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A miało być tak pięknie Wielka inwestycja w Łęcznej
Rok temu informowaliśmy, że Fundacja Think
Tank Szlaku Jana III Sobieskiego otrzymała na renowację zabytkowego pałacu
w Kijanach ponad 17 milionów złotych z Unii Europejskiej.

Miało tam powstać centrum edukacji historycznej,
z hologramami, grami interaktywnymi, ciekawostkami
historycznymi, a dla odwiedzających także restauracja i
pokoje hotelowe. Teraz okazuje się, że zamiast wielkich
planów są długi.
W lutym ubiegłego roku
Think Tank wygrał przetarg

na kupno pałacu Sonnebergów i odkupił obiekt od Starostwa Powiatowego w Łęcznej za kwotę 3,33 mln zł. –
Będzie tam „skrzyżowanie”
Centrum Kopernik i Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Oficjalna nazwa brzmi Centrum Edukacyjno-Historyczne Jana
III Sobieskiego – ogłaszała
rok temu Fundacja. Niestety parę tygodni temu prace remontowe
w pałacu stanęły.
Powód?
D o t a c j a
z PARP na
realizację
projektu
„Szlakiem
Jana III Sobieskiego” jest
zawieszona. Tym samym
remont pałacu w Kijanach
został wstrzymany. Co więcej kilka firm wykonujących
prace renowacyjne zostało
z niezapłaconymi fakturami.
Co będzie dalej? Do sprawy wrócimy.
R. Nowosadzki

O zakwalifikowaniu do
realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap” już informowaliśmy. W styczniu burmistrz
Łęcznej podpisał umowę
o dofinansowaniu tego projektu z funduszy UE.
To będzie w Łęcznej największa inwestycja od lat.
Projekt ma wartość 15,98 mln
zł zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej wyniesie 10 mln zł
a z budżetu państwa ponad 1,3
mln zł.

chodu ulicą Rynek III, od południa ul. Plac Kanałowy, od
wschodu ul. Lubelską, a od
północy skarpą nad Świnką
zostanie poddana gruntownej
rewitalizacji.
W bieżącym roku przeprowadzone zostaną prace
związane z rozbudową sieci
wodociągowej i budową kanalizacji sanitarnej. W 2020
roku zaplanowano budowę
kładki nad ulicą Lubelską. Iluminowana kładka o długości
78 metrów posłuży pieszym

w szpitalu zmarł 21-letni Karol z Łęcznej. Mężczyzna został skatowany podczas bójki
w Lublinie.
Do bijatyki pomiędzy
dwiema grupami młodych ludzi
doszło na Starym Mieście w Lublinie.
Zarzut udziału w bójce
narażającej jej uczestników na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia
usłyszało siedmiu mężczyzn

go i łęczyńskiego. Wśród podejrzanych jest również obywatel Ukrainy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za
pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozić im może do ośmiu
lat pozbawienia wolności.
Zajście zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego
monitoringu, nagranie będzie
stanowiło materiał dowodowy
w sprawie.
BB

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gm. Cyców

Będziemy dbać o oświatę
Pojezierze: Przed panem nowa kadencja, według zmienionych przepisów
pięcioletnia. Jak pan widzi
rozwój gminy w tym okresie.
Jakie będą priorytety?
Wiesław Pikuła: Nie przewiduję żadnej rewolucji. Dalej
głównym celem naszych działań będzie polepszanie warunków życia mieszkańców gminy
i podnoszenie atrakcyjności
gminy dla osób, które chciałyby
u nas znaleźć miejsce stałego

pobytu, zbudować tu swój dom.
Efekty tego działania są już
widoczne, a przejawem zainteresowania jest wzrost zapotrzebowania na działki budowlane.
W samym grudniu 2018 r starostwo wydało dziewięć pozwoleń
na budowę. Podobnie jest w styczniu, do 23 tego miesiąca już wiemy, że kolejnych kilka osób będzie
się budować w naszej gminie. To
powoduje, że od prawie dziesięciu
lat mieszkańców w gminie przydok. na str. 3
bywa.

Diety radnych w górę
W ciągu czterech lat Stare
Miasto czekają poważne zmiany. Zaplanowane do realizacji
w latach 2019-2022 przedsięwzięcia są kontynuacją projektu realizowanego na Rynku
I i Rynku III. Teraz przyszedł
czas na Rynek II wraz z przyległymi ulicami. Przestrzeń
publiczna o powierzchni ponad 4 ha ograniczona od za-

i rowerzystom. W otoczeniu
kładki powstanie skwer.
Równolegle będzie prowadzona odbudowa kamienic przy Rynku II, w których
znajdzie się 12 lokali mieszkalnych i Centrum Działań
Społecznych.
Odtworzenie
kamienic ma się zakończyć w
2021 roku. Końcowym etapem
dok. na str. 2

Stadion Górnika Łęczna na U20

Przedstawiciele FIFA oraz Lokalnego Komitetu Organizacyjnego przy Polskim Związku Piłki Nożnej przeprowadzili inspekcję stadionu w Łęcznej pod kątem Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019.
Turniej zostanie rozegrany Mecz otwarcia odbędzie się 23
w maju i czerwcu bieżącego maja 2019 roku, z kolei finał zaroku w sześciu miastach na- planowano na 15 czerwca 2019
szego kraju. Impreza zawita do roku. Po raz pierwszy to wydaPod koniec grudnia, po w wieku od 19 do 21 lat. To Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Ty- rzenie odbędzie się w Polsce.
kilku dniach walki o życie, mieszkańcy powiatu lubelskie- chów, Bielska-Białej i Lublina.
dok. na str. 2

21-latek z Łęcznej pobity na śmierć

Nakład 16 tys. egz.

W trakcie grudniowej III
sesji Rady Miejskiej w Łęcznej
radni zdecydowali, że ich diety
od 2019 roku wzrosną.
Projekt podwyżek nie został
upubliczniony i nie było możliwości wcześniejszego zapoznania się z nim. Pojawił się jako
„wrzutka” tuż po rozpoczęciu
obrad, a sygnowali go praktycznie wszyscy radni ze wszystkich
komitetów wyborczych.
Diety, poza wynagrodzeniem
przewodniczącego rady, wzrosły o
200 złotych, co w przypadku zwykłych radnych jest wzrostem aż

o 33%, a w przypadku przewodniczących komisji stanowi wzrost
o ponad 28% w stosunku do obecnych diet.
Po zmianach, od bieżącego roku, radny weźmie 800zł,
przewodniczący komisji finansów 1000 zł dwóch wiceprzewodniczących po 1100,
a przewodniczący rady 1600 zł.
Przy okazji małą podwyżkę
diet otrzymali także sołtysi obecni na sesjach. Koszt podwyżek to
ćwierć miliona złotych w przeciągu 5 letniej kadencji.
BB
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KRONIKA ZDARZEŃ
Okradł swoją byłą partnerkę

Policjanci odzyskali skradziony samochód marki Audi. Pojazd
warty około 25 tys. zł został skradziony z garażu. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z posesji w gm. Niemce. Policjanci otrzymali
zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów i kradzieży zaparkowanego w garażu samochodu marki Audi. Funkcjonariusze skradziony
samochód odnaleźli porzucony na terenie tej samej miejscowości.
Wrócił już do właścicielki.
Lubelscy funkcjonariusze ustalili, że za sprawą kradzieży może
stać 25-latek z Ząbkowic Śląskich, były partner pokrzywdzonej. W nocy
został zatrzymany przez policjantów z V komisariatu na lubelskim Czechowie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 16 stycznia 25-latek
usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do którego się przyznał.

Podpalacz zatrzymany

Policjanci zatrzymali 48-latka, który trzykrotnie podpalił
kontenery znajdujące się w altanie śmietnikowej. Straty zostały
oszacowane na ponad 12 tys. zł. Do dwóch pożarów kontenerów
mieszczących się w jednej z altan śmietnikowych na lubelskim
Czechowie doszło w połowie stycznia. Okazało się także, że podobne takie zdarzenie miało miejsce pod koniec ubiegłego roku.
Operacyjne ustalenia i zebrane informacje wskazały, że sprawcą
może być 48-letni mężczyzna bez stałego miejsca zameldowania,
ale przebywający ostatnio pod jednym z pobliskich adresów.
Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. 48-latek
był już w przeszłości notowany za podpalenia. Za popełnione przestępstwo odsiadywał wcześniej wyrok w zakładzie karnym.

Poszukiwany listem gończym zatrzymany

Łęczyńscy policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca gm. Spiczyn. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym i czterema nakazami doprowadzenia. Ma na swoim koncie oszustwa. Łącznie ma do odbycia zasądzoną karę pozbawienia wolności w wymiarze blisko 3 lat. 24
stycznia po godz. 6.00 łęczyńscy kryminalni realizując własne ustalenia
pojechali na teren gm. Spiczyn. Poszukiwany został zatrzymany i doprowadzony do komendy, skąd trafił do Aresztu Śledczego w Lublinie.

Policyjny pościg za citroenem

Łęczyńscy policjanci po pościgu zatrzymali 20-letniego kierowcę citroena, który zignorował sygnały dawane przez policjantów do
zatrzymania. Do zdarzenia doszło 22 stycznia przed godz. 17.00. Po-

licjanci z łęczyńskiej komendy w miejscowości Białka gm. Milejów
zauważyli pojazd marki Citroen, który poruszał się bez wymaganego
oświetlenia. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli.
Pomimo dawanych sygnałów do zatrzymania, kierujący nie zatrzymał
się i zaczął uciekać. Wielokrotnie zajeżdżał drogę mundurowym oraz
stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wobec innych
kierujących i pieszych. Po trwającym kilka kilometrów pościgu został
zatrzymany. Za kierownicą citroena siedział 20 – letni mieszkaniec gm.
Siedliszcze. Był trzeźwy. W trakcie prowadzonych czynności mężczyzna oświadczył, że nie posiada uprawnień do kierowania.
Kierowca, który nie zatrzyma się do kontroli pomimo wydawanych
mu przez funkcjonariuszy poleceń do zatrzymania w postaci sygnałów
dźwiękowych i świetlnych, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

pozbawienia wolności. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, tym
samym grozi mu surowsza kara nawet do 15 lat więzienia.

Napadli na interweniujących policjantów

Trzech mieszkańców Łęcznej w wieku od 19 do 25-lat odpowie za
czynną napaść na policjantów i znieważenie ich. Do zdarzenia doszło w
nocy z środy na czwartek kilka minut po godz. 23. Policjanci otrzymali
zgłoszenie, że na jednej z ulic w Łęcznej bije się grupa osób. Po
przyjechaniu na miejsce od razu na interweniujących funkcjonariuszy
rzuciło się kilku agresywnych mężczyzn. Wyzywali policjantów,
nie reagowali na wydawane polecenia. Mundurowi obezwładnili i
zatrzymali mężczyzn. Okazali się nimi mieszkańcy Łęcznej w wieku
od 19 do 25-lat. Zostali przewiezieni do komendy. Po sprawdzeniu
stanu trzeźwości okazało się, że mieli od 2 do 2,5 promila alkoholu
Narkotyki w wynajmowanym mieszkaniu w Łęcznej w organizmie. Po wytrzeźwieniu przedstawiono im zarzuty. Sąd
Łęczyńscy kryminalni ustalili, że w jednym z wynajmowanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Grozi im
mieszkań na terenie Łęcznej znajdują się znaczne ilości środki odurzają- kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
cych. Policjanci pojechali pod ustalony adres. Tam podczas przeszukania w wynajmowanym pokoju przez 22-latka z gm. Niemce kryminalni
znaleźli ponad 36 gramów marihuany. Z kolei w pokoju użytkowanym
przez jego 32-letniego kompana z gm. Werbkowice funkcjonariusze zabezpieczyli 80 gramów marihuany oraz 0,15 grama amfetaminy. Wła- Już nie pograją na automatach
ściciele narkotyków zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy.
Kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego UrzęPolicjanci ustalili ponadto, że w miejscu zamieszkania 32 - latka du Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalne mini kasyno. W zaw gm. Werbkowice mogą znajdować się kolejne narkotyki. Informacje mkniętym lokalu można było grać na 3 nielegalnych automatach do
potwierdziły się. W stodole policjanci znaleźli 6 krzaków konopi o łącz- gier hazardowych. 21 stycznia w godzinach wieczornych świdniccy
nej wadze ponad 2,5 kilograma. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania kryminalni podjęli działania w jednym z lokali w centrum Świdnika.
znacznej ilości środków odurzających. Dodatkowo 22–latkowi przed- W lokalu zastano kilka osób grających na urządzeniach o cechach
stawiono zarzut handlu środkami odurzającymi. 20 stycznia wobec obu typowych automatów do gier hazardowych. Urządzenia zostały zamężczyzn sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. bezpieczone na potrzeby postępowania. Lokal prowadzony był przez
Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
35-letnią mieszkankę powiatu świdnickiego, która działała w imieniu
Włamywał się i kradł
jednej z firm z siedzibą w Chorzowie.
Łącznie 13 zarzutów przedstawili łęczyńscy policjanci 32–letniemu
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych automaty do gier mogą
mieszkańcowi Łęcznej. Mężczyzna w ostatnim czasie włamywał się do piw- być udostępniane wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie
nic, mieszkania oraz jednej ze szkół na terenie Łęcznej. Do kradzieży na tere- wymagana jest koncesja. Za nielegalne prowadzenie tego typu dzianie Łęcznej dochodziło na przełomie grudnia i stycznia. Wówczas nieznany łalności grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności.
sprawca włamał się do piwnicy skąd ukradł rower o wartości blisko 1000 zł,
opr. R. Nowosadzki
a także dokonał kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań w Łęcznej, gdzie zabrał biżuterię o wartości 1000 zł oraz art. spożywcze i koJaszczów 383
pn.-pt.
smetyki. Policjanci otrzymali również 10 zgłoszeń usiłowań kradzieży
21-020
MIlejów
8:00-16:00
z włamaniem do piwnic w tym jedno zgłoszenie usiłowania kradzieży
(obok
stacji
kolejowej)
www.kwadro.net.pl
z włamaniem do szkoły, gdzie sprawca spowodował uszkodzenia okna
i drzwi na kwotę 3500 zł.
WORKOWANY
Policjanci na podstawie swoich ustaleń wytypowali sprawcę. OkaORAZ LUZ
zał się nim 32–letni mieszkaniec Łęcznej. Mężczyzna został zatrzymany
w niedzielę 13 stycznia, kiedy podróżował busem do Lublina. Ponad+DOWÓZ!
to kryminalni znaleźli przy nim podczas zatrzymania marihuanę oraz
skradzioną biżuterię. Oprócz kolczyków policjanci odzyskali również
skradziony rower. 14 stycznia 32-latek usłyszał 13 zarzutów kradzieży
oraz posiadania marihuany. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat

Za śmieci zapłacimy więcej Wielka inwestycja w Łęcznej
Prawdopodobnie już od
marca lub kwietnia mieszańcy gminy Łęczna zapłacą więcej za wywóz nieczystości.
Obecnie
mieszkaniec
Gminy Łęczna płaci 9 zł
w przypadku deklaracji, że
śmieci segreguje oraz 14 zł
w przypadku braku selektywnego zbierania odpadów.
O ile w zabudowie jednorodzinnej poziom segregacji jest
wysoki o tyle w blokach wielomieszkaniowych sytuacja jest
zupełnie odmienna i śmieci są
sortowane tylko w niewielkim
stopniu. Na domiar złego osoby, które śmieci nie segregują
wrzucają je do wszystkich możliwych pojemników. Powoduje
to jeszcze większy chaos w altanach śmietnikowych. Niestety
jeśli w pojemniku na szkło, papier lub plastik znajdują się np.
odpady spożywcze jak obierki,
butelki po oleju itp. wtedy taki
kubeł i tak trafi do samochodu
zbierające odpady nieposegre-

gowane, a to zwiększa koszty
działania systemu - czytamy
w informacji ratusza.
System śmieciowy musi
się samofinansować. Koszty
utrzymania, odbioru odpadów,
ich składowania na wysypisku itp. musi być pokrywany
z opłat ponoszonych przez
mieszkańców. Tak więc ci
nierzetelni, wrzucający odpady gdzie popadnie, podnoszą
opłaty dla wszystkich mieszkańców Łęcznej.
Wpływ na wzrost opłaty
ma mieć też koszt składowania odpadów, która wzrośnie
ze 100 do 270 złotych (opłata
marszałkowska) za każdą tonę
śmieci, wzrost kosztów transportu, przetwarzania, a także
wzrost ceny utylizacji odpadów
niesegregowanych o kilkadziesiąt złotych na każdej tonie.
Nowe stawki mogą być
nawet o kilkadziesiąt procent
wyższe niż obecnie.
BB

dok. ze str. 1
będzie zakup i montaż wyposażenia Centrum.
W latach 2021-2022 będą
przeprowadzone główne pra-

ce mające na celu przebudowę
Rynku II wraz z przyległym
terenem. Powstanie nowa płyta
rynku przystosowana do organizowania festynów, koncertów
i imprez okolicznościowych, a
także ciągi piesze oraz nowe ulice. Przy okazji przebudowy ulic
i placów zostanie wybudowana
kanalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie oraz wykonane nowe nasadzenia. Będą

też ustawione elementy małej
architektury. Stare Miasto zyska
także kolejne kamery monitoringu, a Straż Miejska nowe wyposażenie swojego centrum.
Działania związane
z przygotowaniem projektu trwały
od
2014
roku. Obejmowały min.
konsultacje
społeczne
przy szerokim udziale mieszkańców. Dokumentacja techniczna na przebudowę Rynku II
i odtworzenie kamienic została
dofinansowana z tzw. Funduszy
Norweskich.
Podczas przebudowy Rynku znikną napowietrzne linie
energetyczne, które zostaną
umieszczone pod ziemią. Koszt
pokryje właściciel sieci.
GK

dok. ze str. 1
Na Arenie Lublin odbędzie się aż dziewięć meczów przyszłorocznych mistrzostw świata do lat 20, w
tym między innymi jeden z
półfinałów. W Lublinie grać
będą zespoły z grup A i C. W
sumie na Arenie obejrzymy
sześć spotkań grupowych,
następnie dwa drugiej fazy i
półfinał. Stadion w Łęcznej
będzie natomiast centrum
treningowym dla zespołów
grających właśnie na Arenie
Lublin.

Uczestnicy turnieju finałowego UEFA: Polska, Francja, Włochy, Norwegia, Portugalia i Ukraina, AFC: Japonia,
Korea Południowa, Katar i
Arabia Saudyjska, Concacaf:
Honduras, Meksyk, Panama i
USA, OFC: Nowa Zelandia i
Tahiti
Stadion Górnika Łęczna
będzie częściowo otwarty dla
widzów. Będzie to okazja do
obejrzenia na żywo w Łęcznej
najlepszych zawodników do
lat 20 z całego świata.
BB

na drugie piętro, na plecach,
dzieci z niepełnosprawnością.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej zostanie
przeniesiona do lokalu na parter lokalu w tym samym budynku. Wcześniej mieścił się
tam bank.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w przeszłości mieściła się w zasobach
spółdzielni mieszkaniowej. Ze
względu na oszczędności były
starosta Adam Niwiński chciał
przenieść PPP do Kijan, ale po
fali protestów ulokowano ją w

starostwa. Poradnia była rozrzucona po kilku pokojach.
W ostatnich miesiącach
z najmu powierzchni na parterze
zrezygnował jeden z banków.
Następnie pomieszczenia próbowano bezskutecznie wydzierżawić, a nawet przeznaczyć na
siedzibę prokuratury.
Ostatecznie podjęto decyzję, że do wolnych pomieszczeń przeniesiona zostanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej. Prace
ruszą w tym roku.
BB

barier w poradni
Stadion Górnika Łęczna na U20 Bez
Koniec z wnoszeniem budynkach A-300 naprzeciwko
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Bogdanka wyróżniona Dobre perspektywy Bogdanki na 2019 rok
LW Bogdanka, wchodząca w skład Grupy Enea,
otrzymała nagrodę w kategorii
„Innowacyjność”
w konkursie Górniczy Sukces Roku, organizowanym
przez Górniczą Izbę Przemysłowo – Handlową.

Było to możliwe m.in. dzięki
wprowadzeniu nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych
wspierających postęp prac
oraz wydłużeniu trasy podajnika taśmowego do 100 metrów
i wprowadzeniu samojezdnego wozu kotwiącego (SWKB)

Wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia br. podczas
Górniczego Koncertu Noworocznego w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa nagrodziła Bogdankę za innowacyjną
technologię drążenia wyrobiska, dzięki której w czerwcu
2018 roku Spółka wykonała
w ciągu jednego miesiąca 820
metrów bieżących chodnika nadścianowego 2/IV/389,
ustanawiając tym samym
nowy miesięczny rekord postępu drążonego wyrobiska
(poprzedni ustanowiony został w kwietniu 2005 roku).

bezpośrednio za kombajnem,
a przed zabudową spągnic.
- Dziękujemy Górniczej
Izbie Przemysłowo – Handlowej za to wyróżnienie oraz
uznanie dla pracy załogi oddziału GRP-5 Bogdanki, który był wykonawcą rekordowej
długości chodnika nadścianowego. To właśnie dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz ciągłemu wprowadzaniu i udoskonalaniu
innowacji technicznych LW
Bogdanka może osiągać bardzo dobre wyniki produkcyjne – powiedział Artur Wasil,
prezes zarządu LW Bogdanka
SA.

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gm. Cyców

Będziemy dbać o oświatę
dok. ze str. 1
Kolejnym priorytetem są
drogi gminne. Chcę, aby w tej
kadencji wszystkie drogi gminne
zostały utwardzone i przykryte
asfaltowym dywanikiem. Dzisiaj już większość naszych dróg
ma odpowiedni standard, chcemy tak przebudować wszystkie
nasze istniejące ciągi komunikacyjne oraz te, które wytyczymy
w miejscach budowy nowych
domów, w ramach nowego studium zagospodarowania przestrzennego, które przede wszystkim poszerza obszar terenów
budowlanych.
W planach mamy też duże
inwestycje oświatowe. W tym
roku skończymy budowę szkoły w Świerszczowie. Będziemy
też modernizować istniejące
budynki szkolne tak aby warunki nauczania były na takim
poziomie jak w miastach. Mamy
już bardzo dobrze wyposażone
klaso-pracownie dzięki funduszom unijnym, staramy się aby
wszystkie nasze szkoły, jeśli będzie mniej uczniów, funkcjonowały przynajmniej w wymiarze
klas 1-4.
Pojezierze: To trochę
nietypowe, zazwyczaj samorządowcy narzekają na
konieczność dopłacania do
oświaty dużych sum z budżetów samorządu i czasem dążą
do zamykania małych szkół.
W. Pikuła: My też musimy i
to sporo dokładać do oświaty, bo

rządowa subwencja jest po prostu
za mała. Widzimy jednak naszą
przyszłość w młodym pokoleniu
i chcemy zapewnić dzieciom jak
najlepsze warunki dojrzewania.
Natomiast dla wygody rodziców,
w tychże szkołach będą również
pełnowymiarowe przedszkola.
Aby dorośli mogli pracować, realizować swoje aspiracje. Aktualnie punkty przedszkolne zasadniczo pracują pięć godzin, chcemy
ten czas wydłużyć. Wtedy gmina
będzie się dalej rozwijać, rosnąć
będzie liczba mieszkańców, co
u nas ma już miejsce od kilku dobrych lat.
Innym zadaniem na pograniczu oświaty i kultury jest
pobudzenie organizacji pozarządowych działających w gminie, na przykład Koła Gospodyń
Wiejskich, którym, jeśli zdecydują się zarejestrować, chcemy
przekazać istniejące w gminie
świetlice do użytkowania. Jeśli
będzie się w nich coś działo,
możemy takich użytkowników
nawet wspomóc finansowo, zapewnić wsparcie Domu Kultury. Chodzi o to by wybudowane
świetlice nie stały puste, miały
swojego gospodarza, który te
miejsca ożywi, zaktywizuje lokalną społeczność i będzie działał dla dobra mieszkańców.
Na koniec jeszcze jedno
ważne zadanie w tej kadencji –
chcemy doprowadzić do zwiększenia udziału gazu w miksie
energetycznym. Nie oznacza to

LW Bogdanka S.A. opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2018 roku. Skonsolidowane przychody GK
LW Bogdanka w 2018 r. wyniosły 1.756,7 mln zł, EBITDA 465,3 mln zł, zysk operacyjny 58,3 mln zł a zysk netto
50,8 mln zł. Z kolei jednostkowe przychody wyniosły w
tym okresie 1.754,9 mln zł,
zysk operacyjny 53,5 mln zł,
a zysk netto 48,6 mln zł.
W 2018 roku Bogdanka
wykonała aż 37 km wyrobisk,
wobec 30,7 km w 2017 roku
(wzrost o 20% rok do roku),
co jest rekordowym wynikiem
w historii Spółki.
Intensyfikacja robót przygotowawczych jest związana
z planowanym zwiększeniem
poziomu produkcji w kolejnych
latach, zgodnie z obowiązującą
Strategią Spółki. Jednocześnie
inwestycja w przyszły wzrost
wydobycia częściowo obciążyła jednak wyniki finansowe zakończonego roku obrotowego.
Na wyniki finansowe wpływ
miały także: wyniki czwartego
kwartału 2018 r. związane z osiągnięciem niższej od oczekiwanej
produkcji i sprzedaży węgla
handlowego (niższe przychody ze sprzedaży); wyższa o ok.
1 mln ton produkcja brutto przy
zbliżonej rdr. produkcji węgla
handlowego (przekładająca się
na niższy uzysk: 60,5% wobec
64,7% w 2017 r.) oraz ogólny
wzrost kosztów związany z sytu-

acją rynkową (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia
materiałów).
Na
końcowy
wynik
wpływ miała także większa
wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu
na dzień 31.12.2017 r.
- W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani. Zrealizowany w ubiegłym roku rekordowo
szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton,
zgodnie z zapowiedziami ze strategii. W połączeniu z wyższymi
cenami kontraktowymi na 2019
rok (o których informowaliśmy
w raportach bieżących) pozwala nam to pozytywnie oceniać
perspektywę bieżącego roku.
Naszym priorytetem, poza wzrostem wydobycia, będzie przygotowanie do udostępnienia złoża
Ostrów, którego eksploatację w
oparciu o infrastrukturę podziemną chcemy rozpocząć już
w przyszłym roku - powiedział
Artur Wasil, prezes zarządu LW
Bogdanka S.A.
W czwartym kwartale 2018
roku produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 2,2 mln
ton, co oznacza spadek o 6,5% rok
do roku. Spółka osiągnęła zapowiadany na 2018 rok cel produkcyjny na poziomie co najmniej
9 mln ton węgla handlowego.
Sprzedaż węgla handlowego

w LW Bogdanka SA wyniosła w ostatnim kwartale 2,2
mln ton (spadek o 12,1% rdr.),
a w całym 2018 roku: 8,94 mln
ton (spadek o 2,2%).
- Nasze wyniki za 2018 rok
obciąża m.in. inwestycja w przyszły wzrost wydobycia, w postaci
rekordowej skali wykonanych
wyrobisk. Były to jednak koszty
niezbędne do poniesienia, by w
pełni realizować cele zawarte w
strategii. Jednocześnie, pomimo
poprawy uzysku począwszy od
II kwartału, w całym 2018 roku
jego poziom był niższy rdr, m.in.
z uwagi na wspomniany wyżej

związanych z ogólną sytuacją
rynkową – dotyczy to głównie
kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy,
co przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego
węgla wywarło presję na osiągnięte marże (formuły cenowe w
naszych długoterminowych kontraktach handlowych powodują,
że zmiany cen surowca na rynku
- zarówno wzrost jak i spadek odzwierciedlone są w wynikach
firmy z opóźnieniem). Biorąc pod
uwagę wyższe średnie ceny w naszych kontraktach na 2019 rok,
z optymizmem patrzymy na wyni-

rekordowy poziom prac przygotowawczych, mniej korzystny
układ ścian wydobywczych oraz
problemy z jakością eksploatowanych pokładów. Efektem tego
było zwiększenie ilości urobku
(wydobycia brutto) o blisko 1 mln
ton, przy niemal tej samej produkcji węgla handlowego, co nie
pozostało bez wpływu na koszty.
Odczuliśmy także, jak większość
podmiotów, wzrost kosztów

ki finansowe w tym roku - powiedział Artur Wasilewski, zastępca
prezesa zarządu ds. ekonomiczno–finansowych LW Bogdanka
S.A.
Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione
w sprawozdaniu finansowym
LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
LW Bogdanka za 2018 r.

pełnej gazyfikacji gminy, kładzenia wszędzie gazociągów,
bo to po prostu nie jest możliwe.
Ale są jeszcze inne rozwiązania
jak na przykład duże zbiorniki
gazu w poszczególnych miejscowościach. To ważne zadanie
w kontekście polepszania jakości powietrza w gminie.
Pojezierze:
Powietrze
w gminie nie jest dobre?
W. Pikuła: Nie ma terenów
wolnych od tych problemów,
zwłaszcza w zimie, kiedy większość pali węglem – różnej do

dofinansowywanego z UE.
Propagujemy też fotowoltaikę,
a więc prąd z własnego źródła
na swój użytek. Mamy coraz
więcej chętnych, ale na przykład też unijny projekt wymiany
pieców na nowoczesne, opalane
paliwami odnawialnymi, nie
wzbudził większego zainteresowania mieszkańców. Ja sam taki
piec na pelet założyłem i jestem
ogromnie zadowolony.
Pojezierze: Czego mogą
się spodziewać mieszkańcy
gminy już w tym roku?

tego jakości. Staramy się to zmieniać, a walka o zachowanie klimatu i czyste powietrze stanowi
już od lat ważne działanie gminy.
Na przykład nowe przedszkole jest samowystarczalne pod
względem energetycznym. Odpowiednie ocieplenie budynku
oraz panele słoneczne, fotowoltaiczne i pompy ciepła zapewnią
mu potrzebną energię elektryczną oraz ogrzewanie. W budowanej szkole w Świerszczowie
też nie będzie kotłowni, a nowoczesne źródła odnawialne ciepła
i prądu. Wszystkim mieszkańcom proponujemy założenie
paneli słonecznych w ramach
programu „czyste powietrze”

W. Pikuła: Tegoroczny
budżet gminy, uchwalony pod
koniec ubiegłego roku, nie jest
zrównoważony i zakłada wzięcie 4,5 mln zł kredytu na inwestycje. Chociaż w trakcie roku
będziemy szukać dodatkowych
źródeł dochodu.
Planujemy duże inwestycje.
Po pierwsze budować będziemy
targowisko w Cycowie, typowo
dla rolników chcących sprzedawać swoje płody i wyroby. Będzie 10 boksów całorocznych,
ogrzewanych, stanie też magazyn na towary oraz stoły dla okazjonalnych sprzedawców. Koszt
targowiska to 2 mln zł, z których
połowa będzie zrefundowana.

Do końca sierpnia ma też być
ukończona szkoła w Świerszczowie, a to koszt ponad 5 mln zł.
W planie mamy też położenie dywanika asfaltowego na
8 km utwardzonych wstępnie
dróg gminnych, których kolejność powstawania ustali Rada
Gminy. Ponadto planujemy też
utwardzić powierzchniowo 20
km dróg, na których później położymy asfalt. Dodatkowo z powiatem budujemy 5,5 km drogi
od Nadrybia do gm. Urszulin.
W tym roku tą inwestycję zakończymy. W tym roku powstanie też droga Kopina – Zaróbka.
Nasz wkład w obie drogi wynosi po 50 procent.
Zaczynamy też przygotowanie projektów technicznych pod budowę chodnika
lub ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej od miejscowości Kolonia II do Cycowa.
W ubiegłym roku wybudowaliśmy chodnik przy drodze
wojewódzkiej w miejscowości Ludwinów Stawek. Dzięki
temu, że zarząd dróg wojewódzkich ma program współpracy
i współfinansowania z gminami. Gorzej pod względem jest
z dyrekcją dróg krajowych, która
chyba zapomniała, że powinna
być dla ludzi a nie odwrotnie.
W tym roku planujemy też wykonać 3 km własnego oświetlenia ulicznego. Mniejszych
inwestycji jest jeszcze dużo, ale
o nich może przy innej okazji.
Pojezierze: Przy wielu
inwestycjach gmina korzysta
z funduszy unijnych.
W. Pikuła: Oczywiście.
Z UE będą pieniądze na targowisko, na projekty oświatowe
w tym na podniesienie jakości
nauczania, gdzie będą dodatko-

we godziny dla uczniów, ale także szkolenia dla nauczycieli, na
utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla emerytów i rencistów. Z programu
krajowego mam nadzieję otrzymać wsparcie do budowy szkoły,
a konkretnie nowej technologii
tam zastosowanej.
Pojezierze: Na koniec
pytanie nie dotyczące bezpośrednio gminy. Co Pan sądzi
o plotkach, które znalazły
nawet swoje odzwierciedlenie w niektórych mediach, że
podczas tej kadencji nastąpi
likwidacja powiatu łęczyńskiego i jego rozbiór pomiędzy
sąsiednie powiaty – świdnicki,
lubartowski i chełmski?
W. Pikuła: Po pierwsze jest
wiele powiatów z o wiele gorszą sytuacją finansową, a nikt
nie ma zamiaru ich likwidować,
więc takie zamiary w stosunku
do powiatu łęczyńskiego nie
mają żadnych podstaw. Są to
więc plotki i spekulacje, nigdzie
oficjalnie nie zasygnalizowane.
Uważam, że powiat łęczyński
wbrew pozorom wcale nie jest
w tragicznej sytuacji i teraz trzeba zacząć oszczędzać, mądrze
gospodarować i sytuacja dosyć
szybko może się poprawić. Już
jakieś kroki w tym kierunku poczynił poprzedni zarząd, teraz
takie podejście wystarczy kontynuować. A na koniec chciałbym dodać, że chociaż długi
powiatu zaczęły się z powodu
budowy szpitala, ale za to powstała placówka służby zdrowia, która dobrze służy nie tylko lokalnej społeczności i którą
możemy się chwalić i to w skali
całego kraju.
Rozmawiał
Ryszard Nowosadzki
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Nowy zastępca burmistrza
Marcin Antoni Dmowski
zostaje zastępcą burmistrza
Świdnika. Obejmie funkcję
po Michale Piotrowiczu, który uzyskał mandat radnego
wojewódzkiego i postanowił
odejść z Urzędu Miasta.
Michał Piotrowicz jesienią
wystartował w wyborach do sejmiku województwa z listy Prawa i Sprawiedliwości i zdobył
mandat. Miał trzy miesiące na
podjęcie decyzji, czy przyjmuje mandat radnego i rezygnuje
z pracy w urzędzie, czy też pozostaje w ratuszu i z mandatu
rezygnuje. Wybrał to pierwsze.
W podobnej sytuacji był też drugi
zastępca burmistrza Świdnika –
Andrzej Radek, który został radnym w Radzie Powiatu w Świdniku. Jednak Andrzej Radek zostaje
w Urzędzie Miasta Świdnik.
Marcin Dmowski, radny
miejski ubiegłej kadencji, już
w ubiegłym roku został społecznym doradcą burmistrza
Świdnika do spraw współpracy
z przedsiębiorcami. Teraz, najprawdopodobniej 1 lutego, rozpocznie pracę w urzędzie jako
zastępca burmistrza Świdnika.
Marcin Dmowski ma 35
lat. W ubiegłym roku niespodziewanie zrezygnował ze startu
w wyborach do wojewódzkie-

go samorządu, nie walczył też
o mandat radnego powiatowego
ani gminnego. Zamieścił wtedy
na Facebooku oświadczenie,
w którym m.in. napisał: „Zrozumiałem, że najwięcej satysfakcji
daje mi praca dla Was, informowanie o tym, co dzieje się
w naszym mieście i realizowanie wizji miasta. Ponad wszystko cenię sobie niezależność
i możliwość pracy ze wszystkimi,
którym na sercu leży to, co nas
otacza. Wejście w machinę dużej polityki kłóciłoby się z moimi
wewnętrznymi przekonaniami.
Dlatego też podjąłem decyzję
o rezygnacji ze startu w wyborach samorządowych”.
Jest magistrem prawa, absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie oraz przedsiębiorcą. Ma
żonę i dwie córki. Od urodzenia
jest związany ze Świdnikiem.
Po studiach prawniczych przez
8 lat prowadził firmę „Provend”
z branży reklamy, PR i marketingu. W latach 2014-2018 był
radnym miejskim. W zeszłym
roku decyzją burmistrza Świdnika został społecznym doradcą burmistrza. Współpracował
też społecznie ze Stowarzyszeniem Sportowy Świdnik.
nor

ogłoszenia drobne

działka 7 ar. Zamłyniec. Cena
239 tys.zł. Tel. 513 686 864
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej przy ul. Rynek II w
Łęcznej, ok. 70 m2, garaż, działka 1,62 ar. Cena 245 tys. zł. Tel.
513 686 864.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Brzezinach, pow. 65ar,
częściowo ogrodzona, dojazd
z dwóch stron, wszystkie media,
na działce dom letniskowy, dwa
garaże, możliwość podziału. Cena
210 tys. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę budowlaną, 18
ar, pod Łęczną, Podzamcze-Kolonia, przy drodze asfaltowej. Cena
115 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę rolną, 2,37
ha, w Ciechankach Łęczyńskich,
przy drodze asfaltowej. Cena 190
tys. zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Rossoszu, pow. 1,18 ha,
przy drodze asfaltowej. Na działce
prąd, pozostałe media na sąsiednich
działkach – do podciągnięcia. Cena
155 tys. zł. Tel. 513 686 864.

Sprzedam działkę przemysłowobudowlaną (40ar) ul. Cegielniana.
Cena do uzgodnienia. Tel. 883
727 913.
Serwis komputerów i laptopów. Dojazd do klienta. Tel.
784 053 970
WGN Biuro Nieruchomości w
Łęcznej. Skutecznie sprzedajemy. Zadzwoń! tel. 513 686 864
OKAZJA! Sprzedam dom w
Garbatówce, 77 m2, działka 30
ar, rok budowy 2013. Cena 345
tys. zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam mieszkanie, M-3, przerobione na 3 pokoje, 49,71 m2, I
piętro, Łęczna, ul. Górnicza. Do
remontu. Cena 182 tys. zł. Tel. 513
686 864.
Sprzedam mieszkanie, M-3,
2 pokoje, 46,9 m2, VIII piętro,
Łęczna, os. Samsonowicza. Wysoki standard. Cena 195 tys. zł.
Tel. 513 686 864.
Dom letniskowy całoroczny
nad j. Zagłębocze, pow. 103m2,

Groźne QR kody na bankomatach Noworoczny turniej taekwondo
Policja i bankowcy ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów
QR z naklejek, które w ostatnim
czasie bezprawnie umieszczane
są na bankomatach.
Przedmiotowe naklejki z
kodami QR zamieszczane są
bez zgody i wiedzy ich właścicieli bankomatów tj. banków
oraz sieci bankomatowych i
nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi.
Przestępcy wprowadzając
w błąd poprzez przekazywanie fałszywej informacji o np.
możliwej wygranej nagrodzie,
doprowadzają do zmanipulowania potencjalnego klienta, który
- w przypadku zeskanowania
kodu QR z naklejki - w tym
konkretnym przypadku zostanie
przekierowany do usługi SMS
PREMIUM, uruchomienie której spowoduje naliczenie, od
nieświadomego usługobiorcy,
wysokich opłat za jej włączenie.
Ponadto podkreślenia wyma-

ga fakt, że kody QR mogą nie
tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać
wykorzystane do podstawiania
oszukańczych platform, których
celem może być wyłudzenie
loginów i haseł do serwisów
pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych,
jak również do zainfekowania
smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.
Zaleca się ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności,
wskazując, że należy unikać
skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych. Natomiast w przypadku,
gdy użytkownik smartfona padł
ofiarą przestępstwa, powinien
niezwłocznie zawiadomić usługodawcę tj. bank i/lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego
oraz złożyć zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jednostce policji.
BB

Była obawa, że to akt
terroru, podejrzewano groźną substancję chemiczną.
Strażacy, ratownicy medyczni i policjanci mieli od
rana 10 stycznia, ręce pełne
roboty, wszystko za sprawą
substancji, która sączyła się
z jednej z paczek.
Pracownicy poczty przy ul.
Jana Pawła II w Łęcznej zorientowali się, że z jednej z paczek
wycieka płyn o dziwnym, według nich zapachu. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami poinformowali strażaków. Przybyła poli-

cja, do Łęcznej skierowano także
specjalistyczną grupę chemiczną
z Lublina.
W międzyczasie policjanci
udali się sprawdzić, czy adres
nadawcy na paczce był prawdziwy i udało się wyjaśnić,
że w paczce był niegroźny
środek - perhydrol, silny środek utleniający używany m.in.
w przemyśle chemicznym.
Na szczęście wszystko
skończyło się dobrze, a służby
miały nieplanowaną okazję do
skoordynowanych działań.
GK

W sobotę 12 stycznia
odbył się Noworoczny Turniej Taekwondo LKSW Dan.
Zgłosiło się do niego 122 zawodników w wielu od 3 do
13 lat z sekcji LKSW Dan w
Świdniku, Łęcznej, Piaskach,
Milejowie i Lublinie.
Zawody odbyły się w nowej hali sportowej przy I LO
w Świdniku. Rywalizowano w
układach formalnych, walkach
soft-stick, technikach specjalnych, kopnięciach szybkościowych i torach przeszkód. Wpro-

kiem turnieju okazał się 3-letni
Wojtek Oleszek z sekcji w Milejowie. Imprezę zorganizowano przy wsparciu finansowym
władz Świdnika, zaś nagrody
zapewniła firma GP Batteries
oraz anonimowy sponsor. Impreza doszła do skutku dzięki zaangażowaniu rodziców
i starszych zawodników klubu dzięki ich wkładowi pracy całe
zawody udało się rozegrać w 4,5
godziny.
Uczestnicy turnieju przekazali także ponad 1300 zł na

wadzone zostało ograniczenie
stopnia i posiadacze zielonych i
wyższych pasów tym razem wystąpili w roli sędziów.
Najmłodszym
uczestni-

zakup systemu Cyber-Eye dla
niepełnosprawnego Janka, podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Świdniku.
PB

Akcja w urzędzie pocztowym

