- 17 sierpnia przed godziną 20:00 świdnicki dyżurny odebrał
zgłoszenie od kobiety, która oświadczyła, że widzi jak mężczyzna,
który może być pod wpływem alkoholu wsiadł do samochodu
marki Renault i jadąc uderzył w drzewo, a następnie pojechał dalej – informuje starszy aspirant Elwira Domaradzka. Kobieta cały
czas jadąc za tym kierowcą widziała jak zaparkował na jednym z
osiedlowych parkingów.
Policjanci po przybyciu we wskazane miejsce zastali śpiącego w saZ promilami i z zakazami prowadzenia
mochodzie 35-letniego świdniczanina. Okazało się, że w organizmie miał
Łęczyńscy policjanci zatrzymali 48-latka, który kierując fiatem ponad dwa promile alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.
miał ponad 1,5 promila w organizmie. Ponadto okazało się, że nie
Mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat
posiada uprawnień do kierowania i ma dwa czynne zakazy prowa- pozbawienia wolności.
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu być może nie doszło do Tragiczny wypadek rolnika
tragedii na drodze. Zdarzenie miało miejsce 14 sierpnia w nocy
Tragiczny wypadek wydarzył się w Bystrzejowicach Trzecich.
z soboty na niedzielę w Ludwinie. Dyżurny łęczyńskiej komendy
Prasa do słomy zmiażdżyła rękę 39-letniemu rolnikowi. Służby zaotrzymał zgłoszenie, że kierujący fiatem ma problemy z utrzymaalarmował sąsiad rannego mężczyzny.
niem prostego toru jazdy i prawdopodobnie prowadzi samochód
Do wypadku w Bystrzejowicach Trzecich, w powiecie świdnicw stanie nietrzeźwości.
kim, doszło nad ranem. Policja otrzymała zgłoszenie o wypadku
- We wskazane miejsce natychmiast pojechali łęczyńscy pookoło godz. 10.25. Prasa zwijająca słomę, najprawdopodobniej w
licjami, gdzie znaleźli podany w zgłoszeniu pojazd – informuje
skutek awarii wciągnęła 39-latka, w wyniku czego została zmiażmłodszy aspirant Izabela Zięba. Mundurowi zatrzymali do kontroli
dżona prawa ręka mężczyzny.
kierowcę. Badanie wykazało, że 48-letni mieszkaniec Lublina miał
Służby ratunkowe powiadomił sąsiad rolnika, którego zaniepoponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się,
koiło to, że przy uruchomionej maszynie nikogo nie widać. Mężczyzna
że nieodpowiedzialny kierowca nie posiada uprawnień do kierorazem z innymi osobami ruszył na pomoc rannemu rolnikowi.
wania i ma dwa czynne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów
39-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala
mechanicznych.
w Lublinie. Był trzeźwy. Policjanci ustalają szczegółowe okolicznoTeraz mężczyzna odpowie przed sądem. W związku z tym, że
ści wypadku.
mężczyzna dopuścił się przestępstwa podczas obowiązywania sądowego zakazu wyrok może być surowy.
Wypadek, bo mokro i ślisko

Dwie osoby nie żyją, dziewięcioro
rannych

Policjanci doprowadzili do prokuratury i sądu 62-latka z powiatu łęczyńskiego, który w powiecie chełmskim spowodował
katastrofę komunikacyjną. W wypadku na miejscu zginęły dwie
osoby, a dziewięć zostało rannych.
- Do wypadku doszło w poniedziałek 2 sierpnia w miejscowości Lechówka gm. Siedliszcze – informuje starszy sierżant Angelika
Głąb-Kunysz. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciężarową
scanią z naczepą podjął manewr wyprzedzania kolumny jadących
przed nim pojazdów zmuszając poruszający się z naprzeciwka pojazd
marki Renault Scenic do zjechania na lewy pas ruchu. W wyniku tego
manewru, renault zderzył się z pasażerskim busem marki Mercedes.
W wyniku zderzenia pojazdów, oba auta wypadły z drogi. Mercedes
Sprinter zatrzymał się na drzewie. Kierujący scanią odjechał.
W wyniku wypadku 62-letni kierowca renault i 48-letnia pasażerka busa ponieśli śmierć na miejscu. Dziewięć osób podróżujących
busem z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitali.
Sprawą ustalenia personaliów kierującego ciężarówką zajęli
się chełmscy kryminalni. Prowadzone operacyjne ustalenia jeszcze tego samego dnia przyczyniły się do zatrzymania 62-letniego
mieszkańca powiatu łęczyńskiego. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania katastrofy
w komunikacji i ucieczki z miejsca wypadku. Za to przestępstwo
grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec
62-latka tymczasowy areszt.

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego
doszło w miejscowości Brzeziczki. Przyczyną zdarzenia była jazda
po śliskiej nawierzchni.
5 sierpnia tuż przed godziną 16. świdnicka policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 12 w
miejscowości Brzeziczki. Jak ustalili policjanci 47-letni mieszkaniec
Chełma jadąc pojazdem marki Kia wpadł w poślizg i tracąc panowanie nad pojazdem uderzył w bariery energochłonne, a następnie w pojazd marki Renault nadjeżdżający z przeciwnej strony. W
pojeździe renault znajdowały się dwie osoby z województwa wielkopolskiego: 33-latek i 25-letnia pasażerka. Kobieta z obrażeniami
została przewieziona do szpitala. Kierujący byli trzeźwi.

Piesza potrącona na przejściu

Z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala kobieta,
która została potrącona na przejściu dla pieszych. 78-letni kierowca
auta oświadczył, że nie widział kobiety na przejściu.
- Po godzinie 15 w niedzielę 1 sierpnia dyżurny świdnickiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszej na ul.
Klonowej w Świdniku – informuje starszy aspirant Elwira Domaradzka.
Na miejscu policjanci ustalili, że 78-letni mieszkaniec Świdnika jadący
pojazdem marki Volkswagen potrącił 67-letnią kobietę przechodząca
przez przejście dla pieszych. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta schodziła już z przejścia. Kierowca oświadczył, że nie widział pieszej. Badanie
alkomatem wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
67-latka z obrażeniami ciała została karetką pogotowia przewieziona do szpitala.
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Rada Powiatu Łęczyńskiego na zakręcie Kierunki
Zwołana na 14 lipca sesja Rady Powiatu Łęczyńskiego została przełożona. Zabrakło wystarczającej liczby radnych. Radni mieli dyskutować
na temat udzielenia wotum zaufania zarządowi
powiatu za 2020 rok oraz podjęciem uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium temuż zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Oficjalnie przyczyną nieobecności wielu rajców
były ich plany urlopowe. Według naszych informacji chodzi jednak o pogłębiający się konflikt
w łonie rady.
Według naszych źródeł część radnych aktualnym władzom powiatu zarzuca arogancję i jako
przykład podaje właśnie termin lipcowej sesji.
Twierdzą, że został on ustalony bez konsultacji
z radnymi, w dniu, który odpowiadał staroście.
Uważają, że sesja mogła odbyć się pod koniec
czerwca, a nie w urlopowym lipcu. Wydaje się,
że brak kworum na lipcowej sesji to nie tylko wyraz niezadowolenia części samorządowców, ale
również utraty stabilnej większości przez władze
powiatu łęczyńskiego.
Taką tezę mogą potwierdzać wyniki głosowań z sesji, która odbyła się 29 lipca. Podczas niej

Tropem Wilczym

zarząd powiatu otrzymał absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 r. Za jego udzieleniem
było dziewięcioro radnych, a siedmioro wstrzymało się od głosu. Do udzielenia wotum zaufania
zarządowi powiatu łęczyńskiego zabrakło jednak
jednego głosu. Za udzieleniem wotum zaufania zarządowi za 2020 rok zagłosowało ośmiu radnych,
a drugie tyle wstrzymało się od głosu. Starosta
Krzysztof Niewiadomski (PiS) i czterech pozostałych członków zarządu nie otrzymało więc wotum
zaufania, bo aby je uzyskać należy zdobyć poparcie
większości radnych obecnych na sali.
Nieudzielenie przez radę wotum zaufania
zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Nie ma co
jednak liczyć na taką zmianę zarządu powiatu, bo
rada by odwołać zarząd musi zrobić to większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu
rady. Takiej większości opozycja w radzie powiatu łęczyńskiego nie posiada. Jednak jeśli radni
będą torpedować pomysły starosty i zarządu, to
powiat łęczyński będzie jedynie administrowany
a nie kierowany.
(rk)

posiłek regeneracyjny, pakiet
startowy (100 sztuk dla pierw15 sierpnia 2021 roku, przy szych zgłoszonych – koszulka,
pięknej słonecznej pogodzie, pamiątkowy numer startowy,
odbyła się łęczyńska edycja pamiątkowy medal).
Biegu Tropem Wilczym. Trasa o
długości 1963 metrów przebiegała alejkami Parku Podzamcze
wzdłuż brzegów rzeki Świnki i
rzeki Wieprz.
Start i meta znajdowały
się w okolicy wieży widokowej
parku. Długość trasy w metrach
odzwierciedla rok śmierci ostatniego z wyklętych – Józefa Franczaka ps. „Laluś”.
Organizatorzy zapewnili
wspólną rozgrzewkę, gorący

Rząd nie pomoże,
samorząd sam zbuduje!
Dok. ze str. 1
Druga odnoga połączy al. Jana Pawła II
przy Wameksie i parafii pw. Św. Barbary z ulicą
Wyszyńskiego. Tam również powstanie rondo.
Przy drogach wybudowane zostaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Koszt prac to 5,275
mln złotych.
Droga powstaje przy dużej determinacji
władz Łęcznej. Pierwotnie inwestycja znajdowała się na I miejscu listy rankingowej wojewody lubelskiego i miała otrzymać dotację od
państwa. Niestety z kancelarii premiera lista
rankingowa wróciła diametralnie zmieniona,
a wniosek – bez uzasadnienia, prawdopodobnie motywowany politycznie, spadł aż o 200
miejsc.
- W sprawie naszego projektu zwróciliśmy
się do premiera Mateusza Morawieckiego oraz
prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o merytoryczne wyjaśnienie tej sytuacji – powiedział
Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej. – Jarosław
Kaczyński nie odpisał, a z kancelarii premiera przyszła lakoniczna odpowiedź od Michała
Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpisał, że lista mogła zostać zmieniona
bez wyjaśnień.
Tymczasem wiemy, że o dofinansowanie w
ramach tego samego programu ubiegał się po-

rozwoju Łęcznej

Do publicznego wglądu
został wyłożony projekt Zmian
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Łęczna.
Zmiana nr 1 studium obejmuje 5 obszarów położonych
w mieście Łęczna, wskazanych
na załączniku graficznym do
wymienionej wyżej uchwały,
w zakresie: przeznaczenia obszaru nr 1 pod działalność usługową; zmian w przeznaczeniu
terenów i przebiegu dróg w
obszarze nr 2; zmian w przeznaczeniu terenów i przebiegu
dróg w obszarze nr 3; usunięcia
drogi w obszarze nr 4; usunięcia drogi w obszarze nr 5.
Przedmiotem prognozy
oddziaływania na środowisko
Po biegu można było posłu- jest ocena oddziaływań na
chać na żywo Norberta „SMO- środowisko w wyniku realizacji
zmiany nr 1 studium.
ŁY” Smolińskiego.
Projekt zmiany nr 1 stu(rk, fot. UM Łęczna)
dium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do 20 września 2021 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Łęcznej, w godzinach od 9.00 do 11.00.
Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie zmiany nr 1 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17
września 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Łęcznej
o godz. 10:00.
(k)

wiat łęczyński. Zespół Wojewody Lubelskiego
bardzo nisko ocenił wnioski starostwa i umieścił
je zaledwie na liście rezerwowej. Tymczasem
wnioski powiatu (rządzonego głównie przez
działaczy PiS) przesunięto w Warszawie na listę
podstawową.
Leszek Włodarski nie godząc się na karanie
mieszkańców za ich wybór burmistrza nie związanego z PiS, zdecydował, że droga powstanie,
co prawda później i w dwóch etapach, za to wyłącznie z pieniędzy samorządu.
Jak można przypuszczać rząd PiS idzie coraz wyraźniej śladami swoich komunistycznych
poprzedników z okresu PRL. Nic nie wyszło z miliona samochodów elektrycznych, nie powstały
zapowiadane szumnie mieszkania komunalne
czy promy z polskich stoczni. Propaganda za to
działa w najlepsze. W całej Polsce postawiono
„patriotyczne” śpiewające ławeczki, wznosi się
maszty z polskimi flagami, odbudowywany ma
być pałac Saski w Warszawie, teraz kontynuowany jest program 100 obwodnic (co przypomina
Gomółki 1000 szkół). Jedna z nich ma uszczęśliwić Łęczną.
Prawda jest jednak taka, że w Łęcznej i w
całym powiecie bardziej potrzebna jest wspomniana wyżej nowa droga, czy też gruntowna
modernizacja szlaku prowadzącego nad jeziora – od Łęcznej do Sosnowicy. Na te ważne
nie tylko dla lokalnej społeczności inwestycje
wsparcia rządu jednak nie ma. Są za mało propagandowe?
(rk)

Jaki będzie Puchaczów przyszłości
Wójt gminy Puchaczów
zarządził konsultacje projektu
uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji dokumentu pn.
Zielone Zagłębie - Strategia
rozwoju ponadlokalnego na
lata 2021-2027 z perspektywą
do 2035 roku oraz projektu
uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji Programu Rozwoju Gminy Puchaczów na lata
2021-2027 z perspektywą do
2035 roku
Konsultacje odbędą się
głównie w formie pisemnej.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 19 sierpnia 2021 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Puchaczów o godz.10.00.
Projekt uchwały wraz z

załącznikami, tj. dokumentem
Strategii, diagnozą społecznogospodarczą oraz Programem
Rozwoju Gminy Puchaczów są
na stronie internetowej gminy:
www.puchaczow.pl
Opinie i uwagi do projektu
uchwały można składać w sekretariacie urzędu, pocztą na
adres: Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22 lub do
pracownika urzędu gminy pani
Edyty Paluch-Runiewicz po uzgodnieniu telefonicznym pod
numerem telefonu (81) 53-58878 lub (81)75-75-012 wew.30
oraz pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@puchaczow.pl.
(k)
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Szpital na miarę XXI wieku
dok. ze str. 1
Powstał oddział Gastroenterologii, Pracownia Badań Endoskopowych, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, a na bazie
Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej powstała – o czym wspomniałem wcześniej - Klinika Chirurgii Plastycznej.
W 2015-2021 zrealizowaliśmy tak ważne inwestycje jak utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego, wymianę i pełne ucyfrowienie pracowni rentgenodiagnostyki (dwa aparaty, ramie C i aparat
jezdny), zakupiliśmy 3 aparaty USG i Echokardiograf. Od podstaw
wyposażyliśmy i uruchomiliśmy pracownię endoskopową - jedyną
w województwie lubelskim posiadającą aparat do endoskopowej
ultrasonografii. Zakupiliśmy sprzęt informatyczny i wdrożyliśmy szereg e-usług za kwotę ponad 3 milionów złotych. Każdy z oddziałów
szpitalnych otrzymał nowe narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny, a za ok. milion złotych pozyskanych z WOŚP wymienione zostało
wyposażenie ZOL. Przeprowadziliśmy kompleksowe remonty we
wszystkich oddziałach szpitalnych, w przychodni specjalistycznej,
działach rehabilitacji, pracowni rentgenodiagnostyki, laboratoriach diagnostycznych, w zakładzie opiekuńczo- leczniczym w
Puchaczowie, a także w SOR, gdzie dostosowaliśmy jego strukturę
do wyzwań związanych z walką z Covid-19.

W roku 2020 rozpoczęliśmy największą naszą inwestycję,
czyli rozbudowę szpitala o blok C, w którym rozszerzone zostaną
dotychczasowe działalności w zakresie opieki długoterminowej
(ZOL), rehabilitacji i Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń, a
także uruchomione zostaną nowe działalności medyczne, takie
jak oddział medycyny paliatywnej i geriatria. Wartość inwestycji
wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 15 mln złotych i zostanie sfinansowana ze środków własnych szpitala. W najbliższych dniach
rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę dawnego Szpitala w Jaszczowie na ZOL. Szacowana wartość
inwestycji to ok 7 mln złotych. To działania inwestycyjne także
realizujemy ze środków własnych.
Pojezierze: Wiele szpitali w Polsce jest mocno zadłużonych,
inne z trudem wiążą koniec z końcem. Dlatego mnie osobiście
intryguje sukces ekonomiczny szpitala w Łęcznej. Wiem, że udało się Panu zwiększyć kontrakt z NFZ, ale jednocześnie wzrosły
i to prawie dwukrotnie przychody własne szpitala czyli działalność komercyjna. Na czym ona polega i dlaczego w ramach
prawa nie wykorzystuje się takiej możliwości w wielu innych
szpitalach w kraju?
K. Bojarski: Na początek kilka informacji o sytuacji finansowej.
Kolejne lata od 2015 r. SPZOZ kończył na tzw. plusie, a łączny wynik finansowy wyniósł ponad czternaście milionów złotych (14 290
938,00 zł). W tym okresie spłaciliśmy kredyty zaciągnięte przed
2015 rokiem na łączna kwotę 4 992371,00 zł oraz zgromadziliśmy
zasoby pieniężne w wysokości ponad 30 milionów złotych. Był to
także okres, w którym przeprowadziłem szereg inwestycji o wartości przekraczającej 24 milionów zł pozyskując na ten cel ponad
10,5 miliona zł środków zewnętrznych. Podstawą przedstawionej
sytuacji finansowej był wzrost przychodów w okresie od 2015 do
2020 roku z 54 mln złoty do 90 mln złoty tj. o 66%. W tym czasie
przychody z NFZ zwiększyły się o ponad 31 mln zł (z 48 mln do 80
mln) oraz nastąpił wzrost przychodów z innych źródeł (z działalności komercyjnej) o 4 mln złotych tj. z 6 mln zł do 10 mln zł.
Nasz sukces to efekt racjonalnego zatrudnienia i wysokiej
wydajności pracy. Duże znaczenie ma także rozsądne wydatkowanie środków na zakupy, gdzie każda wydana złotówka jest
dokładnie oglądana.
Pojezierze: Przystępując do konkursu musiał Pan przedstawić
wizję funkcjonowania szpitala do 2027 roku. Jaka ona jest?
K. Bojarski: Chciałbym oprzeć koncepcję funkcjonowania
SPZOZ w Łęcznej w kolejnych latach na trzech filarach. Pierwszy
to stabilizacja i systematyczna poprawie sytuacji ekonomicznej.
Drugi to inwestycje i zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń
medycznych, a trzeci filar to systematyczne działania w zakresie
poprawy jakości udzielanych świadczeń. Warunkiem pozostania w

dotychczasowej dobrej sytuacji ekonomicznej jest utrzymywanie
dyscypliny wydatków, prowadzenie stałej analizy ekonomicznej
funkcjonowania oddziałów i działów szpitala oraz jednostek pomocniczych, a także systematyczny wzrost przychodów.

Bardzo istotne znaczenie będzie miała realizacja inwestycji
prorozwojowych czyli rozbudowa bloku C oraz budowa w Jaszczowie. Ich dokończenie bezpośrednio wpłynie na działalność
poszczególnych oddziałów szpitala. Np. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej będzie dysponowało
dodatkowymi 12 łóżkami, a Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej
rozszerzy działalność z 20 do 36 łóżek. To pozwoli uruchomić
dodatkowe świadczenia - rehabilitację dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności i rehabilitację dla pacjentów po Covid-19.
Kolejnym efektem czynionych inwestycji będzie rozszerzenie funkcjonowania oddziału Gastroenterologii i Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, a także rozbudowanie Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Małoinwazyjnej, który rozbuduje działalność o Ośrodek
Chirurgii Bariatrycznej. Będzie on funkcjonował w oparciu o pilotażowy program kompleksowej opieki bariatrycznej i dodatkowo
finansowany ma być z „podatku cukrowego”.
Po zakończeniu inwestycji będziemy mogli realizować nowe
świadczenia przeznaczone dla seniorów. Nie tylko zwiększy się
liczba łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, ale uruchomimy także Oddział Geriatrii i poradnie specjalistyczne realizujące
świadczenia dla seniorów np. poradnia nietrzymania zwieraczy.
Uzupełnieniem zakresu świadczeń dedykowanych osobom starszym będzie powstanie oddziału opieki dziennej z teleopieką
oraz oddziału medycyny paliatywnej dla pacjentów w stanie terminalnym. W dalszych planach, po przeniesieniu Powiatowego
Inspektora Sanitarnego ze szpitala do innej lokalizacji, a także w
zwolnionych pomieszczeniach po administracji szpitala wygospodarujemy znaczne powierzchnie na parterze i I piętrze budynku
A i B. Tu planuję uruchomienie funkcjonującego obecnie w fazie
pilotażu powiatowego centrum psychiatrii z dziennym oddziałem psychiatrii, poradniami leczenia uzależnień oraz zespołem
psychiatrycznej opieki środowiskowej. Będzie to rozszerzenie
dotychczasowej działalności w obszarze psychiatrii, które pozwoli
zaspokoić potrzeby mieszkańców powiatu w tym zakresie.
Kolejnym filarem funkcjonowania SPZOZ będzie proces stałej
poprawy jakości udzielanych świadczeń. Do końca 2021 roku planuję przeprowadzić proces recertyfikacji Certyfikatu Akredytacyjnego, który szpital posiada od 2015 roku. Zasadniczym elementem
tych działań będą cztery projekty: system kontroli dezynfekcji rąk
i zmniejszenia występowania zakażeń szpitalnych w połączeniu z
racjonalną antybiotykoterapią; projekt poprawy komunikacji skierowany do personelu medycznego szpitala; projekt TOP SOR oraz
projekt kontroli dostępu do pomieszczeń i czasu pracy. Realizacja
tych projektów niewątpliwie przyczyni się do dalszej poprawy jakości udzielanych świadczeń w SPZOZ w Łęcznej.
Pojezierze: W naszej służbie zdrowia coraz dotkliwiej odczuwane są problemy płacowe. Ratownicy, pielęgniarki, technicy, laboranci są wręcz gotowi rezygnować masowo z pracy, nie godząc
się na głodowe ich zdaniem stawki. Nie został też do końca rozwiązany problem płac lekarzy. Jak wygląda sytuacja w Łęcznej?
K. Bojarski: Sytuacja w zakresie kadry medycznej jest trudna
w całym obszarze ochrony zdrowia. Przyczyn jest wiele i to złożony problem. Ta sytuacja dotyka także i nas. Czasowo, zwłaszcza w
okresie urlopowym te problemy się powiększają i niestety wpływają na zmniejszenie dostępności do specjalistów czy wydłużenie czasu oczekiwania na opis badania. Od lat współpracujemy
z uczelniami w zakresie kształcenia personelu pielęgniarskiego,
ratowników medycznych czy opiekunów medycznych, co pozwala minimalizować problemy, ale całkowicie ich nie rozwiązuje. W
szpitalu specjalizuje się ok 30 młodych lekarzy, to także osoby
które będziemy chcieli pozyskać do dalszej współpracy.
Pojezierze: Koronawirus niestety nie zniknął i czwartą falę
widać już w Polsce. Nie wiadomo tylko kiedy przyjdzie jej szczyt.
Czy szpital na nową falę jest przygotowany?
K. Bojarski: Trudno dzisiaj prognozować jaki charakter i z jaką

dynamiką będzie rozwijać się kolejna fala pandemii koronawirusa, ale
jestem przekonany, że dobrze przygotowaliśmy się do jej nadejścia.
Mamy wypracowane standardy leczenia i organizacji opieki, personel zdobył duże doświadczenie w trakcie pracy przy pacjentach w
poprzednim okresie, a co najważniejsze wykazał się wielkim zaangażowaniem i gotowością do pracy w tych trudnych okolicznościach.
Pojezierze: W Polsce ciągle zaszczepionych jest mniej niż
połowa Polaków. W innych krajach Europy jest nieco lepiej,
ale też bywa zupełnie gorzej jak na przykład w Bułgarii czy Finlandii lub Norwegii. Umowną odporność grupową uzyskały jak
dotąd tylko Malta i Islandia, do tego poziomu zbliżają się Węgry. Tymczasem ruchy antyszczepionkowe rosną w siłę, w Polsce nagminne stają się groźby wobec propagatorów szczepień,
a nawet fizyczne ataki na obiekty związane ze szczepieniami.
Jak widzi Pan, jako lekarz z doświadczeniem, rozwiązanie tego
problemu. Nie mówię o obowiązku szczepień wobec wszystkich,
ale co Pan myśli o takim rozwiązaniu wobec pewnych służb czy
zawodów. Określiła je już decyzja o kolejności szczepień, kiedy
było mało szczepionek, a więc służby zdrowia, nauczycieli, policji i prokuratorów...
K. Bojarski: Jestem przekonany że masowe szczepienia są
najlepsza bronią w walce z koronawirusem. Historia szczepień
pokazała, że dzięki nim wyeliminowaliśmy z naszego życia około
dwudziestu bardzo groźnych chorób zakaźnych, które we wcześniejszych okresach były przyczyną śmierci milionów ludzi. To
jest odpowiedź na wątpliwości i nieprawdziwe informacje, które
rozsiewają tzw. antyszczepionkowcy.
Patrząc na skutki pandemii zarówno w kontekście zgonów
wielu osób, często nam bliskich, jak i strat społecznych oraz gospodarczych uważam, że mając takie narzędzia do walki jak szczepionka i ich nie wykorzystać to wielki błąd. Jestem zwolennikiem
szczepień obowiązkowych dla wszystkich lub wprowadzeniu istotnych ograniczeń dla tych, którzy się nie szczepią. Tak często w tym
kontekście podnoszona kwestia wolności każdego człowieka nie
może być rozpatrywana bez uwzględnienia odpowiedzialności
za drugiego człowieka. Specyfika choroby zakaźnej jest taka, że
decydując się na rezygnację ze szczepienia i akceptując ryzyko
zachorowania nie decydujemy tylko o sobie, ale także o innych
osobach, z którymi będziemy mieli potencjalny kontakt i które
narazimy na zakażenie.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Badania mieszkańców Lubelszczyzny w Łęcznej.

Stop boreliozie!

Dok. ze str. 1
Tam przeszkolony personel udziela informacji, pomaga wypełnić dokumenty, a w razie potrzeby kieruje na testy diagnostyczne. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj.
rolników, leśników, myśliwych oraz osób, które: podejrzewają u
siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem, ukończyły 15 lat
i są aktywne zawodowo. – Obecnie takie projekty realizują również inne podmioty w woj. lubelskim, ale nasz jest największy, z
badań będzie mogło skorzystać osiem tysięcy osób – stwierdził
dyr. K. Bojarski.

Duża liczba wspomaganych przez Unię Europejską badań na
Lubelszczyźnie ma niestety swoje źródło w liczbie zakażeń. Województwo lubelskie należy do województw o najwyższym współczynniku zachorowań na boreliozę. Tylko w 2019 roku wykryto tu
1843 przypadki boreliozy, ale nie ma wątpliwości, że zachorowań
jest znacznie więcej. Ponadto często zdarza się, że dopiero po dłuższym leczeniu i szukaniu przyczyn dolegliwości, charakterystycznych także dla innych chorób stwierdzana jest borelioza.
Jak powiedział na konferencji prof. Krzysztof Tomasiewicz,
specjalista od chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie – Wiele osób nie ma pojęcia o tym, że są
chore na boreliozę. Wiem coś o tym, bo tą chorobą zajmujemy się
na co dzień. Dlatego ten projekt jest bardzo ważny, bo pandemia
jest i będzie, a my musimy myśleć także o innych pacjentach.
Ważnym elementem projektu jest godzinny film przybliżający tematykę zakażenia, objawów i leczenia boreliozy.
Projekt „Stop boreliozie!” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
(rk)
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Już 19 września pobiegną ulicami Łęcznej

Kasztelańska Piątka po raz drugi!
Łęczna Biega to działająca od 2017 roku amatorska grupa
sportowo-biegowa skupiająca miłośników biegania z terenu
miasta i powiatu. Z jej inicjatywy dwa lata temu odbył się
pierwszy łęczyński bieg uliczny pod nazwą Kasztelańska Piątka - Łęczna Biega 2019.
Dzięki wsparciu sponsorów i współorganizatorów, w tym
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łęcznej i Burmistrza Łęcznej już 19 września łęczyńskie ulice ponownie zapełnią się biegaczami. Utrzymany zostanie dystans biegu. Jak
mówią organizatorzy, pięć kilometrów to odległość, którą może
pokonać każdy, nawet mało doświadczony biegacz.
Jednocześnie przebieg trasy daje możliwość „pościgania”
się tym najlepszym. Co może być istotne dla bardziej wtajemniczonych - trasa łęczyńskiego biegu jest atestowana (atest PZLA)
co daje gwarancję, że została dokładnie wymierzona i uzyskany
na niej rezultat będzie precyzyjny i wiarygodny.

W poprzedniej imprezie wzięło udział ponad 200 biegaczy
z terenu całego województwa. Jak mówi Barbara Matyjaszczyk
z grupy Łęczna Biega, również w tym roku zaplanowano 200 pakietów startowych. Zapisy na bieg prowadzi Fundacja Rozwoju
Sportu. Aby wziąć w nim udział należy zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny na stronie frslublin.pl
Każdy z uczestników biegu otrzyma okolicznościowy medal
oraz tzw. pakiet startowy czyli zestaw upominków od sponsorów.
Dla pięciu najszybszych mężczyzn i kobiet zaplanowano cenne
nagrody rzeczowe.
Celem wydarzenia jest popularyzacja biegania jako najprostszej, niewymagającej nakładów aktywności fizycznej a także integracja lokalnego środowiska.
Zachęcamy do uczestnictwa w biegu jak i do kibicowania
biegaczom na trasie biegu!
Zdjęcia z pierwszej edycji biegu autorstwa R. Haniewicza.

Manifestacje w całej Polsce w obronie wolności mediów
Dok. ze str. 1
Organizatorzy protestów
swoje stanowisko zaprezentowali
przed manifestacją, w poniedziałek na konferencji prasowej.
- Mamy już 78 miast w Polsce, w których odbędą się manifestacje przeciwko próbie wprowadzenia tzw. lex TVN, czyli ustawy,
która ma ograniczać możliwość
nadawania dla mediów, których
właściciele są spoza Europy. Uważamy, że ustawa ta jest sprzeczna
z art. 54 konstytucji, który mówi
jasno o wolności słowa, a także
wolności otrzymywania i dystrybuowania informacji - powiedział
szef KOD Jakub Karyś.
W naszym regionie demonstracje odbyły się w Białej Podlaskiej, Lublinie, Puławach i Zamościu. W stolicy województwa protest w obronie wolności mediów
rozpoczął się o godzinie 18 na placu Łokietka, w Białej Podlaskiej na
placu Wolności, w Puławach na
placu Fryderyka Chopina, w Zamościu na Rynku Wielkim.
W środku sezonu urlopowego do protestu przystąpili mieszkańcy dużych, średnich i małych
miejscowości. W poszczególnych
manifestacjach wzięło udział od
kilku tysięcy osób (np. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, czy Kielcach), przez kilkaset
(jak w Lublinie) po kilkadziesiąt.
W Lublinie Paweł Krysiak,
redaktor naczelny lubelskiej
„Gazety Wyborczej” powiedział
- Dzisiaj Piotr Stasiński napisał
w “GW”, że dzień, w którym zamilknie, albo straci niezależność
stacja TVN, będzie dniem grozy
dla polskiej demokracji. To nie
są słowa na wyrost. Wystarczy
sobie uświadomić, o co idzie

gra. Po prostu Kaczyński chce
wyciszyć, zniszczyć, zneutralizować właściwie już jedyną wolną
telewizję w Polsce. Z kolei dziennikarz Tomasz Piątek powiedział
- Wszyscy mamy prawo do prawdy, do faktów - udokumentowanych, sprawdzonych, naświetlonych z każdej strony. Takie fakty
gwarantuje nam tylko wielogłos
wolnych, różnych, różniących się
od siebie i równych mediów.
Na krakowskiej manifestacji
głos zabrał m.in. Adam Szostkiewicz, wieloletni dziennikarz „Polityki”, który powiedział – Wolne
media to elementarz demokracji.
Bez tego demokracja jest fikcją albo atrapą. (…) Ta formuła
“wolne media, wolni ludzie”, to
rzecz, bez której nie ma demokracji. Pamiętam sam, jaki byłem
szczęśliwy, że na moich oczach
spełniało się marzenie o Polsce
niepodległej i demokratycznej w
1989 roku. Nigdy bym sobie nie
wyobraził wtedy, że możemy jak
gdyby zatoczyć to błędne koło –
mówił red. Szostkiewicz.
Na warszawskiej manifestacji przemawiali też sędziowie
i politycy. - Wolne i niezależne
media - obok niezależnych sądów
i przestrzegania praw mniejszości - odróżniają demokrację od
dyktatury czy państwa autorytarnego – powiedział Donald Tusk i
dodał, że Prawo i Sprawiedliwość
chce wrócić do mediów, jakie były
znane w czasach komunizmu,
czyli do braku pluralizmu. - Jednolitych mediów, jednego przekazu, jednej propagandy. To system, który wyjmuje władzę spod
jakiejkolwiek kontroli. Ta władza
chce zamknąć niezależne media,
bo zdają sobie sprawę, że ich

największym przeciwnikiem jest
prawda. Ale mogę to powiedzieć
w imieniu nas wszystkich - nie
wygracie, bo my nie będziemy
milczeć, nie będziemy słuchać
waszych kłamstw. Będziemy krzyczeć, będziemy walczyć i zwyciężymy - powiedział Tusk.
Wcześniej Donald Tusk odczytał stanowisko Platformy Obywatelskiej w którym było m.in.
- Pluralizm medialny w Polsce
to zdobycz zmian przełomowego dla Polski roku 89. Przemian,
które w sferze mediów przyniosły
powiew wolności, a zakończyły
czas politycznej cenzury i komunistycznej propagandy - czytał lider
PO. Dodał, że celem nowelizacji
jest powrót do komunistycznych
wzorców, “wzorców jednolitych
mediów, jednego przekazu, jednej propagandy”.
Katarzyna Janowska, dziennikarka, wcześniej wieloletnia
dyrektorka TVP Kultura mówiła: „Gdyby nie media prywatne,
podczas WOŚP, zobaczylibyśmy
puste ulice, a nie tysiące ludzi
uczestniczące w największej
imprezie charytatywnej w Polsce. Nie zobaczylibyśmy też, jak
Nobla odbiera Olga Tokarczuk
i jej pięknego przemówienia, w
którym słowo »czułość« jest na
pierwszym miejscu”.
„Kiedy zobaczyliśmy projekt
lex TVN, nie skojarzył nam się z
regulacjami przyjętymi w innych
krajach UE, tylko z rosyjską ustawą medialną z 2014 roku. Wiemy, że ta ustawa spełniła swoje
zadania. Wiemy, jak w Rosji
wygląda wolność słowa” – mówił Maciej Nowicki z Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka.
„Im bardziej władza niego-

dziwa, skorumpowana, autorytarna, tym bardziej zasadza się
na wolności obywatelskie” – mówiła Gabriela Morawska-Stanecka, marszałkini Senatu (Lewica).
„Musimy bronić mediów przed
rządem, który marzy o ciszy. Jeżeli dziś nie staniemy w ich obronie, już nikt nigdy nie usłyszy, jak
tłumi się legalne demonstracje;
jak bije się kobiety pałkami teleskopowymi; jak przetrzymuje się
ludzi na komisariatach bez dostępu do adwokata” – dodała.
Z kolei Michał Kamiński,
PSL (kiedyś w PiS) powiedział:
Wiemy, czym różni się telewizja
publiczna od niepublicznej. Różni się tym samym, czym krzesło
elektryczne od krzesła. Jesteśmy
tu także dlatego, że wbrew temu,
co wmawia nam propaganda,
jesteśmy polskimi patriotami,
którzy przyszłość ojczyzny widzą
w Europie. (…) Wybieramy taki
styl uprawiania polityki i życia
publicznego, w którym w każdej
chwili obywatele mogą powiedzieć, że ich dłużej nie chcą”.
32 lata po obaleniu w Polsce komunizmu historia zatacza
koło. Rządząca partia podnosi
rękę na media, których wolność
jest warunkiem funkcjonowania
demokracji. Nie możemy się na to
zgodzić” – napisali w liście dziennikarze polskich mediów, który
został przekazany na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek.
Takie samo zdanie jak protestujący, o forsowanej przez
PiS ustawie skierowanej przeciw TVN, będącej własnością
amerykańskiej Grupy Discovery,
mają media światowe, a co gorsze politycy w Unii Europejskiej,
Wielkiej Brytanii czy Stanach

Zjednoczonych Ameryki. Wystarczy przytoczyć fragmenty listów
jakie w kierunku Polski, do rządu
PiS, skierowali amerykańscy senatorowie i kongresmeni USA.
Według autorów listu projekt
zmiany ustawy medialnej w połączeniu z odmową przedłużenia
koncesji dla TVN24 jest “niepokojącym sygnałem dla polskiej
demokracji”. “Gdyby projekt ten
został przyjęty i stał się prawem
– piszą senatorowie, dyskryminowałby firmy spoza Unii Europejskiej oraz prawdopodobnie
doprowadziłby do wyjścia z Polski poważnego amerykańskiego
inwestora, który zatrudnia kilkanaście tysięcy osób”. Dodali
też: Każda decyzja o przyjęciu
tych przepisów może mieć negatywne konsekwencje dla kwestii
obronności, biznesu i stosunków
handlowych. W liście znalazły się
takie słowa: „Ciągłe wycofywanie się polskiego rządu z procesów demokratycznych, ostatnio
poprzez działania mające na celu
osłabienie niezależnych mediów i
jednej z największych amerykańskich inwestycji w tym kraju, jest
głęboko niepokojące”.
Kongresmeni w swoim liście

wyrażają natomiast “zaniepokojenie atakiem na wolne media,
sądy oraz rządy prawa” w naszym kraju.
Na alarm biją także międzynarodowe organizacje dziennikarskie, broniące wolności mediów. Kilka z nich, we wspólnym
oświadczeniu, wzywa Unię Europejską i Stany Zjednoczone do
„podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w celu obrony wolności mediów w Polsce i przeciwdziałania poważnemu atakowi na
niezależność stacji TVN”. Z tymi
głosami współbrzmią oficjalne
wystąpienia wysokich urzędników USA czy Unii Europejskiej.
Przywołują też lecącą na łeb
na szyję pozycję Polski w rankingu
wolności prasy. Ranking wolności
prasy tworzony jest od 2013 roku.
Wówczas Polska zajmowała 22
miejsce (na 180 uwzględnianych
państw), rok później awansowała
na 19, w 2015 - na 18. Znaczący
spadek zanotowała Polska w rankingu z 2016 - wówczas zajęła
47 miejsce i od tego momentu
co roku spada na niższe pozycje,
aż do skandalicznej 64 pozycji w
2021 roku.
R. Nowosadzki

PS. Co najśmieszniejsze TVN24 ma już holenderską koncesję
na nadawanie, co „umożliwi dalsze nadawanie, zgodnie z polskim
i unijnym prawem” – podkreśla zarząd TVN S.A.
Symbolicznej oliwy do ognia dolało skandaliczne prowadzenie
obrad przez marszałek Witek. Wszyscy słyszeli jak ogłaszając „reasumpcję” przegranego przez PiS głosowania powołała się na konsultacje i opinię pięciu prawników. Tylko równie szybko dowiedzieliśmy
się – również z ust pani marszałek tyle że w TVP – że to były opinie
dotyczące zupełnie innego przypadku z 2018 roku. Jeden z cytowanych twórców opinii z 2018 roku, profesor Sławomir Patyra w telewizji powiedział: powoływanie się na opinię sprzed trzech lat po to,
aby w nowej sytuacji faktycznej podejmować decyzję, jest absolutnie
nie na miejscu. Dodał, że “został wykorzystany jako alibi dla działań,
pod którymi nigdy by się nie podpisał”. Coraz częściej ludzie pytają,
czy PiS zarządzi reasumpcję wyborów jeśli w nich przegra?
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Jesteś fachowcem? Szukasz fachowca?

Wejdź na www.mamfach.info

Strona www.mamfach.info.pl to nowość
na polskim rynku internetowym. Czym różni się
od innych tego typu stron? Przede wszystkim
wpisując zapotrzebowanie na konkretnego fachowca nie dostaniemy stu wyników w większości
z Warszawy, Poznania, Gdańska czy Wrocławia.
Wszystkie odpowiedzi będą z Lubelszczyzny.
Bo www.mamfach.info to portal dla osób, które
poszukują fachowców z różnych branż, jak i dla
osób, które chciałyby się ogłosić w celu świadczenia
swoich usług – usług sąsiadów, ludzi z tej samej
miejscowości, osób z tego samego powiatu,
a przynajmniej tego samego województwa.
Jak mówią sami twórcy platformy: Warto z niej
skorzystać ponieważ jest łatwa w obsłudze,
intuicyjna i szybka, a znalezienie fachowca
trwa dosłownie kilka sekund. Wprowadziliśmy
dostępności widoczne w ogłoszeniu, dzięki
którym klient szukający fachowca będzie
widział, czy jest on zajęty pracą, czy otwarty
na nowe zlecenia. Na stronie funkcjonuje także
specjalna mapa. Jej zadaniem jest zawężanie
obszaru poszukiwań fachowca do miejsca
zamieszkania – województwa, powiatu, gminy, miasta; cała reszta z poza wybranym obszarem, regionem, zostanie odrzucona.
Nowy portal, którego pomysł powstał
około roku temu, a dostępny jest zaledwie
od kilku miesięcy, kiedy to 22 marca 2021
roku powstała spółka Poland Dream i portal został przeniesiony na serwery firmowe.
Strona www.mamfach.info ma ułatwić zadanie wszystkim osobom, które potrzebują
znaleźć wiarygodnych fachowców z różnych
branż, ale ma także pomóc samym fachowcom, by mieli możliwość zaprezentowania swoich usług. Krótko mówiąc kojarzy
przedsiębiorców z klientami. Dodatkowo przy
każdym ogłoszeniu głównym zamieszczonym
na naszym portalu można dodać ogłoszenie o

poszukiwaniu pracowników, które będzie widoczne
po kliknięciu w opcję „zatrudnię pracownika”.
Twórcy strony – Rafał Jagiełło i Sebastian Potręć
pochodzą z naszego województwa – ciągle są na
etapie rozwijania i ulepszania strony. Obecnie są
w trakcie tworzenia aplikacji, która jeszcze bardziej
ułatwi korzystanie z portalu. Dlatego po pierwsze
zapraszają do ogłoszenia się na www.mam-fach.info
ale również do wyrażenia swoich opinii, co waszym
zdaniem przydałoby się zmienić na lepsze, a co się
podoba. Dzięki temu strona będzie jeszcze lepsza i
zyska wielu nowych użytkowników. Z korzyścią dla
poszukujących fachowców jak tych świadczących
usługi na wysokim poziomie.
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Obchody 101. rocznicy bitwy pod Cycowem
8 sierpnia br. w gminie Cyców obchodzono 101. rocznicę bitwy pod Cycowem. Z tej okazji
odsłonięty został przy cmentarzu wojennym przy ul. Lubelskiej, pomnik poświęcony bohaterom.
Pomnik upamiętnia żołnierzy polskich z 7. Pułku Ułanów Lubelskich mjra Zygmunta Piaseckiego, 3 Pułku Ułanów Śląskich, 2 Dywizjonu Artylerii Konnej, I Łódzkiego Batalionu Etapowego
oraz V Lwowskiego Batalionu Etapowego, którzy w dniach 15-16 sierpnia 1920 r. rozbili oddział
bolszewicki. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem przy cmentarzu wojennym, odprawiona została msza święta w kościele p.w. Świętego Józefa w Cycowie.
Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego
reprezentował kpt. Mateusz Kotos; sztab generalny
– ppłk Mariusz Czernik: 24. Batalion Lekkiej Piechoty
w Chełmie – por. Mariusz Stanik oraz ppor. Marcin
Zagożdżon; przedstawiciele zarządu wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Lublinie – Zbigniew Karpiuk

Kolejnym punktem obchodów był przemarsz
w asyście orkiestry górniczej pod pomnik ku czci
poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Odczytany został Apel Pamięci z udziałem 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.
Pod pomnikiem wieńce złożyli licznie przybyłe delegacje m.in.: w imieniu wojewody lubelskiego: wicewojewoda – Bolesław Gzik; europosła Krzysztofa
Hetmana reprezentował Daniel Słowik; 7. Batalion

i Mirosław Wesołowski; zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej – mł. insp. Sławomir
Cielniak; komendant Powiatowej Straży Pożarnej
– brygadier Michał Pytlak. Wieńce złożyli również

Jajkami w biura PiS
Policjanci otrzymali zgłoszenie o pomazaniu drzwi wejściowych do budynku przy ul.
Królewskiej w Lublinie, w którym mieszczą się m.in. biura
Prawa i Sprawiedliwości. Opinia publiczna łączy ten fakt z
głosowaniem w Sejmie w sprawie Lex TVN.
– Zostaliśmy wezwani przed godz. 7 rano. Pod
wskazanym adresem pojawili się policjanci dochodzeniowo-śledczy oraz
technik kryminalistyki. Dokonali oględzin, zabezpieczyli ślady. Zabezpieczą też
nagrania z monitoringu i
będą wyjaśniać okoliczności – informował komisarz
Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie.
Na drzwiach namalowano sprayem osiem
gwiazdek, czyli symbol
oznaczający niegrzeczny zwrot
używany przez przeciwników
Prawa i Sprawiedliwości od
czasu „Strajku kobiet”. Obok
ktoś napisał „zdrajcy”, a drzwi
zostały ponadto obrzucone jajkami i pomidorami. W budynku
przy ul. Królewskiej 3 siedziby
ma kilka instytucji, w tym swoje
biura poselskie ma PiS.
Do aktu chuligaństwa, a z
drugiej strony jednak specyficznego i nielegalnego protestu wobec sposobu sprawowania władzy przez PiS, doszło po tym jak

w środę późnym wieczorem w
Sejmie doszło do żenującej sytuacji z powtarzaniem głosowania
(pierwotnie niekorzystnego dla
PiS) i ostatecznie przegłosowania
ustawy wymierzonej w TVN. Biorąc pod uwagę, że to największa
stacja często krytykująca rząd i
ujawniająca wiele afer w obo-

cję ratusza. Mężczyzna został
zatrzymany i usłyszał zarzuty
z ustawy o ochronie zabytków
oraz zarzuty niszczenia mienia. Podejrzany przyznał się
do zarzucanych mu czynów.
Wyjaśnił, że dopuścił się tych
czynów pod wpływem spożytego alkoholu. Po przesłuchaniu
został zwolniony.
Według policji za te przestępstwa może grozić podobno

zie władzy, będąca własnością
bardzo znanej amerykańskiej
firmy Discovery, przegłosowaną
ustawę wielu uznaje za atak na
wolne media i działanie przeciw
amerykańskiemu kapitałowi. Za
duży błąd rządu.
Policja wykazała się jednak
dużą skutecznością. Cztery dni
zajęło policjantom ustalenie i
zatrzymanie 19-latka z Lublina,
który pomazał sprayem drzwi
do kamienicy i jej elewację.
Według policji młody mężczyzna miał też pomalować elewa-

do 8 lat więzienia. Informacja
policji nie wyjaśnia kto obrzucił
biura PiS jajkami i pomidorami
(ta sama czy inne osoby). Na
marginesie warto podkreślić,
iż wielka szkoda, że zamojscy
policjanci nie są tak skuteczni
jak lubelscy. Podpalacza sanepidu i punktu szczepień w Zamościu, pomimo upływu trzech
tygodni i wyznaczonej nagrody
pieniężnej ciągle nie udało się
im ustalić. A może nie mają odpowiedniej „motywacji”?
(rk)

przedstawiciele społeczności górRozstrzygniecie konkursu
niczej, samorządu powiatu oraz
gminy, jednostek gminnych oraz „Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców”
związku emerytów.
Gmina Cyców po raz kolejny zorganizowała konkurs na
Podczas obchodów wręczo- najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców. Przeglądu ogrodów
no po raz pierwszy Odznakę Ho- dokonała niezależna komisja konkursowa.
norową Gminy Cyców. Odznaka
jest zaszczytnym wyróżnieniem
przyznawanym za zasługi w
działalności publicznej na rzecz
rozwoju gminy Cyców. Przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do
rozwoju gminy na polu działalności kulturalnej, oświatowej,
społecznej, zdrowotnej, sportowej, politycznej, naukowej,
technicznej, gospodarczej i promocyjnej w kraju jak i poza jego
granicami. Odznaka honorowa
jest wyrazem uznania samorząOgrody poddane były oce- ścieków, prawidłowe i estetyczne
du dla podjętych dokonań. W
nie wg kryteriów: powiązania wy- gromadzenie odpadów stałych,
tym roku odznakę przyznano:
glądu obiektu z tradycją i kulturą występowanie roślin miododajregionu, otaczającą architekturą nych i przyjaznych pszczołom. W
krajobrazu i warunkami przy- ocenie bardzo ważny był również
rodniczo-krajobrazowymi, stan aspekt proekologiczny.
i estetyka budynków (dach, eleKomisja zdecydowała o przywacja, itp.), nasadzenia ozdobne znaniu: I pierwszego miejsca
w obrębie posesji (kompozycje Joannie Zając, II miejsca Halinie
kwiatowe, ukwiecenie), właściwe Fiok, III miejsca Małgorzacie
gromadzenie lub odprowadzenie Szram.
Janowi Baczyńskiemu vel Mróz
– wójtowi gminy Cyców w latach
2002-2014, Tadeuszowi Okoniowi – sołtysowi sołectwa Biesiadki, Zbigniewowi Rutkowskiemu
– dyrektorowi Zespołu Szkół w
Cycowie oraz Józefowi Sochajowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębokiem.
Obchody 101. rocznicy zwycięskiej bitwy polsko-bolszewickiej pod Cycowem uświetniła
część artystyczna przygotowana przez Gminny Dom Kultury
w Cycowie.

8
Nowe okna i drzwi w szkole „4”
Dobiega końca pierwsza część dużego projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej
nr 4 w Łęcznej. Trwa wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku. Prace rozpoczęły się 1
lipca i powinny zakończyć do 25 sierpnia.
Wymienionych zostanie aż 1460 m2 powierzchni okien i drzwi. Wymieniane okna są
3-szybowe, o dobrym współczynniku przenikalności termicznej. Montażu dokonuje producent,
firma Spectrum.
Na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
gmina Łęczna otrzymała 2 mln zł z Rządowego

Rzekomy „konsultant
bankowy” naciągnął
mieszkankę Łęcznej

Coś na ząb

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt prac to 1,17
mln złotych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na kolejne działania termomodernizacyjne.

Rozkład jazdy busów Łęcz-Trans
obowiązujący od 2.09.2021 r.

Od poniedziałku do piątku - odjazd z:
Łęczna, ul. Wierzbowa:
4.40; 4.50; 5.15; 5.30; 5.45; 5.58; 6.04; 6.20; 6.36; 6.45; 6.55;
7.15; 7.25; 7.30; 7.42; 8.00; 8.14; 8.34; 8.49; 9.03; 9.15; 9.40;
10.10; 10.30; 10.53; 11.20; 11.40; 11.56; 12.18; 12.29; 12.40;
13.00; 13.25; 13.45; 14.00; 14.09; 14.20; 14.30; 14.51; 15.10;
15.20; 15.40; 16.15; 16.45; 17.10; 17.38; 18.02; 18.30; 19.00;
19.30; 20:10; 20.38; 21.30.
Sobota - odjazd z: Łęczna, ul. Wierzbowa:
4:50; 5:15; 5:45; 6:30; 7:04; 7:30; 8:00; 8:30; 8:58; 9:35; 10:05;
10:40; 11:08; 11:35; 11:56; 12:18; 12:51; 13:25; 14:00; 14:30;
15:00; 15:28; 16:00; 16:35; 17:10; 17:38; 18:30; 19:06; 19:50;
20:38; 21:30.
Niedziela - odjazd z: Łęczna, ul. Wierzbowa:
5:30; 6:04; 7:15; 8:00; 8:49; 9:40; 10:19; 11:00; 11:40; 12:18;
13:00; 13:45; 14:20; 15:00; 15:40; 16:25; 16:59; 17:38; 18:30;
19:20; 20:10; 21:00.
Święta - odjazd z: Łęczna, ul. Wierzbowa:
5:30; 6:55; 8:34; 10:30; 12:18; 14:20; 16:25; 18:02; 20:10.

Blisko 9 tysięcy złotych straciła mieszkanka Łęcznej, która za
namową rzekomego pracownika
banku zalogowała się do aplikacji
pozwalającej na zdalne sterowanie
jej komputerem. Miało to pomóc
w weryfikacji, czy ktoś nie podszył
pod jej dane, by zaciągnąć kredyt.
- 35-letnia mieszkanka Łęcznej
uwierzyła, że dzwoni do niej pracownik banku – informuje młodszy
aspirant Izabela Zięba. Mężczyzna
oznajmił, że chce zweryfikować informację, iż obca osoba zamierza
wziąć na konto kobiety pożyczkę.
Uwierzyła słowom oszusta, że do
banku wpłynął wniosek o udzielnie
kredytu, którego tak naprawdę nie
składała. Rzekomy pracownik banOd poniedziałku do piątku - odjazd z:
ku poinstruował ją, że w celu zabezLublin Al. Tysiąclecia st. nr 4:
pieczenia konta bankowego przed
5.39;
5.53;
6.04;
6.29; 6.43; 6.49; 7.13; 7.19; 7.32; 7.45; 8.00;
niechcianymi operacjami niezbęd8.18;
8.30;
8.39;
8.52; 9.10; 9.30; 9.49; 10.15; 10.28; 10.55;
ne jest zainstalowanie aplikacji. Za
11.18;
11.35;
12.02;
12.20; 12.45; 13.02; 13.15; 13.36; 13.55;
namową nieuczciwego specjalisty
z centralnego oddziału banku ko- 14.05; 14.20; 14.36; 14.50; 15.00; 15.07; 15.29; 15.41; 15.50;
bieta zainstalowała aplikację, po 16.10; 16.30; 16.55; 17.18; 17.45; 18.15; 18.46; 19.10; 19.35;
19.52; 20.15; 20.55; 21.30; 22.20.
czym wykonywała szereg poleceń
Sobota
- odjazd z: Lublin Al. Tysiąclecia st. nr 4:
pod instruktarzem oszusta.
5:53; 6:17; 6:49; 7:19; 7:49; 8:18; 8:52; 9:30; 10:00; 10:35;
W trakcie rozmowy zmieniła
limity dziennej wypłaty na koncie 11:02; 11:35; 12:02; 12:34; 13:02; 13:36; 13:55; 14:20; 14:50;
oraz podała numery karty banko- 15:24; 15:50; 16:19; 16:55; 17:30; 18:15; 18:53; 19:25; 20:15;
20:55; 21:30; 22:20.
matowej, datę ważności i kod CVC,
Niedziela - odjazd z: Lublin Al. Tysiąclecia st. nr 4:
w ten sposób finalnie wygenero6:29; 7:19; 8:00; 8:52; 9:49; 10:35; 11:18; 12:02; 12:45;
wała kilka kodów BLIK. Gdy nagle
doradca się rozłączył, kobieta zo- 13:25; 14:05; 14:50; 15:29; 16:10; 16:44; 17:13; 17:45; 18:36;
19:25; 20:15; 20:55; 21:45.
rientowała się wreszcie, że padła
Święta - odjazd z: Lublin Al. Tysiąclecia st. nr 4:
ofiarą oszusta. Straciła blisko 9 ty6:17; 7:38; 9:30; 11:18; 13:15; 15:29; 17:18; 19:25; 20:55.
sięcy złotych.

ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną 43ar
w Albertowie. Cena do uzgodnienia.
T: 881 056 080
Sprzedam szafkę pod telewizor na
kółkach w dobrym stanie.
Szer. 57 cm, wys. 59 cm, głęb.: 45 cm.
Cena 50 zł. T: 512 175 268
Sprzedam powystawowy iPhone
5 SE 64GB srebrny BEZ BLOKAD,
nowy akumulator, etui. W idealnym stanie, w 100% sprawny, bez
żadnych wad czy uszkodzeń.
T: 500 295 677
Sprzedam datownik, wysokość
daty: 4 mm, format daty: polski,
cyfrowy, kolor odbicia czarny.
Cena 50 zł. T: 516 099 707
Szukam lokalu do wynajęcia
o powierzchni do 35 m w Łęcznej
lub placu na postawienie kontenera.
T: 515 675 478
Wykonujemy zabudowy meblowe:
meble kuchenne na wymiar, szafy
przesuwne, meble łazienkowe.
Tel. 600 549 188

WGN Biuro Nieruchomości
Skutecznie sprzedaję
nieruchomości.
Mieszkania, domy, działki.
Zadzwoń! tel. 513 686 864
Sprzedam gospodarstwo/siedlisko.
Dom, budynki gospodarcze,
5ha + nieużytki. Białka-Kolonia.
Tel. 513 686 864
Nowe mieszkania w Lublinie
przy ul. Wyzwolenia.
Realizacja - IV kwartał 2022 r.
Ceny od 6640 zł/m2
Tel. 513 686 864

• 2 torebki ryżu
• 6 pomidorów
• kostka mięsa mielonego
• 2 średnie cebule
• 1 mała papryka czerwona
• 6 plasterków żółtego sera
• bazylia, sól, pieprz
• 1/2 cytryny
Ryż ugotować zgodnie z przepisem, odsączyć, odstawić. Z
pomidorów (nie zdejmować
skórki !!!) odciąć “kapturki” z
szypułkami. Z pozostałej części
pomidora wydrążyć miąższ
pozostawiając puste pomidorowe “naczynia”. Miąższ zmieszać z ryżem.
Pokrojoną w drobną kostkę
cebulkę i paprykę podsmażyć
na oleju do zeszklenia, dodać
rozdrobnione mięso mielone
i przy-prawy. Często mieszać.
Po usmażeniu (ok. 8 minut)
całość dodać do miski z ryżem
i miąższem z pomidorów. Dobrze wymieszać, doprawić do
smaku. Można dodać też parę
kropel cytryny.
Tak przygotowanym farszem
wypełnić wydrążone pomidory. Na wierzch położyć plasterek sera i przykryć pozostałym
“kapturkiem”. Przygotowane
pomidory ułożyć na blasze i
wstawić do nagrzanego piekarnika (ok. 220 st. C) na ok. 8
- 14 minut. Trzymać tak długo,
aż topniejący ser zacznie wypływać spod marszczącego się
pomidorowego “kapelusza”.

Smacznego!

u Tuaregowie zamieszkujący
w rejonie Maghrebu są wyznawcami Islamu, jednak przeciwnie
do ogólnie przyjętych zasad, to
właśnie mężczyźni chodzą tam
z zakrytą twarzą, a kobiety mają
twarz zupełnie odkrytą.

u
Szafran to najdroższa
przyprawa na świecie. Pozyskuje
się ją z pręcików kwiatowych krokusów. Do zebrania 1 kilograma
przyprawy, potrzeba aż 150 000
kwiatów.
u Ludzkie oczy od urodzenia
nie zmieniają swojego rozmiaru.
u Kilkanaście godzin przed
katastrofą Titanica planowano
przeprowadzić próbną ewakuację,
mającą na celu przygotowanie
pasażerów na nieoczekiwany wypadek, jednak ostatecznie próbna
ewakuacja została odwołana.

