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Co z komunikacją Łęczna-Lublin Sesja rady miejskiej w szkole
Nie mamy dobrych wiadomości dla osób, które korzystały ze
zbiorowej komunikacji na trasie Łęczna – Lublin – Łęczna. Rząd,
a za jego rekomendacją Sejm RP w tzw. ustawie COVID-19 w art.
15n zezwolił przewoźnikom zawieszać lub ograniczać wykonywanie przewozów z powodów ekonomicznych lub bezpieczeństwa.
I łęczyńscy przewoźnicy z tego prawa skorzystali.

Ludzie się burzą

Zawieszenie kursów popularnych „żółtków” i samochodów
innych przewoźników, wzburzyło wielu mieszkańców zarówno
Łęcznej jak i Lublina, a także z miejscowości leżących przy tej
trasie. Wiele osób na co dzień dojeżdżających do pracy w Lublinie,
czy też z innych miejscowości a pracujących w Łęcznej, stanęło
przed problemem – jak po prostu dojechać do tej pracy?
Nie interesowało i właściwie do dzisiaj nie interesuje ich kto za
to odpowiada. Oni chcą pracować, by sobie i swoim rodzinom po prostu zapewnić byt. I trudno się temu dziwić. Po to istnieje państwo i
samorządy by ludziom zapewniać racjonalne życie i bezpieczeństwo!
Rozdzwoniły się więc telefony do burmistrza Łęcznej, do starosty, wojewody i marszałka, a także do naszej redakcji. Mamy jeszcze pracę,
chcemy ją wykonywać mimo zagrożenia koronawirusem, jak mamy
do tej pracy dojechać – pytali.
Jak się okazuje tego dojazdu do pracy nikt nie jest w stanie im
zagwarantować. Z powodów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Kto jednak powinien zapewnić komunikację zbiorową
w dobie pandemii?
Wśród wielu naszych Czytelników, którzy dzwonili w tej sprawie
do redakcji można wyróżnić cztery grupy poglądów. Jedni uważają, że
gospodarzem w mieście jest burmistrz i rada miasta, więc to oni powinni
zapewnić mieszkańcom dojazd do pracy w innej miejscowości. Inni, a czasem ci
sami którzy wskazywali na
burmistrza, twierdzili, że
dotychczasowi przewoźnicy
powinni dalej organizować
przewozy, chociażby w trochę ograniczonym zakresie.
Jedna z dzwoniących do redakcji pań stwierdziła wręcz: Dorobili się na wożeniu nas przez wiele
lat, to teraz mogliby trochę dołożyć do przewozów. Nie zbiednieją! Trzecia grupa nie wiedziała tak dokładnie kto powinien zapewnić dojazdy
do pracy, ale wskazywała na jakieś porozumienie samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Najmniejsza grupa rozwiązanie
widziała w rządzie i specjalnej ustawie sejmu mającej zapewnić ludziom
dostęp do miejsc pracy w dobie koronawirusa.

Najpierw burmistrz zdecydował o zwolnieniu z opłat
za najem firmom, które wynajmują powierzchnie od miasta i przez epidemię musiały
zawiesić działalność.
W ślad za burmistrzem
poszedł prezes PGKiM, który
z opłat na targowisku zwolnił
osoby, które działalności nie
prowadziły, a pozostałym obniżył koszty najmu o połowę. Teraz radni z burmistrzem idą krok
dalej i proponują zmiany, które
będą dotyczyły podatku od nieruchomości. Tak gmina Łęczna
chce pomagać przedsiębiorcom.
- Zmiany w prawie umożliwiły nam dalsze działania. Obserwowaliśmy co robią nasi sąsiedzi
i skorzystamy z rozwiązań na wzór
Świdnika. Zwalniamy z podatku
od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej za okres kwiecień,
maj i czerwiec 2020. Rozwiązania
skierowane są dla mikroprzedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19 i wystąpił w
jego następstwie spadek obrotów
gospodarczych – mówi Leszek
Włodarski.
Jak czytamy w projekcie
dokumentu zwolnienie przysługuje w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 proc.
Co ciekawe łęczyński samorząd nie zdecydował się na sesję
online. Po konsultacjach z Sanepidem podjęto decyzję, że sesja odbędzie się w hali sportowej szkoły
przy ulicy marszałka Piłsudskiego,
a radni rozsiądą się w bezpiecznej
odległości zachowując wszelkie
środki bezpieczeństwa.
BB

Nakład 15 tys. egz.

W Łęcznej duże szycie

Gmina Łęczna zdecydowała o wielkim szyciu.
Wyprodukowanych zostanie ponad 20 tysięcy maseczek ochronnych dla mieszkańców.
Finansowane przez gminę maseczki szyte są od kilku
tygodni przez grupę „nitki życia”. Pierwszy rzut środków
ochrony osobistej trafił do
służb medycznych, przychodni, domów pomocy społecznej, strażaków i policjantów.
Skala pracy jest ogromna. Do uszycia maseczek zakupiono m.in. 11 kilometrów
gumki, a do tego igły, nitki,
troczki, niezbędną tkaninę.
- W trosce o zdrowie
mieszkańców Gminy Łęczna
zdecydowaliśmy się na pomóc najpierw służbom, a następnie wszystkim mieszkańcom Łęcznej – mówi Leszek
Po zapowiedzianej przez będzie realizowana pod Łęczną Włodarski burmistrz Łęcznej.
rząd dotacji z Funduszu Dróg i znamy szczegóły jej przebu- Wygląda na to, że maseczki

Drogi w walce z koronawirusem?
Samorządowych przedstawiono listę zadań zatwierdzonych
do dofinansowania.
Według premiera Fundusz
Dróg Samorządowych (istniejący już od roku) ma być istotnym
elementem walki ze skutkami
epidemii. Poprzez budowę dróg
tworzymy nowe miejsca pracy
- zaznaczył szef rządu podczas
wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury.

Stan prawny

Sprawy międzymiastowego transportu zbiorowego w wolnej
Polsce miała po raz pierwszy rozwiązać kompleksowo Ustawa (rządok. na str. 3

W ramach funduszu pieniądze trafią też do powiatu łęczyńskiego. Dzięki nim możliwa będzie przebudowa drogi gminnej
nr 105148L wraz z włączeniem
do drogi powiatowej nr 2006L
w m. Dratów i Dratów-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr
2007L w m. Dratów-Kolonia,
od km rob. 0+000,00 do km rob.
1+159,85. Nastąpi rozbudowa
drogi gminnej nr 105335L w
miejscowości Górne i przebudowa drogi gminnej nr 105121L w
Charlężu.
Będzie też przebudowa
drogi gminnej nr 105194L w
Ciechankach Krzesimowskich
i Piotrówku Drugim. Ta droga

dowy, która będzie realizowana w technologii recyklingu na
miejscu. To proces polegający
na wykorzystaniu istniejącej
nawierzchni po doziarnieniu jej
kruszywem, dodaniu cementu
i wymieszaniu przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności,
a następnie z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy samobieżną maszyną
frezującą i układającą. Na podbudowę z recyklingu zostanie ułożona
warstwa z kruszywa
mineralnego
oraz
dwie warstwy z betonu
asfaltowego
o łącznej grubości
8cm.Powstaniedroga
o długości 3,52 km
i szerokości 5 m. Po
obu stronach jezdni
wybudowane będzie
pobocze o szerokości 75 cm.
Bezpieczeństwo pieszych zapewnią progi zwalniające i wyniesione przejście dla pieszych
z aktywnym oznakowaniem.
W Ciechankach Krzesimowskich wykonana będzie zatoka
autobusowa z wiatą przystankową. Dzięki poszerzeniu jezdni
i nowej nawierzchni znacząco
poprawi się komfort użytkowników.
Na liście rezerwowej znalazły się również projekty gminy
Spiczyn i powiatu łęczyńskiego.
W całym województwie lubelskim ma zostać wybudowane
ponad 440 dróg gminnych i powiatowych.
BB

trzeba będzie nosić dłuższy
czas, dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom. Sytuacja jest nadzwyczajna i tak
należy ją traktować – dodaje
burmistrz. Gmina Łęczna na
zakup środków ochrony osobistej przeznaczy blisko 50
tysięcy złotych.
Nitki życia tworzą pojedyncze krawcowe i wolontariusze, ale także stowarzyszenia, koła gospodyń
wiejskich, OSP, pracownicy
szkół i przedszkoli, bibliotek
i urzędów. Wszystko aby akcja szła sprawnie i do każdej
skrzynki pocztowej trafiły
maseczki.
Maseczki dla
mieszkańców Gminy Łęczna
są już w kolportażu.
Dla swoich mieszkańców szyją też w gminie
Ludwin oraz Puchaczów,
a także wiele stowarzyszeń
w pozostałych gminach.
BB

Spichlerz już gotowy
Zakończyła się rozpoczęta w październiku 2018
roku przebudowa spichlerza w Podzamczu.
Trwają procedury odbioru końcowego i dopuszczenia obiektu do użytkowania.
W maju budynek ma mieć nowych lokatorów ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łęcznej.
Odbioru
końcowego
dokona komisja powołana
przez burmistrza Łęcznej,
a
decyzja
o dopuszczeniu do użytkowania wydana
zostanie przez
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
po zakończeniu procedur
wymaganych
przepisami prawa budowlanego.
Odrestaurowany budynek zyskał nową funkcję
– będzie w nim sprawowana dzienna opieka nad
60 podopiecznymi ŚDS.
W odnowionym obiekcie
znajdują się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze
socjalne, szatnie, kuchnia

i jadalnia. Dla bezpieczeństwa uczestników zajęć
w budynku jest pokój dla
psychologa i pielęgniarki.
W chwili obecnej trwają postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia
budynku, dzięki któremu
będzie on mógł pełnić założone funkcje. Zaplanowano
min. zakup mebli, sprzętu
rehabilitacyjnego,
zestawów komputerowych.
BB
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KRONIKA ZDARZEŃ
Podpalił mieszkanie swojej znajomej

Około godziny 3. w nocy dyżurny KMP w Lublinie otrzymał
zgłoszenie z którego wynikało, iż przed jednym z bloków przy ulicy Diamentowej ma miejsce awantura, podczas które mężczyzna
bije uciekającą kobietę. Skierowani na miejsce policjanci ustalili,
że mieszkająca tam kobieta, zaprosiła swojego byłego konkubenta.
W mieszkaniu do późnych godzin nocnych spożywali razem alkohol. W pewnym momencie doszło do kłótni, podczas której 45latek zaczął wyzywać swoją znajomą i jej grozić. Po chwili zaczął
ją bić i podduszać. Kobiecie udało się uciec z mieszkania. Wtedy
mieszkaniec Lublina postanowił podpalić jej łóżko od którego zajęły się meble i wyposażenie jednego z pokoi. Przybyła na miejsce
straż pożarna szybko ugasiła ogień i zażegnała niebezpieczeństwo.
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
45-latek został zatrzymany i trafił do celi. Po wytrzeźwieniu
policjanci z III komisariatu doprowadzili go do prokuratury, gdzie
usłyszał trzy zarzuty dotyczące gróźb karalnych, uszkodzenia ciała
i sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru. Na wniosek śledczych trafił do tymczasowego aresztu
na okres 3 miesięcy. Odpowiadał będzie w warunkach recydywy,
więc może mu grozić nawet 15 lat więzienia.

Udawał że śpi

Naczelnik Wydziału Kryminalnego oraz operacyjni z II komisariatu w Lublinie zatrzymali 43-latka, który był poszukiwany listem
gończym. Mężczyzna ukrywał się w jednym z mieszkań przy ulicy
Grygowej. Funkcjonariusze wiedzieli, że mężczyzna jest w środku,
jednak pomimo wielokrotnego pukania do drzwi nikt nie otwierał. Jak się okazało, 43-latek na widok policjantów zamknął się w
środku i udawał, że śpi. Konieczna była interwencja straży pożarnej
i wyważenie okna. Mieszkaniec Lublina najbliższe kilka miesięcy
spędzi w zakładzie karnym.

Wjechał w słup, trafił do szpitala

31-letni kierowca skody z nieznanych przyczyn zjechał na
pobocze i uderzył w słup energetyczny. Do wypadku doszło około godziny 1:15 przy ulicy Krochmalnej. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń kierujący samochodem marki Skoda jadąc w kierunku ulicy
Diamentowej z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn zjechał na
prawe pobocze, a następnie uderzył w słup energetyczny. Pojazdem
podróżował tylko kierowca. Z poważnymi obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala.

Komunikacja Łęczna-Lublin
dok. ze str. 1
du PO-PSL) z 16 grudnia 2010
roku, która zaczęła obowiązywać 1 marca 2011. Z uwagi na
to, że zawierała niektóre kontrowersyjne rozwiązania zaczęto
ją poprawiać, a od czterech lat
(rząd PiS) nie potrafi wydać
przepisów wykonawczych, które chociaż trochę poprawiłyby
sytuację. W obowiązujących na
dzisiaj zasadach prawa organizator transportu zbiorowego, czyli
jednostka samorządowa lub minister infrastruktury, odpowiada
za funkcjonowanie przewozów.
Natomiast usługi transportowe
będzie wykonywał – zgodnie z
ustawą – organizator, czyli samorządowy zakład budżetowy
lub przedsiębiorcy uprawnieni
do wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej z
nim umowy.
Wszystko zmieniło się
z powodu koronawirusa. Rządowa ustawa pozwoliła firmom
(jak wyżej pisałem) ograniczać
lub nawet zawieszać kursy wynikające z ich umowy z samorządem wojewódzkim. Co więcej,
jak czytamy w piśmie urzędu
marszałkowskiego do burmistrza
Łęcznej: Nie zrealizowanie przejazdów zgodnie z zezwoleniem w
przypadku wypełnienia przesłanek przewidzianych w art. 15n
(Ustawa COVID-19) nie stanowi
więc podstawy do nałożenia na
przewoźnika z tego tytułu kary
pieniężnej. Ponadto w takich
przypadkach nieprzestrzeganie
przez przewoźników warunków
określonych w zezwoleniu nie
będzie stanowiło także podstawy
do odmowy zezwolenia (w przyszłości). Urząd może tylko prosić

przedsiębiorców, co też czyni –
wynika z pisma do burmistrza.

Nie możemy stale dokładać

Zdaniem przedsiębiorców, z
którymi rozmawiałem telefonicznie, nie mają oni dzisiaj możliwości nawet częściowego realizowania przewozów na trasie LublinŁęczna. Po pierwsze jest problem
oporu kierowców, którzy boją się
jeździć w dobie koronawirusa, są
na zwolnieniach lekarskich itp.
Jest też czynnik ekonomiczny.
Jeden z nich powiedział,
że gdyby miał realizować tylko
6 kursów rano i tyle samo po
pracy, autobusem normalnie 40
osobowym, a teraz mogącym
przewieźć maksymalnie 20 osób
(mniejszymi busami więcej kursów) to dziennie musiałby dokładać minimum 3000 zł. - Na takie
wydatki nikogo nie stać – stwierdził. Na takie wydatki składałyby
się wyższe pobory kierowców,
wydatki na środki ich ochrony
(trudne do zdobycia) no i normalne koszty eksploatacji – paliwo, oleje, amortyzacja, naprawy,
płace, ZUS, itp.
Przedsiębiorcy skarżyli się,
że otrzymują wiele telefonów
ich oskarżających o brak przewozów, jakby nie było koronawirusa i zarządzeń rządu czy
sejmowych ustaw, zobowiązujących ich do ściśle określonych
zachowań – na przykład w sprawie bezpieczeństwa pracowników i pasażerów.

Co może burmistrz

- Nie jestem organizatorem
transportu między miastami –
powiedział w rozmowie z Pojezierzem burmistrz Włodarski. –
Dlatego już 30 marca wysłałem
pismo do Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa

Handlował amfetaminą

Kryminalni z KWP w Lublinie zatrzymali 39-latka, podejrzanego o udział w obrocie znaczną ilością amfetaminy. Do zatrzymania
doszło na jednej z ulic Lublina. Funkcjonariusze podejrzewali, że
mieszkaniec Lublina zajmuje się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości amfetaminy i może posiadać środki odurzające. Podczas
czynności kryminalni znaleźli i zabezpieczyli 700 gramów amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Policjanci zabezpieczyli od zatrzymanego 2 tys. zł na poczet
przyszłych kar. W przeszłości był już on karany za przestępstwa
narkotykowe. 7 kwietnia na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie
grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

przez 4,5 godziny. W to samo miejsce jednostki jeździły jeszcze w
godzinach wieczornych. Strażacy dostali bowiem informację, że w
okolicach pożaru tli się jeszcze ogień, który trzeba dogasić.
Spaleniu uległy około 3 hektary poszycia leśnego, uschniętego drzewostanu oraz trzcin. Tereny te nie były przeznaczone do
użytkowania rolniczego. W normalnych warunkach to były tereny bagniste, które z powodu suszy uległy znacznemu wysuszeniu.
Obszar objęty pożarem leży w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora
Piaseczno, lasów państwowych oraz domków wypoczynkowych.
Ogień w ostatniej chwili udało się zatrzymać, tak że jedynie zadymione zostały szopy na drewo oraz przyczepy kempingowe.
Aktualnie przyczyna pożaru nie została ustalona, chociaż wójt
Chabros wyraził w prasie przekonanie, że było to podpalenie.

Policjanci ugasili palące się auto

Policja zatrzymała podpalacza

O dużym szczęściu może powiedzieć mieszkaniec gm. Cyców,
któremu zapaliło się auto w miejscowości Andrzejów. Policjanci jadący na inną interwencję zauważyli samochód marki Hyundai Atos,
który znajdował się na jezdni, a spod pokrywy silnika wydobywał się
gesty dym. Poza pojazdem znajdowały się dwie osoby, w tym właściciel pojazdu – mieszkaniec gm. Cyców. Policjanci widząc powagę
całej sytuacji szybko chwycili za gaśnicę, otworzyli pokrywę silnika
i ugasili pożar. Szczęśliwie nic nikomu się nie stało.

Krew od OSP Ludwin

Członkowie OSP Ludwin zainicjowali ogólnopolską akcję
oddawania krwi „Ochotnicy Się Podzielą”. Akcja ma charakter internetowego wyzwania. Zapraszane do wzięcia w niej udziału są
zastępy z całej Polski. Sami druhowie z OSP Ludwin w ramach
akcji oddali ponad 4 litry krwi.
Celem akcji jest pozyskanie jak najwięcej krwi od druhów i
druhen w całym kraju. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy oddać
krew w wybranym punkcie, zrobić zdjęcie i udostępnić je na Facebooku. Wiadomo, że krew oddali już druhowie z zastępów OSP Turaszówki (woj. podkarpackie), Lewina Brzeskiego (woj. opolskie)
czy Lipki (woj. opolskie). Strażacy proponują, aby udostępniając
informacje o akcji w swoich postach na Facebooku, oznaczać je
hasztagami #ospchallenge, #ospwyzwanie, #ochotnicysiepodziela
- by można było zliczyć, ile krwi w ramach akcji udało się zebrać
w całej Polsce.

Pożar nad jeziorem Piaseczno

Ponad 3 hektary lasów spłonęło w pożarach w okolicy jeziora
Piaseczno, które zaczęły się w święta. Swój dom straciły małe ptaki
i zwierzęta. Do największego pożaru doszło w poniedziałek w okolicach godz. 12.30. W jego gaszeniu brało udział 13 zastępów straży
pożarnej z powiatu łęczyńskiego. Łącznie pracowało 71 ratowników
Lubelskiego z prośbą o interwencyjne działania w związku z
zawieszeniem kursów transportu
zbiorowego na trasie ŁęcznaLublin. Wskazywałem w nim, że
problem dojazdu do pracy dotyczy w znacznym stopniu pracowników służby zdrowia, służb
mundurowych i administracji,
tak ważnych w kryzysowej sytuacji. Prosiłem też o rozważenie,
czy w świetle nowej sytuacji, zasadne by było podjęcie działań
legislacyjnych, które pomogłyby rozwiązać problem. Niestety
urząd marszałkowski odpowiedział, że w świetle sejmowej ustawy z marca 2020r. o COVID-19
niewiele może zrobić.
Teoretycznie burmistrz ma
jeszcze dwie możliwości.
Prawo pozwala mu na przykład
zorganizować wspólny transport z
sąsiednimi gminami. W tej sprawie
burmistrz rozmawiał telefonicznie
z prezesem lubelskiego MPK. Aby
wydłużyć jakąś trasę MPK z Lublina aż do Łęcznej potrzeba jednak
zgodnej decyzji trzech samorządów – Łęcznej, Wólki Lubelskiej
i Lublina, włącznie z wyłożeniem
pieniędzy przez te samorządy by
dofinansować MPK! To trudne,
a w przypadku gminy Wólka Lubelska oraz Lublina mało prawdopodobne. Wólka Lubelska ma
połączenia MPK z Lublinem
i dlaczego miałaby wykładać własne pieniądze (nawet małe) by
umożliwić dojazd do Łęcznej?
Tym bardziej, że kiedy MPK wydłużyło linię 22 do Zawieprzyc, to
mieszkańcy Pliszczyna, Kolonii
Pliszczyn i Wólki oraz kilku ulic na
obrzeżach Lublina obsługiwanych
przez linię 22 zaczęli się skarżyć,
że w autobusie brakuje miejsc dla
nich.
Burmistrz może też, w razie zgody rady, wynająć autobus
i wozić za darmo ludzi do pracy

w Lublinie. To jest jednak bardzo
kosztowne bo tych kursów w obie
strony musiałoby być kilkanaście. To olbrzymi wydatek, z publicznych pieniędzy, dla niezbyt
dużej części mieszkańców. Co
na to pozostali? Zresztą gmina i
tak już ma problemy finansowe.
W marcu Łęczna z tytułu udziału
w podatku PIT otrzymała 800 tys.
zł mniej niż rok temu. Prawdopodobnie będzie mniej inwestycji
w tym roku. Zaprzestać budowy
dróg, przestać inwestować, by zapewnić przejazdy do pracy? Trudna decyzja.

Tylko rząd i sejm

Wszystkie
decyzje
są
w ręku rządu i ewentualnie sejmu. Tym bardziej, że problem
nie dotyczy tylko Łęcznej ale
wszystkich miejscowości wokół
dużych miast w Polsce, z których
lub do których dojeżdżają ludzie
do pracy. I wcale nie chodzi by
rząd wyłożył pieniądze. Unia
Europejska wydała zgodę, by
z kwoty 7,4 mld euro dla Polski,
przewidzianej dla naszego kraju
w ramach polityki spójności na
lata 2014-2020, środki których
jeszcze nie wydano, przeznaczyć
na szeroko rozumianą walkę ze
skutkami koronawirusa.
Teraz od woli rządzących
w Polsce zależy, czy samorządy
wojewódzkie mogłyby z tych
środków dofinansowywać aktualnie nierentowne połączenia
komunikacyjne zapewniające
ludziom dojazd do pracy!
Tym bardziej, że problem
może się tylko powiększyć. Jeśli
autobusami dalej będzie mogła
podróżować połowa pasażerów
(zarządzenie ministra zdrowia)
a do szkół wrócą uczniowie,
to może być już tylko tragedia.
Brak przejazdów albo co najmniej dwa razy droższe bilety.
Ryszard Nowosadzki

W niedzielę po godz. 16 dyżurny świdnickiej policji został powiadomiony o mężczyźnie, który podpalił trawę na nieużytkach przy lesie
w Siostrzytowie. Do pożaru traw skierowana została straż pożarna, która
praktycznie w ostatniej chwili opanowała ogień, który strawił już około
30 arów łąki i zaczynał obejmować pożarem skraj pobliskiego lasu. Policjanci zaczęli przeszukiwanie terenu w celu odnalezienia podpalacza. Po
krótkim pościgu zatrzymali 43-latka kiedy próbował uciekać pieszo w
kierunku zarośli w rejonie koryta rzeki Wieprz. Policjanci znaleźli przy
nim zapalarkę gazową, pomimo to na początku wypierał się jakiegokolwiek związku ze spowodowaniem pożaru. Badanie trzeźwości wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu Po wytrzeźwieniu, mieszkańcowi
gminy Trawniki przedstawiono zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu wielu ludzi lub mieniu w wielkich rozmiarach, za
który to czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Dostarczył koledze narkotyki

Wieczorem jeden z funkcjonariuszy świdnickiej policji w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na zaparkowanego w centrum
miasta Volkswagena i siedzących w nim dwóch mężczyzn. Mając
podejrzenie, że mogą posiadać środki odurzające, skontaktował się
z dyżurnym policji, który niezwłocznie przysłał na miejsce umundurowany patrol. Policjanci znaleźli w aucie ponad 4 gramy suszu
roślinnego, który po wstępnym zbadaniu okazał się marihuaną. Jej
właścicielem okazał się pasażer auta – 34-latek ze Świdnika, który
poinformował policjantów, że otrzymał ją od 30-letniego kolegi,
z którym przebywał w aucie.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Lublinianin odpowie za udzielanie innej osobie
środków odurzających, a jego kolega ze Świdnika za ich posiadanie.
opr. R. Nowosadzki
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Pomoc płynie z Bogdanki
Władze kopalni Bogdanka
zdecydowały
o uruchomieniu wartej pół
miliona złotych pomocy na
walkę z koronawirusem
- poinformowała w środę
1 kwietnia spółka. Chodzi
o darowizny rzeczowe,
a pomoc trafi m.in. do
szpitali i sanepidu w woj.
lubelskim.
- W obliczu trudnej
sytuacji, w jakiej znaleźli
się wszyscy Polacy, podjęliśmy decyzję o udzieleniu
materialnego
wsparcia
naszej lokalnej społeczności. Włączamy się lokalnie

2019 udany dla Bogdanki

- Ściśle współpracujeDecyzja władz BogGrupa Enea, której częścią jest nasza kopalnia - my z wojewodą lubelskim, danki o przeznaczeniu piemówił Artur Wasil, prezes
LW Bogdanka, cytowany
w komunikacie prasowym
spółki.
Firma przekaże darowizny rzeczowe instytucjom z terenu województwa lubelskiego, na cele
związane z zapewnieniem
odpowiedniego funkcjonowania służb pomocowych, zarówno tych zajmujących się opieką nad
pacjentami zarażonymi
koronawirusem, jak i tych
specjalizujących się w

który ma najaktualniejszą
wiedzę o potrzebach, jakie
pojawiły się w ostatnim
czasie w ośrodkach przyjmujących pacjentów zakaźnych oraz w oddziałach
Sanepidu. Dzięki współpracy z władzami regionu
oraz zaangażowaniu naszej
fundacji
korporacyjnej,
Solidarni Górnicy, pomoc
trafi szybko we właściwe
do ogólnopolskiej akcji profilaktyce zdrowia pu- miejsca - informował prepomocowej, jaką realizuje blicznego.
zes Wasil.

niędzy na walkę z koronawirusem uzupełnia działania Grupy Enea (w skład
której wchodzi Bogdanka),
która już wcześniej zadeklarowała przekazanie 2,1
mln złotych na wsparcie
szpitali, walczących z koronawirusem. Działania Bogdanki i Enei w tym zakresie są koordynowane przez
Ministerstwo
Aktywów
Państwowych.
(nor)

Lubelski Węgiel Bogdanka zwiększa pomoc
dla szpitali i instytucji
zwalczających pandemię
koronawirusa do łącznej
kwoty 740 tyś. zł.
W ramach współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz
Urzędem
Wojewódzkim
w Lublinie firma przekaże
kolejną darowiznę o wartości 200 tys. złotych na niezbędny sprzęt, umożliwiający utworzenie na terenie
województwa dodatkowego
laboratorium wirusologicznego do przeprowadzania
testów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Nowe laboratorium pozwoli na zwiększenie liczby
wykonywanych
lokalnie
badań do 400 na dobę.
Spółka na walkę z koronawirusem
przekazała
dotychczas 500 tys. złotych,
które skierowane zostały do
lubelskich szpitali i służb sanitarnych. Dodatkowa kwota 200 tys. złotych zostanie
przekazana Samodzielnemu
Publicznemu
Szpitalowi
Wojewódzkiemu im. Jana
Bożego w Lublinie – wskazanemu przez władze województwa lubelskiego jako
podmiot, którego zadaniem
będzie dokonanie zakupu
urządzeń niezbędnych do

demii – powiedział Artur
Wasil, prezes zarządu LW
Bogdanka S.A.
Jak już informowaliśmy
zatrudniająca łącznie (w
Grupie Kapitałowej) ok. 5,6
tys. osób Bogdanka wprowadziła liczne zmiany organizacyjne i regulaminowe
mające na celu zabezpieczenie pracowników i ich rodzin
przed zakażeniem koronawirusem, przy jednoczesnym
zapewnieniu ciągłości działania ważnego dla całej gospodarki zakładu. Zmieniono system pracy pod ziemią,
wprowadzono restrykcyjne
nakazy dotyczące sprzętu
ochronnego (maski, rękawice), zbudowano kilkadziesiąt
dodatkowych, podziemnych
punktów mycia rąk oraz
wprowadzono dodatkową
dezynfekcję wielu urządzeń
i sprzętów. Wprowadzona
została także obowiązkowa
kontrola temperatury ciała
osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu,
a także w autobusach dowożących do pracy.
Kopalnia nie przyjmuje interesantów z zewnątrz,
a część jej pracowników
administracyjnych pracuje
zdalnie. W zakładzie działa
specjalny sztab i zespoły robocze, zarządzające sytuacją
na bieżąco.

Kolejne środki na walkę z koronawirusem
utworzenia dodatkowego
laboratorium wirusologicznego. Następnie urządzenia
trafią do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.
Bogdanka wesprze też
dwa szpitale, z którymi
współpracuje od lat: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie i Samodzielny Publiczny Zakład

przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu robiąc wszystko, by zabezpieczyć zdrowie pracowników i ciągłość
działania kopalni. Pomimo
trudności i zwiększonych
kosztów działania wiemy,
jak istotną wartością jest
nasze zaangażowanie i solidarność ze społecznością
w której funkcjonujemy.
Dlatego naszym obowiąz-

Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, przeznaczając im darowizny na zakup maseczek
oraz innych środków zabezpieczających dla pełniącej
dyżury kadry medycznej.
- Ten trudny czas,
z którym się dziś wszyscy
mierzymy wymaga solidarności i zaangażowania.
W naszej firmie odczuwamy to w sposób szczególny,

kiem jest pomóc tym, którzy
są na pierwszej linii frontu
walki z pandemią. Blisko
współpracujemy z Ministerstwem Aktywów Państwowych i wojewodą lubelskim,
aby nasze wsparcie trafiało
tam, gdzie jest to najbardziej
potrzebne. Mamy nadzieję,
że przekazane środki przyczynią się do zatrzymania
rozprzestrzeniania się pan-

LW Bogdanka S.A.
opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe
za rok 2019. Potwierdziły
one wstępne wyniki udostępnione przez spółkę.
2019 był rzeczywiście
bardzo udany dla kopalni. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym
okresie 2 157,9 mln zł
(wzrost o 22,8%), EBITDA 767,6 mln zł (+63,6%),
zysk operacyjny 375,2
mln zł (+504,9%), a zysk
netto 308,7 mln zł (aż
+473,9%).
W samym IV kwartale 2019 r. przychody ze
sprzedaży wzrosły rok do
roku o 26,3%, do 531,7 mln
zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł do 55,5 mln zł,
a zysk netto wyniósł 44,8
mln zł.
W 2019 r. spółka zrealizowała plan produkcyjny
na poziomie 9,45 mln ton,
co oznacza wzrost o 4,9%.
Co najważniejsze ponad
założenia wzrosła sprzedaż
węgla, którego dostarczono
do odbiorców 9,36 mln ton
(wzrost 4,7%). Jednocześnie kopalnia się rozwijała.
Łącznie wykonano 29,1 km
robót chodnikowych, wobec 37 km rok wcześniej.
Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową
osiągając na koniec 2019
r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego
na poziomie 20,8% oraz
udział w rynku sprzedaży
węgla energetycznego do

energetyki zawodowej na
poziomie 26,8%. Aż 83%
sprzedaży wygenerowanej
w ciągu roku zrealizowane
zostało w ramach Grupy
Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz
Enea Elektrownia Połaniec
S.A.
W 2019 r. GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki
inwestycyjne na poziomie
410,4 mln zł. Największą
część tej kwoty, 295,4 mln
zł, przeznaczono na nowe
wyrobiska i modernizację
istniejących.
- Mamy za sobą bardzo
dobry rok – zrealizowaliśmy rekordowe w historii
Bogdanki wydobycie, co
w połączeniu ze wzrostem
naszych cen kontraktowych
w ubiegłym roku oraz poprawą uzysku przełożyło
się na bardzo dobre wyniki
finansowe. Pod koniec minionego roku otrzymaliśmy
od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla
kamiennego ze złoża „K-6,
K-7” o zasobach operatywnych na poziomie ok.
66 mln ton. Zwiększyło to
naszą bazę zasobową oraz
daje nam możliwość lepszego, długoterminowego
planowania produkcji. Zakładamy rozpoczęcie wydobycia z tego złoża w oparciu
o istniejącą infrastrukturę
w Polu Stefanów w perspektywie kilku lat – powiedział Artur Wasil, prezes
LW Bogdanka S.A.
(nor)

Bezpieczeństwo na Bogdance
Dezynfekcja rąk, ruch
jednokierunkowy, zakaz
używania tabaki. To tylko
niektóre z obostrzeń, które wprowadziła górnicza
Spółka Bogdanka.
LW Bogdanka podejmuje szereg działań, które wpływają na bezpieczeństwo pracy i ciągłość
działania kopalni. Spółka
na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną i
wprowadza szereg procedur, ograniczeń oraz środków ostrożności by chronić
pracowników przed zakażeniem koronawirusem.
Do ostatnich obostrzeń
należy obowiązkowa jednokierunkowa organizacja
ruchu załogi w budynkach
cechowni i kompleksów łaziennych we wszystkich polach wydobywczych – Bogdanka, Nadrybie, Stefanów.
Takie działanie wpływa na
ograniczenia dotyczące bezpośredniego kontaktu pracowników. Kolejnym kro-

kiem zapobiegającym rozprzestrzenianie się wirusa
w kopalni jest uruchomienie
nowych punktów wydawania masek chirurgicznych.
Są one dostępne przed wejściem do lampowni, aby
pracownicy byli wcześniej
przygotowani do zjazdu pod
ziemię. Pracownicy oprócz
masek chirurgicznych dostaną także maski bawełniane służące do zasłaniania ust
i nosa w drodze do i z pracy,
a także na terenie całego zakładu.
Bogdanka panuje nad
sytuacją, reaguje na bieżąco i podejmuje racjonalnie
decyzje.
Najważniejszą
kwestią jest jednak odpowiedzialność wszystkich
pracowników. Dzięki mobilizacji, poczuciu odpowiedzialności oraz właściwemu zarządzaniu sytuacją, Bogdanka może w
skuteczny sposób czuwać
nad bezpieczeństwem pracowników.

4
Laptopy dla potrzebujących

Pomoc żywnościowa
dla mieszkańców gminy
2 kwietnia 2020 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cycowie przyjął do magazynu 24.588,09 kg artykułów spożywczych o wartości
117.479,35 zł.
Żywność przeznaczona jest dla 933 najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy, którzy zostali
zakwalifikowani do pomocy
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram
2019.
W związku z pandemią koronawirusa SARS-

CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wynikającymi z tym zagrożeniami
żywność jest dostarczana
bezpośrednio do miejsca
zamieszkania beneficjentów programu.
Przy dystrybucji artykułów spożywczych pracują:
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie,
strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cycowie oraz
pracownicy Urzędu Gminy
w Cycowie - z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności.

ogłoszenia drobne

56m2 w Cycowie ul. Rolnicza 5/6 Cena do negocjacji.
Tel: 82-567 77 23; kom. 500
099 227; 796 409 851
Sprzedam działki budowlane o pow.2000m2 cena 60/
m2 w miejscowości Zofiówka przy trasie Łęczna-Lublin.
Kontakt tel. 512 331 130.
Sprzedam dom drewniany
w Rogóźnie (gm. Ludwin),
działka 10 ar, ogrodzona,
woda, prąd. T: 602 406 545.

Sprzedam działkę budowlaną 43ar w Albertowie.
Cena do uzgodnienia. T:
881 056 080
Sprzedam tylne nowe światła do Audi 80 B4 sedan. T:
507 108 103
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe. Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, magazynek I piętro,

w październiku czy grudniu 2019 roku posty
odwiedzano odpowiednio 264 i 283 tys. razy miesięcznie

Bezpłatne maseczki
w gminie Cyców
W trosce o zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców, gmina Cyców zakupiła
maseczki ochronne. Maseczki są wielorazowego użytku,
można je prać i prasować.
Środki ochrony dostarczone zostały bezpośrednio
do domów mieszkańców za
pośrednictwem pracowni-

ków UG Cyców oraz OSP,
zachowując przy tym środki
bezpieczeństwa.
Aby określić liczbę osób,
do których powinny trafić
maseczki ochronne, przyjęto
dane zawarte w deklaracjach
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Cyców otrzymała 60 000 zł na zakup
sprzętu
komputerowego
dla szkół podstawowych.
Pieniądze to grant
w ramach konkursu „Zdalna
Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Programu
Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020”,
W odpowiedzi na prowadzone zdalnie lekcje
w całym kraju 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa
Cyfryzacji „Zdalna szkoła“.
Projekt ten umożliwia samorządom zakup komputerów
i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie
na ten cel przeznaczono 186
milionów złotych.
W ramach projektu
gmina Cyców zakupiła 16
laptopów wraz z oprogramowaniem Office, oraz 50 internetów mobilnych z routerami WiFi za łączną kwotę
62 933,08 zł.
Gmina przekaże laptopy
i internety mobilne prowadzonym przez siebie placówkom, następnie sprzęt

Mały Filipek walczy o życie W kwietniu
Filip to 2-letni mieszkaniec Jawidza. Życie go jednak
nie rozpieszcza. W główce tak
młodego człowieka pojawił się
wielki guz o wielkości pięści
dorosłego człowieka.
- W Polsce usłyszeliśmy, że to
koniec, a czasu z synkiem pozostało nam bardzo mało. Powiedziano
nam, że Filipek umrze… Od tych
słów zaczęło się nasze rozpaczliwe szukanie ratunku. Znaleźliśmy
go w USA. Niestety leczenie tam
kosztuje fortunę. Prosimy z całego serca pomóżcie ratować nasze
dziecko – mówią zrozpaczeni rodzice. Od 3 miesięcy codziennie
przekonujemy się, czym jest rozpacz i strach. Pod koniec stycznia po raz pierwszy jechaliśmy
przerażeni do szpitala. Tamtego
dnia Filipek źle się czuł. W którymś momencie zauważyliśmy, że
leży bezwładnie na poduszce. Po
chwili byliśmy już drodze do lekarza - wspominają.
- Zawsze kiedy przekraczaliśmy próg ośrodka, Filip głośno
płakał. Teraz nawet nie reagował – nie był w stanie… - mówią
rodzice. Od razu otrzymaliśmy
skierowanie do szpitala gdzie
zrobiono tomograf. Po otrzymaniu wyników od razu wezwano
męża do gabinetu. Kiedy wyszedł
stamtąd, zapytał pielęgniarki, czy
mogłaby dać mu coś na uspokojenie. Lekarz powiedział wszystko
wprost. Diagnoza to złośliwy guz
mózgu – życie Filipa wisi na włosku. Ciężko się podnieść po takim
ciosie. Zwłaszcza kiedy za chwilę
nadchodzi kolejny. Rezonans pokazał, że guz w główce zdążył już
urosnąć do ponad 8 centymetrów.
Nie potrafiliśmy tego zrozumieć –
nasz synek nie miał jeszcze nawet
dwóch latek.

Filip przeszedł operację
w Polsce. W jej trakcie usunięto sporą część guza. - Operacja
była horrorem – pięciogodzinnym horrorem, o którym codziennie przypomina nam długa
blizna na główce synka. Po operacji Filip leżał bezwładnie pod
całą masą kabli i rurek prowadzących do maszyn, który utrzymywały go przy życiu – opowiadają rodzice. - Rączki i nóżki
przywiązane były do łóżeczka…
W czasie operacji udało się usunąć tylko część guza – tylko trzy
z ośmiu centymetrów. Nowotwór
wciąż jest w główce Filipa. W
każdej chwili może odrosnąć,
dać przerzuty…
Filip ma wyściółczaka
anaplastycznego,
najbardziej
agresywny nowotwór mózgu.
Niestety Polskie szpitale nie
potrafią go usunąć, a lekarze rodzicom radzili już żegnać się z
synem. Szansą na życie chłopca
okazał się Nationwide Childrens
Hospital w USA. Niestety leczenie Filipka będzie kosztowało
ponad 5,5 mln złotych! To niewyobrażalne pieniądze...
Na ratowanie zdrowia filipa trwa
internetowa zbiórka. Jej adres to
www.siepomaga.pl/filip
BB

kilkaset pożarów
Pożary suchych traw, ale
też łąk i lasów stały się prawdziwą plagą. Strażacy mają ręce
pełne roboty. Nie ma gminy
w powiecie, której problem by
nie dotyczył. Sytuację pogarsza
panująca susza.
Jeden z ostatnich dużych pożarów miał miejsce 13 kwietnia.
Spalony las, trzciny wzdłuż plaży,
mola a także dwa domki letniskowe - to skutek działania podpalacza, który grasował nad jeziorem
Piaseczno. W 4,5 godzinnej akcji
brało udział kilkanaście zastępów
straży pożarnej z terenu całego
powiatu łęczyńskiego. Spłonęło
ok. 3 ha lasu. Nie było to jedyne
zdarzenie w tej okolicy. Jak wyjaśniają strażacy, susza i silny wiatr
pogarszają tylko sytuację. - Modlimy się o deszcz - dodają.
Wiele osób wypala trawy
bo chcą użyźnić glebę. Jest to
całkowicie błędne myślenie.
Wypalanie traw prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia
się, zahamowany zostaje bardzo
pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
BB

przekazany zostanie na podstawie umowy użyczenia
między szkołą, a rodzicami.
Po zakończeniu zdalnej nauki komputery trafią na wyposażenie szkół.
Ponadto w ramach umowy użyczenia gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 19 tabletów wraz z internetem, które
już przekazano szkołom do
prowadzenia zdalnej nauki.
Również wraz z chwilą
rozpoczęcia zdalnej nauki
gmina postanowiła za pośrednictwem
dyrektorów
szkół użyczyć potrzebującym uczniom laptopy
będące na wyposażeniu
szkół, które zostały zakupione w latach 2018-2019
z wcześniejszych projektów unijnych: „Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych
w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy
Cyców” i „Nasze Szkoły Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych
w Gminie Cyców współfinansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020”.

