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Gmina Ludwin uratowana Pojedziemy równą drogą
Gmina Ludwin jednak nie
zbankrutuje. Sąd Apelacyjny
w Lublinie oddalił 1 lutego roszczenia spółki Solo Investment
w stosunku do gminy. Chodziło
o niebagatelną kwotę 15 milionów zł jaką od gminy tytułem odszkodowania chciała spółka.
Wszystko zaczęło się 10 lat
temu, kiedy ówczesny wójt gminy
Ludwin Zygmunt Ogórek wydzierżawił spółce Antar Ltd Ośrodek Wy-

poczynkowy Jagoda nad jeziorem
Piaseczno. Umowa z 15 lutego 2007
r. dotyczyła w sumie 9,19 ha oznaczonych w ewidencji gruntów wsi
Rozpłucie Pierwsze numerami 90
i 94/2. Celem umowy było przystosowanie nieruchomości w nowoczesny, atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy o wysokim standardzie, gdzie
osoby wypoczywające będą miały
kompleksowe usługi rekreacyjne.
dok. na str. 3

Mówi się, że na wschód
od Wisły mamy biedną Polskę.
Prawda to czy fałsz? Zobaczmy jak w zestawieniu bogatych
i biednych gmin wypadają samorządy z powiatu łęczyńskiego.
Ministerstwo Finansów opublikowało pewien czas temu wskaźniki
dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla
poszczególnych gmin (tzw. wskaźnik G). Wskaźnik G otrzymuje się
dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę

mieszkańców. Stanowi on podstawę
do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu
państwa. W przypadku gmin przy
obliczaniu wskaźnika uwzględniane
są dochody z podatków lokalnych
oraz wpływy z tytułu udziałów
w podatkach dochodowych.
Wskaźnik „bogactwa”, jak
go niektórzy nazywają, jest jednak tylko pewnego rodzaju szacunkiem (chociaż ważnym dla
finansów gmin) bowiem oparty
dok. na str. 4

Bogate czy biedne gminy?

Kosztowny, bo wart 92 miliony złotych remont zlecony
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich już się rozpoczął.
Pracownicy wycinają drzewa i
krzewy w miejscach w których pojawią się chodniki, ścieżka rowerowa i inne elementy przy drodze.
Prace szczególnie widoczne
i zapewne uciążliwe będą odbywały się na terenie Łęcznej. Ulica
Krasnystawska zostanie odmieniona. Pojawi się na niej nowe
rondo, punkt Inspekcji Transportu
Drogowego do ważenia samochodów i ścieżka rowerowa.
Ulica Krasnystawska w Łęcznej stanowi część dużego remontu
drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka
- Łęczna - Biskupice na odcinku

22+073 do 40+245 z wyłączeniem
mostu na rzece Wieprz w Ciechankach, który został odnowiony
wcześniej.
Obecny stan drogi pozostawia
wiele do życzenia. Remontowany
odcinek wymaga przebudowy, ponieważ stan techniczny istniejącej
konstrukcji i geometrii drogi na
przeważającym odcinku jest niezadowalający. Widoczne są koleiny i
spękania nawierzchni oraz oberwania jej krawędzi. Na znacznej długości drogi występują zawyżone
pobocza. Droga nie posiada sprawnego odwodnienia, a kanalizacja
deszczowa oraz rowy przydrożne
są zamulone i niedrożne. Wszystko
to powoduje zastoiska wody.
dok. na str. 4

Partia rządząca postuluje
wprowadzenie kadencyjności
dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Czy to dobre rozwiązanie i zgodne z prawem? Dlaczego ograniczenie ma dotyczyć
jedynie samorządowców?
Chociaż przepisy jeszcze nie
zostały zaprezentowane, a znane
są jedynie założenia i koncepcja
to już wzbudziły protesty w środowisku samorządowym.
Przeciwnicy argumentują, że
to od ludzi zależy kogo wybiorą
przy urnie podczas głosowania.
Ograniczenie prawa start w wyborach jest w istocie ograniczeniem swobód obywatelskich. To
suweren ma dokonań dobrego dla
swojej gminy i regionu wyboru,
a nie narzucony odgórnie przepis. Przeciwnicy pytają również
czemu ograniczenie ma dotyczyć
jedynie władz samorządowych, a
np. już radnych, a także posłów, z
których część pełni funkcje od 7-8
kadencji zmiany nie obejmą.

Z analizy przeprowadzonej
przez ekspertów fundacji Batorego - prof. Pawła Swianiewicza i dr
Adama Gendźwiłła - wynika, że o
urząd w kolejnych wyborach nie
mogłoby ponownie ubiegać się aż
1597 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To ci włodarze,
dla których kadencja 2014–2018
jest co najmniej drugą.
Eksperci przyjrzeli się sytuacji w 29 krajach, w tym we
wszystkich dużych państwach
europejskich. Ograniczenie kadencyjności funkcjonuje tylko w
dwóch – we Włoszech i w Portugalii. - We Włoszech burmistrz
może sprawować swoją funkcję
przez dwie pięcioletnie kadencje,
zaś w Portugalii zostać wybranym
trzy razy na okres czterech lat.
Co ciekawe w niektórych landach
niemieckich ustalony jest obowiązkowy wiek przechodzenia na
emeryturę. Zazwyczaj 65 lat, choć
na ogół burmistrz ma możliwość
dok. na str. 4

Dwie kadencje i koniec?

Unia dołoży na rewitalizację parku
Park ma być nowy ale przypominać dawny, a wartość przeprowadzonych prac przekroczy
co najmniej 2,5 miliona złotych.
Inwestycja powstanie w zespole dworsko-parkowym na terenie o powierzchni 2,64 ha w parku
w Podzamczu. Całość prac przeprowadzona zostanie w tym roku.
Projekt zakłada odtworzenie
XVIII-wiecznego ogrodu włoskiego wraz z historycznym układem parku ukształtowanym przez
szpalery starych lip. Utworzone
zostaną 4 kwatery ozdobne, pomiędzy którymi wykonane zostaną nasadzenia bylin kwitnących
od wiosny do jesieni.
Wewnętrzna przestrzeń oraz
pozostałe kwatery wypełnione zostaną murawą trawiastą z kwiatami.
Do urządzenia ogrodu włoskiego i
przestrzeni parku zaplanowano

niezbędne zabiegi pielęgnacyjne
oraz nowe nasadzenia. Dodatkowo
zostanie zrewitalizowany układ
komunikacyjny składający się
z alei dojazdowej, ścieżek i placów. Uzupełnieniem parku będą
elementy małej architektury (ławki
parkowe, kosze na śmieci, drogowskazy) oraz oświetlenie parku.
Projekt zajął I miejsce na
liście rankingowej zdobywając
aż 94 punkty i zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
działania Dziedzictwo Kulturowe
i Naturalne.
Dziewięć firm złożyło swoje
oferty w odpowiedzi na ogłoszony przez UM w Łęcznej przetarg.
Zaproponowane kwoty sięgają od
2.457.312 do 3.94.315. Wyniki poznamy za około 2 tygodnie.
GK

W grudniu lubelskie lotnisko obchodziło czwarte urodziny. Generalnie biorąc władze
spółki powinny być zadowolone
z rozwoju portu lotniczego w
Świdniku.
W ubiegłym roku lubelski
port stał się piątym lotniskiem w
Polsce, na którym działa system
ILS II kategorii. Spółce przyznano też Europejski Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego, który
potwierdza najwyższą jakość obsługi oraz używanie europejskich
procedur bezpieczeństwa. Pod koniec 2016 roku zapowiedziano też
rozbudowę terminala pasażerskiego, przebudowę istniejącej części
przeznaczonej na odloty i dobudowanie nowego skrzydła.
Co prawda w ubiegłym roku
lotnisku nie udało się obsłużyć zapowiadanych 400 tys. pasażerów,
ale wynik 377 606 podróżnych,

oznaczający roczny wzrost aż o
42,48 proc. dowodzi stałego rozwoju. Port Lotniczy Lublin miał
najwyższy wzrost w kraju, chociaż
ciągle znajduje się wśród siedmiu
lotnisk, które obsługiwały poniżej
0,5 mln pasażerów. W tym gronie
wyprzedza go już tylko SzczecinGoleniów (467,9 tys. odprawionych
pasażerów i 13,4 proc. wzrostu). Daleko w tyle jest na przykład lotnisko
w Bydgoszczy, które odnotowało o
1 proc. słabszy wynik niż w 2015 r.,
odprawiając 337,6 tys. pasażerów.
W Łodzi było jeszcze dużo gorzej
– zaledwie 241,3 tys. obsłużonych
podróżnych, co oznacza spadek o
16 proc. O lotniskach w Radomiu,
Babimoście, które nie obsłużyły nawet 10 tys. podróżnych nie ma co
mówić. Nawet debiutujący w 2016
roku port Olsztyn-Mazury miał
47,1 tys. podróżnych.
dok. na str. 3
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Po alkoholu i z dziećmi

Nie miał prawa jazdy, był po
alkoholu a jednak wiózł dwójkę
dzieci. W samochodzie nie było
fotelików dla dzieci.
Policjant z ruchu drogowego, po służbie, zauważył jadącego środkiem jezdni VW passata.
Podejrzewając, że kierowca może
być pijany pojechał za nim. Gdy
ten zatrzymał się przed posesją,
policjant podszedł i wyczuł woń
alkoholu. Poinformował kolegów
z drogówki, którzy przebadali
mężczyznę. Badanie wykazało 0,5
promila alkoholu. W samochodzie
było dwoje dzieci a kierowca nie
miał prawa jazdy. Teraz 37-letni
kierowca odpowie przed sądem.

Ucieczka przed sprawiedliwością

Z prędkością ponad 200
km/h uciekał przed policyjnym
pościgiem. Jazdę zakończył na
przydrożnym ogrodzeniu. 43-letni
mieszkaniec woj. mazowieckiego
przewoził ponad 5 tys. paczek papierosów bez akcyzy.
30 stycznia po godz. 2:00 policjanci z KMP w Lublinie na S-17
zauważyli pojazd marki Opel Vectra jadący z nadmierną prędkością.
Kierowca nie zareagował na sygnały, przyspieszył i zaczął uciekać.
Podczas ucieczki kierowca opla łamał przepisy, m.in. jechał powyżej
220 km/h na drodze ekspresowej
oraz powyżej 200 km/h tam gdzie
wolno było 90 km/h. Wyprzedzał w
niedozwolonych miejscach, jechał
środkiem drogi uniemożliwiając
wyprzedzenie. W miejscowości
Żyrzyn opel wjechał na rondo z
szaleńczą prędkością i uderzył w
przydrożne ogrodzenie. Cała jazda
została zarejestrowana za pomocą
policyjnego video rejestratora.
Policjanci zatrzymali kierowcę. Na tylnym siedzeniu przewo-

ZDARZEŃ

ził papierosy bez akcyzy. Strata
Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków wyniosła
ponad 110 tys. zł. Za zagrożenia
bezpieczeństwa zatrzymano mu
prawo jazdy. Za samo przestępstwo skarbowe grozi mu do 3 lat
pozbawienia wolności, wysoka
grzywna oraz przepadek zabezpieczonego towaru.

ŁĘCZNA

Śmierć od tlenku węgla
21 lutego po godz.19 łęczyńskich strażaków zawiadomiono o możliwym zatruciu
tlenkiem węgla w Milejowie.
W mieszkaniu był 77-letni ojciec z 48-letnim synem. Starszy
stracił przytomność. Pomiary
wykazały stężenie tlenku węgla.
Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, lekarz stwierdził zgon
77-letniego mężczyzny. Syna
przetransportowano na obserwację do szpitala. Strażacy ustalili,
że tlenek węgla ulatniał się z piecyka typu koza.
Dwa lata za 3 promile
21 lutego przed godz. 17.00
w Ciechankach Krzesimowskich
łęczyńscy policjanci zauważyli
pojazd marki Opel z wybitą tylną
szybą. Obserwując styl jazdy nabrali podejrzeń, że kierujący może
być na po alkoholu. Kierowca na
widok radiowozu przyspieszył.
Policjanci podjęli pościg. Kierowca opla zjechał na swoją posesję,
gdzie ugrzązł w błocie. Siedzący
w oplu rozbieli się. Kierowcą okazał się 26-latek, który miał blisko
3 promile alkoholu. Zatrzymano
mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.
Pobił urzędniczkę
Łęczyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował
pracownicę Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.

Policjantów wezwano 15 lutego po godz. 13:00 bo młody mężczyzna wszedł do jednego z pokoi
i bez powodu zaatakował pracownicę. Napastnik zadał kobiecie pięścią
kilka ciosów w okolice twarzy, zaś
w trakcie zdarzenia nie odzywał się
i nie podał powodu ataku. Kobieta
stwierdziła, że napastnika widziała
po raz pierwszy.
Kobieta wzywała pomocy
i w wyniku ciosów przewróciła się
na podłogę. Napastnik dalej ją bił.
Uszkodzeniu uległo też mienie znajdujące się w pomieszczeniu. Mężczyznę obezwładnił inny pracownik.
Poszkodowana została przewieziona
do szpitala w Łęcznej.
Policjanci, podczas kontroli
znaleźli w kieszeni spodni 24-latka
składany nóż. Badanie wykazało
też ponad 2 promile alkoholu. Za to
przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Potrącił pijanego rowerzystę

4 lutego przed godz. 18 w miejscowości Stefanów gm. Cyców, poza
obszarem zabudowanym w miejscu
nieoświetlonym, kierujący pojazdem
marki VW Golf potrącił jadącego w
tym samym kierunku rowerzystę.
Rower nie posiadał wymaganego
oświetlenia i miał podczepiony wózek. Kierujący jednośladem 40–letni
mieszkaniec gm. Cyców został przewieziony do szpitala. Jak się okazało
rowerzysta miał ponad 1,7 promila
alkoholu w organizmie. Kierujący
VW 25–letni mieszkaniec gm. Ludwin był trzeźwy.

Szczery facet

Blisko promil alkoholu w organizmie miał 38–letni mieszkaniec Świdnika kierujący pojazdem
marki Citroen.
Łęczyńscy policjanci 3 lutego
ok. godz. 7,30 w Puchaczowie zauważyli pojazd, którego kierowca
na widok radiowozu zawrócił po
czym zaparkował auto na parkingu. Policjanci pojechali za nim
żeby sprawdzić co jest przyczyną

Bogdanka stawia na rozwój
Bogdanka nie myśli zwalniać
tempa, dostosowywać się do złej
koniunktury i przedstawia strategię rozwoju na kolejne 8 lat.
Podwojenie zasobów węgla,
aktywne wykorzystanie synergii
w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec,
zwiększenie średniorocznego wydobycia do 9,2 miliona ton rocznie
oraz prace , wspólnie z Eneą, nad
studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji
energii elektrycznej - oto podstawowe założenia strategii rozwoju LW
Bogdanka do 2025 roku, z perspektywą wydłużenia do 2030. Krzysztof
Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka
przedstawił strategię rozwoju kopalni
10 lutego na konferencji prasowej
w Warszawie.
– Przewidujemy wzrost produkcji węgla do poziomu 9,2 miliona ton rocznie – mówił Krzysztof Szlaga. Docelowo 75 proc.
fedrowanego w lubelskiej kopalni
węgla będzie konsumowane przez
macierzystą Grupę Enea, szczególnie przez elektrownie Kozienice
i Połaniec. Ta ostatnia niebawem
może stać się bowiem własnością
energetycznego potentata z Wielkopolski, właściciela Bogdanki.
W związku z ambitnymi planami wydobycia w Bogdance,
w tym roku, kopalnia nie będzie
zwalniać ludzi, a wręcz odwrotnie.
– Planujemy produkcję na poziomie
roku 2016, co oznacza, że nie mamy
potrzeby zwiększania zatrudnienia.
Prowadzimy jednak systematycznie rekrutacje, zastępując osoby
odchodzące na emeryturę i dbając
o ciągłość kadr. Ludzi będziemy
przede wszystkim rekrutować z firm
zewnętrznych, które już dla nas pracują – mówił prezes Szlaga.
– Strategia LW Bogdanki opiera się na synergii, która wzmocni
pozycję Bogdanki i Enei – powie-

dział na warszawskiej konferencji wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski. Jesteśmy w procesie
pewnej restrukturyzacji w sektorze
węgla kamiennego. Ale też nie zapominamy - i co jest ważne - o tym, o
czym mówiliśmy w zeszłym roku (...),
że będziemy budować konstrukcje
biznesowe i strategie przyszłościowe dla sektora węgla kamiennego,
z zaakcentowaniem synergii energetyczno-górniczej – podkreślał
wiceminister, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. - Grupa
Enea dzisiaj ma już wydobycie
na wszystko, co właściwie powinna mieć spółka energetyczna.
A Bogdanka ma swoją wizję i to
jest wizja, która została przygotowana i zbudowana przez zarząd
w roli ekspertów, (...) w spokoju,
w społecznym dialogu – powiedział.
Prezes Enea SA i przewodniczący rady nadzorczej LW Bogdanka Mirosław Kowalik ocenił,
że strategia Bogdanki wkomponowuje się w budowę strategii
Grupy i cele strategiczne, jakie
Grupa chce osiągnąć. – Ona jest
komplementarna. (...) Budujemy
innowacyjny koncern surowcowoenergetyczny, czyli będziemy mieli
bezpieczne paliwo w Grupie. Nasi
klienci nie muszą się martwić o to,
że zabraknie energii – mówił.
Lubelski Węgiel Bogdanka odpowiada dzisiaj za 16 proc.
produkcji węgla w Polsce i ok. 25
proc. sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej
i chce swoją pozycję umacniać.
Dlatego dla Bogdanki jednym z
celów strategicznych jest uruchomienie złoża Ostrów.
– W perspektywie po 2025
planujemy uruchomić nowy szyb w
złożu Ostrów. Koszt jego budowy to
1,2-1,3 mld. złotych. Te kwoty nie są
ujęte w szacunkach nakładów inwe-

stycyjnych obecnej strategii, zakładających wydatkowanie 3,7 – 4 mld
zł w latach 2016-2025 roku. W tym
roku wystąpimy o koncesję wydobywczą na ten obszar, co pozwoli na
podwojenie zasobów wydobywczych
do 446 mln ton. Zwiększy to żywotność kopalni z ok. 25 lat obecnie do
ok. 50 lat – stwierdził prezes Szlaga.
– Kopalnia nie zaprzestanie też oczywiście starań o sporne z PD Co złoża
K-6, K-7 – dodał.
Krzysztof Szlaga przypomniał
też, że ogłoszona przez Bogdankę
strategia to uszczegółowienie kluczowych celów dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea, przedstawionych w strategii Grupy Enea, opublikowanej w październiku 2016
r. - Biorąc pod uwagę zmienność
warunków rynkowych w naszej
branży, przedstawiliśmy zarówno
scenariusz bazowy, zakładający
wydobycie na poziomie średnio ok.
8,5 mln ton rocznie w latach 20172025, jak i scenariusz elastycznego
rozwoju, zakładający średnioroczną produkcję w tym okresie na
poziomie ok. 9,2 mln ton. Analiza
otoczenia rynkowego skłania nas
do realizacji scenariusza elastycznego rozwoju - powiedział Szlaga.
Mirosław
Kowalik,
prezes koncernu Enea, mówił także
o ministerialnych pomysłach budowy
w Bogdance bloków do zgazowania
węgla i nowej elektrowni gazowoparowej. – Na razie pracujemy nad
studium wykonalności tego projektu.
Efekty będą znane za kilka miesięcy.
Koszt przedsięwzięcia będzie zależeć
od technologii jaką zastosujemy w odniesieniu do surowca wydobywanego
w Bogdance – powiedział.
Węgiel z Bogdanki był badany w japońskiej instalacji do zgazowania węgla. Wszytko wskazuje
na to, że taka elektrownia ma szanse na powstanie w Bogdance.
Ryszard Nowosadzki

takiego zachowania. Na pytanie
mundurowych, dlaczego zawrócił
na ich widok mężczyzna wyznał
,,jestem pijany, nie mam uprawnień
i dokumentów pojazdu”. Wszystko
się potwierdziło. Był po alkoholu
i miał zakaz prowadzenia pojazdów
do czerwca 2017r. Okazało się, że
pojazd którym kierował ma tablice
rejestracyjne innego auta oraz nie
posiada ubezpieczenia OC. Teraz
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności - pomimo szczerości.

ŚWIDNIK

Śmierć na drodze

Do tragicznego w skutkach
wypadku drogowego doszło 16 lutego w południe w miejscowości
Nowy Krępiec nieopodal Świdnika.
Kierowany przez 28-latka z gminy
Milejów volkswagen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w słup oświetleniowy. Mimo
przeprowadzonej na miejscu akcji
reanimacyjnej kierowca zmarł.
Pasażer, 30-letni mieszkaniec
również gminy Milejów, przewieziony został do szpitala. Badanie
jego trzeźwości wykazało ponad
2,5 promila alkoholu. Stan trzeźwości kierowcy znany będzie po przeprowadzonej sekcji zwłok.

miejscowościach woj. lubelskiego,
mazowieckiego, świętokrzyskiego
i podlaskiego. Mężczyźni wyłudzili łącznie blisko 8 tys. zł. Wobec
40-latka sąd zastosował 14 lutego
areszt tymczasowy na 3 miesiące,
a jego wspólnik poddany został dozorowi policyjnemu. Sprawcom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Amunicja w śmietniku

121 sztuk amunicji bojowej
kalibru 7,62 mm znalazł w jednym z kontenerów przy ul. Racławickiej w Świdniku pracownik
firmy zajmującej się wywozem
śmieci i odpadów. Policjanci takie
zgłoszenie otrzymali 3 stycznia.

tej ostrożności jadąca pojazdem
marki Volkswagen w kierunku
Lublina mieszkanka powiatu
chełmskiego straciła panowanie
nad kierownicą i uderzyła w barierkę. Kontrolę nad autem utracił także kierowca jadący z tyłu,
którego samochód również wpadł
w barierkę. Najprawdopodobniej do zdarzenia przyczyniła się
warstwa gołoledzi pokrywającej
jezdnię. Na szczęście skończyło
się tylko na uszkodzonych autach
i utrudnieniach w ruchu.

Zderzenie 12 aut na trasie S-12

Śliska nawierzchnia na drodze szybkiego ruchu S-12 pomiędzy Piaskami a Lublinem w rejonie
m. Wierzchowiska przyczyniła się
5 lutego do zderzenia 12 samochodów osobowych. Policjanci ruchu
drogowego wstępnie ustalili, iż
na skutek niezachowania należy-

Oszuści z importu

W styczniu świdniccy policjanci przyjęli zgłoszenia o oszustach, którzy podając się za pracowników zakładu energetycznego,
wyłudzili od dwóch osób łącznie
1200 zł. Pobrane pieniądze miały
stanowić zaliczki na poczet rzekomej wymiany liczników prądu.
Kryminalni ustalili, że sprawcami
są dwaj mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego w wieku 40 i 44
lat. Mężczyźni zostali zatrzymani,
oprócz przestępstw dokonanych
na terenie powiatu świdnickiego,
policjanci udowodnili im dokonanie co najmniej 7 innych oszustw
zazwyczaj starszych osób w innych

Funkcjonowanie Kodeksu Etyki w LW Bogdanka
Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. znacząco
wcześnie dostrzegł konieczność
przestrzegania w spółce wartości i zasad etycznych i wprowadził kodeks etyki, upatrując w nim poprawę relacji na
styku pracownik – przełożony,
pracownik – pracownik oraz
w kontaktach z kontrahentami,
czy też administracją rządową
i samorządową.
W obowiązującym w spółce
kodeksie etyki zawarto takie wartości i zasady etyczne, jak przestrzeganie prawa, uczciwość,
godność, wystrzeganie się dyskryminacji, tolerancyjność, profesjonalizm, poufność, bezkonfliktowość, apolityczność, lojalność wobec spółki oraz ochrona
informacji poufnych i interesów
spółki, dobro spółki, unikanie
konfliktu interesów, zakaz korupcji, itp. Wszyscy pracownicy
spółki otrzymali i zapoznali się
(nowo przyjęci otrzymują i zapoznają się w trakcie przyjęcia do
pracy) z kodeksem etyki w formie papierowej, jest on również
na stronie internetowej spółki,
a także na monitorach w poszczególnych cechowniach zakładu
górniczego. Ponadto wszyscy
pracownicy spółki wypełniają
„Raport o konflikcie interesów
i przekazują go Dyrektorowi
Biura Zarządu.
Natomiast Rzecznik ds. Etyki monitoruje praktyczne stosowanie postanowień kodeksu etyki, propaguje wartości i zasady
etyczne i dba o ich przestrzeganie. Prowadzi szkolenia, zapobie-

gające naruszeniu zasad kodeksu
etyki, a także rozwiązuje powstałe konflikty. Ponadto prowadzi na
bieżąco działania informacyjne
i promocyjne. Pracownicy spółki mogą zgłaszać, osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo
i poprzez skrzynki kontaktowe, do
Rzecznika ds. Etyki zauważone
przypadki naruszeń zasad i wartości obowiązującego kodeksu etyki, a także przekazywać wnioski
i sugestie dla poprawy atmosfery
pracy i współżycia w spółce.
Kodeks etyki LWB S.A.
został zauważony i pozytywnie
oceniony przez Fundację CentrumCSR.PL z Warszawy. Zajmuje się ona upowszechnianiem
wiedzy, prowokowaniem debaty
publicznej oraz lobbingiem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2016r. przygotowała i opublikowała Raport
„Społeczna
odpowiedzialność
biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka”, będący efektem
trwającego półtora roku obywatelskiego monitoringu 227, spośród najważniejszych przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przeanalizowano 16 branż pod
kątem 12 wskaźników kluczowych dla odpowiedzialności biznesu – począwszy od praw człowieka przez raportowanie społeczne, aż do walki z korupcją.
Interesującym jest to, że
w rozdziale „Analiza wskaźników - na ile monitorowane firmy
uwzględniają kluczowe obszary
społecznej odpowiedzialności”,
wśród ocenianych działań odnośnie funkcjonowania kodeksu

etyki wskazano, że „bardzo niewiele firm podaje kontakt do pracowników zajmujących się etyką,
do których można zgłosić nieprawidłowości”.
Natomiast „jednym z nielicznych przykładów jest kopalnia Bogdanka, na której stronie
internetowej można odnaleźć
imię i nazwisko oraz adres mailowy rzecznika. W celu ułatwienia
komunikacji z Rzecznikiem ds.
Etyki uruchomiony zostaje podany kanał komunikacji bezpośredniej poprzez stronę internetową
spółki oraz dodatkowo skrzynki
do korespondencji zlokalizowane
na cechowniach Pól Bogdanka,
Nadrybie i Stefanów. Komunikacja ma służyć przekazywaniu
informacji w zakresie pojawiających się naruszeń kodeksu,
zaistnienia zjawisk istotnych
z punktu widzenia etyki, a nieujętych w kodeksie oraz sugestii, co
do usprawnienia procedur obowiązujących w spółce. Sugestie
i
zgłoszenia
przekazywane
Rzecznikowi ds. etyki mają charakter poufny”.
Prezes
Fundacji
CentrumCSR.PL, Grzegorz Piskalski
w swoich komentarzach stwierdza, że prawdziwa społeczna
odpowiedzialność biznesu musi
się opierać na kilku filarach,
tzn.: dialogu z interesariuszami,
prawach człowieka, etyczności,
publikowaniu weryfikowalnych
danych i prowadzeniu działań
związanych z realną sferą działań
i oddziaływań firm.
Bronisław Jaworski,
Rzecznik ds. Etyki
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Gmina Ludwin uratowana Pojedziemy równą drogą PLL – lider wzrostu
Antar zobowiązał się do ponoszenia nakładów w ośrodku,
gmina zgodziła się aby udokumentowane nakłady były potrącane z czynszu dzierżawnego, który
ustalono na 50 tys. rocznie. Umowa dzierżawy miała obowiązywać
do 31 grudnia 2032 roku. Paragraf
12. umowy mówił, że dzierżawcy
przysługuje prawo nabycia przedmiotu dzierżawy w drodze bezprzetargowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach
(w przypadku zabudowy). To między innymi ten punkt stał się potem źródłem sporów.
Póki co władze gminne i powiatowe były z umowy bardzo
zadowolone. Chciały mieć na
swoim terenie czynny i atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy. Tymczasem, przed umową z Antarem,
gmina sama musiała go prowadzić bowiem nie było chętnych na
dzierżawę.
Początkowo
zadowolony
był też inwestor. Roboty szybko
ruszyły, na plaży powstało nowe
molo. Pierwszy poważny zgrzyt
przyszedł w 2008 roku kiedy firma nie otrzymała po raz pierwszy
funduszy z UE na swoja budowę.
Potem znów jej odmówiono. Nic
dziwnego, że na wiosnę 2009
roku Wiesław Tokarz, dyrektor
w Antarze, żalił się prasie, że bez
unijnego wsparcia firma Antar nie
dokończy inwestycji pn. „Resort
Piaseczno”. – Od dwóch lat staramy się o unijną dotację - 4 mln
zł - z programów wspierających
rozwój turystyki. Ale nasze wnioski
są ciągle odrzucane z błahych powodów – mówił. Dwa lata pracy
i siedem milionów złotych nakładów nie wystarczy, by to wszystko
powstało. Bez unijnej pomocy nie
mamy szans.
- Antar złożył dwa wnioski
dotyczące jednej inwestycji – odpowiadała Renata Siwiec, dyrektor
LAWP. Jeden dotyczył uruchomienia wielofunkcyjnego ośrodka
rekreacyjno-rozrywkowego, drugi
- budowy domków letniskowych
i kortu tenisowego. A to automatycznie wyklucza je z konkursu. Pojedynczy wniosek nie stanowi bowiem
sam w sobie pełnego produktu turystycznego – mówiła w 2009 roku.
– Po drugie, część robót budowlanych, jak to zgłoszono we wniosku,
miałyby wykonać ekipy budowlane
firmy Antar. A tego przepisy unijne
nie dopuszczają – podkreśla.
Antar dotacji nie otrzymał
i już 23 września 2009 r. wymyślono tam wyjście z trudnej sytu-

acji. Antar Ltd Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie przeniosła na rzecz
Solo Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawa i obowiązki przysługujące Antarowi
wynikające z umowy dzierżawy
OW Jagoda. Wójt gminy Z. Ogórek udzielił zgody na cesję! –
Przeniesienie obowiązków i praw
nastąpiło za kwotę 262 tys. zł plus
VAT – mówi Andrzej Chabros,
obecny wójt Ludwina. Przypomnijmy więc, że Antar zainwestował już wtedy ok. 7 mln zł.
Następny etap tej rozgrywki
zaczął się 21 listopada 2010 roku
z I turą wyborów samorządowych.
Oto w gminie Ludwin niespodziewanie wygrał Andrzej Chabros,
człowiek nie związany z dotychczasową władzą. W II turze zmierzył się z człowiekiem poprzedniej
ekipy – Sławomirem Czubackim
i wygrał. Został wójtem. 21 sierpnia 2011 r. Solo Investment wezwała gminę do bezprzetargowej
sprzedaży dzierżawionego terenu.
Gmina odpowiedziała, że póki co
nie zamierza działek sprzedawać.
Doszło do ostrego sporu,
gmina zarzucała spółce niepłacenie za dostarczoną wodę. Dołączył się jeszcze Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, iż firma naruszyła
interesy konsumentów używając
nazwy „Hotel” dla obiektu noclegowego bez zezwolenia. Spółka
zarzuciła zaś gminie, że oszukała
ją w sprawie własności terenu.
Rzeczywiście,
zawierając
umowę dzierżawy wszyscy jakby
zapomnieli, że od 1991 roku (sic)
toczy się postępowanie administracyjne o zwrot nieruchomości
stanowiącej część działki nr 90
(3,21 ha) wszczęte z wniosku
spadkobiercy byłego właściciela, wywłaszczonego w latach 70.
Co prawda zarówno w gminie jak
i starostwie uważają, ze cele wywłaszczenia zostały zrealizowane
(powstał ośrodek Jagoda) i spadkobiercy nie odzyskają terenu,
ale zawierając umowę należało
to zaznaczyć. Z drugiej strony są
mocne przesłanki by twierdzić, że
inwestor wiedział dobrze o całej
sytuacji. Spadkobierca był m.in.
w Resorcie Piaseczno i osobiście
mówił przedstawicielom spółki,
że stara się o zwrot części terenu.
Różne manewry prawne
trwały dosyć długo, aż wreszcie
Solo Investment skierowała sprawę do sądu. O sądowych sporach
opowiemy już jednak w następnym wydaniu gazety.
Ryszard Nowosadzki

Z Lubartowa do Łęcznej
Urząd miejski w Łęcznej podpisał 15 lutego umowę
z Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych Lubartów S.A. –
zwycięzcą przetargu na budowę
przedłużenia ulicy Wierzbowej,
która połączy osiedle Bobrowniki z Pasternikiem.
Do przetargu stanęły cztery
firmy i jak wynika z dostępnych
informacji wybrano przedsiębiorstwo, które zaoferowało najniższą
cenę. Ma ono zbudować drogę za

4,2 mln zł, a jak pamiętamy miasto na inwestycję przeznaczyło
wstępnie 5,2 mln zł.
Wykonawca został już wprowadzony na teren budowy i jeśli
nie przeszkodzi pogoda prace
zostaną rozpoczęte w marcu. Natomiast do użytku droga ma być
oddana w listopadzie 2017 roku.
Wykonawca ma objąć inwestycję
6-letnią gwarancją.
Największa tegoroczna inwestycja ma dofinansowanie

dok. ze str. 1
W wyniku przebudowy zmianie ulegnie geometria drogi. Jej
szerokość zostanie zwiększona
do 7 metrów, a konstrukcja zostanie wzmocniona lub całkowicie
wymieniona w celu przeniesienia
obciążeń ruchu samochodowego.
Rozbudowane zostaną również
skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Na całej długości powstanie
ścieżka rowerowa. Połączy się ona
z istniejącą siecią ścieżek rowerowych w Łęcznej.
Po obu stronach drogi, od ronda przy stadionie, aż do skrzyżowania ulic przy myjni samochodowej, powstaną chodniki. Od tego
miejsca w kierunku szpitala będzie
prowadził chodnik usytuowany po
lewej stronie jezdni. Samochody
zjeżdżające w lewo do szpitala i w
kierunku ulicy Nadwieprzańskiej
przestaną blokować drogę jadącym

prosto ze względu na wydzielony
pas zjazdowy. Samo skrzyżowanie
ulicy Krasnystawskiej z Kardynała
Wyszyńskiego zostanie przebudowane na rondo. W niedalekiej
odległości powstanie zatoka do
ważenia pojazdów.
Remont na terenie Gminy
Łęczna obejmie także modernizację mostu na rzece Stawek w Zakrzowie oraz utworzenie nowego
pasa zjazdowego dla jadących od
Milejowa do Leopoldowa i dalej.
Oprócz tego rozbudowywane lub
przebudowywane będą zjazdy na
działki przyległe do drogi oraz
pasy drogowe i drogi serwisowe
zapewniające dojazd do pól położonych przy drodze wojewódzkiej.
Prace wykonuje firma Strabag z Pruszkowa. Mają one potrwać do końca 2017 roku.
GK

Lublin świętuje, Łęczna odnotowuje
8 lutego w sali widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbyła
się Gala Programowa obchodów Jubileuszu 700-lecia lokacji
Lublina. Po raz pierwszy został
zaprezentowany pełny program
wydarzeń, które odbędą się
w roku obchodów jubileuszu.
Tak jak rok 2017 zapowiada
się w Lublinie niezmiernie interesująco, tak też zaprezentowano go
efektownie podczas gali. Przyjęta
forma multimedialnego widowiska
pozwoliła na ciekawą prezentację
ogromu imprez - ponad 1000 nowych wydarzeń, z których wiele
odbędzie się nie w centrum miasta,
a w dzielnicach. W ramach cyklu
Miasto Nauki odbędzie się ponad
setka konferencji, wykładów, seminariów i sesji naukowych. Miasto
Edukacji to programy realizowane w szkołach, Lublin Społeczny to wsparcie m.in. seniorów i
osób niepełnosprawnych, a Lublin
Przedsiębiorczości to 30 konferencji dotyczących gospodarki miasta.
Będzie jeszcze Lublin Sportowy z
międzynarodowymi wydarzeniami
i Miasto Atrakcji z Lubelską Kartą
Turysty.
Całość lubelskich obchodów
została podzielona na 6 sezonów,
które składają się na „Rok z życia
miasta”. Od lutego do kwietnia
będziemy „Przeżywać historię”.
Mieszkańcy Lublina, ale i goście
będą mogli wtedy poznać miasto.
Swoje podwoje otworzą muzea,
ośrodki kultury i wszelkie instytucje zajmujące się historią, które
w czasie tygodni tematycznych
będzie można zwiedzać za darmo. Maj i czerwiec upłynie pod
z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Nowa
droga będzie mieć 1895 m. Do
zbudowania są dwa odcinki – jeden od pętli autobusowej przy
ulicy Wierzbowej do ulicy Wyszyńskiego, drugi od ulicy Krasnostawskiej do Przemysłowej.
Droga ułatwi mieszkańcom osiedla Bobrowniki komunikację ze
szpitalem. Przy jezdni powstanie
ścieżka rowerowa, oświetlenie
a także nowe miejsca parkingowe.
(nor)

hasłem: „Poczuj energię”. Wtedy
odbędzie się m.in. Noc Kultury.
Wakacje to czas „Wielkiego dzieje się” (stworzą go widowiska i
różne imprezy plenerowe), a jesień to pora na „Emocje sztuki”,
kiedy artyści zaproszą mieszkańców do przeżywania intelektualnych wzruszeń. Obchody zakończą się w grudniu wydarzeniami
w ramach sezonu – „Świętujemy
Lublin”, czyli wydarzeń związanych niejako z adwentem, mikołajkami, Bożym Narodzeniem,
co zostanie zakończone miejskim
Sylwestrem.
Bardzo ważną bo 550 rocznicę
nadania praw miejskich obchodzi
też Łęczna. Z tej okazji w styczniu odbyła się w mieście uroczysta
sesja Rady Miasta i impreza przygotowana przez Zespół Szkół nr
2 w Łęcznej. Tyle. Niestety jak w
wypowiedzi dla prasy regionalnej
stwierdził przedstawiciel miasta
– Z powodu jubileuszu nie przewidujemy specjalnych wydarzeń. Być
może Dni Łęcznej będą miały bardziej rozbudowany program.
Nie ma chętnych do świętowania, czy brakuje raczej zainteresowanych organizacją obchodów doniosłej rocznicy?
(pro)

dok. ze str. 1
Do potentatów, jak lotnisko
Chopina w Warszawie, największy port lotniczy w Polsce, z ponad
12,8 mln pasażerów, czy podkrakowskie Balice z 4,98 mln pasażerów i Port Lotniczy Gdańsk im.
Lecha Wałęsy z 4 mln, oczywiście
Lublinowi daleko. Od prawie 70letniego Rzeszowa-Jasionki z 664
tys. pasażerów już nie taka wielka
odległość. Tym bardziej, że lotnisko w Świdniku może bardzo zyskać na nowych połączeniach.
Obecnie w siatce połączeń
jest siedem lotnisk: Doncaster
Sheffield, Eindhoven, Glasgow,
Londyn Luton, Londyn Stansted,
Oslo Torp i Sztokhol Skavsta. W
maju Wizz Air uruchomi loty do
Liverpoolu, a w okresie wakacyjnym sezonowe połączenia do
Barcelony, Burgas i Heraklionu
proponować będą czarterowe linie Small Planet. Najważniejsza
zmiana dotyczy jednak regularnych rejsów do Monachium –
wielkiego portu przesiadkowego.
Samoloty z Lublina do Monachium latać będą przez siedem
dni w tygodniu. W dni robocze
samolot z Monachium startować
będzie o 09:35 a w Lublinie wyląduje o 11:15. Powrotny wystartuje
o 11:40 i wyląduje o 13:30. Sobotni lot do Lublina będzie o godz.
11:10, a powrót o 13:20. W niedzielę lot do Lublina wystartuje o
17:50, a powrót nastąpi o 20:00.
Będąc w Monachium można już

dolecieć do ponad setki miast na
całym świecie. Na jednym bilecie,
z przesiadką w Monachium, można będzie dostać się do Nowego
Jorku, Tokio, Pekinu czy Seulu.
Połączenie to uruchamia brytyjska linia BMI Regional wspólnie z Lufthansą. Trasę obsługiwać
będą od 27 marca embraery ERJ145, które mogą zabrać na pokład
49 pasażerów. Rozkład połączeń
dostosowany jest do porannej i
popołudniowej fali przesiadkowej na niemieckim lotnisku. Tutaj
w ramach jednego biletu będzie
można przesiąść się do samolotów
Lufthansy lecących do ponad stu
miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Od połowy lutego
można już rezerwować połączenia
przesiadkowe linii BMI Regional
i Lufthansa na stronie www.lufthansa.com.
Ceny biletów wydają się dosyć przystępne. Wypad do Nowego
Jorku, przy wcześniejszej rezerwacji powinien kosztować trochę ponad 3 tys. zł w obie strony. Bilety
powrotne do Amsterdamu, Brukseli, Lizbony, Mediolanu czy Rzymu
to wydatek około 1 tys. zł. Za 1,5
tys. zł można wykupić powrotne przeloty do Aten czy Moskwy.
Oczywiście bilety w tanich liniach
lotniczych są mniej kosztowne, jednak z takich kursów zazwyczaj nie
możemy skorzystać z Lublina, a na
przykład z Modlina czy Warszawy
nie w każdy dzień tygodnia.
R. Nowosadzki

Zajęcia kulinarne, plastyczne, pogadanki i ciepły posiłek.
Na to i wiele więcej mogą
liczyć seniorzy z gminy Puchaczów. W budynku po szkole podstawowej w Bogdance utworzono
dzienny dom seniora.
- Adaptacja pomieszczeń wyszła nam bardzo sprawnie, kosztowało nas to 467 tysięcy złotych,
ale 260 dostaliśmy w ramach dotacji z programu „Senior Vigor”
Ministerstwa Rodziny – mówi
wójt Adam Grzesiuk.
- Samotność jest dokuczliwa,
człowiek wydaje się odtrącony, niepotrzebny, a między ludźmi jest lepiej – mówi Elżbieta Kozłowska.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puchaczowie zatrudni w Bogdance dwóch opiekunów i fizjoterapeutę. W zależności od dochodów pensjonariuszy, miesięczna
odpłatność wyniesie od 25 do 75
złotych od osoby.
20 seniorów będzie mogło liczyć na wycieczki, warsztaty, ciepły posiłek, zajęcia kulinarne, plastyczne, ruchowe, pogadanki itp.
Przewiduje się też imprezy urodzinowe, korzystanie z biblioteczki,
gier planszowych. Pensjonariusze
będą korzystać z 8-godzinnej opieki, potem wrócą do domów.
To szósta tego typu placówka
w regionie.
GK

jest trzeciorzędna. Całe postępowanie zostało zainicjowane przez
CBA. Wojewoda podkreślał też, że
opierał się na opiniach prawników
Urzędu Wojewódzkiego, a także z
Biura Analiz Sejmowych, które zabrało głos na prośbę posła PiS Artura Sobonia. Wszystkie one mają
potwierdzać, że wojewoda miał
obowiązek wydać takie właśnie
zarządzenie zastępcze.
Prezydent Żuk konsekwentnie
twierdzi, że prawa nie złamał, na
dowód czego podczas konferencji
pokazał trzy opinie prawne (prof.
Wojciecha Popiołka z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Stanisława
Sołtysińskiego, partnera w znanej
warszawskiej kancelarii prawnej i
prof. Andrzeja Kidyby z UMCS)
które potwierdzają jego stanowisko. Stwierdził też, że posiada
oświadczenia Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu
państwa i Andrzeja Klesyka, byłego prezesa PZU, potwierdzające
fakt zgłoszenia go do rady nadzorczej PZU Życie. Jak podkreślił na
konferencji prasowej wojewoda
miał możliwość przyjęcia oświadczeń od ministra Karpińskiego i
prezesa Klesyka, a tego nie zrobił. Powiedział też, że „Decyzja
wojewody jest obarczona błędami
prawnymi i opiera się na błędnych

interpretacjach prawnych. Nieprawdą jest to, że wojewoda jest
związany ustaleniami CBA, bo w
takiej sytuacji organ kontrolujący
miałby władcze uprawnienia nad
organem nadzoru”.
Prezydent zapowiedział odwołanie do sądu administracyjnego i podkreślił, że do czasu
prawomocnego orzeczenia sądu
pełni funkcję prezydenta i ma
umocowanie do podpisywania
umów i reprezentowania miasta.
Prezydent co prawda mówił na
konferencji, że liczy na szybkie
rozstrzygnięcie sprawy przez
sąd, ale to na pewno szybko nie
nastąpi – tym bardziej, że prawie
na pewno strona, która przegra w
pierwszej instancji odwoła się od
wyroku. Na dzisiaj możemy się
jedynie sugerować notowaniami
bukmacherów, którzy już ogłosili
odpowiednie zakłady. W firmie
bukmacherskiej STS kto postawi
100 zł na to, że Krzysztof Żuk nie
utraci stanowiska i będzie rządził
Lublinem do 2018 roku może wygrać 140,8 zł - kurs 1,6. Stawiając
na to, iż Żuk straci stołek, można
wygrać 180,4 zł - kurs 2,05. Bukmacherzy wierzą więc bardziej, że
prezydent Żuk będzie rządził do
końca kadencji.
Ryszard Nowosadzki

Miejsce dla seniorów w Bogdance

Bukmacherzy stawiają na Żuka
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek (z PiS) wydał
6 lutego zarządzenie zastępcze,
w którym stwierdza wygaśnięcie mandatu prezydenta Lublina. Zaskarżę zarządzenie do
sądu – stwierdził w czwartek 9
lutego na konferencji prasowej
prezydent Krzysztof Żuk (z
PO). Wniosek z uzasadnieniem
i pełną dokumentacją złożę na
początku tygodnia – ogłosił prezydent.
Sprawa dotyczy zarzutów
CBA z ubiegłego roku, które
uważa iż Krzysztof Żuk złamał
przepisy tzw. ustawy antykorupcyjnej (chociaż nie popełnił przestępstwa), zasiadając do początku
2016 roku w radzie nadzorczej
spółki PZU Życie. CBA jest zdania, że Żuk został członkiem rady
niezgodnie z przepisami, bo Skarb
Państwa nie ma przynajmniej połowy udziałów lub akcji PZU Życie (jak wymaga ustawa antykorupcyjna). Agenci twierdzą też, że
formalnie Żuka do rady zgłosiły
władze większej spółki PZU, a nie
Skarb Państwa.
Według wojewody Przemysława Czarnka: Wojewoda jest związany ustaleniami CBA, które jest
wyspecjalizowanym organem. Jest
zupełnie jasne, że rola wojewody
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Bogate czy biedne gminy? Nie chcieli mieszkań w Zakrzowie Dwie kadencje i koniec?
dok. ze str. 1
jest na danych z roku wcześniejszego. Tak więc na przykład podstawą
do wyliczenia aktualnych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30
czerwca 2016 r.
Pierwsze co się narzuca przy
analizie wyników to ogromne rozwarstwienie bogactwa w skali kraju. Średni dochód podatkowy na
jednego mieszkańca dla wszystkich
gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, na ten rok oszacowano na
1.514,27 zł. To o ponad 155 zł więcej (11,4 proc.) niż kalkulacje dotyczące 2014 r., oparte o dane za rok
2012. Jednakże wśród wszystkich
2479 gmin w Polsce pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi jest
przepaść. W gminie Radgoszcz na

głowę mieszkańca wskaźnik wynosi ok. 35 tysięcy zł a w najbiedniejszej tylko niecałe 425 zł w przypadku gminy Kleszczów!
Wskaźniki powyżej średniej
krajowej uzyskało tylko 449 gmin
na 2479 jednostek ujętych w zestawieniu. Z naszego powiatu powyżej
średniej zmieściły się dwie gminy:
Puchaczów 4037,85 zł (gmina wiejska) - 16 miejsce w kraju i Cyców
1703,28 zł (gmina wiejska) - 341
miejsce w kraju. Poniżej średniej
są pozostałe cztery gminy: Łęczna
1312,76 zł (gmina miejsko-wiejska) - 883 miejsce, Ludwin 1281,35
zł (gmina wiejska) - 947 miejsce,
Milejów 1061,96 zł (gmina wiejska)
- 1451 miejsce, Spiczyn 910,89 zł
(gmina wiejska) - 1862 miejsce.
RN, GK

Koniec gimnazjów

Klamka zapadła
Skutki wprowadzanej w
pośpiechu reforma oświaty ignorującej głos nauczycieli, samorządowców i w końcu rodziców
uczniów odczuje każda gmina
w Polsce. Zostaną zlikwidowane
gimnazja, a tym samym część
nauczycieli straci prace. W Łęcznej dotknie to około 20 osób.
W mieście głównym przedmiotem dyskusji była przyszłość
Gimnazjum nr 1 przy ulicy
Piłsudskiego. Burmistrz w tej
sprawie prowadził rozmowy z
przedstawicielami środowiska nauczycielskiego tej szkoły, oświatowymi związkami zawodowymi
oraz radnymi Komisji Oświaty
Rady Miejskiej. Ustalono, że najlepiej będzie włączyć gimnazjum
do szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Gimnazjum będzie
stopniowo wygaszane, a ze świeżo wyremontowanego obiektu
przy ulicy Piłsudskiego będą korzystały starsze roczniki uczniów
wydłużonej szkoły podstawowej.
Dlaczego nie zdecydowano
na powstanie trzeciej szkoły podstawowej? Ponieważ oznaczałoby
to konieczność wybrania jednej z
dwóch metod. Pierwsza to dokonanie podziału obwodów bez odgórnego (administracyjnego) podziału
istniejących klas i utworzenie od
nowego roku nowych klas pierwszych, do których rodzice mogliby
zapisywać swoje dzieci. Druga to
administracyjny, nakazowy podział
istniejących klas w szkole przy ulicy Szkolnej i przeniesienie części
dzieci do nowej szkoły przy ulicy
Piłsudskiego i przeprowadzenie
naboru do pierwszych klas według
nowych obwodów szkół.
Pierwsze rozwiązanie to w
praktyce likwidacja nowej szkoły w ciągu kilku lat i utrata pracy przez wszystkich nauczycieli
obecnie w niej pracujących. Demografia wskazuje, że w nowej

szkole powstałyby najwyżej dwie
klasy. Można spodziewać się, że
rodzice mogliby wybrać wcześniej
istniejącą szkołę (rodzic ma prawo zapisać dziecko do dowolnej
szkoły) i rekrutacja pozwoliłaby na
utworzenie tylko jednej klasy. Praca z najmłodszymi rocznikami nie
rozwiązałaby problemu zatrudnienia nauczycieli gimnazjum.
Drugie rozwiązanie to prosty
sposób na wywołanie wojny z rodzicami i chaos w obu szkołach.
Oba rozwiązania mają jeszcze
jedną wadę – konieczność poniesienia znacznych kosztów na
dostosowanie szkoły przy ulicy
Piłsudskiego do przyjęcia młodszych roczników dzieci. Szkoły,
co trzeba podkreślić, świeżo wyremontowanej.
Wygaszanie gimnazjów będzie łatwiejsze w Zespole Szkół
przy ulicy Jaśminowej w Łęcznej, który do tej pory składał się
z podstawówki i gimnazjum. Tam
po zmianach zostanie sama podstawówka.
- Reforma edukacji to dla
gminy Łęczna duży problem.
Za dwa lata ze szkół zniknie jeden rocznik dzieci (ponad 200
uczniów). Do tej pory bowiem
było łącznie 9 klas, a po zmianach
zostanie ich 8. To utrata miejsc
pracy przez blisko 20 nauczycieli. Pogłębi to problemy związane
z demografią – mówi Teodor Kosiarski burmistrz Łęcznej.
Likwidacja gimnazjów w
jeszcze większym stopniu dotknie
gminy wiejskie, gdzie dużym nakładem kosztów inwestycyjnych
utworzono gminne gimnazja, dbając o jak najwyższy ich poziom.
Argument, że w szkołach ponadgimnazjalnych powstaną nowe
miejsca pracy jest mało satysfakcjonujący dla nauczyciela gimnazjum, który właśnie straci pracę.
G. Kuczyński

3 lutego rozpoczął się odbiór
prac budowlanych związanych
z przebudową I piętra remizy OSP
w Zakrzowie na lokale mieszkalne. W ramach przebudowy w
budynku powstało pięć mieszkań
o powierzchni od 30 do 40 m kw.
Mieszkania są gotowe do
zamieszkania, mają wyposażenie
sanitarne łazienek i kuchni. W
każdym zainstalowano elektryczne podgrzewanie ciepłej wody i
centralnego ogrzewania. Budynek
został docieplony, wykonano nową
elewację. Obok budynku jest wiata
śmietnikowa, wykonano chodnik,
podjazd i miejsca parkingowe o
nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowano przyłącze wodociągowe oraz energetyczne. Przy budynku, na zlecenie PGKiM Łęczna,
powstała także lokalna biologiczna
oczyszczalnia ścieków.
Przebudowę wykonała firma
MTS Spółka Jawna T. Sternik, M.
Sternik z Lubartowa za 506 tysięcy złotych. Roboty budowlane
trwały od sierpnia 2016 roku do
stycznia 2017 roku. Gwarancja
na wykonane prace wynosi 60
miesięcy. Podczas odbioru komisja stwierdziła wady elewacji budynku w postaci uszkodzeń tynku, które wykonawca remontu ma
usunąć, kiedy będą odpowiednie

warunki atmosferyczne i dopiero
wtedy nastąpi odbiór końcowy.
W Zakrzowie powinno zamieszkać 5 rodzin spośród 31
oczekujących w Łęcznej na mieszkania komunalne. Jak się okazuje,
nie wszystkim mieszkanie w Zakrzowie odpowiadało.
– Jesteśmy zaskoczeni reakcją niektórych mieszkańców,
którzy nie chcieli zamieszkać w
nowych lokalach – powiedział
„Dziennikowi” burmistrz Kosiarski. Niektóre osoby i to z pierwszych miejsc kolejki do mieszkań
komunalnych, nie wyraziły chęci
zamieszkania w Zakrzowie. Jednym nie pasował brak piwnicy,
innym ślepa kuchnia, no i fakt, że
mieszkanie nie jest w Łęcznej a
dwa kilometry od miasta.
Ostatecznie
znaleźli się
chętni i wszystkie lokale zostaną
zasiedlone. W 5 nowych lokalach
zamieszka 16 osób. Czynsz za
metr kwadratowy wynosi 2 złote
plus opłaty licznikowe. Jak widać posiadanie własnego lokum
(chociaż komunalnego) nie musi
być bezwzględnym priorytetem.
Na przykład dla rodzin z dziećmi,
bez samochodu, dwa kilometry od
miasta, może być jednak naprawdę dużym problemem.
(nor)

Zielone płuca Świdnika
Jedną z metod walki ze
smogiem w miastach jest powiększanie terenów zielonych.
W Świdniku zaprezentowano
właśnie koncepcję nowego parku miejskiego.
Park ma powstać za stacją
benzynową Orlen, przy al. Lotników Polskich. Na ponad hektarowej powierzchni mają być chodniki, alejki spacerowe, drewniane
pergole, tworzące tunele, ławki
oraz nasadzenia dekoracyjne.
W północnej części zespołu stworzony zostanie placyk z drewnianymi ławkami, natomiast w części
południowej teren rehabilitacyjno-rekreacyjny m.in. z siłowniami
zewnętrznymi i placem zabaw dla
dzieci. Przez park przebiegać też
będzie ścieżka rowerowa.
- To jeden z elementów dużego projektu, polegającego na inwestycji w tereny zielone, w kliku
miejscach naszego miasta – podkreśla w mediach burmistrz Waldemar Jakson. Rzeczywiście, pięć
gmin (Świdnik, Lubartów, Niemce, Spiczyn i Wólka) stworzyło
projekt Zielony LOF (Lubelski
Obszar Funkcjonalny) i uzyskało
gwarancje dofinansowania. Dzięki temu gminy nie będą musiały
o nie walczyć w konkursach. O terminie realizacji projektów w danej
gminie decyduje przygotowanie
dokumentacji swoich inwestycji.

Świdnik przygotowanie takiej
dokumentacji wpisał do ubiegłorocznego budżetu. Teraz może liczyć
na ponad 4 mln zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach całego przedsięwzięcia zmieni się też między
innymi dawne wysypisko śmieci
przy ul. Krępieckiej, zostanie także wykonany jeden z etapów przebudowy obiektów sportowych
Avii przy ul. Fabrycznej.
(nor)
W Świdniku idą więc niejako
pod prąd tego co dzieje się dzisiaj
w Polsce. W kraju, po nowelizacji
ustawy wcześniej m.in. chroniącej
w pewnym chociaż stopniu drzewa,
zaczęła się ich rzeź. Na prywatnych terenach, jak Polska długa
i szeroka, hulają piły wycinające
dorodne drzewa. Niestety inicjator
wszystkiego – minister „środowiska” Jan Szyszko (PiS) nie widzi
w tym nic złego. Tymczasem dwa
drzewa średniej wielkości zaspokajają roczne zapotrzebowanie
jednej osoby na tlen, ale by mogły
spełniać taką rolę trzeba poczekać
kilkadziesiąt lat od posadzenia.
Na szczęście krytycznie o wycinaniu drzew wypowiedział się
Jarosław Kaczyński i ustawa ma
być zmieniona. Czas nagli.

dok. ze str. 1
dokończenia rozpoczętej kadencji,
której długość w poszczególnych
częściach Niemiec waha się od 4
do 10 lat - wyjaśnia dr Adam Gendźwiłł, współautor analizy.
Proponowane przez większość
parlamentarną ograniczenie liczby
kadencji wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, podobnie jak
objęcie nowymi przepisami osób
już sprawujących urząd, naruszyłoby bierne i czynne prawa wyborcze obywateli gwarantowane
przez Konstytucję, a także łamało
zasadę, że prawo nie może działać
wstecz – pisze profesor Hubert Izdebski w swojej ekspertyzie.
Zdaniem prof. Izdebskiego:
Proponowane zmiany prowadzą
do ograniczenia biernego prawa
wyborczego obywateli zainteresowanych kandydowaniem w wybo-

rach samorządowych. Pośrednio
dotyczą również ograniczenia
czynnego prawa wyborczego, bowiem są przesłanki do mówienia
o ograniczeniu prawa wyborców
do wyłonienia kandydatów jakich
wyborcy sobie życzą, i do głosowania na takich kandydatów.
Jeśli przepisy w proponowanym dzisiaj przez PIS kształcie
weszłyby w życie o reelekcję w
wyborach samorządowych na stanowisko wójt/burmistrza (w naszym powiecie) ubiegać mogliby
się jedynie wójt Cycowa Wiesław
Pikuła oraz wójt Spiczyna Dorota Szczęsna ponieważ pełnią oni
funkcję pierwszą kadencję. W pozostałych gminach tj. Ludwinie,
Puchaczowie, Milejowie i Łęcznej obecni włodarze nie mogliby
ubiegać się o ponowny wybór.
GK

Internetowa Gazeta Regionalna

e-pojezierze.pl
Na portalu znajdziecie nie
tylko bieżące informacje z regionu
ale także reportaże, artykuły publicystyczne i felietony. Jak największą część materiałów chcielibyśmy
ilustrować aktualnymi zdjęciami,
dlatego zapraszamy naszych Czytelników do współtworzenia internetowej gazety regionalnej.
Byliście świadkami wydarzenia zróbcie zdjęcie – nawet telefonem komórkowym i przyślijcie je
do nas z krótkim opisem. Nakręciliście interesujący filmik – zamieścimy go w naszej telewizji internetowej. Nie gwarantujemy honorarium
ale jeśli zechcecie, to podamy personalia autora.

Jeśli czujecie potrzebę pisania,
posiadacie jakieś ciekawe artykuły
tyczące się bieżących tematów, spraw
lokalnych, gospodarki, historii, chcecie się podzielić szczegółami waszego hobby – piszcie do nas na adres
redakcja@e-pojezierze.pl. Nie musimy się zgadzać co do poglądów
czy politycznych sympatii; jeśli
wasze przemyślenia będą „trzymać poziom” i okażą się interesującą lekturą dla naszych Czytelników, opublikujemy je na naszej
stronie. Podkreślamy jednak, że
e-pojezierze.pl jest strefą wolną od
hejtu. Zapraszamy wszystkich na
stronę e-pojezierze.pl.
Redakcja

Ogłoszenia drobne

Sprzedam Peugeot 307 kombi,
1,6 HDI, srebrny metalik, rok
2004, przebieg 245 tys., klima,
tempomat. Auto nieawaryjne, w
bieżącej eksploatacji, regularnie
serwisowane, bez filtra FAP. Polecam osobom, które szukają pewnego, sprawdzonego auta, niedrogiego w użytkowaniu. Cena do
uzgodn. Tel. 602 811 876
Sprzedam lub wynajmę lokal
usługowo-handlowy, 44m2 +
piwnica (pomieszczenie magazynowe - 38m2), Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena do uzgodnienia.
Tel. 606 14 67 95

Sprzedam działkę budowlaną 23ar
w Wesołówce, przy drodze krajowej.
Cena 2500zł/ar. T: 663 777 200.
Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena
do uzgodnienia, tel. 697 154 093
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M6, 82m2 na M3 lub M2, na
os. Samsonowicza w Łęcznej. Tel.
691 158 101
Sprzedam mieszkanie M2, na parterze, w Łęcznej, ul. Gwarków 2. Cena
do uzgodnienia. Tel. 814629652

