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Włoskie ogrody pod Łęczną Ludowy osąd wójta
Park Podzamcze wypięknieje. Koniec z powalonymi
drzewami, ubytkami w chodnikach i nieużytkami.
Projekt zakłada odtworzenie
XVIII-wiecznego ogrodu włoskiego wraz z historycznym układem parku ukształtowanym przez
szpalery lip. Utworzone zostaną
4 kwatery ozdobne. Pomiędzy
nimi posadzone zostaną byliny
kwitnące od wiosny do jesieni.
Wewnętrzna przestrzeń oraz pozostałe kwatery wypełnione zostaną
murawą trawiastą i kwiatami.
Prace prowadzone będą na
terenie o pow. 2,64 ha. Konieczne
było usunięcie 30 drzew – uszkodzonych lub kolidujących z planowanymi pracami. Zgodę na ich
usunięcie wydał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
który nadzoruje całość prac. Pnie

pozostałych drzew zostały na czas
prac ciężkiego sprzętu zabezpieczone osłonami. Wycinka drzew
jest jednym z działań w projekcie
pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze –
I etap”, na który gmina Łęczna pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014- 2020, zajmując I miejsce na
liście rankingowej.
We wschodniej części parku
zaprojektowano strefę aktywnego
wypoczynku, tzw. „ścieżkę zdrowia”. Powstaną miejsca postojowe. Uzupełnieniem projektu będzie „moduł informacyjny” składający się z portalu internetowego
i tablic prezentujących historię założenia dworsko-parkowego oraz
najcenniejsze okazy roślin.
BB

Zielony skwer pomiędzy
osiedlami Samsonowicza i Niepodległości w Łęcznej, położony
przy cmentarzu parafialnym,
zostanie na nowo zagospodarowany jeszcze w tym roku.
Prace rozpoczną się przed wakacjami. Całkowita pow. objęta rewitalizacją w tym roku to 1,38 ha.
Skwer jest nową inwestycją, której

nie było w budżecie na 2017 rok.
Pieniądze pozyskano z oszczędności przy innych projektach. Decyzja
o zagospodarowaniu skweru to wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Łęcznej. Pomysły zgłaszane były w trakcie opracowywania
„Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Łęczna na lata 2009-2015”.
dok. na str. 4

Nowy miejski skwer

Balladyna spod Łęcznej
Policjanci zatrzymali 32letnią mieszkankę powiatu łęczyńskiego oraz jej 48-letniego
partnera. Oboje są oskarżeni o
zabójstwo znanego im dobrze
36-latka. Do zabójstwa doszło
w nocy z 12 na 13 kwietnia w
miejscowości Ciechanki pow.
łęczyński.
Według ustaleń śledczych,
Mariusz Ś. zginął z rąk swojej
dziewczyny oraz jej kochanka.
Głównym motywem tej zbrodni była romansowa (nie mylić
z romantyczną) cecha charakteru
32-letniej Marty K.
Zamordowany Mariusz Ś.
pracował w Belgii, ale był związany z mieszkającą w Ciechankach
Martą K. Wysyłał jej pieniądze.
Nie wiedział jednak, że 32-latka

ma na miejscu jeszcze innego
partnera – 48-letniego Dariusza
M. W końcu męscy członkowie
trójkąta dowiedzieli się o sobie.
Dochodziło do różnych spięć, ale
żaden nie chciał zrezygnować z
tej „Balladyny spod Łęcznej”.
Feralnej nocy z 12 na 13
kwietnia Mariusz Ś. odwiedził
dziewczynę. Wieczorem wyszli
na spacer w rejon placu buraczanego w Ciechankach. Mariusz nie
wiedział, że idzie wprost w pułapkę. W zasadzce czekał Dariusz M.
Udawał pijanego. Zbliżył się do
pary, po czym uderzył 36-latka
pięścią w twarz.
Zaatakowany zaczął uciekać
w kierunku lasu. Dariusz M. dogonił go, zwalił z nóg i zaczął bić.
dok. na str. 4

Kameralna Majówka na Pojezierzu
„Kameralna Majówka” na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
to okazja do poznania przyrody, historii i kultury jednego z najatrakcyjniejszych regionów rekreacyjnych na Lubelszczyźnie poprzez
udział w licznych imprezach kulturalnych, sportowych i piknikach.
Z kulturą ludową Polesia
zapoznamy się m.in. zwiedzając
skanseny w Holi i Kołaczach. Wiel-

bicieli historii zainteresuje wizyta
w Słowiańskim Grodzie w Wólce
Bieleckiej i Historyczna Majówka
na wzgórzu w Zawieprzycach.
Miłośników przyrody zaprasza Poleski Park Narodowy, w którym na początku maja odbywają
się Dni Otwarte. Maj to również
oficjalny początek sezonu kajakowego i rowerowego. Więcej informacji na www.e-pojezierze.pl.

Jeszcze na dobre nie skończyła się awantura o budowę
spopielarni zwłok w Jaszczowie, a gmina Milejów ma nowy
konflikt. Przeciwko powstaniu
we wsi Antoniów Kolonia spalarni odpadów niebezpiecznych,
w tym medycznych i weterynaryjnych, protestują mieszkańcy
tej wsi, w czym wspiera ich grupa mieszkańców gminy.
O możliwości powstania takiego zakładu na terenie swojej
wsi dowiedzieli się w styczniu
2017 roku. O tym, że nie są to tylko plotki świadczyć miał fakt, iż w
grudniu 2016 roku firma NatEko
kupiła dwie działki przeznaczone
pod utylizację odpadów. 12 kwietnia przed urzędem gminy zorganizowali protest i konferencję prasową. Później w Milejowie odbyła
się, na wniosek 7 radnych, XXVII
nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Milejów. Poświęcono ją sprawie
budowy spalarni odpadów.
Dyskusję na sesji rozpoczęła radna, jedna z inicjatorek jej
zwołania i odczytała pismo prezesa firmy przetwórczej CamolFrut, która produkuje przetwory
na bazie warzyw i jest jednocześnie największym pracodawcą

w gminie. Jego sens sprowadzał
się do przypomnienia, że firma
skupuje warzywa, głównie pomidory, paprykę i owoce miękkie, od
okolicznych rolników, a następnie
sprzedaje je w Europie Zachodniej,
Japonii, Kanadzie i USA. Zawierało też ostrzeżenie, iż z uwagi na
wysokie, rygorystyczne wymogi
tych odbiorców, np. pod względem
obecności substancji chemicznych,
metali ciężkich itp., w przypadku
lokalizacji w gminie spalarni odpadów niebezpiecznych spółka obniży skup od producentów w pobliżu
inwestycji. Dla rolników z gminy,
gdzie spora część upraw i dochody
rolników zależą od skupu warzyw,
byłoby to klęską. Nic dziwnego, że
atmosfera na sesji była bardzo gorąca. A z każdą wypowiedzią jeszcze
się podgrzewała.
Jedna z protestujących stwierdziła, że nie przyszła na sesję protestować, ale sprawdzać czy władza
wykonawcza będzie przestrzegać
prawa podejmując decyzję w sprawie spalarni. Bo o tym, że w gminie nie można budować obiektów
o dużej uciążliwości mówi paragraf
9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
dok. na str. 3

Praca dla absolwentów
LW Bogdanka zobowiązała
się zatrudniać corocznie najlepszych absolwentów studiów
magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne, kończących
studia z wysoką średnią i jednocześnie wyrażających chęć podjęcia pracy w Bogdance. Nad
wyborem kandydatów czuwać
będzie koordynator wyznaczony przez LW Bogdanka, ściśle
współpracujący z władzami wydziału.
Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie to jedna z najlepszych
i najbardziej renomowanych oraz
nowoczesnych polskich uczelni,
od lat zajmująca czołowe miejsca
w rankingach szkół wyższych.
Wydział Górnictwa i Geoinżynie-

rii (do 2002 roku - Wydział Górniczy) jest najstarszym wydziałem
AGH i był jedynym wydziałem
założonej w 1919 roku i otwartej
przez marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. LW
Bogdanka z kolei jest od wielu
lat najnowocześniejszą kopalnią
węgla kamiennego w Polsce. W
tej sytuacji mariaż tych przedstawicieli nauki i przemysłu wydaje
się naturalny.
- Podpisane właśnie listy
intencyjne, zacieśniające współpracę z AGH, to ważny krok w kierunku utrzymania najwyższej jakości kadry w Bogdance, poprzez
zatrudnianie najlepszych absolwentów uczelni, z której wywodzi
się wielu naszych obecnych pracowników. To także ważny wkład
w dobre przygotowanie kadr dla
polskiego górnictwa podziemnego, za które, jako jeden z największych graczy w Polsce, czujemy się
współodpowiedzialni – podkreślił
Krzysztof Szlaga, prezes Zarządu
LW Bogdanka SA.
Dodał też, że LW Bogdanka swoją pozycję zawdzięcza
przede wszystkim wysokiej kulturze technicznej kadry, dzięki

dok. na str. 4
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Wjechał pod pociąg

17 kwietnia po godzinie 11:30
na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krężnica
Jara. Pociąg relacji Przemyśl – Poznań uderzył w samochód marki
Opel Astra. Samochodem podróżował 80-letni mężczyzna, który po reanimacji został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala w Lublinie.
W 3 wagonach podróżowało ok. 250
osób, żadnemu z podróżnych nic się
nie stało. Maszynista był trzeźwy.

Prowadziła auto i piła piwo

W nocy 11 kwietnia na ulicy
Nałęczowskiej w Lublinie, policjant
w dniu wolnym od służby, zatrzymał 26-latkę kierującą mercedesem.
Tuż przed godz. 1 uwagę policjanta
zwróciło auto, które poruszało się
bez włączonych świateł. Kiedy zatrzymało się na czerwonym świetle
podszedł, by przypomnieć kierowcy
o włączeniu świateł. Wtedy zauważył, że kobieta pije piwo. Natychmiast uniemożliwił jej dalszą jazdę
i o zdarzeniu poinformował dyżurnego, który przysłał na miejsce patrol
policji. Beztroskim kierowcą okazała się 26-letnia mieszkanka Lublina.
Prowadziła samochód mając ponad
1,4 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Dodatkowo grozi jej do 2
lat pozbawienia wolności.

Czujny nawet po służbie

Policjant z IV Komisariatu
w Lublinie po skończonej służbie
około godziny 15:00 jadąc samochodem zauważył mężczyznę,
który prowadził forda i wyglądem
przypominał osobę poszukiwaną.
Funkcjonariusz zawrócił i udał się
za nim. Na osiedlu Piastowskim,
kiedy kierowca forda zaparkował,

ZDARZEŃ

policjant podbiegł i go zatrzymał.
Następnie powiadomił mundurowych Po wylegitymowaniu okazało się, że wobec 39-letniego
mieszkańca Lublina wydano nakaz sądowy celem osadzenia go
w zakładzie karnym lub areszcie
śledczym. Mężczyzna poszukiwany był za wprowadzanie do obrotu
znacznych ilości narkotyków.

ŁĘCZNA

Skonfiskowano
300 g marihuany

Mieszkaniec gm. Ludwin został
zatrzymany 24 kwietnia akurat w
trakcie rozdrabniania suszu roślinnego w tzw. „młynku” w zaparkowanym na bocznej drodze pojeździe.
W trakcie przeszukania jego
miejsca zamieszkania policjanci
znaleźli kolejne narkotyki. 17-latek
wskazał też miejsca ukrycia sadzonek marihuany oraz nasionek. Zatrzymany oświadczył, że znalezione
u niego narkotyki pochodzą z jego
własnej hodowli z zeszłego roku,
zasadził je sam, pielęgnował i zebrał kwiatostany do wysuszenia.
Łącznie znaleziono blisko
300 gram marihuany, kilkanaście
roślin konopi innych niż włókniste oraz ponad 70 ziaren konopi.
Wkrótce młody człowiek odpowie
za posiadanie środków odurzających w znacznych ilościach.

Śmiertelny koniec
świątecznego weekendu

Do tragicznego wypadku doszło 18 kwietnia po godz. 4 rano
w m. Rogóźno (gm. Ludwin). Kierowca renault laguna zjechał do
rowu i uderzył w drzewo. Strażacy,
którzy przyjechali na miejsce wypadku znaleźli samochód osobowy
leżący na dachu. Ratownicy wydobyli mężczyznę spod samochodu.
Niestety lekarz stwierdził zgon.

Dobre wyniki Bogdanki
Przychody ze sprzedaży
na poziomie 1,786 mld zł i zysk
netto 182 mln zł – takie wyniki LW „Bogdanka” za 2016 r.
opublikowała spółka 30 marca w swoim raporcie finansowym. Zysk operacyjny wyniósł
w 2016 r. 237 mln zł.
LW Bogdanka będąca od
października 2015 roku w Grupie Kapitałowej Enea, w 2016 r.
wyprodukowała ponad 9 mln ton
węgla handlowego, czyli 16 proc.
całości produkcji węgla energetycznego w Polsce.
Z raportu wynika, że kopalnia
ciągle zachowuje wysokie przychody oraz rentowność i to pomimo niesprzyjających warunków
zewnętrznych. Chociaż w ubiegłym roku na rynkach światowych
zanotowano gwałtowny wzrost
cen węgla, to jednocześnie w kraju
ceny spadły. W ciągu roku aż o 10
proc.
Dlatego wypracowane wyniki spółka ocenia jako dobre i wyróżniające na tle polskiej branży
górniczej, co było możliwe dzięki
ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.
W efekcie rentowność EBITDA
w 2016 r. utrzymywała się na wyższym niż w całej branży poziomie
34 proc. i to w światowej skali. Co
więcej, udział LW „Bogdanka”
w sprzedaży węgla energetycznego dla energetyki zawodowej powrócił do poziomów zbliżonych
do 2014 r., po zawirowaniach na
rynku węgla w Polsce w 2015 r.
Do 2025 r. „Bogdanka” chce
utrzymywać średnioroczną produkcję na poziomie ok. 9,2 mln
ton rocznie i zainwestować ok.
4 mld zł w utrzymanie wydobycia

i nowe instalacje, głównie w związku z planowanymi nakładami na
maszyny i urządzenia górnicze.
W przyszłości, po 2025 roku, kluczowa będzie budowa infrastruktury podziemnej w okolicy Ludwina
(złoże Ostrów), która przedłuży
żywotność kopalni do ok. 50 lat.
– 2016 r. był pierwszym pełnym rokiem, w którym funkcjonowaliśmy w ramach Grupy Enea.
W tym czasie wypracowaliśmy
szereg efektów synergii, co przełożyło się na dalszą poprawę naszej efektywności kosztowej, która
od lat jest najwyższa w branży.
– podsumował ubiegły rok Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.
– Do ważnych osiągnięć minionego roku zaliczyć należy także
znaczącą poprawę długoterminowego bezpieczeństwa wydobycia
w Bogdance. Było to możliwe dzięki podpisaniu w drugiej połowie
roku ważnych aneksów do umów
z naszymi kluczowymi odbiorcami
– Grupą Enea i Elektrownią Połaniec, jak również z Grupą Azoty
i ENERGA Elektrownie Ostrołęka. Dzięki temu w najbliższych
latach mamy solidne podstawy
do długoterminowego planowania naszej produkcji, zatrudnienia
i prac przygotowawczych. To z kolei ułatwi nam kontrolę kosztów, na
co niezmiennie kładziemy szczególny nacisk – dodał Krzysztof
Szlaga.
Mówiąc o przyszłości kopalni warto też wspomnieć, że
według zapowiedzi ministra
Krzysztofa
Tchórzewskiego,
w sąsiedztwie LW Bogdanka
miałaby powstać supernowoczesna elektrownia węglowa.
Grup Enea, planuje zrealizować

Drugi mężczyzna jadący autem 18-latek, z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala.

Kolizja na „łatwym”
skrzyżowaniu

6 kwietnia ok. godz. 15 na skrzyżowaniu koło Netii i starego Tesco
doszło do zderzenia 3 samochodów.
Kierowcy to mieszkańcy powiatu
łęczyńskiego. Kobieta jadąca od ul.
Górniczej nie ustąpiła pierwszeństwa
autu jadącemu ul. Targową (od strony
ronda) i skręcajacemu w lewo w ul.
Piłsudskiego. W kolizji wziął udział
trzeci samochód, który stał w pobliżu.
W zderzeniu wzięły udział opel corsa,
nissan almera i seat cordoba. Nikt nie
wymagał pomocy medycznej.

Studenta prawa
bakier z prawem

na

Łęczyńscy kryminalni 4 kwietnia rano zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki BMW. Kierował
nim mieszkaniec powiatu łęczyńskiego – student ostatniego roku prawa.
Policjanci przypuszczali, że może
posiadać narkotyki. Podczas sprawdzania zawartości samochodu funkcjonariusze znaleźli blisko 120 gram
zielonego suszu i ponad 130 gram
białego proszku oraz wagę. Mężczyzna został zatrzymany w areszcie. Na
kolejne narkotyki policjanci natrafili
w jego domu. Tam znaleźli ponad
30 g suszu, woreczek z białym proszkiem, 2 tabletki oraz urządzenie do
rozdrabniania suszu. Badania substancji narkotesterem wykazały, że
zabezpieczone substancje posiadają
cechy środków odurzających. Ze znalezionej – u niedoszłego już prawnika
– ilości można sporządzić 600 działek
marihuany oraz ponad 1300 działek
amfetaminy.
5 kwietnia kryminalni z Łęcznej zatrzymali kolejne 2 osoby. To
dalszy ciąg sprawy „studenta prawa”. Został zatrzymany 25-letni
mieszkaniec Warszawy. Policjanci

studium wykonalności projektu
technologii zgazowania węgla dla
produkcji energii elektrycznej.
Jeśli studium wypadnie pomyślnie, to przed Bogdanką rysują się
nowe, bardzo pozytywne widoki.
W całym górnictwie węgla
kamiennego nie jest już tak dobrze.
23 lutego, w drugim dniu XXVI
Szkoły Eksploatacji Podziemnej
przedstawiony został coroczny raport katowickiego Oddziału ARP
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
W 2016 r. polskie kopalnie
wyprodukowały 70,367 mln t węgla kamiennego, o 1,8 mln ton
mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż
surowca osiągnęła poziom 73,199
mln t i była niższa niż w roku 2015
o 437 tys. t. czyli 0,6 proc. Dzięki
wyższej sprzedaży w stosunku do
wydobycia, w ciągu 12 miesięcy
2016 r. zapasy węgla zmniejszyły
o ponad połowę - w ostatnim dniu
2015 r. na zwałach kopalń zalegało
5,8 mln t surowca, rok później 2,5
mln t.
Niestety, średni koszt sprzedanej tony węgla wyniósł w 2016
r. 253,55 zł/t przy cenie loco kopalnia wynoszącej 246,58 zł/t, co
oznacza to, że kopalnie dopłacały
do tony sprzedanego węgla 6,97
zł. Przed rokiem strata na tonie
wynosiła 26,81 zł. Sprzedaż węgla generuje straty nieprzerwanie
od 2013 r.
Spadły też przychody branży o prawie miliard zł, do 18,04
mld zł. Wynik finansowy netto
górnictwa był stratą, na szczęście dziesięciokrotnie niższą, niż
zanotowana w 2015 r. i wyniósł
– 426,9 mln zł (Bogdanka zysk
182 mln zł). Rok wcześniej strata
branży, po uwzględnieniu odpisów, wyniosła 4,541 mld zł.
Ryszard Nowosadzki

podczas przeszukania znaleźli ponad 200 g marihuany. Tego samego
dnia kryminalni zatrzymali w Łęcznej 26-latka, który w samochodzie
marki BMW posiadał marihuanę.

Pożar w Łańcuchowie

Pożar w budynku mieszkalnym w miejscowości Łańcuchów
gm. Milejów został 28 marca ok.
godz. 15 zgłoszony łęczyńskim
strażakom. Do pożaru skierowano
zastęp ratowniczo-gaśniczy z KP
PSP w Łęcznej oraz dwie jednostki OSP Milejów i Łańcuchów.
Na miejscu stwierdzono, że
w piwnicy budynku, gdzie jest kotłownia panuje silne zadymienie.
Pożar został zlokalizowany i ugaszony. Akcja ratowniczo-gaśnicza
trwała 1 godz. 15 min., wzięły w
niej udział 3 zastępy straży pożarnej
i 15 ratowników.

ŚWIDNIK

Czterech piratów mniej

trów alkoholu bez polskich znaków
akcyzowych. Znaleziono je podczas przeszukania w miejscu pracy
oraz na terenie posesji. Mężczyzna
usłyszał zarzuty. Przyznał się do
zarzucanego czynu i dobrowolnie
poddał karze.

Ujęcie nietrzeźwego
kierowcy przez cywila

Dzięki postawie mieszkańców zatrzymano nietrzeźwego
kierowcę. 49-letni mieszkaniec
Piask miał ponad promil alkoholu.
4 kwietnia przed godziną 20, trójka osób zwróciła uwagę na pojazd
marki Lexus, którego tor jazdy i
brawura kierującego mogła wskazywać na to, że pił alkohol. Udali
się za pojazdem i gdy kierujący
zatrzymał się w Piaskach jeden
ze świadków próbował odebrać
mu kluczyki. Doszło do szarpaniny, po której kierowca uciekł.
Świdniccy policjanci szybko ustalili, gdzie mężczyzna się ukry-

wa. Kierowcą okazał się 49–letni
mieszkaniec Piask. Mężczyźnie
zatrzymano prawo jazdy. Odpowie przed sądem, grozi mu do 2
lat pozbawienia wolności.

Pogryziona przez amstaffa

29 marca ok. godz. 17 dyżurny
policji powiadomiony został przez
strażników miejskich, że na osiedlu Brzeziny doszło do pogryzienia
mieszkanki Świdnika przez biegającego bez dozoru psa rasy Amstaff.
Z relacji strażników wynikało, iż zwierzę próbowało najpierw
zaatakować psa pokrzywdzonej,
a następnie złapało ją zębami za
lewe przedramię. 62-letnia kobieta
została odwieziona do szpitala, gdzie
stwierdzono u niej zmiażdżenie kości przedramienia. Ze wstępnych
ustaleń wynika, iż właścicielem
zwierzęcia jest mieszkaniec jednej
z okolicznych posesji, z której pies
wydostał się prawdopodobnie bez
jego wiedzy.
opr. RN

11 kwietnia na terenie powiatu
świdnickiego policjanci zatrzymali
prawa jazdy czterem kierowcom.
Wszyscy w terenie zabudowanym
przekroczyli dozwoloną prędkość
o ponad 50 km/godz. Policjanci
świdnickiej drogówki zatrzymali na
trzy miesiące prawa jazdy czterem
kierującym. Do wykroczeń doszło
w Woli Piaseckiej, Trzeszkowicach,
Jackowie oraz Mełgwi. Rekordzista
poruszał się z prędkością 110 km/
godz. Kierowcy zostali też ukarani
mandatami w wysokości 400 zł oraz
otrzymali po 10 punktów karnych.
Od początku roku świdnicka policja
zatrzymała już 31 praw jazdy za
nadmierną prędkość.

Przeciwnik akcyzy
zatrzymany

6 kwietnia policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca Świdnika, który posiadał ponad 21 tys.
sztuk papierosów oraz blisko 17 li-

Dwuznaczny stosunek do bhp
Według
danych
GUS
w 2016 r. miało miejsce ponad
87 tys. wypadków przy pracy.
Zdecydowana większość poszkodowanych odniosła lekkie
obrażenia. Śmierć poniosło 239
pracowników (w tym w zakładach
górniczych 27 pracowników), czyli
o 20 proc. mniej niż w 2015 roku,
zaś 464 pracowników zostało ciężko rannych. Liczba wypadków
śmiertelnych znacząco spadła, ale
ogólna liczba wypadków pozostała
prawie niezmienna. Do najczęstszych urazów w wypadkach przy
pracy należą uszkodzenia rąk i nóg.
Przyczyna wypadków aż w 60 proc.
leży w nieprawidłowym zachowaniu pracowników, kolejna przyczyna, czyli niewłaściwy stan narzędzi,
wyposażenia lub budynków to ok.
8, 4 proc. ogółu wypadków.
W 2016 roku wypadkom
ulegali najczęściej pracownicy
z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu i naprawy samochodów i co ciekawe opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej.
Liczba poszkodowanych pokazuje,
jak ważne jest prowadzenie działań prewencyjnych, w tym przede
wszystkim szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy czy
zapewnienie pracownikom odpowiednich dla danego stanowiska
pracy, wysokiej, jakości środków
ochrony indywidualnej.
Jak sytuacja bezpieczeństwa
i higieny pracy widziana jest oczyma pracowników przekonać się
można poprzez wyniki sondażowe
w tym zakresie. TNS Polska zrealizował odpowiednie badanie 5-10
października 2016r. Wskazuje ono,
że ponad połowa pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych

posiada dwuznaczny stosunek do
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Badania pozwoliły wyodrębnić pod
względem postaw wobec bezpieczeństwa cztery typy pracowników.
Autorzy raportu określili ich, jako:
zdystansowanych,
formalistów,
spragnionych wiedzy i ryzykantów.
Ponad
połowa
badanych została zaliczona do grupy zdystansowanych. Te osoby
z jednej strony cenią sobie bezpieczeństwo, ale w postrzeganiu tej wartości jest jakieś „ale”. Na przykład
z jednej strony uważają, że szkolenia
w zakresie bhp są użyteczne, przydatne, ale niekoniecznie utożsamiają się
z promowaniem wiedzy nt. bhp.
Jest to również ta grupa, która
w dylemacie, pieniądze czy bezpieczeństwo jednak się waha – wiele
osób wybrało pieniądze.
Formaliści to według badania jedna czwarta respondentów.
Bezpieczeństwo jest dla nich dużą
wartością, a na tle innych grup wyróżniają się przywiązaniem do procedur i zamiłowaniem do porządku.
Pasjonaci bhp, uważający, że edukacja w tym zakresie jest bardzo
ważna, czyli grupa nazwana przez
autorów raportu spragnionymi wiedzy, stanowiła 17 proc. uczestników
sondażu. Do grupy ryzykantów zaliczono 1 proc. badanych.
W porównaniu z badaniem
z 2014 r., wśród pracowników
wzrosło przekonanie, że mają
bezpośredni wpływ na poziom
bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Takie zdanie wyraziło aż 87 proc.
badanych, to więcej niż przed
dwoma laty. Według TNS Polska
wynika, iż „powinniśmy się z tego
cieszyć, i dobrze, by pracownicy
zdawali sobie sprawę z tego, że

mają wpływ na bezpieczeństwo
swoje i swoich kolegów i że to
od ich zachowań zależy zdrowie
i życie ich samych i ich kolegów”.
Podobnie jak 2014 r.,
93 proc. respondentów zadeklarowało, że zwróciłoby uwagę
współpracownikowi, gdyby nie
dopełnił procedur bezpieczeństwa. Gdyby jednak chodziło
o nieprzestrzeganie procedur bhp
przez pracodawcę, powiadomienie PIP zadeklarowało już tylko
56 proc. badanych pracowników.
To mniej niż dwa lata temu.
Na pytanie, czy praca w jakimkolwiek momencie wymaga
stosowania sprzętu ochronnego,
twierdząco najczęściej odpowiadali budowlańcy, ale aż 1/4
z nich nie widzi potrzeby używania środków ochronnych.
Przeciętne zagrożenie w pracy
postrzegane jest przez pracowników, jako małe. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że skłonna
byłaby wybrać pracę gorzej płatną,
ale bezpieczniejszą, gdyby stanęła
przed takim dylematem.
Autorzy badania zwracają
uwagę, że 13 proc. respondentów
pracuje na czarno, a wśród pracowników fizycznych odsetek ten jest
jeszcze wyższy.
W ubiegłym roku przepytano
też pracodawców. 85 proc. zadeklarowało wówczas, że inwestycje w bhp przynoszą wymierne
korzyści ekonomiczne. Taki sam
odsetek pracowników odpowiedział w ten sam sposób na to pytanie w tym roku.
Źródło: TNS Polska; Koalicja Bezpieczni w Pracy (2016r.);
Newseria biznes, marzec 2017r.;
www.nettg.pl
Oprac: Bronisław Jaworski
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Ludowy osąd wójta
dok. ze str. 1
Wójt Tomasz Suryś próbował tłumaczyć. 27 marca wpłynął
wniosek firmy NatEko - (…) wnoszę
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
zakładu unieszkodliwiania odpadów
na działkach ewidencyjnych 35/1,
35/2 obręb Antoniów Kolonia. Dalej
mowa w piśmie, że instalacje są zaliczane do uciążliwych, o wydajności
ponad 100 ton odpadów dziennie.
- Na taki wniosek musimy odpowiedzieć – mówił na sesji wójt.
Najpierw musimy ustalić strony
postępowania. Pojawiły się trzy organizacje ekologiczne
i co najmniej dwie
na pewno będą
stroną postępowania. Wniosek musi
zaopiniować też Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska i Sanepid. Dopiero wtedy urząd
zajmie stanowisko.
Od decyzji obu stronom przysługuje odwołanie.
Dalej wójt mówił, że chociaż
prywatnie jest po stronie mieszkańców, to jako urzędnik musi stosować się do przepisów, do prawa.
Wszystko będzie przy ostatecznej
decyzji brane pod uwagę, dlatego
rada powinna też podjąć i ogłosić
swoje stanowisko.
Taka postawa nie spodobała
się zgromadzonym. W wypowiedziach padały głosy, że RDOŚ
wyda pozytywną opinię, bo chcą
gdzieś mieć spalarnię takich odpadów. Mówiono, że wójt nie musi
się ustosunkowywać do ich opinii
i sam może podjąć decyzję. Wójt

zaś tłumaczył, że aktualnie obowiązujący plan pochodzi z 1988
roku. W nim zaś oprócz zapisu
ogólnego o zakazie budowy uciążliwych obiektów, jest na działkach
w Antoniowie symbol mówiący, że
na tym terenie może powstać zakład utylizacji odpadów.
Zebrani chcieli jednak od
wójta jasnej deklaracji, że na budowę się nie zgodzi. Jeden z radnych powiedział: Przedsiębiorca
jest najmniej ważny, ważne jest
dobro mieszkańców, nasze dobro.
Z sali padł też dosyć oryginalny
głos: Chcemy deklaracji wójta,

czy jest reprezentantem inwestora,
czy reprezentantem mieszkańców.
Niech wójt słucha głosu ludu a
nie paragrafów. Paragrafy można
zmienić. Ludowy trybun pewnie
nie wiedział, że w swoim wystąpieniu, jak w pigułce, zawarł hasła
francuskich jakobinów (tych od
gilotyny) i rosyjsko-żydowskich
bolszewików (tych od rewolucji
październikowej i gułagów).
To wystąpienie oburzyło wójta, który stwierdził, że takie słowa
nie powinny w ogóle paść na tej
sali. - Nie wymusicie na mnie deklaracji przed przeprowadzeniem
procedury – powiedział. - Musicie

„Żonkile” w bibliotece w Cycowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie, przy współpracy
z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, włączyła się do ogólnopolskiej akcji
społeczno-edukacyjnej „Żonkile”,
mającej na celu kultywowanie
pamięci o powstaniu w getcie
warszawskim. Żonkile symboli-

zują pamięć, szacunek i nadzieję.
Związane są z postacią Marka
Edelmana, ostatniego przywódcy
Żydowskiej Organizacji Bojowej,
który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej
osoby. Sam również co roku, 19
kwietnia, składał pod Pomnikiem
Bohaterów Getta bukiet żółtych
kwiatów - często były to właśnie
żonkile.
19 kwietnia 2017 r. obchodzona była 74 rocznica powstania w Getcie Warszawskim. Tego
dnia w naszej bibliotece odbyła
się lekcja biblioteczna poświęcona temu wydarzeniu. W spotkaniu
udział wzięła młodzież klas VI ze

Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębokiem wraz z opiekunem p. Ewą
Bastrzyk i ze Szkoły Podstawowej
w Garbatówce wraz z opiekunem
p. Elżbietą Pasternak. Wykład na
temat lekcji historii poprowadziła
p. Ewa Grzesiak nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Młodzież na spotkaniu miała
możliwość poznania części polskiej historii.
Wyświetlony został również
film „Nie było żadnej nadziei”
udostępniony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie, traktujący o wydarzeniach tamtych dni. Film składa się z trzech spójnych części.
Pierwsza przedstawia sytuację
Żydów w przedwojennej stolicy
oraz historię getta warszawskiego
do momentu wybuchu powstania
przy użyciu niepublikowanych
wcześniej archiwalnych zdjęć
i filmów z Muzeum Holokaustu w
Waszyngtonie, Shoah Foundation i
Filmoteki Narodowej. Jego reżyserką jest Kamila
Veymont, animację przygotował Łukasz Rusinek.
Sercem filmu
jest pokazanie przebiegu
powstania
w getcie warszawskim, z
uwzględnieniem motywów i racji
postępowania

zrozumieć, że jak są przepisy mówiące, iż jeździmy prawą stroną
drogi i nikt nie jeździ bezkarnie
lewą, tak są przepisy dotyczące postępowania administracyjnego. Za
ich złamanie grozi kara - dodał.
- Czy stawanie w obronie
ludzi jest karalne – zapytał ktoś
z sali.
Patową sytuację przerwało
wystąpienie Konrada Sawickiego,
doradcy wojewody lubelskiego.
- W imieniu pana wojewody powiem, że będziemy starali się podejmować takie decyzje, które są
zgodne z interesem mieszkańców,
tak dalece jak to umożliwia prawo.
Z tego co wiem panie wójcie, prawo
umożliwia odmowę wydania decyzji
środowiskowej z uwagi na protesty
społeczne. (brawa) Organy samorządu terytorialnego, jednoosobowe jak wójt, burmistrz, prezydent,
mogą w oparciu o protesty podjąć
taką decyzję. Opinia GDOŚ nie jest
ostatecznie wiążąca – powiedział.
- A czy ja mówiłem coś innego – oburzał się wójt. Interesy
społeczne mogą być podstawą do
decyzji, ale procedura musi być
przeprowadzona – na jej końcu
będzie decyzja. Jeszcze raz przypominam, że od mojej odmowy
przysługuje odwołanie. Skoro jednak wojewoda mówi, że można z
powodów społecznych odmówić
decyzji, to czuję się pod parasolem wojewody i ja tak zrobię.
−
Składa pan deklarację – padło z sali. Wójt: składam.
(oklaski)
Potem poszło już szybko.
Rada jednogłośnie wyraziła sprzeciw wobec budowy spalarni odpadów medycznych w miejscowości
Antoniów Kolonia. Posiedzenie
radnych, przy obecności mieszkańców skończyło się po prawie
76 minutach.
Ryszard Nowosadzki
poszczególnych bohaterów metodą animacji poklatkowej, dzięki
której można zobaczyć powstanie
z całym ładunkiem emocjonalnym i potencjałem dramatycznym. Ostatnia część to materiał
pokazujący upamiętnienie polskich Żydów w przestrzeni współczesnego miasta, na wystawie
w Muzeum POLIN oraz obecny
wygląd miejsc związanych z gettem
warszawskim. Zdjęcia to tej części
zostały zrobione przy pomocy kamery umieszczonej na dronie.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali papierowe żonkile
- symbol pamięci o bohaterach
powstania z 1943 roku, wykonane
przez dzieci i młodzież podczas
zajęć manualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie.
Do Akcji „Żonkile” włączyły
się również Gminna Biblioteka
Publiczna w Cycowie Filia w
Malinówce i Gminna Biblioteka
Publiczna w Cycowie Filia w Ludwinowie. Lekcja biblioteczna na
temat wybuchu powstania w Getcie Warszawskim odbyła się również 24 kwietnia w Zespole Szkół
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Cycowie.
GBP w Cycowie

Napadł
na taksówkarza

czytaj www.e-pojezierze.pl

18-latek poszukiwany już
przez poznańską prokuraturę
za włamanie, będzie odpowiadać jeszcze za usiłowanie rozboju w Lublinie.
Do zdarzenia doszło w nocy
31 marca. Kierowca taksówki wykonywał kurs z ul. Skibińskiej na ul.
Przyjaźni. Pasażerem był 18-letni
mężczyzna. Kiedy taksówkarz zatrzymał się i podał cenę za przewóz,
pasażer wysiadł z auta i wymierzył
w stronę kierowcy przedmiot przypominający broń. Zażądał wydania
gotówki. Kierowca korporacji zachował zimną krew i przez radiostację powiadomił dyspozytora.
Napastnik się przestraszył i uciekł
niczego nie zabierając i nie wyrządzając mężczyźnie krzywdy.
Już następnego dnia kryminalni z szóstego komisariatu
ustalili, kim jest poszukiwany
mężczyzna. Funkcjonariusze znaleźli w miejscu jego zamieszkania
przedmiot, który miał mu służyć
do dokonania przestępstwa – najprawdopodobniej niekompletny
pistolet gazowy.
18-latek trafił do policyjnego
aresztu. 1 kwietnia został doprowadzony do prokuratury. Za usiłowanie rozboju może mu teraz grozić
kara do 12 lat pozbawienia wolności.
(nor)

Będzie nowe studium zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Nr XI
/105/16 z dnia 11 maja 2016roku
podjętą przez Radę Gminy w
Cycowie przystąpiono do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Cyców.
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostało opracowane i uchwalone
w 1999 r, jest dokumentem planistycznym określającym politykę
zagospodarowania przestrzennego
gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego studium nie stanowi
prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań
zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Obowiązujące ujednolicone
studium składa się z dwóch części:
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, część I – Diagnoza” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców,
część II”. Nieodłącznym elementem powyższych dokumentów jest
„Ekofizjografia podstawowa gminy
Cyców”. Studium ekofizjograficzne
– zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ekologicznym – powinno stanowić merytoryczną podstawę
w zakresie przyrodniczym miejscowego planowania przestrzennego.
W ustawie Prawo ochrony
środowiska w Dziale VII Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym znajdują
się formalnoprawne przesłanki
sporządzania takiego dokumentu.
W kolejnym artykule określono
warunki zapewniające równowagę
przyrodniczą i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska w planowaniu przestrzennym, stanowią-

cym rzeczywiste narzędzie ochrony
środowiska we wszystkich jego
aspektach i przejawach. Uwzględnienie w polityce przestrzennej
i zagospodarowaniu tak szerokiego spektrum walorów środowiska,
przyrody i krajobrazu jako obowiązek prawny jest zabezpieczeniem
wartości i optymalnego wykorzystania zasobów w dokumentacjach
planistycznych. W części I obowiązującego studium dotyczącej
diagnozy znalazła się charakterystyka środowiska przyrodniczego,
ogólna charakterystyka struktury
ekologicznej, zmiany zagrożenia
środowiska, zasoby środowiska
kulturowego i krajobrazu, stosunki
ludnościowe, funkcje mieszkaniowo-usługowe, funkcje stanowiące
podstawy gospodarcze gminy ,komunikacja, gospodarka komunalna
i infrastruktura techniczna Część II
studium zawiera: problemy i obiektywnie istniejące uwarunkowania i
kierunki rozwoju gminy wynikające
z uwarunkowań przyrodniczych,
uwarunkowania rozwoju gminy
Cyców wynikające z polityki przestrzennej na obszarze województwa lubelskiego, kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
Cyców zawierające ogólne zasady
i kierunki rozwoju w poszczególnych strefach, układach, infrastrukturze technicznej.
W uzasadnieniu do uchwały
o przystąpieniu do sporządzania
zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy wielkość
sygnalizowanych potrzeb przez
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze wprowadzania zmian do
istniejącego studium powoduje
konieczność aktualizacji i uchwalenia nowego studium. Studium
powyższe wymaga również aktualizacji z uwagi na:

1) Zmiany zakresu opracowania studium wynikające
z wymogów ustaw obowiązujących i nowych zmieniających się
przepisów
2) Aktualizację uwarunkowań
mających wpływ na zasady kształtowania przyszłej polityki przestrzennej w Gminie Cyców w tym
uwzględnienie aktualnych trendów
demograficznych,
społecznych
i gospodarczych przy planowaniu
przyszłego rozwoju gminy,
1)
Dość odległy horyzont czasowy poprzednio obowiązującego studium ,którego
znaczna część ustaleń uległa
w tym czasie dezaktualizacji,
z wejściem w życie nowych przepisów odrębnych – wystąpiła konieczność sporządzenia zmiany całego
dokumentu studium. Jednocześnie
podjęcie prac nad zmianą studium,
uzasadniały potrzeby rozwoju społeczno–gospodarczego gminy.
Wnioski dotyczą głównie przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
oraz zagrodową, produkcyjną i usługową. Wpłynęły również wnioski
dotyczące działań wydobywczych
na terenie naszej gminy. W 2017
roku gmina Cyców otrzymała od
Fundacji Inicjatyw Menedżerskich
w Lublinie grant na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Celem powyższego projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach
I etapu procesu sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gm. Cyców.
Marta Kociuba
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Balladyna spod Łęcznej
dok. ze str. 1
Marta K. wręczyła mu pistolet
śrutowy, z którego przynajmniej
dwa razy strzelił w głowę 36latka. Kiedy ranny przestał się
bronić, Marta K. przytrzymała
pierwszego kochanka, a drugi
zadał 36-latkowi ciosy nożem w
mostek i serce.
Później napastnicy zawlekli ciało Mariusza Ś. do lasu

i przykryli gałęziami. Poszli po samochód, w którym mieli już przygotowaną wcześniej plandekę. Następnie jeździli wzdłuż Wieprza, szukając dostępnego miejsca dla pozbycia

się zwłok. Kiedy je znaleźli, rozebrali swoją ofiarę i wrzucili zwłoki do wody. Potem spalili ubrania
– Mariusza Ś. oraz własne. Chcieli
zatrzeć ślady morderstwa. Śledczy
znaleźli później w ognisku nóż, którym zadano ciosy. Pistolet wydobyto
z rzeki. Zabezpieczono również
istotne ślady w samochodzie napastników.
Zostali tak szybko zatrzymani, bo Marta K. sama
zgłosiła się na policję.
Z zawiadomieniem
o … porwaniu Mariusza Ś. Jej wyjaśnienia okazały się
jednak na tyle niespójne, że policjanci
nabrali
podejrzeń.
W końcu kobieta
załamała się i przyznała się do zbrodni.
Dokładnie opisała,
co wydarzyło się
w nocy z 12 na 13 kwietnia.
Jej 48-letni kochanek również
złożył obszerne wyjaśnienia
i przyznał się do zabójstwa.
(nor)

W drugą niedzielę kwietnia
w Ludwinie odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów im.
Jarka Lecha. Organizatorem zawodów był GLKS Ludwiniak Ludwin.
Turniej upamiętnił dwunastą rocznicę tragicznej śmierci Jarka Lecha, byłego zawodnika Ludwiniaka
Ludwin. W zawodach wzięło udział
pięć drużyn oldbojów.
Trzy zwycięstwa i jeden remis
dały drużynie z Lublina zwycięstwo
w turnieju memoriałowym. Znacznie ciekawiej przebiegała piłkarska
rywalizacja o miejsca od drugiego
do czwartego. Po rozegraniu ostatniego meczu trzy drużyny miały po
jednym zwycięstwie i dwóch remisach. W takim przypadku o kolejności w tabeli końcowej decydował
bilans bramek. Najlepszy miała dru-

żyna z Łęcznej i to ona zajęła drugie
miejsce. Na podium znaleźli się też
zawodnicy z Milejowa zajmując
trzecie miejsce. 4. miejsce przypadło
w udziale gospodarzom, zespołowi
Ludwina zaś 5. Ostrowa Lubelskiego. Zawody toczyły się w miłej atmosferze a co najważniejsze nikt nie
odniósł kontuzji. Na zakończenie
turnieju Ryszard Białek wręczył kapitanom drużyn puchary za zdobyte
miejsca a wyróżnionym zawodnikom nagrody.
Lublin: A. Puchniarski, G.
Marzęta, D. Marzęta, M. Szczepański, K. Wichrowski, P. Dankiewicz, G. Popczak. Ludwin: Sł.
Szelepusta, K. Ludwikowski, G.
Różycki, W. Bodzak, R. Białek,
P. Golczuk, K. Brzozowiec, P. Sawicki, D. Ogórek.
redil

Lublin zwycięzcą turnieju

Nowy miejski skwer
dok. ze str. 1
Plac znalazł się w opracowanej w 2016 roku Strategii Rozwoju
Gminy Łęczna na lata 2016-2025.
Rewitalizację tego miejsca proponowali także przedstawiciele łęczyńskiego oddziału Lubelskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
wnioskując o utworzenie skweru
do rekreacji i wypoczynku.
Plac Powstań Narodowych
zmieni swój wygląd. Zniknie zniszczony asfalt, a w jego miejscu poja-

wi się granitowa płyta. Kostka zastąpi także zniszczoną nawierzchnię
przedłużenia ulicy Polnej, przy której stoi kapliczka. Powstaną nowe
chodniki i brakujące oświetlenie.
Rewitalizowany teren ozdobią krzewy, byliny, trawy i kwiaty.
Ustawione zostaną ławki i kosze
na śmieci. W kolejnym etapie
rewitalizacji, zaplanowanym na
przyszłe lata, zagospodarowany
zostanie parking, a także dalsza
zielona część skweru.
BB

W niedzielę 2 kwietnia w punkcie lotto znajdującym się w sklepie w
Kaniwoli (powiat łęczyński) padła główna wygrana w grze Super Szansa. Zwycięzca wygrał dwa miliony złotych przed opodatkowaniem.
Wybraniec losu skreślił kupon w Multi Multi, lecz to nie on przyniósł mu wygraną, a aktywowany dodatkowo za 2 zł kod do gry Super
Szansa. Zwycięzca będzie musiał zapłacić 10 proc. podatku. Wygraną, w ratach lub jednorazowo, Totalizator przelewa na konto bankowe
wskazane przez okaziciela kuponu.

Kopalnia Lubelski Węgiel
Bogdanka S.A. znalazła się w
gronie laureatów I edycji rankingu Transparentna Spółka
Roku 2016.
Zorganizowali go redakcja
„Parkietu” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, pod honorowym patronatem Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA.
Bogdanka zdobyła tytuł w gronie
firm z indeksu mWIG40.

Zagospodarowanie Łęcznej do dyskusji
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna udostępniony jest od 5
kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r.
w UM w Łęcznej (pl. Kościuszki
5) w sali nr 19, w godz. od 10.00
do 13.00, we wtorek od 13.00 do
16.00. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 5 maja w
siedzibie UM o godz. 11.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego (pl. Kościuszki 22).
Uwagi i wnioski do projektu
zmiany planu może wnosić każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Należy je składać na piśmie na adres
magistratu lub przesłać w postaci

elektronicznej za pomocą elektronicznej krzynki podawczej ePUAP
(podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym
lub profilem zaufanym) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz
adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do
23 maja 2017 r.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym do dnia
23 maja 2017 r.
BB

Dni Łęcznej z rocznicą w tle

Tegoroczne Dni Łęcznej nie odbędą się na boiskach przy ulicy
Bogdanowicza. Przyczyną jest gruntowana przebudowa kompleksu.
Ostatecznie zdecydowano, że impreza odbędzie się na stadionie w Łęcznej w dniach 27-28 maja. W sobotę rozpoczniemy od gali disco polo
z zespołami Camasutra, Extazy, Defis oraz Mig. W niedzielę zagrają m.in.
Redl Lips oraz IRA. Szczegóły imprezy powinny pojawić się niedługo
na stronach internetowych miasta i centrum kultury.
BB

Śmierć w Kopinie na DK 82
W miejscowości Kopina na
drodze krajowej nr 82 między Łęczną a Włodawą doszło 13 kwietnia
około godz. 8 do wypadku. Zderzyły się dwa pojazdy.
Według wstępnych ustaleń
osobowy seat jechał od strony
Włodawy. Z nieznanych przyczyn

zjechał na przeciwległy pas ruchu
i zderzył się z dostawczym mercedesem. Samochód osobowy zapalił
się. Na miejscu zginął kierowca
seata. Droga krajowa nr 82 była
zablokowana, a policja wytyczyła objazd drogą powiatową przez
Kopinę.
(r)

dok. ze str. 1

Porozumienie przewiduje też
organizację praktyk wakacyjnych
dla studentów 4 wydziałów AGH:
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska, Wydziału
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki. Ich celem
będzie odpowiednie przygotowanie
kadry dla górnictwa podziemnego,
a w szczególności podniesienie znajomości Prawa Geologiczno-Górniczego oraz zasad bezpiecznej pracy
pod ziemią. Wszystko z korzyścią
dla samych studentów ale i zakładu
pracy.
(nor)

Praca dla absolwentów

Wygrana 2 mln zł na Pojezierzu Łęczyńskim

Transparentna Bogdanka

której z sukcesem wprowadzane
i stosowane są najnowocześniejsze
rozwiązania dostępne w światowym górnictwie. - Od lat współpracujemy
z
najważniejszymi
w naszej branży ośrodkami naukowymi w Polsce, poprzez partnerstwa naukowe, wspólne publikacje,
czy prace badawczo-rozwojowe
– podkreślił Krzysztof Szlaga.
Do kluczowych w naszej branży
ośrodków naukowych z pewnością
zaliczyć należy krakowską AGH,
z którą współpracujemy praktycznie
od początku funkcjonowania kopalni w Bogdance – stwierdził prezes
Szlaga.

Ranking stworzono na podstawie badań ankietowych. Oceniane były trzy najważniejsze
obszary komunikacji z rynkiem,
tj. sprawozdawczość finansowa
i raportowanie, relacje inwestorskie
i zasady ładu korporacyjnego.
Przygotowując ranking orga-

Ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną 28
ar, wszystkie media, Łuszczów
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna cena! Tel. 693 374 582.
Sprzedam działki budowlane w
Ciechankach
Krzesimowskich.
Tel. 661 057 426
Sprzedam działki budowlane: ul.
Sportowa od 10 do 20ar. Cena 15
tys. zł za ar. Działka usługowa, ul.
Cegielniana, 40 ar. Cena 13 tys. zł
za ar, budowlana, 40 ar. Cena 12
tys. zł za ar. Tel. 883 727 913
Sprzedam działki budowlane o powierzchni 13,6 ar (7 sztuk) w Kolonii Turowola. Tel. 605 611 595.
Sprzedam działkę budowlaną
(mieszkalno-usługową) o pow. 16
ar w Łęcznej za stadionem przy
ul. Tęczowej. Na działce prąd,

nizatorzy chcieli zacząć dyskusję
o transparentności spółek publicznych na warszawskim parkiecie.
Pragną bowiem zwrócić uwagę
osobom zarządzającym, jakie obszary są ważne w tej komunikacji;
nadzorowi zaś, jak liczne obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
ciążą na wprowadzających akcje na
giełdę.
Tutaj warto dodać, że działania Bogdanki w zakresie przejrzystej komunikacji zostały docenione nie po raz pierwszy.
W 2016 roku LW Bogdanka
otrzymała Nagrodę Główną
oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w 10-tej, jubileuszowej, edycji konkursu Raporty
Społeczne organizowanego
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte za
Raport Zintegrowany 2015
GK Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Spółka od siedmiu lat
wchodzi także w skład prestiżowego RESPECT Index,
skupiającego spółki notowane na głównym rynku
warszawskiej GPW, które
w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie
poszanowania środowiska naturalnego, działań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych,
a także ładu korporacyjnego, ładu
informacyjnego i relacji z inwestorami.
(rkn)
woda, kanalizacja, gaz, ogrodzona. Dodatkowo dołączam projekt
domu mieszkalnego oraz hali produkcyjnej. Tel. 605 611 595.
Wynajmę kawalerkę. Tel. 609
114 110.
Sprzedam ciągnik Renault 55.
Tel. 609 114 110
Działki z przyłączem elektrycznym: 36 i 29 arów, płaskie, gotowe
do budowy. Dojazd drogą utwardzoną wzdłuż lasu ok. 1000m od
drogi Lublin-Łęczna. Cena już
od 35 zł / m2. Możliwość dodatkowych negocjacji w przypadku
szybkiej transakcji 601 151 324
Sprzedam działki budowlane
o pow. 2000 m2, cena 60 zł za m2
w miejscowości Zofiówka w kierunku Łęczna-Lublin. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu
tel.512 331 130

