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Świętujemy 1 URODZINY 
FRANCO/Ristorante
Sprawdź na str. 4

Po tym jak Macierewicz tak kupował sprzęt dla naszej armii 
by finalnie kupić jak najmniej (vide śmigłowce), a jego najwięk-
szym „sukcesem” było pozbycie się z wojska dowódców do-
świadczonych na misjach zagranicznych i w strukturach NATO, 
to aktualnie na WP spływa wręcz rzeka nowego, nowoczesnego 
sprzętu. No może nie spływa dosłownie, a raczej zasypywane jest 
obietnicami dostarczenia tego sprzętu i to nie tylko z Europy, ale 
z USA, a nawet dalekiej Korei Południowej.

Zakupowy boom zaczął się już w 2018 roku, kiedy to podpisano 
kontrakt wartości 4,75 mld dolarów przewidujący dostawy dwóch 
baterii (16 wyrzutni) Patriot z radarem o polu widzenia 120 stopni.

Całość przeczytasz na www.e-pojezierze.pl

Po węgiel z LW Bogdan-
ka czeka się w kolejce tydzień 
albo dłużej, a licząc na kilome-
try to najróżniejsze pojazdy, 
na które ma być załadowany 
drogocenny węgiel, rozciągają 
się w szeregu na co najmniej 2 
km. Drogocenny, ale tu prawie 
2,5 raza tańszy niż na składzie i 
do tego cały czas jest. Tak oto 
po ponad 30 latach od koń-
ca komuny w Polsce wróciły 
niedobory i kolejki za dobrem 
pierwszej potrzeby. Ba pojawi-
li się znani z PRL stacze, słupy 
oferujący dobre miejsce w ko-
lejce za 2 tys. zł.

Uczynienie Milejowa mia-
stem, nadanie mu takich praw 
przez rząd, było jedną z obietnic 
wyborczych wójta Tomasza Su-
rysia. Nie udało się. W rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów pojawił 
się wykaz 15 miejscowości, które 
od 1 stycznia 2023 staną się mia-
stami. Mimo usilnych prób, pozy-
tywnej decyzji wojewody lubel-
skiego, Milejowa na tej liście nie 
ma. Premier i rada ministrów nie 
dały się przekonać do nadania 
osadzie miejskiego statusu.

Bój o „miejskość” Milejowa 
tak na dobre zaczął się pod koniec 
2021 roku. 29 listopada radni 
gminy zagłosowali za podjęciem 
uchwały w sprawie rozpoczęcia 
procedury nadania miejscowości 
Milejów statusu miasta. Później, 
już w roku bieżącym, przepro-
wadzono konsultacje społeczne 
w formie ankiet wypełnianych 
przez mieszkańców całej gminy 
Milejów posiadających prawa 
wyborcze. Głosy oddało 1086 
mieszkańców – 16 proc. upraw-
nionych, z których 648 było „za 
Milejowem miastem”. 

Ta niewielka przewaga kan-
dydatów na „mieszczuchów”, 
przy bardzo skromnej frekwen-

122 osoby związane ze Zjed-
noczoną Prawicą (PiS, Solidarna 
Polska, itp.) zarobiło w państwo-
wych spółkach bagatela 267 mln 
zł. 66 z nich zostało milionerami. 
Wśród tych nowobogackich są lu-
dzie z województwa lubelskiego.

Zestawienie tych nowo-
bogackich przygotowali dzien-
nikarze WP.pl. Sprawdzili, ile w 
państwowych firmach zarobili 
nominaci Zjednoczonej Prawi-
cy. Przede wszystkim to oso-
by związane z PiS, które zanim 
zaczęły pracę w biznesie były 
czynnymi politykami na różnych 
szczeblach. Tylko we władzach 
19 koncernów jest 122 ludzi po-
wiązanych z tzw „dobrą zmianą”. 
122 osoby zarobiły w giełdowych 
spółkach łącznie prawie 267 mln 
zł. Jedna osoba zainkasowała 
więcej niż 10 mln zł – Michał 
Krupiński, do 2019 r. prezes Pe-
kao zarobił 13,3 mln zł. Pikanterii 
dodaje fakt, że wynika z mate-
riałów Państwowej Komisji Wy-
borczej, wiele z tych osób hojnie 
zasilało konto PiS. Tyle zostało z 
szumnych zapowiedzi Jarosława 

W kolejce po węgiel z Bogdanki
Kolejki pod Bogdanką po-

kazują już w ogólnopolskich te-
lewizjach, ale nie ma się czemu 
dziwić – lubelska kopalnia jest 
jedyna w regionie i to stąd każdy 
chce wystać węgiel, by w zimie 
mieć czym ogrzać swój dom.

Warunki są fatalne, ale kto 
myślał, że w kraju gdzie powoli, 
ale ciągle rósł dobrobyt, cofniemy 
się nagle do czasów słusznie mi-
nionych i gospodarki niedoborów 
oraz olbrzymiej drożyzny. Głów-
nym winowajcą jest oczywiście 
haniebna agresja Rosji na Ukrainę 
i jej konsekwencje, ale działania 
naszego rządu – spóźnione, ce-

chujące się brakiem przewidywa-
nia i zapobiegania spodziewanym 
kryzysom, sytuacji nie złagodziły. 
Stojących w olbrzymiej kolejce 
wielka polityka, póki co nie zaj-
muje. Oni martwią się gdzie za-
łatwić potrzeby fizjologiczne, jak 
się umyć i przeczekać falę upałów 
jaka akurat nawiedziła Polskę. 

Zarząd kopalni stara się 
usprawniać handel węglem na ile 
może, ulżyć stojącym po czarne 
złoto ludziom. Po pierwsze posta-
nowiono, że LW Bogdanka będzie 
sprzedawać węgiel już nie tylko w 
tygodniu, ale także w weekendy. 

dok. na str. 3

Kaczyńskiego, że do polityki nie 
idzie się dla pieniędzy. 

– Nie sposób oczywiście wy-
liczyć wszystkich ludzi “dobrej 
zmiany”, którzy po wygranej PiS w 
wyborach 2015 r. trafili do władz 
około 430 spółek z bezpośrednim 
udziałem państwa oraz tysięcy ich 
spółek-córek i spółek-wnuczek – 
zastrzegli autorzy raportu. 

Na liście nowobogackich są 
też lubelskie nazwiska. Małgo-
rzata Sadurska, członek zarządu 
PZU z kwotą 6,9 mln zł jest na-
wet na 8. miejscu pod względem 
korzyści. M. Sadurska to pocho-
dząca z Końskowoli koło Puław 
była poseł PiS. Drogę do milio-
nów zaczynała skromnie od po-
sady w lubelskim urzędzie pra-
cy. Potem dostała się do sejmu, 
w którym spędziła 10 lat. Przez 
2 lata była szefową kancelarii 
Andrzeja Dudy, a w 2017 roku 
weszła do zarządu PZU.

Dużo niżej na liście jest 
Dariusz Dumkiewicz, który jako 
wiceprezes Bogdanki zarobił w 
spółkach do końca 2021 roku 
2,572 mln zł.       dok. na str. 3

cji, wynika z niewielkich korzyści 
płynących dla mieszkańców gmi-
ny z faktu, że Milejów otrzyma 
prawa miejskie. Ba, wielu oba-
wiało się, że będą grupy, które 
wręcz stracą.    

Przeciwnicy tego pomy-
słu niepokoili się o potencjal-
ny wzrost podatków. Z kolei 
nauczyciele lękali się, że stracą 
dodatek wiejski. Obie obawy 
prostował na sesji wójt Suryś, 
nazywając je nieuzasadniony-
mi. Radni uchwalają stawki po-
datkowe dla całej gminy i status 
miasta tu nic nie zmieni – mówił. 
Stwierdził też, że przepisy o do-
datku wiejskim tak są skonstru-
owane, że status tak małego 
miasteczka nie spowoduje ob-
niżenia wynagrodzeń.

Po co więc Milejowowi sta-
tus miasta? Jak wynika z różnych 
wypowiedzi wójta generalnie 
chodzi o prestiż. Miejscowość 
dynamicznie rozwija się i realizu-
je wiele inwestycji. Już wkrótce 
będzie tu pierwsze pełnowy-
miarowe kryte boisko w wo-

jewództwie. W liczącej ponad 
2500 mieszkańców wsi wiele 
się zmieniło przez ostatnie lata. 
Powstało targowisko i żłobek, 
osada została skanalizowana, 
ponownie uruchomiono komi-
sariat policji, trwa rewitalizacja 
miejscowości i jej gazyfikacją. W 
ramach programu Społecznych 
Inicjatyw Mieszkaniowych po-
wstaje blok mieszkalny.

– Milejów nigdy nie był mia-
stem, ale patrząc na doświadcze-
nia Kamionki, Goraja czy Siedlisz-
cza widzimy korzyści – agitował 
w jednej z gazet wójt. Stwierdził 
też, że dzięki nadaniu statusu 
miasta może wzrosnąć wartość 
nieruchomości w Milejowie.

W marcu 2022 roku Rada 
Gminy dała zielone światło, by 
Milejów ubiegał się o status mia-
sta. Złożono stosowny wniosek 
do wojewody lubelskiego, który 
go akceptował. Niestety innego 
zdania była Rada Ministrów. Jed-
nak samorządowcy nie składają 
broni i deklarują, że nadal będą 
się starać by Milejów był drugim 
po Łęcznej miastem w naszym 
powiecie.

R. Nowosadzki

Kończy się wycinka drzew, 
a kierowcy poruszają się objaz-
dem przekraczając kanał Wie-
prz-Krzna. To wszystko na dro-
dze wojewódzkiej 820, potocz-
nie zwaną drogą nad jeziora.

Remont obejmie 9,4 km 
drogi wojewódzkiej od Łęcznej 
do Dąbrowy, a jej koszt to 82 mi-
liony złotych. Obecnie stan tech-
niczny w wielu miejscach jest zły 
z powodu występowania licznych 
spękań, wyboi, łat, kolein oraz 
ubytków kruszywa i lepiszcza.

Nowa droga to poza nowym 
asfaltem także 4 ronda, chodniki 
i bardzo wyczekiwana dwukie-

Milejów nie kapituluje

Prace na drodze w kierunku jezior
runkowa ścieżka rowerowa.

W przeszłości projekt obej-
mował remont całej drogi woje-
wódzkiej, aż do Sosnowicy. Jed-
nak po wyborach i zwycięstwie 
PIS pieniądze z remontu zostały 
przesunięte na drogę w kierunku 
Kraśnika. To wywołało falę oburze-
nia i złości. Dwukrotnie droga była 
blokowana przez zdesperowanych 
mieszkańców, aż władza ugięła się 
pod naciskami. Teraz remont po-
wrócił ale został zaplanowany w 
znacznie „krótszym” zakresie.

Wyremontowany odcinek 
drogi ma zostać oddany do użyt-
ku w lutym 2024 r.               GK

W nowym sezonie „Tańca 
z gwiazdami’ partnerką aktora 
Michała Mikołajczaka będzie 
Julia Suryś - tancerka, modelka, 
a prywatnie córka wójta Mile-
jowa Tomasza Surysia.

Kim jest Julia Suryś? To wie-
lokrotna medalistka mistrzostw 
Polski i finalistka międzynaro-
dowych turniejów tanecznych. 
„Posiada dwie najwyższe klasy 
„S” w obu stylach. Na co dzień 
intensywnie pracuje i spełnia się 
w branży modelingowej. Intere-
suje się muzyką i piłką nożną, a 
w wolnych chwilach podróżuje, 
gra na fortepianie i spędza czas z 
najbliższymi” - informują organi-
zatorzy „Tańca z gwiazdami”.

Jak będą się prezentować 
aktor młodego pokolenia Mi-
chał Mikołajczak znany z seriali 
„Pierwsza miłość” i „Na wspól-
nej” oraz debiutująca w TzG” 

„Nasza” Julia w Tańcu z Gwiazdami
tancerka Julia Suryś?

Michał Mikołajczak uwiel-
bia nowe wyzwania, dlatego 
zdecydował się na udział w pro-
gramie Polsatu.

Nowy sezon programu wy-
startował 29 sierpnia w Polsacie 
o 20.05. Trzymamy kciuki!

W rywalizacji o Kryształo-
wą Kulę wezmą udział: Jamala 
i Jacek Jeschke, Maja Włosz-
czowska i Roman Osadchiy, Ilona 
Krawczyńska i Robert Rowiński, 
Agnieszka Litwin i Dominik Rud-
nicki-Sipajło, Natalia Janoszek i 
Rafał Maserak, Karolina Pisarek 
i Michał Bartkiewicz, Michał 
Mikołajczak i Julia Suryś, Łukasz 
Płoszajski i Wiktoria Omyła, 
Wiesław Nowobilski i Janja Le-
sar, Krzysztof Rutkowski i Sylwia 
Madeńska oraz Jacek Jelonek i 
Michael Danilczuk.            

BB

Emilka Dymel i ostra 
białaczka limfoblastyczna 
Czytaj na www.e-pojezierze.pl

Utuczyli się na państwowych posadach

Pchły ministra czyli Błaszczak 
na zakupach
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KRONIKA ZDARZEŃ

Pożar auta w Łęcznej
24 sierpnia doszło do pożaru 

samochodu osobowego w Łęcz-
nej na ul. Lubelskiej przy DW-
820. Do działań zadysponowano 
dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze 
z KP PSP w Łęcznej. Jak stwierdzili 
strażacy paliła się komora silnika 
w samochodzie osobowym mar-
ki Seat. Wstrzymano ruch drogo-
wy w obu kierunkach. Kierowca 
podróżował sam i znajdował się 
na zewnątrz pojazdu. Działania 
zastępów polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia oraz 

podaniu dwóch prądów wody w 
natarciu. Wrak auta ściągnięto na 
pobocze. Akcja ratownicza trwa-
ła 37 min, wzięło w niej udział 2 
zastępy straży pożarnej– 6 ratow-
ników oraz policja.
Dachowanie auta w 
Kol. Trębaczów 

13 sierpnia ok. godz. 6 rano 
doszło do wypadku drogowego w 
Łęcznej na os. Kolonia Trębaczów 
– DK 82. Na miejscu  stwierdzo-
no, że uszkodzony pojazd  stoi  
na kołach w przydrożnym  rowie 
- auto  po  dachowaniu. Kierują-
cej udzielono pierwszej pomocy 
i przekazano przybyłemu zespo-
łowi ratownictwa medycznego, 
który przetransportował poszko-
dowaną do szpitala na obserwa-
cję. Akcja ratownicza trwała 36 
min., wzięły w niej udział 2 za-
stępy straży pożarnej– 6 ratow-
ników, ZRM, policja.
Oszukany na 
prezentacji handlowej

66-latek z pow. łęczyńskiego 
po pokazie sprzętu rehabilitacyj-
nego podpisał umowę obciążają-
cą go na blisko 12 tysięcy złotych. 
Gdy senior zorientował się, że 
został oszukany i chciał zrezygno-
wać, organizatorzy wmówili mu, 
że nie ma możliwości odstąpienia 
od umowy i że za wszystko będzie 
musiał zapłacić.

11 sierpnia 66-latek uczest-

ogłoszenia drobne
Sprzedam dwa nowe tapczany 

85x200cm, cena 370 zł/szt.
T: 572 292 653

Wynajem koncentratorów tlenu 
do tlenoterapii - skuteczna rehabili-
tacja pocovidowa - T: 509 483 065

Sprzedam wszystkie części do 
Małego Fiata 126p poza silnikiem i 

karoserią. T: 572 292 653
Sprzedam rower miejski damski. 
markowy, rama alu, przerzutka i 
prądnica wbudowane w piastę, 
Koła 26 cali. Stan bardzo dobry. 

Cena 350 zł. T: 692 53 53 66 
Sprzedam dwie sprawne maszyny kra-

wieckie (zabytkowe). T: 572 292 653
Zabudowy meblowe, meble ku-

chenne na wymiar, szafy przesuwne, 
meble łazienkowe. Tel. 600 549 188
Poszukuję siedliska w okolicach 

Łęcznej. T: 513 686 864
Grający wodzirej / Dj - oprawa mu-
zyczna małych imprez rodzinnych, 
okolicznościowych. T. 602 811 876

Wynajem profesjonalnych kon-
centratorów tlenu. 

Do użytku domowego, domach 
opieki, hospicjach.

Urządzenia są energooszczędne, 
bardzo ciche i proste w obsłudze.

Łęczna, ul. Górnicza 5. T: 737 296 901

WGN Biuro Nieruchomości 
Skutecznie sprzedajemy 

nieruchomości - 
Mieszkania, domy, działki. 
Zadzwoń! tel. 513 686 864

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
z dostępem do Wieprza. 51 ar., w 

tym ok. 34 ar budowlane (MR). 
Przylega do szosy. Media: gaz, 

prąd, woda. Kol. Trębaczów.
Cena: 250 tys. zł. Tel. 513 686 864

Sprzedam działkę budowlaną w 
zacisznym miejscu nieopodal Łęcz-
nej - Ciechanki. Pow. 0,476 ha. w 

całości budowlane (MR). Dojazd 
utwardzony. Media: gaz, prąd, 

woda, kanalizacja, telefon. 
Cena: 280 tys. zł. Tel. 513 686 864

niczył w pokazie sprzętu rehabi-
litacyjnego organizowanego w 
Łęcznej. Mężczyzna wziął udział 
w loterii, w której rzekomo wy-
grał rabat w wysokości 290 zło-
tych, co miało stanowić cenę za-
kupu sprzętu rehabilitacyjnego. 
Aby dopełnić formalności od razu 
dostał do podpisania dokumen-
ty. Mężczyzna nie posiadał przy 
sobie okularów i nieświadomy 
podstępu podpisał wszystkie 
dokumenty. Po chwili dowiedział 
się, że za zakupiony sprzęt będzie 
musiał zapłacić blisko 12 tysięcy 
złotych. Gdy senior zorientował 
się, że został oszukany i chciał 
zrezygnować, handlarze wmówili 
mu, iż nie ma możliwości odstą-
pienia od umowy. Tu przypomi-
namy, iż każda osoba zawierająca 
umowę na pokazie, może odstą-
pić od zakupu w ciągu 14 dni. 

Mężczyzna zgłosił się po po-
moc do łęczyńskich policjantów.

Wypadek w Podgłębokim
07 sierpnia ok. godz. 12,50 

w miejscowości Podgłębokie 
gm. Cyców na DK 82, na skrzy-
żowaniu drogi krajowej z wo-
jewódzką doszło do zderzenia 
dwóch samochodów osobo-
wych. Ratownicy  z OSP Cyców 
udzielili pierwszej pomocy oso-
bie,  która uskarżała się na ból 
kręgosłupa. Na miejsce zdarze-
nia przybył ZRM, któremu prze-
kazano poszkodowaną (została 
odwieziona  do  szpitala).

Utonął w Wieprzu
45-letni mieszkaniec gminy 

Spiczyn utonął w rzece Wieprz. 

Nieprzytomnego mężczyznę za-
uważyła jego znajoma. Natych-
miast wyciągnęła go z wody i 
przystąpiła do reanimacji, którą 
przejęli najpierw strażacy z OSP 
Jawidz oraz OSP Spiczyn, a następ-
nie załoga karetki pogotowia. 

03  sierpnia br. o godz. 14,18 
na Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego PSP w 
Łęcznej trafiło zgłoszenie o to-
piącym się mężczyźnie w rzece 
Wieprz w miejscowości Jawidz 
gm. Spiczyn. Do działań zadyspo-
nowano 3 zastępy z JRG Łęczna 
w tym zastęp z łodzią, 2 zastępy 
OSP  Spiczyn w tym zastęp z ło-
dzią oraz OSP Jawidz. Działania 
strażaków polegały na udziela-
niu pierwszej pomocy, do czasu 
przybycia zespołu ratownictwa 
medycznego. W skutek prowa-
dzonej reanimacji poszkodowa-
nemu powróciły funkcje życiowe 
(bez powrotu świadomości) i zo-
stał on zabrany do szpitala. 

Jak ustalili policjanci 45-
letni mieszkaniec gminy Spiczyn 
ze swoją znajomą i jej dzieckiem 
przebywał nad  rzeką Wieprz. W 
pewnym momencie mężczyzna 
postanowił wykąpać się w rzece 
do której skakał z mostu. Kobieta 
z dzieckiem oddaliła się od zna-
jomego. Następnie po około 10 
minutach zauważyła unoszącego 
się w wodzie 45- latka. Natych-
miast wyciągnęła go z wody i 
przystąpiła do resuscytacji, którą 
przejęli strażacy a następnie za-
łoga karetki pogotowia. Po przy-
wróceniu czynności życiowych 
mężczyzna został przewieziony 
do łęczyńskiego szpitala. Niestety 
po kilku godzinach zmarł. 

Ciało zostało zabezpieczone 
celem wykonania sekcji zwłok. 
Policjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają szczegółowe 
okoliczności tego zdarzenia.
Wypadek na trasie 
Lublin – Łęczna 

W sobotę 27 sierpnia po po-
łudniu na drodze krajowej nr 82 
doszło do zderzenia dwóch pojaz-
dów osobowych. Dwa auta rozbi-
te, są osoby poszkodowane.

Do zdarzenia doszło w so-
botę po południu na drodze 
krajowej nr 82 w miejscowości 
Łuszczów Drugi w powiecie lu-
belskim, na trasie Lublin – Łęcz-
na. Służby ratunkowe otrzymały 
zgłoszenie o zderzeniu dwóch 
pojazdów osobowych. Na miej-
scu interweniowała straż pożar-
na, zespoły ratownictwa me-
dycznego oraz policja.

W wyniku najechania na 
siebie aut, ucierpiały dwie oso-
by. Przez długi czas pas ruchu w 
kierunku Łęcznej był zablokowa-

ny, a ruch na licznie uczęszczanej 
trasie odbywał się wahadłowo.

Wypadek na DK82
Do zderzenia czterech sa-

mochodów doszło w niedzielę, 
28.08, po godzinie 13 na drodze 
krajowej nr 82 na trasie Lublin-
Łęczna w miejscowości Zofiówka 
w powiecie łęczyńskim. Ze wstęp-
nych informacji wynika, że jedna 
osoba została poszkodowana.

Do zdarzenia doszło w miej-
scowości Zofiówka, tuż przed 
Łęczną. Zderzyły się cztery sa-
mochody osobowe – renault, 
opel, volvo i BMW. 

Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że osoba kierują-
ca BMW najechała na tył renault. 
Po czym kierowca BMW zjechał 
na przeciwległy pas ruchu. W sa-
mochody wjechał kolejny z samo-
chodów.  Jedna osoba trafiła do 
szpitala. Jest to 12-letnie dziecko, 
które jechało w volvo.

Kierowcy aut uczestniczą-
cych w wypadku byli trzeźwi. r

Dożynki Gminne  2022
28 sierpnia odbyły się w Łęcznej Dożynki Gminne. Zapraszamy 

do obejrzenia fotorelacji na stronie internetowej: www.e-pojezierze.pl
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W kolejce po węgiel z Bogdanki
dok. ze str. 1

W soboty punkt sprzedaży 
działa już jak w dzień powsze-
dni w godz. 6-21 (z półgodzinną 
przerwą). W niedzielę tylko na 
jedną zmianę – do godz. 14. Na 
terenie, gdzie kierowcy tirów, 
ciągników a nawet osobowych  
pick up spędzają całe dnie i 
noce, pojawiły się przenośne 
toalety, dodatkowe kosze na 
śmieci i darmowa woda. 

Jednak czekający w kolejce 
głośno narzekają. W mediach 
pojawiają się wypowiedzi jako-
by kopalnia obsługiwała 20-25 
samochodów dziennie. Służby 
kopalni dementują. Bogdan-
ka uruchomiła już dodatkowy 
punkt sprzedaży dla tych, którzy 
stoją po niewielkie ilości – od 3 
lub 6 ton (na jedną deklarację 
CEEB przysługują 3 tony węgla 
rocznie). A kopalnia ma też swo-
je wyliczenia liczby obsługiwa-
nych klientów. – 22 sierpnia ob-
służyliśmy na dwóch zmianach 
135 gospodarstw domowych. 
Przerwa logistyczna związana 
z przejściem zmiany trwa pół 
godziny, pomiędzy 13:30-14. 

Czynne są oba zsypy; jeden jest 
przeznaczony na węgiel typu 
groszek, drugi do węgla typu 
orzech – informowała media Do-
rota Choma, rzeczniczka spółki 
Lubelski Węgiel „Bogdanka”. 

Kopalnia postanowiła też 
ostatecznie zmienić zasady 
sprzedaży węgla. Są zapisy. Od 
29 sierpnia żeby kupić węgiel 
trzeba się zapisać na listę i przy-
jechać w ustalonym terminie. 
Zobaczymy jak będzie działać 
ten system.

Zgodnie z ustaleniami 
Agencji Reutera w Polsce ist-
nieje obecnie 3,8 miliona go-
spodarstw domowych, które 
do ogrzewania wykorzystują 
właśnie węgiel. Tona węgla w 
Bogdance kosztuje 1300 zł (gro-
szek) i 1600 (orzech). Na jedną 
deklarację CEEB w ciągu roku ka-
lendarzowego można kupić trzy 
tony. Ceny na składach węgla są 
o wiele wyższe. Cena tony węgla 
w Polsce wzrosła z 800-1000 
zł do około 3000 zł. Ale są też 
składy, w których węgiel kosz-
tuje 4000 zł. 

R. Nowosadzki

Utuczyli się na 
państwowych posadach

dok. ze str. 1
Najpierw pracował w lubel-

skim urzędzie miasta – w biurze 
promocji miasta, później był wi-
cedyrektorem wydziału funduszy 
europejskich oraz szefem kancelarii 
prezydenta miasta, Andrzeja Prusz-
kowskiego z PiS. Krótko był doradcą 
ministra pracy i polityki społecznej. 
Był też dyrektorem departamen-
tu strategii w lubelskim urzędzie 
marszałkowskim. Potem pracował 
jako dyrektor lubelskiego oddziału 
Polskiej Spółki Gazownictwa, na-
stępnie był wiceprezesem spółki 
Bogdanka. Został też członkiem 
rady nadzorczej Krajowej Spółki Cu-
krowej w 2020 r., a od 2021 r. jest 
w radzie nadzorczej PGNiG Serwis.

Ernest Bejda to z kolei po-
chodzący z Chełma bliski współ-
pracownik Mariusza Kamińskiego, 
szefa MSWiA. W 2011 r. kandydo-
wał do Sejmu z listy PiS, ale bez 
sukcesu. Po wygranych przez PiS 
wyborach w 2015 r. Bejda zaczął 
kierować CBA. W maju 2020 r. 
został powołany do zarządu PZU i 
do rady nadzorczej Alior Banku. Do 
końca 2021 r. zarobił w grupie PZU 
2,18 mln zł.                              RN
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