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Wschodnie Centrum 
Leczenia Oparzeń i Chi-
rurgii Rekonstrukcyj-
nej szpitala powiatowego  
w Łęcznej zostało Amba-
sadorem Województwa 
Lubelskiego. 

Podczas tegorocznej - 
XIX edycji konkursu tytuł 
ten przyznano także Graży-
nie Torbickiej i Spółdzielni 
Mleczarskiej „Spomlek”. 

Podczas gali, która odbyła 
się 21 kwietnia na Targach Lu-
blin statuetkę oraz dyplom ode-
brał dyrektor SP ZOZ w Łęcz-
nej Krzysztof Bojarski oraz 
lekarz koordynujący WCLO-
iChR prof. Jerzy Strużyna.

Tytuł „Ambasadora” 
przyznany jest od 1999 roku 

osobie, instytucji i firmie, 
która w ostatnim czasie 
wniosła istotny wkład w pro-
mocję regionu lubelskiego  
w kraju i poza jego granica-
mi. Laureaci wybierani są 
przez kapitułę, której prze-
wodniczy marszałek woje-
wództwa lubelskiego. 

W gronie laureatów do 
tej pory byli już m.in.: Bud-
ka Suflera, klub piłki ręcznej 
Montex Lublin, były kapitan 
reprezentacji Polski w piłce 
nożnej Jacek Bąk, kabaret 
Ani Mru Mru, Beata Kozi-
drak, Perła Browary Lubel-
skie, Zakłady Azotowe Puła-
wy i Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A. 

red

Ambasador województwa z Łęcznej

Zastrzelił żonę i córkę ...
Wojciech B. był miejskim radnym ze Świdnika  

i cenionym lekarzem, pediatrą. Według śledczych za-
strzelił żonę i niepełnosprawną córkę, a następnie peł-
nił samobójstwo. Jaką tajemnicę skrywał? Jednym  
z wątków branych pod uwagę są problemy finansowe. 
Tylko z oświadczeń majątkowych wynika, że mężczyzna 
był bardzo poważnie zadłużony.

W poprzednim nume-
rze gazety radny Grzegorz 
Kuczyński informował  
o sytuacji Starostwa Po-
wiatowego w Łęcznej prze-
konując jednocześnie, że 
temat komisarza to jedynie 
zagrywka polityczna total-
nej opozycji. 

Taką opinię potwierdza-
ją dokumenty z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, a także Regional-
nej Izby Obrachunkowej w 
Lublinie, których fragmenty 
przedstawiamy.

MSWiA w odpowie-
dzi na zapytanie wojewody 
lubelskiego o możliwość 
wprowadzenia zarządu ko-
misarycznego przypomniało, 
że o komisarzu mówić moż-

na jedynie w razie zagroże-
nia niewykonania ustawo-
wych zadań przez powiat, co 
w powiecie łęczyńskim nie 
występuje.

- W razie braku możli-
wości uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej lub 
budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, zgodnie z za-
sadami określonymi w usta-

wie, oraz zagrożenia realiza-
cji zadań publicznych przez 
jednostkę samorządu tery-
torialnego, kolegium regio-
nalnej izby obrachunkowej 
wzywa jednostkę samorządu 
terytorialnego do opracowa-
nia i uchwalenia programu 
postępowania naprawczego 
oraz przedłożenia tego pro-
gramu celem zaopiniowania 
do regionalnej izby obra-
chunkowej. W piśmie Pana 
Wojewody nie ma informacji 
o skorzystaniu przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową 
w Lublinie w odniesieniu 
do Powiatu Łęczyńskiego, 
z instrumentów prawnych 
przewidzianych w przywoła-
nych przepisach. Co też może 
świadczyć o odmiennym sta-
nowisku Izby na temat ko-
nieczności zastosowania wo-
bec Powiatu tak dotkliwego 
środka nadzoru, jakim jest 
zarząd komisaryczny. (…)  
Dalej MSWiA poprosiło, aby 
wojewoda skonsultował się 
w tej sprawie z Regionalną 
Izbą Obrachunkową oraz 
przypomniało (…) Na oma-
wiany problem trzeba rów-

Nie będzie komisarza w starostwie
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KRONIKA ZDARZEŃ

Śmiertelny wypadek drogowy
16 kwietnia doszło do tragicznego wypadku. Kierowca  

w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala, gdzie pomimo 
prowadzonej reanimacji zmarł. 

Do wypadku doszło po godz. 10:15 na ul. Dożynkowej  
w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kieru-
jący pojazdem marki Audi jadąc w kierunku Al. Spółdzielczości 
Pracy z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na lewe pobocze drogi 
i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia 55-letni mieszkaniec Lu-
blina został przewieziony do szpitala, gdzie pomimo prowadzonej 
reanimacji zmarł. Mężczyzna podróżował sam.
Zarekwirowano 25 kg narkotyków i dopalaczy

Ponad 25 kg substancji psychoaktywnych, w tym blisko 2500 
tabletek ekstazy oraz ponad 150 g marihuany odnaleźli i zabezpie-
czyli policjanci w jednym z mieszkań w Lublinie. 

Policjanci z KMP w Lublinie weszli do jednego z mieszkań  
w dzielnicy Czuby. Policjanci zastali tam mężczyzn, którzy wła-
śnie przygotowywali nielegalny towar do wysyłki. Kilkanaście 
minut później w mieszkaniu pojawił się  42-latek odpowiedzialny  
m.in. za nadawanie przesyłek pocztowych.

Podczas przeszukania mieszkania odnaleziono dopalacze, ta-
bletki ekstazy i ponad 150 g marihuany. W mieszkaniu były młyn-
ki, wagi laboratoryjne oraz foliowe woreczki, a także prawie 80 
przesyłek gotowych do wysłania. 

Jak ustalili policjanci mężczyźni od ubiegłego roku działając 
wspólnie, wprowadzali do obrotu szkodliwe dla zdrowia substan-
cje psychoaktywne. Towar zamawiany był za pośrednictwem jed-
nej ze stron internetowych, później paczkowany i wysyłany. Osoby 
zamawiające towar pochodziły z terenu całej Polski.

Podejrzani w wieku od 26 do 42 lat usłyszeli zarzuty. Czyn ten 
zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 
wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.
Pijana „opiekowała” się dzieckiem

Prawie półtora promila alkoholu miała w organizmie 28-
latka, która opiekowała się swoim 3,5 letnim dzieckiem. 

14 kwietnia po południu policjanci otrzymali zgłoszenie  
o tym, że mieszkanka miasta może potrzebować pomocy, gdyż 
najprawdopodobniej, posiada rany na nadgarstkach. Informacja 
pochodziła od osoby, na której telefon 28-latka wysłała zdjęcie 
zakrwawionej ręki. Mundurowi pojechali pod wskazany adres.  
W jednym z mieszkań na lubelskich Bronowicach policjanci 
zastali 28-latkę. Razem z nią w mieszkaniu znajdowało się jej 3,5 
letnie dziecko. Kobieta posiadała powierzchowne zadrapania ręki. 
Jak się okazało, była nietrzeźwa. Badanie pokazało u niej prawie  
1,5 promila alkoholu w organizmie. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że 28-latka wcześniej miała pokłócić się z kimś i to właśnie na 
telefon tej osoby wysłać zdjęcie zranionej ręki.

Dzieckiem 28-latki zaopiekowali się powiadomieni członkowie 
rodziny. Kobieta została przekazana załodze karetki pogotowia.
Pożar na targu w Lublinie

9 kwietnia, przed godziną 23, wybuchł pożar na targu przy 
ulicy Ruskiej w Lublinie. Na miejscu działało kilkanaście zastę-
pów straży pożarnej. We wtorek rano, kiedy ogień już ugaszono 
rozpoczęły się oględziny pogorzeliska.

Policja pozwoliła wejść na teren targowiska dopiero we wto-
rek późnym popołudniem. Z pożaru ocalał jeden rząd straganów od 
strony dworca, dwa kontenery od strony cerkwi i jeden przy rogu 
Nadstawnej i Ruskiej. W środku pozostały zgliszcza. Ogień strawił 
około pół hektara i ok. 170 straganów. Trwa szacowanie strat.

Na targowisku zarejestrowaną działalność prowadzi ponad 
60 osób, ale pracuje w sumie około 300. Połowa z nich to Polacy, 
resztę stanowią cudzoziemcy, głównie Bułgarzy, są też Gruzini, 
Ormianie i Ukraińcy. Płacą podatki, ZUS, wszystko legalnie. Te-
raz przed nimi wszystkimi wielka niewiadoma.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku wzniecenia pożaru 
zagrażającego zdrowiu lub życiu wielu osób lub mieniu wielkiej 
wartości. Śledczy nie wykluczają żadnej z wersji, również podpa-
lenia. Ewentualny podpalacz musiałby się liczyć z karą do 10 lat 
więzienia.
Ponad dwadzieścia osób rannych

Dwadzieścia dwie osoby odniosły różnego rodzaju obraże-
nia w wypadku autobusu linii nr 32, do którego doszło 9 kwietnia  
w Lublinie. Do zdarzenia doszło po godzinie 16.00 na skrzyżowa-
niu ulicy Muzycznej, Nadbystrzyckiej i Głębokiej w Lublinie. Au-
tobus uderzył w słup. Jedną nieprzytomną osobę przewieziono do 
szpitala. Niektórzy doznali złamań ręki czy nogi. Większość z nich 
doznała jednak tylko ogólnych potłuczeń i urazów, które nie zagra-
żają ich życiu. Do szpitala na obserwację i badania trafiło łącznie 21 
osób. Kierująca autobusem 47-latka była trzeźwa.

Według wstępnych ustaleń, do wypadku doszło zaraz po tym, 
jak autobus ruszył z przystanku przy ul. Narutowicza w kierun-
ku osiedla Widok. Prędkość nie była duża. Kierująca autobusem 
miejskiej komunikacji wjeżdżając na skrzyżowanie nagle prawym 
przodem pojazdu uderzyła w słup trakcji elektrycznej. Kierująca 
autobusem kobieta nie odniosła obrażeń.

Przychodził codziennie i kradł
Za kradzież pięciu wkrętarko-wiertarek odpowie 40-latek. 

Mężczyzna został ujęty przez pracownika ochrony jednego z mar-
ketów podczas kradzieży dwóch sztuk. Policjanci ustalili, że męż-
czyzna w ciągu 3 dni od 3 do 6 kwietnia przychodził codziennie do 
sklepu i kradł elektronarzędzia. 

Skradzione rzeczy wróciły na sklepową półkę, sprawca został 
zatrzymany. Łącznie jego łupem padło 5 wkrętarko-wiertarek o war-
tości blisko 3 tys. zł. Policjanci odzyskali wszystkie skradzione rze-
czy, znajdowały się w dwóch lombardach na terenie Lublina.

Nękał byłą dziewczynę. Został aresztowany.
Policjanci z Łęcznej zatrzymali 20-letniego mężczyznę, 

który uporczywie nękał swoją byłą partnerkę. 
Para postanowiła się rozstać. W pewnym momencie 19-latka 

poczuła się zagrożona. Kobieta zaczęła otrzymywać telefony i sms
-y od byłego chłopaka. Ich treść zawierała groźby. Stalker śledził 
kobietę, przychodził do jej szkoły i przeszkadzał jej w wykonywa-
niu codziennych obowiązków. Jego zachowanie stawało się coraz 
bardziej niebezpieczne, tak że w nocy wybił szybę w oknie domu 
rodziców dziewczyny, a także uszkodził należący do nich samo-
chód osobowy. Po takim zdarzeniu cała rodzina zdecydowała się  
o wszystkim powiadomić policjantów.

Funkcjonariusze doprowadzili do zatrzymania stalkera. Męż-
czyźnie – mieszkańcowi Łęcznej został przedstawiony zarzut upo-
rczywego nękania i zniszczenia mienia. Prokurator zdecydował o 
skierowaniu wniosku do sądu o aresztowanie. Sąd przychylił się do 
wniosku i zastosował wobec 20-latka trzymiesięczny areszt.
Pożar mieszkania w Cycowie

12 kwietnia br. o godz. 22,30 strażacy otrzymali zgłoszenie o 
pożarze mieszkania w Cycowie na ul. Rolniczej. Do  działań za-
dysponowano 3 zastępy ratowniczo – gaśnicze, dwa z KP PSP w 
Łęcznej i jeden z OSP Cyców. Ratownicy w aparatach ochrony 
dróg oddechowych weszli do mieszkania i podali jeden prąd wody 
na pożar, który zlokalizowano. Mieszkanie oddymiono za pomocą 
wentylatora i dokładnie przeszukano. Nikogo wewnątrz nie znale-
ziono. Jednocześnie sprawdzano wszystkie mieszkania w budynku 
detektorem wielogazowym na obecność niebezpiecznych gazów - 
ich obecności nie stwierdzono. Akcja ratownicza trwała 1 godz. 22 
min., wzięło w niej udział 12 ratowników i patrol policji.
Na włam ze Spiczyna do Wólki

Kryminalni zatrzymali sprawcę trzech kradzieży z włama-
niem, który włamał się do dwóch domów oraz kontenera z butlami 
gazowymi w gm. Wólka. Okazał się nim 39-latek z gm. Spiczyn. 
Łupem włamywacza padły m.in. 3 telewizory, płyta indukcyjna 
oraz 4 butle gazowe. Łącznie skradł mienie o wartości ponad 10 
tys. zł. W trakcie czynności policjanci odzyskali część skradzio-
nych rzeczy. Znajdowały się one u 29-letniego pasera z Lublina.
Nietrzeźwy i bez uprawnień

W Łęcznej, na ul. Szkolnej policjanci zatrzymali do kontro-
li kierującego pojazdem marki Lancia, 32- letniego mieszkańca 
gminy Milejów. Ze względu na silną woń alkoholu wyczuwalną 
od mężczyzny został on poddany badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Jak się okazało 32-latek miał ponad 2 
promile. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało 
się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania samo-
chodem. Popełnione przez niego przestępstwo zagrożone jest 
karą do 2 lat pozbawienia wolności.
Za darmo taksówką do Łęcznej

27-letni mężczyzna, mieszkający w Łęcznej, zapragnął wy-
godnie wrócić do domu z Lublina.   Zamówił więc sobie taksówkę. 
Wszystko było pięknie, do chwili kiedy przyszło zapłacić za kurs.

3 kwietnia nad ranem łęczyński patrol policji podjął inter-
wencję na prośbę taksówkarza. Ze zgłoszenia 30-letniego męż-
czyzny z Lublina wynikało, że pasażer nie zapłacił za przejazd. 
Policjanci przeprowadzili rozmowę z opornym klientem. Ten 27-
letni mieszkaniec Suwałk nie wypierał się, że zamówił w Lubli-
nie kurs do Łęcznej. Na miejscu oświadczył jednak, że po prostu 
nie ma przy sobie pieniędzy. Twierdził, że ma je w wynajmo-
wanym mieszkaniu. Policjanci udali się tam z mężczyzną, który 
po kilku minutach poszukiwań uznał, że jednak nie posiada przy 
sobie gotówki i nie zamierza rozliczyć się z taksówkarzem.

Policjanci natomiast uznali, że 27-latek swoim zachowa-
niem dopuścił się wykroczenia szalbierstwa. W związku z tym 
sporządzony zostanie przeciwko niemu wniosek do sądu. Zgod-
nie z kodeksem wykroczeń szalbierstwo podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności lub grzywny.

Podejrzenie usiłowania zabójstwa
Najpierw był huk, potem pojawiły się płomienie. Do zdarzenia 

doszło 13 kwietnia ok. godz. 13:30 w mieszkaniu przy ul. Hallera 
w Świdniku. Pożar ugasili świadkowie za pomocą 4 gaśnic. Do 
szpitala trafiły 2 osoby. 29-letni mężczyzna miał poparzone ciało 
oraz ranę ciętą szyi. Poparzeń doznała również 27-letnia kobieta. 
Zostali odwiezieni do szpitala w ciężkim stanie .

Na miejscu zjawiło się 7 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 
osoby, a lokatorzy wrócili do mieszkań, kiedy inspektor nadzoru 

Kolizja samochodów
We wtorek 17 kwietnia, doszło do zderzenia auta osobowego 

z ciężarówką. Przed godziną 10, na obwodnicy Piask, tuż za 
skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 836, zderzyły się 
dwa samochody: ciężarowy i osobowy. Podczas manewru 
wyprzedzania ciężarówki przez forda w TIR wystrzeliła opona 
i pojazd ten zepchnął osobówkę na barierki rozdzielające pasy 
drogowe. Kierowca forda został przewieziony do szpitala na 
badania. Kierowcy oby pojazdów byli trzeźwi. 
Zasnął za kierownicą, pasażerka zmarła

16 kwietnia rano na drodze krajowej po godz. 5:30 w miejsco-
wości Kolonia Siedliszczki kierujący pojazdem marki Jeep 38-letni 
obywatel Ukrainy zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Kie-
rowca był trzeźwy i jak oświadczył policjantom zasnął za kierowni-
cą. W pojeździe jechało w sumie 5 osób. Wszystkie te osoby zostały 
przewiezione do szpitali. W szpitalu zmarła 37-letnia obywatelka 
Ukrainy. Kobieta była pasażerką jeepa. 
Policjanci odcięli samobójcę

Policjanci ze świdnickiej jednostki uratowali mężczyznę, który 
chciał targnąć się na swoje życie. 6 kwietnia późnym popołudniem 
policjanci pojechali na interwencję do jednego z domów. Ze zgło-
szenia wynikało, że mieszkająca tam kobieta odnalazła list męża, z 
którego wynikało, że ten chce odebrać sobie życie w lesie. Mundu-
rowi ruszyli na poszukiwania mężczyzny. W odległości 300 m od 
skraju lasu policjanci zauważyli osobę, która już wisiała na drzewie. 
Policjant szybko wspiął się na drzewo, a policjantka podtrzymywała 
mężczyznę za nogi. Po odcięciu linki, funkcjonariusze udzielili męż-
czyźnie pierwszej pomocy i powiadomili pogotowie. Mężczyzna w 
stanie nieprzytomnym został przewieziony do szpitala. Jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.
Pies wytropił narkotyki

Logo – pies policyjny wskazał miejsce ukrycia narkotyków.  
7 kwietnia policjanci ze świdnickiej patrolówki podczas służby za-
uważyli audi zaparkowane na ul. Fabrycznej w Świdniku. Posta-
nowili sprawdzić, kto znajduje się w środku. Wewnątrz siedziało 
dwóch mieszkańców Świdnika w wieku 20 i 21 lat, którzy na widok 
policjantów odrzucili szklaną lufkę nabitą suszem roślinnym. Z po-
jazdu wydobywał się dym o charakterystycznym zapachu marihu-
any. Na miejsce został wezwany przewodnik z psem służbowym, 
który specjalizuje się w odnajdywaniu narkotyków. Pies wskazał 
miejsce, gdzie mężczyźni ukryli kolejną działkę suszu. Badanie nar-
kotestem potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana. 
Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem za posiadanie środków 
odurzających za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.
Nieletnia dealerka narkotyków

Policjanci ze świdnickiej komendy otrzymali zgłoszenie, że 
w jednym z mieszkań odbywa się głośna impreza. Po wejściu do 
mieszkania mundurowi nie mieli wątpliwości, że bawiąca się mło-
dzież pali marihuanę. Świadczyła o tym charakterystyczna woń 
oraz opalone lufki. Podczas przeszukania mieszkania mundurowi 
odnaleźli znaczną ilość środków odurzających. W sumie policjanci 
zabezpieczyli blisko 70 g suszu marihuany a także paski LSD.

Okazało się, że środki odurzające należą do 16-latki, która 
także zajmowała się udzielaniem narkotyków. Została zatrzymana  
i przewieziona do Policyjnej Izby Dziecka. Przedstawiono jej za-
rzuty o czyny karalne, a materiały w sprawie przekazano do Sądu 
Rejonowego w Świdniku.                                 opr. R. Nowosadzki

budowlanego stwierdził, że nie doszło do uszkodzenia konstrukcji 
budynku. Straty zostały oszacowane na około 60 tys. zł.

Co było przyczyną wybuchu? Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że mężczyzna oblał kobietę z niewielkiego kanistra 
z benzyną. Następnie ją podpalił, a ogień prawie natychmiast 
dotarł do kanistra, który trzymał w rękach. Doszło do wybuchu. Z 
okien wyleciały szyby. Damian K. zdołał wybiec do sąsiedniego 
mieszkania. Podobno próbował poderżnąć sobie gardło, po czym 
wyskoczył z okna. Kobieta trafiła do ośrodka leczenia oparzeń w 
Łęcznej. Była w bardzo ciężkim stanie. Miała poparzone około 
90 proc. powierzchni ciała. Niestety lekarzom nie udało się jej 
uratować. 27-latka zmarła 20 kwietnia po południu.
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Słoneczna, wiosenna 
pogoda sprzyja prowadze-
niu robót budowlanych 
przy rewitalizacji folwarku 
w Podzamczu. 

Zakończono już wycinkę 
drzew oraz oczyszczono teren 

Remont folwarku w Podzamczu
z krzaków otaczających za-
budowania. Wytyczono alejki 
parkowe i rozpoczęto prace 
przygotowawcze budowy cią-
gów pieszych. Zakończono 

także ukła-
danie linii 
elektrycznej 
oświetlenia  
i iluminacji.

R o z e -
brano sta-
re mury  
i konstruk-

cję dachu w byłej stajni, obo-
rze i budynku gospodarczym.  
W chwili obecnej trwa czysz-
czenie murów i uzupełnianie 
ubytków w ścianach zabudo-
wań.

Po zakończeniu robót 
zabudowania dawnego fol-
warku zostaną udostępnione 
dla zwiedzających. Zakoń-
czenie wszelkich prac zapla-
nowano na 15 października 
2018 roku.

red

Rok 2018 to zdecydo-
wanie rok firm budowla-
nych i remontowych.

Na rynku znajduje się 
bardzo dużo ofert w których 
budowlańcy swobodnie mogą 
przebierać. Brak rąk do pracy 
wpływa na windowanie cen 
w ofertach. Zwracają na to 
uwagę także samorządowcy 
powiatu łęczyńskiego.

Dwa istotne przetargi, na 
termomodernizację dawnego 
Spichlerza na Podzamczu koło 
Łęcznej oraz termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 2  
z basenem nie zostały rozstrzy-
gnięte przez gminę Łęczna, bo 
oferty były znacznie droższe 
niż przewidywana kwota prac 
i zabezpieczone pieniądze.

W pierwszym przetargu 
na  prace związane z termo-
modernizacją i rozbudową 
budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Łęcznej ogłoszonym 
2 marca wystartowała tylko 
jedna firma. Urząd na prace 
zabezpieczył 5 milionów zło-
tych, a jedyna oferta opiewała 
na ponad 10 milionów.

Również w powtórzonym 
23 marca przetargu na szkołę 
gdzie zadanie zostało podzie-
lone na część termomoderni-
zacyjną oraz elektrykę oferta  
na ocieplenie była o milion zł 
wyższa od zakładanej.

Urząd szykuje się do 
rozpisania trzeciego już za-
pytania na ocieplenie szkoły 
na którą ze środków unij-
nych pozyskano 2,3 miliona 
złotych.

Podobnie sprawa wyglą-
da ze spichlerzem. Przetarg na 
roboty budowlane związane  
z przebudową budynku spi-
chlerza w Podzamczu na 
potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy ogłoszo-
no 20 marca. Urząd zabezpie-
czył na ten cel 4,3 miliona zło-
tych a jedyna oferta opiewała 
na 7,6 miliona złotych. Na 
tę inwestycję urząd pozyskał  
z UE, budżetu państwa i Pfro-
nu łącznie 3,5 miliona złotych.

Łęczyński ratusz szykuje 
się do powtórzenia przetargu 
z łagodniejszymi wymaga-
niami dla firm.                 GK

Inwestycje pod znakiem zapytania

W weekend 12-13 maja 
w Zawieprzycach odbędzie 
się majówka nawiązująca 
do 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości.

12 maja na terenie gminy 
Spiczyn odbędzie się rowe-
rowy rajd. Na jego zakończe-
nie będzie ognisko i koncert 

Majówka w Zawieprzycach
gwiazdy wieczoru - zespołu 
Future Folk.

W niedzielę 13 maja od-
będą się konkursy kulinarne, 
występy lokalnych artystów, 
pokaz władania bronią palną 
w wykonaniu kawalerzystów 
2 Pułku Strzelców Konnych  
z Hrubieszowa. Wieczorem 

występ ze-
społu  disco 
polo Po-
wer Play. 
Szczegóły 
niedługo 
na naszej 
s t r o n i e  
i n t e r n e -
t o w e j 
www.e-po-
jezierze.pl 

   
     BB

Łęczyńskie Stowarzysze-
nie Rowerowe „Pojezierze” 
w Łęcznej zostało utworzone 
w grudniu 2017 roku przez 
osoby, które chciały wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom 
rowerzystów, którzy chcą 
wspólnie jeździć na rowerach 
w sposób zorganizowany. W 
kwietniu członkowie Stowa-
rzyszenia odbyli pierwszą 
wspólną przejażdżkę rowero-
wą z Łęcznej do Biskupic.

Stowarzyszenie jest 
otwarte na każdego chętne-
go, który zechce wspólnie 
podróżować.

Nasze wyjazdy rozpo-
czynamy w każdą niedzielę o 
godz. 10.00. Wyjeżdżamy już 

tradycyjnie z pl. Kościuszki  
w Łęcznej. Trasy naszych 
wyjazdów planujemy tak by 
odwiedzać piękne zakątki Po-
jezierza i liczą zwykle 50 km 
długości.

13 maja 2018 r. o godz. 
10.00 wyruszamy w trasę 
wyjazdu i spotkania integra-
cyjnego. Każdy uczestnik 
wyprawy będzie mógł spo-
żyć gorący posiłek, owoce i 
napoje. Trasa będzie miała 
około 40 km długości. Od-
poczynek nad jeziorem Ro-
góźno. Po pikniku wracamy 
wspólnie do Łęcznej.

Każdy kto chciałby w 
tym dniu dołączyć do nas 
zgłosić się drogą e-malową: 

szansaday@
gmail.com do 
dnia 9 maja 
2018 r.

Serdecz-
nie zapraszam 
w imieniu Za-
rządu ŁSR 
„Pojezierze”. 

Lech Tor

Stowarzyszenie rowerowe
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Poprzez implementa-
cję innowacyjnych tech-
nologii energetycznych, 
rząd Japonii planuje zre-
alizować cele klimatycz-
ne, pomimo wykorzysty-
wania węgla. Natomiast  
w Niemczech odejście od 
węgla wydaje się być pro-
blemem ciągle przesuwa-
nym w czasie. Stworzo-
na komisja z polityków 
branżowych powinna 
w końcu zadecydować  
i określić horyzont czasowy 
wykorzystywania węgla. 
Można tego dokonać, ale  
w wyważony sposób, jak 
zamierza to zrealizować 
obecnie Japonia.

Rząd Japonii stawia  
w szczególności na wodór 
i węgiel. Do 2050 roku pla-
nowana jest całkowita prze-
budowa krajowego miksu 
energetycznego. Strategia 
w tym zakresie została za-
początkowana już przed  
czterema laty. Od tego czasu 
postępuje ona krok po kro-
ku, a efekty są już widoczne 
w kraju zdanym na import 
surowców energetycznych. 
Przewiduje się, że w trak-
cie Igrzysk Olimpijskich 
2020, autobusy/mikrobusy 
– napędzane będą wodorem  
i przewozić będą sportowców 
i innych pasażerów. Zosta-
nie rozbudowana sieć stacji 
tankowania pojazdów wodo-
rem. Ponadto pojazdy, a także 
obiekty budowlane wyposa-
żone będą w systemy solarne.

Programy w tym zakresie 
subwencjonowane są przez 
Japońskie Ministerstwo Go-
spodarki. Roczne subwencje 
sięgają ponad 300 mln euro.

Japonia stanowić może 
wzór dla innych krajów  
w zakresie nowoczesnej stra-
tegii zwrotu energetycznego. 
W 2019 roku, rząd japoński 
zamierza wykorzystać swo-
je przewodnictwo w grupie 
największych światowych 

gospodarek (G20), dla celów 
rozpropagowania wykorzy-
stywania wodoru. Zostanie 
złożona propozycja stworze-
nia Rady Wodoru, aby tech-
nologię tą rozpropagować 
i szerzej wykorzystywać. 
Jednakże, aby wytworzyć 
wymaganą ilość wodoru, 
Japonia potrzebuje bardzo 
dużo energii elektrycznej.  
W dalszej przyszłości pocho-
dzić ona będzie w dużej mie-
rze z odnawialnych źródeł 
energii, ale w okresie przej-
ściowym pochodzić będzie  
z elektrowni zasilanych wę-
glem, wykorzystujących 
innowacyjne technologie 
spalania i przetwarzania (np. 
„Carbon Capture and Stora-
ge”, „IGCC – Integrated, Ga-
sification Combined Cycle”, 

itp.). Jak widać jest to inna 
polityka jak w Niemczech, 
które chcą zakończyć wyko-
rzystywanie węgla.

Do 2030 roku podwoi 
się, w porównaniu do śred-
nich wartości lat 2001 – 2010, 
zużycie odnawialnych źró-
deł energii, ale wzrośnie też  
z 24% do 26% zużycie węgla 
w japońskim miksie energe-
tycznym. Chcąc zrealizować 
swoją strategię tzw. gospo-

darki wodorowej, 
Japonia zacieśnia 
współpracę z kraja-
mi, dysponującymi 
znaczącymi zasoba-
mi węgla, jak np. z 
Australią i Indonezją.  
W związku z tym 

przewiduje się znaczący 
wzrost importu węgla.

Warto wspomnieć, że  
w obecnej chwili, w skali 
światowej 48% produko-
wanego wodoru powstaje  
w efekcie reformingu me-
tanu przy użyciu pary wod-
nej, 30% z ropy naftowej 
głównie w rafineriach, 18% 
z węgla, a pozostałe 4%  
z elektrolizy wody. Jednak-
że ze względu na wyczerpu-
jące się paliwa kopalne oraz 
ze względu na konieczność 
redukcji emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery, za-
potrzebowanie na wodór 
będzie rosnąć. W związku  
z tym nasuwa się pytanie: 
czy istnieją bezpieczne dla 
środowiska metody pozy-
skiwania tego gazu? 

Najpowszechn ie j szą 
przemysłową metodą wciąż 
jest przetwarzanie gazów 
kopalnych takich, jak me-
tan – ta metoda nazywana 
jest reformingiem parowym i  
w tej chwili prawie połowa 
wodoru wytwarzanego w ska-
li światowej jest produkowa-
na tą metodą. Jest to metoda 
najwydajniejsza i najtańsza – 
niestety, nie jest ona zbyt ko-
rzystna dla środowiska: pro-
duktami ubocznymi reformin-
gu parowego są tlenek węgla, 
dwutlenek węgla i inne gazy 
cieplarniane. Przykładowo 
na tonę wodoru wytworzo-
nego tą metodą, wytwarzane 
jest aż dziewięć do dwunastu 
ton dwutlenku węgla. Inną,  
z punktu widzenia zanieczysz-
czeń idealną metodą jest elek-
troliza wody. Ponieważ woda 
składa się z atomów tlenu  
i wodoru, za pomocą tej me-
tody można rozłożyć ją na 
te dwa gazy w proporcjach 
2:1. Metoda ta nie produku-
je żadnych szkodliwych dla 
środowiska substancji, ale jej 
krytycy podnoszą ciekawy 
argument: do elektrolizy po-
trzebny jest prąd elektryczny, 
a ten zazwyczaj uzyskiwany 
jest w elektrowniach z paliw 
kopalnych. Metoda ta w tej 
chwili odpowiada jednak za 
mały procent produkowanego 
na świecie wodoru. 

Źródło: Spider’s Web; 
Handelsblatt; Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung; April 2018

Bronisław Jaworski

Węgiel i wodór w japońskiej strategii energetycznej
Jednostkowe przychody 

wyniosły w tym okresie 397,9 
mln zł, EBITDA 122,3 mln 
zł, zysk operacyjny 25,6 mln 
zł, a zysk netto 20,9 mln zł. 

Wyniki były wyraźnie 
niższe niż przed rokiem, kiedy 
to sprzedaż Bogdanki ukształ-
towała się na poziomie 463,4 
mln zł, EBITDA wyniosła 
179,82 mln zł, zysk operacyj-
ny 84,5 mln zł, a zysk netto 
64,1 mln zł. 

Na osłabienie wyników 
wpływ miały czynniki natury 
geologicznej i hydrogeolo-
gicznej, których efektem był 
przejściowo niższy wskaźnik 
uzysku i w konsekwencji niż-
sza produkcja i sprzedaż.  

Produkcja węgla handlo-
wego w okresie styczeń-ma-
rzec 2018 roku wyniosła blisko 
2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton 
w analogicznym okresie ubie-
głego roku. Sprzedaż węgla 
ukształtowała się natomiast 
poziomie 2,0 mln ton, wobec 
2,4 mln ton rok wcześniej.

- Na spadek produkcji,  
a w konsekwencji na pogorsze-
nie wyników rok do roku, wpływ 

miały czynniki natury geologicz-
nej i hydrogeologicznej w jednej 
ze ścian (problemy z utrzyma-
niem stropu i wypływy wody). 
W efekcie wydajność ściany 
była niższa niż w normalnych 
warunkach – poinformował 
Artur Wasil, prezes zarządu LW 
Bogdanka S.A. - Problem był 
przejściowy. Poradziliśmy sobie 
z nim i już w marcu produkcja 
odbywała się zgodnie z planem. 
Zaległości z pierwszego kwar-
tału nadrobimy w kolejnych 
okresach. Podtrzymujemy nasz 
tegoroczny plan wydobycia 
na poziomie nie mniejszym niż  
9 mln ton – dodał prezes.

W związku z utrudnienia-
mi średni uzysk z pierwszych 

trzech miesię-
cy 2018 roku 
wyniósł 57%, 
wobec 66,7%  
w tym samym 
okresie rok wcze-
śniej. 

Z drugiej stro-
ny pozytywnie na 
wynik finansowy  
I kwartału 2018 

roku wpłynęło rozliczenie ugo-
dy zawartej pomiędzy Spółką 
a konsorcjum firm Mostostal 
Warszawa i Acciona Infraestruc-
turas. Dodatni wpływ na wynik 
netto z tego tytułu wyniósł ok. 
25,4 mln zł.

Ostateczne wyniki LW 
Bogdanka zostaną przedsta-
wione w raporcie kwartalnym, 
którego publikacja przewidzia-
na jest 24 maja 2018 roku.

Pod presją utrudnień technicznych
Wyniki wstępne LW Bogdanka S.A.

22 kwietnia br. (nie-
dziela) w Gminnym Domu 
Kultury w Cycowie z inicja-
tywy dziewcząt z grupy ta-
necznej MOVERS UNION 

i ich instruktora odbył się 
VIP Dance Festiwal. 

Pomysł zorganizowania 
imprezy powstał z potrze-
by wsparcia finansowego 

VIP Dance Festiwal

wyjazdu grupy tanecznej na 
Ogólnopolski Turniej Tańca 
Nowoczesnego w Kościanie. 
Turniej ten jest wyjątkowym 
wydarzeniem na tanecznej 
mapie Polski. W ubiegłym 
roku ponad 100 par tanecz-
nych z całego kraju wzięło 
udział w tym turnieju. Rywa-
lizowano w dwóch stylach – 
tańce standardowe i latyno-

amerykańskie.
Grupa taneczna 

MOVERS UNION 
na co dzień tre-
nuje w Gminnym 
Domu Kultury  
w Cycowie pod 
okiem instruktora 
Konrada Wolskie-
go. Na swoim kon-
cie ma spore osią-
gnięcia.

P o d c z a s 
koncertu swo-
je umiejętności 
zaprezen towała 
grupa MOVERS 
UNION. Wystąpi-
ły również grupy  
i soliści działa-
jący przy GDK  
w Cycowie. Fina-
łem spotkania był 
występ instrukto-
ra grupy wraz ze 
swoimi podopiecz-
nymi.

GDK Cyców

24 kwietnia 2018 r.  
w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Cycowie 
gościła na spotkaniu autor-
skim Grażynę Jeromin-Ga-
łuszkę, autorkę książek oby-
czajowych, przeznaczonych 
głównie dla kobiet. 

Pani Grażyna urodziła 
się i mieszka w Sosnowicy 
– niewielkiej wsi koło Rado-
mia. Ukończyła Uniwersytet 
Warszawski na wydziale Bi-
bliotekoznawstwa oraz sce-
nopisarstwo w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej  
w Łodzi. Zajmowała się pracą 
w księgarni, jednak obecnie 
oddała się wyłącznie pisaniu. 
Jest laureatką ogólnopolskie-
go konkursu na temat filmo-
wy, który zorganizowany 
został przez Agencję Scena-
riuszową i tygodnik “Film”. 
Współautorka scenariuszy 
seriali telewizyjnych, m.in. 
Czułość i kłamstwa. 

Pierwsze próby jej pu-
blikacji, to utwory poetyckie 
i krótkie formy prozatorskie, 
które ukazywały się w ma-
gazynach. Autorka powieści: 
„Złote nietoperze”, „Magno-
lia”, „Długie lato w Magno-
lii”, „Bardzo długie przebu-
dzenie”, „Złoty sen”, „Nie zo-
stawiaj mnie”, „Gdybyś mnie 
kochała”, „Oczy Marzanny 
M”, „Nie zostawiaj mnie”, 
„Kobiety z Czerwonych Ba-
gien”, „Zmowa byłych żon”.

Podczas spotkania pi-
sarka opowiadała o tym, jak 
rozpoczęła się jej przygoda  
z pisaniem, skąd czerpie in-
spiracje, o bohaterach swoich 
książek i okolicznościach ich 
tworzenia. Opowiadała rów-
nież, jaka jest prywatnie i co 
lubi robić w wolnych chwilach, 
kiedy nie jest zajęta pisaniem, 
a także odpowiadała na pyta-
nia zadawane przez uczestni-
ków. Na zakończenie można 
było otrzymać autograf autorki  
i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

W spotkaniu wzięli udział 
m.in.:  Stanisław Jamiński – 
radny gminy Cyców, Elżbieta 
Kuczyńska – dyrektor GBP  
w Ludwinie, Danuta Panas - 
dyrektor MGBP w Łęcznej, 
Mariola Matyjaszczyk - dy-
rektor GBP w Milejowie, mo-
deratorzy i bibliotekarze wraz 
z klubowiczami dyskusyjnych 
klubów książek działających 
przy GBP w Cycowie, Ludwi-
nie i Urszulinie oraz MGBP  
w Łęcznej,  młodzież z Zespo-
łu Szkół im.7 PUL w Cyco-
wie pod opieką Anny Kozak-
Okońskiej i Anny Kołodziej, 
młodzież z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
w Podgłębokiem pod opie-
ką Agnieszki Hacia, a także 
mieszkańcy gminy Cyców.

Spotkanie zostało sfi-
nansowane i zorganizowane  
w ramach programu Dysku-
syjne Kluby Książek, które 
powstały z inicjatywy Insty-
tutu Książki. 

 GBP w Cycowie

Spotkanie autorskie z G. Jeromin-Gałuszką
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W trakcie prowadzenia 
prac budowlanych przy re-
witalizacji folwarku w Pod-
zamczu dokonano ciekawe-
go odkrycia. Według Mi-
chała Kubery – archeologa 
nadzorującego inwestycję, 
natrafiono  na ślady wcze-
snośredniowiecznej osady.

Pod warstwą humusu 
przy północnej stronie daw-
nej stajni ukazał się zarys 
niewielkiej chaty. Odkry-
to także skorupy naczyń. 

Wczesnośredniowieczna osada
Wzdłuż boków zarysu bu-
dynku widoczne są okrągłe 
ślady po słupach wzmacnia-
jących ściany. 

Wstępne oględziny po-
zwalają datować pochodze-
nie pozostałości po chacie na 
X-XIII wiek. Chaty budowa-
ne w tamtym okresie miały 

powierzchnię 
k i l k u n a s t u 
metrów kwa-
dra towych ,  
z podłogą o 
metr poni-
żej poziomu 
gruntu. Po-
zwalało to 
na łatwiejsze 
ogrzanie po-
mieszczenia. 

O losach odkrycia i jego 
wpływie na przebieg inwesty-
cji zadecyduje Urząd Ochro-
ny Zabytków.

Źródło: leczna.pl

Artur Kapelko, były 
prezes zarządu Górni-
ka Łęczna, dostał pracę  
w urzędzie marszałkowskim 
w Lublinie. Objął stanowi-
sko głównego specjalisty w 
Departamencie Promocji i 
Turystyki. 

Został zatrudniony na 
trzy miesiące, aby zająć się 
organizacją amatorskich za-
wodów piłkarskich, w któ-
rych można wygrać bilety na 
mecz Polska-Japonia, któ-
ry odbędzie się 28 czerwca  
w rosyjskim Wołgogradzie  

Z klubu do urzędu marszałkowskiego
w ramach mistrzostw świata 
w piłce nożnej. Zgłosiło się 
do nich 60 zespołów, które  
o bilety powalczą w dwóch 
kategoriach wiekowych: 13-
15 lat oraz powyżej 35 lat.

Do Rosji pojadą człon-
kowie zwycięskich drużyn 
z obu kategorii wiekowych. 
Młodsi piłkarze na mundial 
pojadą z opiekunem. W ra-
mach nagrody zapewniony 
zostanie transport, zakwate-
rowanie, wyżywienie i ubez-
pieczenie.                         

(r)

W ubiegłym roku  
w Łęcznej odnowiono zie-
lony skwer pomiędzy aleją 
Jana Pawła II, a cmenta-
rzem parafialnym. Teren, 
od powiatu łęczyńskiego 
przed laty przejęła gmina 
Łęczna i poza koszeniem 
nie wykonywała tam po-
ważniejszych prac. 

Sytuacja zmieniła się w 
2017 roku kiedy teren zna-
cząco zmienił swój wygląd.

Połamany asfalt zastą-
piony został ozdobną kostką, 
a zniszczone ławki zamie-
niono na eleganckie siedzi-
ska. Zmieniony został układ 
alejek, pojawiły się nowe 
nasadzenia zieleni, a teren 
został oświetlony i objęty 
monitoringiem miejskim. 
Powstały także nowe miejsce 
parkingowe.

Dalsze zmiany na skwerze
W tym roku w ramach 

drugiego etapu prac zrewi-
talizowany zostanie teren 
pomiędzy ul. Polną, a Lisa 
Błońskiego od muru cmen-
tarza w kierunku targowiska 
miejskiego. Zmotoryzowa-
nych ucieszy parking dla 
ponad setki samochodów,  
a także, ścieżki spacerowe  

i nasadzenia zieleni, drzew  
i krzewów oraz instalacja 
elementów małej architek-
tury.

Wykonawcą prac 
przy skwerze będzie 
PAMI BRUK Jaworski  
i Chmurzyński Sp. J. Spi-
czyn, która za kwotę 744.014 
zł brutto wykona zadanie  
w terminie do 31 lipca 
2018r.

GK, 
fot. UM w Łęcznej

nież spojrzeć w kontekście 
zbliżających się wyborów 
samorządowych, a w takim 
przypadku zastosowanie in-
strumentu nadzorczego może 
mieć jedynie charakter po-
zorny.

Bardzo ciekawą lekturę 
stanowi pismo z Regionalnej 
Izby Obrachunkowej do Wo-
jewody, które definitywnie 
wyczerpuje temat tematu ko-
misarza w starostwie powia-
towym w Łęcznej.

- Powiat łęczyński nale-
ży do najmniejszych jedno-
stek samorządu terytorialne-
go szczebla ponadgminnego 
w województwie lubelskim, 
w jego skład wchodzi pięć 
gmin wiejskich i jedna jed-
nostka miejsko-gminna. (…) 
Powiaty muszą skupić się 
przede wszystkim na bardzo 
oszczędnym, zdyscyplinowa-
nym wykonywaniu wydatków 
budżetowych, a zwłaszcza 
wydatków bieżących(…) Re-
alizując, jak można sądzić, 
uwagi RIO w Lublinie, na 
sesji 21 listopada 2017 roku 
Rada Powiatu uchwaliła 

cały szereg zaproponowa-
nych przez Zarząd Powiatu 
uchwał, zmierzających do 
zracjonalizowania (zmniej-
szenia) sieci powiatowych 
placówek szkolnych, obni-
żającą wysokość dodatków 
do wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat 
łęczyński. (…)Z powyższej 
analizy płynie oczywisty 
wniosek, że powiatu łęczyń-
skiego nie stać na dalsze 
utrzymywanie takiej ilości 
placówek oświatowych i w 
takim kształcie jak obecnie. 
W tym zakresie potrzebne 
są daleko idące działania 
oszczędnościowe. (…) Nie-
wątpliwie działania podjęte 
przez Radę i Zarząd Powia-
tu należy ocenić pozytywnie. 
(…)  Z informacji uzyska-
nych z jednostki wynika, że 
15 lutego br. rozstrzygnięty 
został przetarg na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie powiatu na kwotę 3,3 
min zł, co oznacza realizację 
tegorocznych dochodów ma-
jątkowych w 80%. Władze 

powiatu zapewniają, że tym 
samym nie przewidują trud-
ności z realizacją zaplano-
wanych na 2018 rok zadań 
inwestycyjnych. W dniu 30 
stycznia br. Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu konso-
lidacyjnego, co w połączeniu 
z działaniami oszczędno-
ściowymi powinno poprawić 
sytuację finansową powiatu, 
przywrócić trwale równowa-
gę pomiędzy dochodami i wy-
datkami bieżącymi, zapewnić 
płynność finansową oraz 
prawidłowe wykonywanie 
(bez zakłóceń) przez powiat 
łęczyński wszystkich zadań 
własnych i zleconych(…).

Należy zauważyć, że po-
wiat łęczyński bez większych 
zakłóceń realizował dotych-
czas zadania własne oraz za-
dania zlecone, a poziom jego 
zadłużenia relatywnie nie był 
wysoki. Na koniec 2017 roku 
kwota długu powiatu wynosi-
ła 14.784.833 zł i w stosunku 
do dochodów powiatu nie 
przekroczyła 30 proc. Jest to 
więc próg, zwłaszcza na tle 
innych jednostek samorządu 

terytorialnego, stosunkowo 
bezpieczny. To, co stanowi 
problem podstawowy dla 
powiatu łęczyńskiego, to zła 
struktura wydatków budżeto-
wych (zwłaszcza w zakresie 
oświaty) i problemy z zapew-
nieniem wystarczających do-
chodów bieżących na pokry-
cie tego rodzaju wydatków 
(…) Podsumowując poczy-
nione ustalenia należy uznać, 
że kształtująca się obecnie 
sytuacja finansowa powiatu 
łęczyńskiego rokuje nadzieję 
na trwałą jej poprawę. A za-
tem, w ocenie tut. Izby Obra-
chunkowej, w chwili obecnej 
nie występują przesłanki do 
podjęcia wobec tej jednostki 
działań określonych w art. 
84 ustawy o samorządzie po-
wiatowym tj wprowadzenia 
zarządu komisarycznego.

Nie dziwi więc oburze-
nie sporej części mieszkańców 
Łęcznej na lokalnych polity-
ków, którzy do nieczystej gry 
wykorzystali donoszenie na 
własny samorząd, wykorzystu-
jąc przy tym fałszywe oskarże-
nie. Temat komisarza okazał się 
fake newsem wykorzystanym 
przez opozycję.                    

RK

Nie będzie komisarza w starostwie
dok. ze str. 1

Parę tygodni temu pi-
saliśmy o niesamowitym 
zbiegu okoliczności. Przy-
padku, który doprowadził 
do utraty prawie pewnego 
tytułu Człowieka Roku Zie-
mi Łęczyńskiej 2017 orga-
nizowanego przez gazetę 
Wspólnota Łęczyńska przez 
Andrzeja Mikulskiego. 

Na ostatniej prostej miał 
on 1033 głosy, a jego głów-
ny kontrkandydat Konrad 
Sawicki, polityk, radny ze 
Świdnika i doradca wojewo-
dy lubelskiego, tylko 429. Po 
podsumowaniu okazało się, 
że to jednak K. Sawicki zdo-
był 1578 głosów – i wygrał! 
A. Mikulski miał otrzymać 
ostatecznie 1517 głosów.

 Andrzej Mikulski, znany 
łęczyński fotograf, zdobyw-
ca wielu międzynarodowych 
nagród i posiadacz tytułu 
Człowiek Roku Powiatu Łę-
czyńskiego 2017 w katego-
rii kultura, organizowanego 
przez Kurier Lubelski, nie 
bardzo się chciał zgodzić  
z takim wynikiem. Próbował 
coś dowiedzieć się w redak-
cji, potem napisał formalną 
reklamację.

Tymczasem niespeł-
na dwa tygodnie temu za-
dzwonił do nas czytelnik  
z Lubartowa. U nas było 
identycznie – poinformował. 
Cały czas prowadził lider 
zespołu NEWS z Michowa, 
a drugi był lokalny polityk  
i radny. I kto wygrał? No, poli-
tyk oczywiście.

Sprawdziliśmy, rzeczywi-
ście młodzieżowy idol Marek 
Lemieszek, na ostatniej pro-
stej miał 488 głosów, a Antoni 

Bielski 244. Po podsumowaniu 
okazało się, że wygrał radny 
Bielski z 1086 głosami, a drugi 
był Roman Adamczyk z 826 
głosami, też radny. M. Lemie-
szek był dopiero czwarty.

Coś nas tknęło i zaczęli-
śmy szukać dalej. Okazało się, 
że w plebiscytach „Wspólno-
ty” niespodziewane wygrane 
to jakby reguła. W plebiscy-
cie na Człowieka Roku 2017 
Ziemi Łukowskiej I miejsce 
ex aequo zajęli Dariusz Szu-
stek, burmistrz Łukowa i Piotr 
Płudowski, radny z Łukowa, 
zdobywając po 1292 głosy. Na 
tydzień przed zakończeniem 
głosowania zdecydowanie 
prowadził Janusz Niedziółka, 
nauczyciel w Zespole Szkół 
im. Władysława Tatarkiewi-
cza w Radoryżu Smolanym, 
jednocześnie nauczyciel aka-
demicki. Jednak znów zwy-
ciężyli politycy. We wszyst-
kich trzech regionach politycy 
jednej i tej samej partii, z tym, 
że drugi z łukowskich zwy-
cięzców, radny Płudowski do 
partii nie należy.

Podobnie było w Między-
rzecu Podlaskim. Jak pisała 
sama „Wspólnota” - Tydzień 
przed rozstrzygnięciem plebi-
scytu wiele wskazywało na to, 
że statuetka Człowieka Roku 
2017 Ziemi Międzyrzeckiej po-
wędruje właśnie do cieszącej 
się sympatią uczniów Barbary 
Jurkowskiej, nauczycielki Ze-
społu Szkół Technicznych im. 
Unitów Podlaskich, zaangażo-
wanej wolontariuszki. Ale osta-
teczne rozstrzygnięcie przynio-
sła noc (...). W środowe popo-
łudnie i do północy przybyło 
kilkaset głosów. Głosowanie 

trwało do ostatniej chwili. Po 
zsumowaniu wszystkich gło-
sów - zarówno na kuponach, 
jak i elektronicznych - okazało 
się, że zwycięzcą jest Mariusz 
Filipiuk, starosta powiatu bial-
skiego, na którego oddano 716 
głosów.

We wszystkich czterech 
przypadkach zwyciężyli więc 
więksi lub mniejsi politycy, a 
rozstrzygnięcie padło w ostat-
niej chwili. Tak jak w Parcze-
wie, o czym we „Wspólno-
cie” napisano: Tydzień przed 
rozstrzygnięciem plebiscytu 
wiele wskazywało na to, że 
statuetka Człowieka Roku 
2017 Ziemi Parczewskiej po-
wędruje do dyrektorki Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w 
Podedwórzu. Ostateczne roz-
strzygnięcie przyniósł ostatni 
dzień głosowania za pomocą 
kuponów wyciętych z gazet. 
W środowe popołudnie i do 
północy przybyło kilkaset ku-
ponów i sms-ów. Głosowanie 
trwało do ostatniej chwili. 
Po zsumowaniu wszystkich 
głosów - zarówno na kupo-
nach, jak i elektronicznych 
- okazało się, że zwycięzcą 
jest Anna Jakubiuk, sołtys wsi 

Wola Tulnicka, na którą od-
dano 431 głosów. 

Identyczny właściwie 
komentarz napisano w Ra-
dzyniu. Wystarczy wstawić 
do tekstu nazwiska prze-
granego Łukasza Ciężkiego  
i zwycięzcy Tomasza Mańko 
(awansował z 3 miejsca). Lider 
plebiscytu w Opolu lubelskim 
Robert Gogółka ostatecznie 
przegrał z Barbarą Dąbrowską. 

Co z tego wynika? Nie 
wiemy. Ostatecznie wygry-
wali głównie politycy, zazwy-
czaj mało lubiana grupa, ale  
w roku wyborów może jest 
inaczej? 

Dlatego zwolenników 
teorii spiskowych przestrzega-
my, że nie zawsze jest tak jak 
napisała Mercedes Lackey, 
że „Jeden raz to przypadek; 
dwa, zbieg okoliczności. Ale 
trzy razy to już spisek”. Prze-
cież Hipokrates twierdził, że 
wszystkie elementy wszech-
świata związane są ze sobą 
przez „ukryte podobieństwa”. 
Innymi słowy, wierzył on, że 
istnieją prawa, które wyjaśnia-
ją wszystko, my po prostu ich 
jeszcze nie znamy.

R. Nowosadzki

Tygodniki „Wspólnota” gnębią zbiegi okoliczności?

W urzędzie w Łęcznej i Pu-
chaczowie można uiścić opłaty 
za pomocą karty płatniczej lub 
telefonu z pomocą aplikacji 
BLIK oraz PeoPay - bezpłatnie, 
bez dodatkowych prowizji.

Ułatwi to i przyśpieszy 
załatwianie spraw w magistra-
cie. Oba urzędy uczestniczą  
w programie upowszechniania 
płatności bezgotówkowych w 
administracji publicznej, pro-
wadzonym przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z Kra-
jową Izbą Rozliczeniową S.A.

Możliwość dokonywania 
płatności bezgotówkowych  
w urzędach jest jednym z ocze-
kiwań społeczeństwa. Rozpo-
częcie przyjmowania np. po-
datków i opłat w formie bezgo-
tówkowej przekłada się na po-
zytywne postrzeganie urzędów.

Popularność płatności bez-
gotówkowych wśród Polaków 
wyraźnie rośnie, czego dobrym 
przykładem jest wzrost udzia-
łu płatności bezgotówkowych  
w ogólnej liczbie płatności.    

GK

Bezgotówkowo w urzędzie



6

W sobotę 14 kwietnia 
z udziałem zawodników  
z 15 klubów odbyła się szó-
sta edycja turnieju kickbo-
xingu Piaseczno Open dla 
dzieci, kadetów młodszych 
i starszych. 

Wśród startujących zna-
lazło się pięciu zawodników 
Lubelskiego Klubu Spor-
tów Walki Dan ze Świdnika  
i Łęcznej, z których trzej sta-
nęli na podium. 

Trzy medale wywalczył 
w Piasecznie Paweł Wilczo-

polski, który tryumfował 
w formule pointfighting w 
dwóch kategoriach wagowych 
-42 i -47 kg i był drugi w light-
contact -42 kg kadetów młod-
szych. Za swój występ odebrał 
także puchar dla najlepszego 

kadeta młodszego imprezy w 
formule pointfighting. Złoty 
medal w pointfighting i brą-
zowy w light contact kadetów 
starszych -52 kg zapisał na 
koncie Michał Markowski, 
który wraz z kolegami z klubu 
Azja Pabianice zdobył także 

Medale na turnieju kickboxingu
srebro w walkach drużyno-
wych pointfighting. Na drugim 
miejscu w pointfigthing dzieci 
starszych rywalizację ukoń-
czył Jakub Wojciechowski. 

Kolejnym startem da-
nowców będzie udział  

w towarzyskim turnieju ta-
ekwondo Ippon Cup dla 
dzieci i młodzików w cze-
skiej Ostrawie. 

P. Bernat
Na zdjęciu Paweł Wilczopolski 
- na 1. miejscu podium.

Kiedy wreszcie skoń-
czy się remont Krępiec-
kiej – pytają mieszkańcy 
Świdnika. Podkreślają, że 
od prawie czterech miesię-
cy droga jest rozkopana, a 
końca robót nie widać.

Ul. Krępiecka jest drogą 
często uczęszczaną zarówno 
przez mieszkańców Świd-
nika jak i Mełgwi, ale też i 
innych kierowców. Już od 
kilku przynajmniej lat droga 

Niekończący się remont drogi
rzeczywiście była w bardzo 
złym stanie. 

Przebudowa drogi Krę-
pieckiej ruszyła w drugiej 
połowie listopada 2017 roku. 
Wówczas zapowiadano, że 
prace powinny zakończyć 

się jeszcze  
w 2017 roku. 
Tak się jednak 
nie stało. 

Kiedy tem-
peratury spadły 
poniżej zera, 
zarząd powiatu 
świdnickiego 
z d e c y d o w a ł  

o wstrzymaniu prac, tłuma-
cząc, że kładzenie asfaltu w 
takich warunkach to tylko 
strata pieniędzy. Opozycja 
krytykowała wówczas za-
rząd, twierdząc, że w ogóle 

rozpoczynanie remontu w zi-
mie było złym pomysłem. W 
efekcie remont trwa kolejny  
miesiąc i końca nie widać. 
Jest wąsko, a na całej długo-
ści wprowadzono ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h. 

Po zapowiedziach staro-
sty o kontynuowaniu inwe-
stycji po zimowej przerwie 
prace na ulicy zostały wzno-
wione. Kierowcy  muszą 
liczyć się jednak z utrudnie-
niami na drodze, ponieważ 
wprowadzono ruch waha-
dłowy. Zarząd powiatu pod-
kreśla, że przebudowa Krę-
pieckiej – zgodnie z umową 
– musi zostać zakończona do 
końca maja.

Zarząd powiatu dekla-
ruje, że będzie naciskać na 
wykonawcę, aby zakończył 
prace jak najszybciej.

Wszyscy są jednak zgod-
ni, że ta droga potrzebowała 
remontu, a przez kilkanaście 
ostatnich lat nikt nie chciał 
się podjąć tego trudnego te-
matu. W ramach remontu 
wymieniona zostanie na-
wierzchnia jezdni oraz odno-
wiony będzie chodnik.

 (r)

W niedziele wolne od 
handlu, za wejście na ba-
sen przy szkole podstawo-
wej będzie niższa cena. To 
ma być zachęta do aktyw-
nego spędzania czasu wol-
nego. 

W niedziele, podczas 
których obowiązuje zakaz 
handlu, mieszkańcy Świdni-
ka mogą przez kilka tygodni 
korzystać z pływalni przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
za symboliczną opłatę 2 zł. 
Promocyjna cena obowią-
zuje od 15 kwietnia. Zniżki 
będą obowiązywać jeszcze 
13 i 20 maja. W każdym  
z tych dni przewidziano 
dwa promocyjne wejścia –  
o godz. 17 i 18.

Normalnie z obiektów 
przy Szkole Podstawowej nr  
5 można korzystać od ponie-
działku do piątku, w godz. 18 
- 22. Bilet ulgowy kosztuje  
5 zł, normalny 9 zł. Dzieci do 
7 roku życia wchodzą na pły-
walnię bezpłatnie, pod opie-
ką osoby dorosłej, która musi 
kupić bilet.                     (rk)

Na basen 
zamiast 
do marketu

Policjanci pod nadzo-
rem prokuratora ustalają, 
co tak naprawdę wydarzy-
ło się w jednym z mieszkań 
przy ul. Hallera w Świdniku. 
Najpierw był huk, potem po-
jawiły się płomienie. Do zda-
rzenia doszło 13 kwietnia ok. 
godz. 13:30. 

Mieszkańcy usłyszeli gło-
śny huk, z jednego z mieszkań 
wyleciały szyby w oknach, zaś 
po chwili pojawiły się płomie-
nie. Zdarzenie miało miejsce 
w mieszkaniu na parterze. 
Dwie osoby zostały poszkodo-
wane i przetransportowano je 
do szpitala. 

Wybite szyby po obu stro-
nach bloku, okopcone ściany 
w niemal każdym z pomiesz-
czeń. Odłamki szkła leżały kil-
kanaście metrów od budynku. 
Tak wyglądało wnętrze miesz-
kania. Pożar ugasili okoliczni 
świadkowie za pomocą czte-
rech gaśnic. Do szpitala tra-
fiły dwie osoby, które były w 
feralnym mieszkaniu. 29-letni 
mężczyzna miał poparzone 
ciało oraz ranę ciętą szyi. Po-
parzeń doznała również 27-
letnia kobieta. Oboje zostali 
odwiezieni do szpitala, ich 
stan był poważny.

Na miejscu zjawiło się w 
sumie siedem zastępów stra-
ży pożarnej. Ewakuowano 
osoby z klatki schodowej, w 
której znajduje się zniszczone 
mieszkanie. Lokatorzy wrócili 
do swoich domów, kiedy in-

spektor nadzoru budowlanego 
stwierdził, że nie doszło do 
uszkodzenia konstrukcji bu-
dynku.  Straty w mieszkaniu 
zostały oszacowane na około 
60 tysięcy złotych

Co było przyczyną wybu-
chu? Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, że mężczyzna 
oblał kobietę z niewielkiego 
kanistra z benzyną. Następ-
nie podpalił, a ogień prawie 
natychmiast dotarł do kani-
stra, który trzymał w rękach. 
Doszło do wybuchu. Z okien 
mieszkania wyleciały szyby.

Damian K. zdołał wybiec 
do sąsiedniego mieszkania, w 
którym się zamknął. Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, 
że próbował tam poderżnąć 
sobie gardło, po czym wysko-
czył z okna. 

Kobieta trafiła do ośrodka 
leczenia oparzeń w Łęcznej. 
Była w bardzo ciężkim sta-
nie. Miała poparzone około 90 
proc. powierzchni ciała. Nie-
stety lekarzom nie udało się jej 
uratować. 27-latka zmarła 20 
kwietnia po południu.

Jej znajomy, 29-letni 
Damian K. nadal przebywa  
w łęczyńskim szpitalu. Mężczy-
zna też jest ciężko ranny. Jeśli 
jego stan zdrowia się poprawi, 
zostanie przesłuchany i będzie 
musiał się liczyć z odpowie-
dzialnością za zabójstwo. Nie 
są znane powody z jakich za-
atakował 27-latkę i śmiertelnie 
poparzył.                          (nor)

Podejrzenie zabójstwa

W Instytucie Technicz-
nym Wojsk Lotniczych w 
Warszawie miała miejsce 
uroczystość 25-lecia powsta-
nia Polskiego Lobby Prze-
mysłowego. Uroczystość ju-
bileuszowa odbywała się pod 
honorowym patronatem pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy.

W uroczystości wzięli 
udział parlamentarzyści, przed-
stawiciele Wojska Polskiego, 
Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT, 
SIiTMP, działacze związków 
zawodowych współpracują-
cych z Polskim Lobby Prze-
mysłowym, prezesi przed-
siębiorstw i firm, dyrektorzy 
instytutów, prezesi i działacze 
organizacji społecznych i sto-
warzyszeń oraz dziennika-
rze. Była też pierwsza polska 
pilotka latająca na bojowym 
samolocie ponaddźwiękowym 

Mig-29 por. pil. Katarzyna To-
miak-Siemieniewicz.

Gości powitał koordyna-
tor PLP prof. nadzw. dr hab. 
Paweł Soroka, przedstawiając 
jednocześnie dokonania Pol-
skiego Lobby Przemysłowego 
w okresie 25 lat jego istnie-
nia. Po nim głos zabrał prof. 
dr hab. Ryszard Szczepanik 

– dyrektor ITWL, który przed-
stawił działalność, dokonania, 
a także szerokie możliwości i 
aspiracje kierowanego przez 
niego Instytutu.

Następnie rozpoczęła 
się najważniejsza część uro-
czystych obchodów 25-lecia 
PLP, którą było wręczenie 
Wyróżnień Honorowych 
Polskiego Lobby Przemy-
słowego „Bene Meritus pro 
Industria Poloniae” (Dobrze 
Zasłużony dla Polskiego 
Przemysłu). 

Wśrod wy-
różnionych zna-
lazł się inż. Piotr 
Sadowski - kon-
struktor śmi-
głowców w WSK 
Świdnik S.A., 
członek Rady 
Dialogu Społecz-
nego, przewod-

niczący Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego Inży-
nierów i Techników, którego 
kandydaturę zgłosił Zarząd 
Krajowy ZZIiT.               (r)

Wyróżnienie konstruktora ze Świdnika

Od maja 2018 roku au-
tobusy MPK Lublin kursu-
jące pomiędzy Świdnikiem  
i Lublinem będą miały 
trochę więcej kursów. To 
dopiero początek zmian  
w rozkładzie komunikacji 
miejskiej pomiędzy tymi 
miastami.

Ankieta przeprowadzo-
na przez urząd miasta wśród 
mieszkańców Świdnika wy-
kazała, że najbardziej popu-
larną linią komunikacji miej-
skiej jest autobus linii nr 55. 
Pasażerowie wielokrotnie 
podkreślali potrzebę zwięk-

szenia ilości jego kursów.  
I tak się stanie.

Zmiany w rozkładzie 
zaczną obowiązywać od  
7 maja. W dni powszednie 
pojawią się cztery dodatko-
we kursy. Autobusy z przy-
stanku os. Choiny w Lubli-
nie wyjadą o godz. 10:19, 
13:24 oraz 19:05 i 21:32 
(wszystkie przez stadion). 
Natomiast z przystanku pod 
świdnickim helikopterem 
odjadą o godz. 11:28, 13:30, 
14:47 i 20:24.

W najbliższych dniach, 
we wszystkich autobusach 

pojawią się również ankie-
terzy, którzy będą liczyli 
ilość osób poruszających 
się na poszczególnych li-
niach. Badania mają po-
kazać strukturę pasażerów  
i zaktualizować wskaźniki 
ilości pasażerów na liniach 
podmiejskich. Ankieterzy 
pytać też będą pasażerów  
o to, z jakich korzystają bi-
letów, jak często poruszają 
się komunikacją miejską, 
skąd i dokąd jadą oraz jaki 
jest cel ich podróży. Ankiety 
będą anonimowe.

rkn

Większa częstotliwość autobusów Lublin-Świdnik
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Za nami Powiatowy  
Turniej Oldbojów w halowej  
piłce nożnej o Puchar Staro-
sty Łęczyńskiego.   

W zawodach rozegranych 
w łęczyńskiej hali  wzięło 
udział   5  drużyn:  Ludwin 
(Krzysztof Ludwikowski, 
Arek Gramoszek, Brzozowiec 
Kazimierz, Sebastian Iskra, 
Wiesław Bodzak, Ryszard  
Białek) Ostrów Lubelski 
(Albert Kozłowski, Marcin 
Jacak, Dariusz Lipski, Kamil 
Maleszyk, Adam Duklewski, 
Jarosław Bartkowicz, Adam 
Tusiński, Antoni Baran, An-
toni Kamiński) Bobry Łęczna 
(Mirosław Kowalik, Stani-
sław Paszkiewicz,  Andrzej 
Kawalec, Piotr Jaroszyński, 

Michał Hasaja, Mariusz Sie-
gieda,  Zbigniew Osemek). 
Skarbek Łęczna (Zbigniew 
Kocowski,   Gmurkowski Ta-

deusz,   Sławomir 
Stasikowski, Piotr 
Superson, Janusz 
Radko, Stanisław 
Bosak), Milejów 
(Leszek Kowal-
ski, Tomasz Ro-
czon, Jan Onysz-
ko, Mirosław 
Skrzypczak, Pa-
weł Wodzyński, 
Ryszard Kurzępa, 

Jarosław Szostak, Zbigniew 
Kociuba, Tomasz Krasny). 

Turniej rozgrywany był  
systemem każdy z każdym, 15 
min. jeden mecz. Regulamin 
rozgrywek zakła-
dał że w drużynie 
może wystąpić za-
wodnik: 2 plus 40,  
1 plus 45, pozo-
stali plus 50 lat.                                                                                                                                           

K r ó l e m 
strzelców zo-
stał Jarosław 
B a r t k o w i c z  
(Ostrów L.) strze-
lec 5 bramek, 

najlepszym zawodnikiem To-
masz Krasny (Milejów). Naj-
lepszym bramkarzem Mariusz 
Siegieda  (Bobry Łęczna). 
Zawody przebiegały w miłej 
atmosferze. Prezes UKS “Ba-
nita” Milejów  Ryszard Kurzę-
pa, na zakończenie turnieju,  
w imieniu starosty wręczył za-
wodnikom puchary i nagrody. 
Zadanie było współfinanso-
wane ze środków finansowych 
Powiatu Łęczyńskiego. Orga-
nizatorem zawodów był: UKS 
„Banita” Milejów.
Końcowa klasyfikacja: I. Ostrów 
Lubelski 10 pkt, II. Bobry Łęcz-
na 8 pkt, III. Milejów 8 pkt, IV. 
Ludwin 3 pkt, V. Skarbek Łęczna  
1 pkt.               

M. Łagodziński

Puchar starosty dla Ostrowa Lubelskiego

Wcześniej tygodniowy po-
byt na żaglach kosztował tu tyle, 
że przeciętnie zarabiający mógł 
sobie pozwolić na taki wypad. 
Czarter średniej jakości jachtu to 
był wydatek do 700 zł na osobę. 
Niezbędne korzystanie z por-
tów (cumowanie, umywalnie, 
toaleta) to był koszt ok. 100 zł. 
Wyżywienie, o ile wszystkie po-
siłki sporządzało się we własnym 
zakresie to ok. 250 zł, chyba, że 
ktoś chciał jeść obiady w loka-
lach gastronomicznych, to trzeba 
było się liczyć z wydatkiem na-
wet 400-600 zł. Razem spędzenie 
tygodnia na mazurskich wodach, 
bez kosztów dojazdu, to był wy-
datek 1100-1700 zł na osobę. Bez 
dodatkowych rozrywek.

Dzisiaj, dzięki podatkom 
wprowadzonym w tym roku przez 
PiS koszt tygodniowego żeglowa-
nia po Mazurach może wzrosnąć 
nawet podwójnie. Dokładnie ile, 

jeszcze nie wiadomo, bo właści-
ciele przystani w wielu przypad-
kach nie otrzymali pism z nowy-
mi stawkami i nie wiadomo jaką 
część podatku przerzucą na od-
wiedzających Mazury. Znane są 
jednak nowe stawki od tych, do 
których takie pismo od właści-
ciela Mazur, czyli Wód Polskich 
już dotarło - wprowadzono staw-
kę 8,89 zł za mkw. pomostu i 5 zł 
za mkw. przystani lub kąpieliska. 
To dziesięć razy więcej niż pod 
koniec ubiegłego roku przedsta-
wiciele właścicieli portów wy-

negocjowali podczas konsultacji 
społecznych w Sejmie!

Od stycznia tego roku 
Wody Polskie stały się właści-
cielem całej wody w Polsce. 
Podatek-opłata za dostęp do 
wód traktowany jest jako usługa 
państwowego przedsiębiorstwa 
Wody Polskie. Skoro usługa to 

„właściciel Mazur” zinterpre-
tował to po swojemu i do ogól-
nego rachunku dolicza jeszcze 
VAT. Gdy cennik powstawał, za 
kompromis były uważane staw-
ki o wysokości 89 gr. Różnica 
jest więc kolosalna. Rozpacz 
przedsiębiorców wywołuje też, 
że opłatę trzeba wnieść przed 
sezonem. Dla większych portów 
to może oznaczać bankructwo.

Rządzący mówią, że no-
wela dostosowuje polskie prze-
pisy do unijnych, a konkretnie 
wprowadza wymóg płacenia 
za wodę dla wszystkich, którzy  
z niej korzystają. To prawda, 
tylko wysokość tych stawek 
ustala już rząd PiS. 

Jeśli nic się nie zmieni, to 
Mazury mogą opustoszeć. Na 
korzystanie z nich stać będzie 
tylko najbogatszych. Nowe opła-
ty za kąpieliska, za czarter łodzi, 
wypożyczenie kajaka, roweru 
wodnego, za cumowanie – mogą 
zabić turystykę. Ja osobiście nie 
będę ryzykował – w tym roku 
zamiast tygodniowego pobytu 
na Mazurach jadę na Chorwację. 
Tydzień po Adriatyku, z zapew-
nionym słońcem, wyjdzie mi ta-
niej niż na drogich Mazurach.

R. Nowosadzki

Zamkniemy Mazury na kłódkę?
Wielkie Jeziora Mazurskie zawsze uważane były za 
dobro narodowe. Dziesiątki tysięcy ludzi korzystało  
z dobrodziejstw słońca, wody i dużych przestrzeni.  
W 2016 roku na Warmię i Mazury przyjechało prawie  
1 milion 300 tysięcy turystów. To 13 proc. więcej niż  
w 2015 r. Jednak z obliczeń wynika, że standardowy 
turysta na Warmii i Mazurach spędza jedynie 2,5 dnia. 
Dłużej na Mazurach spędzają czas tylko wodniacy – ich 
pobyt trwa od tygodnia do dwóch. W tym roku na Mazury 
mogą jednak przyjechać tylko nieliczni z nich.

14 kwietnia odbył się 
turniej kickboxingu Piasec-
zno Open. Akademia Sztuk 
Walk wystawiła 24 osobową 
ekipę. Zawodnicy spisali się 
fenomenalnie zdobywając 
22 medale, w tym 5 złotych  
7 srebrnych  i 10 brązowych.

Na początku turnieju 
rozegrane zostały konkurencje 
drużynowe walk na softy 
(szermierka). Drużyna: Igor 
Głowienka, Paweł Bielecki, 
Olaf Steć sięgnęła po złoto 
rozbijając swoich przeci-
wników bardzo wysoką 
przewagą punktową. Następnie 
przyszła kolej na konkurencje 
drużynową dzieci starszych i 
tutaj też obie drużyny złożone z 
zawodników Akademii odniosły 
wysokie zwycięstwa, zajmując 
pierwsze i drugie miejsce. Skład 
zwycięzców: Kacper Szymc-
zuk, Amelka Parczewska, An-
toni Bojarczyk. Na drugim 
miejscu uplasowali się: Kacper 

Głowienka, Daniel Szostakie-
wicz, Bartosz Sadowski.

W konkurencjach indy-
widualnych świetny występ 
odnotowała Karolina Bo-
jarczyk, wygrywając  swoją 
kategorię walk indywidu-
alnych pointfighting. Zajęła 
także drugie miejsce  w kat-
egorii wyższej (również point-
fighting), pokonując przy tym 
bardzo mocne zawodniczki.

Wśród najmło-dszych 
w walkach soft bardzo do-
bre wyniki odnotowali: 
Kacper Głowienka, Olaf 
Steć oraz Paweł Bielecki,  
którzy nie dali swoim ry-
walom najmniejszych szans  
i sięgnęli po najwyższe podi-
um w tej konkurencji. Dobrze 
poradził sobie Igor Głowienka. 
Uległ w finale tylko swojemu 
klubowemu koledze Pawłowi 
Bieleckiemu, któremu 
przypadł srebrny medal.

W kategorii najmłodszych 
dzieci po rewela-
cyjnych walkach sre-
brny medal zdobył 
Jakub Szymczuk  
a brązowy medal 
wywalczyła Lena 
Głowienka.

Wśród dzie-
ci starszych,  
w walkach soft, w 
bardzo mocno obsad-
zonej kategorii sre-
brny medal udało się 
wywalczyć Danielowi 
Szostakiewiczowi, który  
w pięknym stylu gromił 

swoich przeci-
wników ulegając 
jednym punktem w 
finale zawodnikowi 
z Kick Ninja Acad-
emy.

Bardzo do-
bre występy w 
konkurencji point-
fighting odnotowały 
nasze najmłodsze 
fighterki: Hanna 
Czubacka, Mar-

tyna Lachowska, Olga Stach-
yra oraz Wiktoria Bielecka, 
zdobywając brązowe medale. 
Warto wspomnieć, że były 
to ich pierwsze starty w for-
mule walk kontaktowych. 
Mimo to nie uległy presji   
i dobrze sobie poradziły .

W walkach pointfighting 
srebrne medale  przypadły 
Bartoszowi Sadowskiemu 
oraz Kacprowi Głowience, 
którzy po bardzo dobrych 
walkach ulegli w finałach za-
wodnikom z Piaseczna. Brąz 
przypadł Karolowi Grabo-
siowi, który dopiero zaczyna 
swoje starty.

Kilku zawodników debiu-
towało w walkach ciągłych 
light-contact. Jakubowi Par- 
czewskiemu udało się zdobyć 
złoty medal w swojej kategorii 
wagowej -48 kg. W kategorii 
-32 kg drugie miejsce zajął Bar-
tosz Sadowski a trzecie Kacper 
Szymczuk.

Dobre występy odno-
towali: Igor Panasiuk, Natalia 
Adynowska, Kajetan Hapoń, 
Steć Sara i Bartosz Blacha, 
którzy w drodze na podium 
przegrali swoje pojedynki  
z klubowymi kolegami.

Dla niektórych był to 
świetny sprawdzian przed 
zbliżającymi się Mistrzost-
wami Polski w Kickboxingu, 
które odbędą się 29 kwietnia 
w Mysiadle.

E. Szostakiewicz

22 medale dla 24 zawodników

Wygraną 26:17 nad obec-
nym Mistrzem Polski GTPR 
Gdynia piłkarki ręczne MKS Per-
ły Lublin, na cztery kolejki przed 
końcem rozgrywek, zapewniły 
sobie 20. tytuł Mistrza Polski! Jest 
to fenomen nie tylko jeżeli chodzi 
o klubowe rozgrywki krajowe ale 
również europejskie.

Nasza drużyna ma szansę na 
trzy korony. Pierwszą zdobyła w 
Gdyni. Lubelskie piłkarki zagrają 
jeszcze w finale Pucharu Polski, 
12 maja zmierzą się w Kaliszu 
z SPR Pogoń Szczecin. Trzecią 
koronę mogą zdobyć na arenie 
międzynarodowej. Nasze złotka 
dotarły bowiem do finału Chal-
lenge Cup. W nim to zmierzą się  

z hiszpańską Rocasa Gran Canara. 
Pierwszy mecz zostanie rozegra-
ny 6 maja w Hiszpanii. Rewanż 
tydzień później na lubelskim Glo-
busie o 19:30. 

Drugą drużyną, którą tylko 
przysłowiowy kataklizm może 
pozbawić tytułu Mistrza Polski 
jest kobieca drużyna GKS Górnik 
Łęczna. W środę górniczki wygra-
ły 3:2 z Medykiem Konin i mają 
9 pkt przewagi nad drugą drużyną. 
Do końca rozgrywek pozostało  
5 kolejek. Do zdobycia jest 15 pkt. 
Teoretycznie jest jeszcze możliwe 
aby Górnik nie zdobył Mistrza 
Polski, ale to tylko teoria.  

Piłkarki Górnika mogą za-
kończyć sezon w  podwójnej ko-

ronie. Są zdecydowanym fawory-
tem Pucharu Polski. 

Na koniec refleksja, a co  
z sukcesami lokalnych zespołów 
męskich? Najlepiej prezentują 
się koszykarze TBV Start Lublin. 
Zajęli oni 10 miejsce w Energa 
Basket Liga. Iskierką nadziei  są 
żużlowcy Spead Car Motoru Lu-
blin, którzy po trzech kolejkach są 
liderami w pierwszej lidze i nie są 
bez szans na awans do ekstraligi. 
Piłka nożna kuleje w wojewódz-
twie i to mocno, piłkarze Górnika 
Łęczna i Wisły Puławy walczą  
o utrzymanie odpowiednio w I  
i II lidze zaś lubelskiego Motoru  
o awans właśnie do II ligi.        

                 M. Łagodziński

Panie detronizują mistrzów
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72-letni Wojciech B. był 
w Świdniku osobą powszech-
nie znaną i szanowaną. Pra-
cował, jako pediatra, był też 
radnym miejskim PO. Tuż 
przed Bożym Narodzeniem 
z najbliższą rodziną przeniósł 
się do pobliskiego Lublina, do 
mieszkania swojego zięcia, 
na ulicy Lawinowej na lubel-
skim Czechowie. Oficjalnie 
mówił, że przenosiny są cza-
sowe, tylko na okres remontu 
mieszkania w Świdniku.

Niespodziewanie, kon-
takt z rodziną mężczyzny 
urwał się. Telefony milczały, 
pan Wojciech nie przycho-
dził ani do prywatnej klini-
ki, gdzie był kierownikiem, 
ani do urzędu miasta. Policję  
o tym, że coś niedobrego dzieje 
się na Lawinowej poinformo-
wała starsza córka mężczyzny, 
która nie mogła się skontakto-
wać z rodzicami. Specjalnie 
przyjechała z Warszawy. Pomi-
mo, że posiadała klucze to nie 
mogła wejść do mieszkania. Za-
dzwoniła na policję. Zwłoki ro-
dziny zostały odkryte w piątek,  
6 kwietnia wieczorem. Cia-
ła leżały w zamkniętym  
mieszkaniu prawdopodobnie 
przez kilka dni.

Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, że zastrzelone 
matka (lat 70) i córka (lat 38) 
leżały w łóżkach, a mężczy-
zna został znaleziony na te-
renie mieszkania, z bronią 
myśliwską leżącą obok niego 
Miał na nią pozwolenie, był 
bowiem zapalonym myśli-
wym. Wszyscy mieli zginąć 
od strzału w głowę.

Prokuratura wstępnie 
przyjęła, że mamy do czy-
nienia z tzw. samobójstwem 
rozszerzonym. Mężczyzna 
miał zastrzelić żonę i córkę, 
a potem popełnić samobój-
stwo. Póki co śledczy wy-
kluczyli udział osób trzecich. 
Jak podała prokuratura, nie 
znaleziono jednak listu po-
żegnalnego. Śledztwo nad-
zoruje Prokuratura Lublin-
Północ.

Rodzina radnego była w 
Świdniku szanowana. On był 
działaczem i lekarzem, jego 
żona emerytowaną nauczy-
cielką ze Świdnika, która 
uczyła języka rosyjskiego, a 
potem pracowała w bibliote-
ce. Co mogło doprowadzić 
do takiej tragedii?

Wojciech B. zarabiał mie-
sięcznie około 16 tys. złotych. 
Jego żona miała emeryturę. 

Zastrzelił żonę, córkę i siebie
Pomimo tego mieli tak duże 
długi, że nie byli w stanie ich 
spłacać. Tylko z oświadcze-
nia majątkowego radnego za 
2016 rok wynika, że w ban-
kach zaciągnął kredyty na 
1 milion 20 tys. zł. Do tego 
zadeklarował pożyczki go-
tówkowe w pozabankowych 
firmach na 113 tys. zł. Ile miał 
długów nierejestrowanych? 
Wiadomo, że przez intranet 
lekarz próbował odsprzedać 
swoje udziały w spółce me-
dycznej. Skąd takie długi u 
dobrze sytuowanego lekarza?

Nieoficjalnie mówi się o ha-
zardzie. Przez internet. Problemy 
miały się zacząć ok. 3 lat temu. 

Jak twierdzi portal psy-
chiatria.pl w Polsce na każde 
100 000 ludzi ok. 15 popeł-
nia samobójstwo. Kobiety 
częściej próbują go popełnić, 
mężczyźni zaś częściej go 
dokonują. Człowiek chory na 
depresję i planujący samobój-
stwo może zdecydować się 
na zabicie bliskich. U chore-
go motywem może być chęć 
chronienia ich przed sytuacją 
bez wyjścia, nieszczęściem 
i cierpieniem, także przed 
prześladowaniem, aresztowa-
niem i innym zagrożeniem.

R. Nowosadzki

dok. ze str. 1

Sprzedam działkę budowlaną  
w Kolonii Trębaczów o po-
wierzchni 20 ar. Tel. 660572421
Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe, 36m2, II piętro, 
Łęczna, os. Samsonowicza, ul. 
Gwarków 2. Cena 125 tys. zł. 
Tel. 503 992 661 
Sprzedam działkę 22ar wraz  
z budynkiem mieszkalno-gospo-
darczym, Łuszczów Kolonia, 
7km od Łęcznej, 500m od trasy 
Łęczna-Lublin. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 693 374 582
Sprzedam dom, piętrowy, pod-
piwniczony, 5 pokoi, na działce 
15 arów, z garażem. Działka na-
rożna, ładnie zagospodarowana. 
Milejów Osada. Cena 370 tys. do 
negocjacji. Tel. 734 143 601.
Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie M6 na M3, Łęczna, ul. Staszica 
13/37. Tel. 691 158 101

ogłoszenia drobne

Mikołaj to 10-miesięczny 
maluszek. Dopiero poznaje 
świat, a już musi walczyć o to, 
aby na nim pozostać. Na rodzi-
nę informacja o chorobie ma-
łego Mikołaja spadła jak grom 
z jasnego nieba. Wizyta w 
przychodni, ze zwykłą infekcją 
jak początkowo sądzili rodzice, 
okazała się początkiem trudnej 
drogi o życie dziecka.

Chwytający za serce i wy-
wołujący łzy w oczach opis 
tych wydarzeń opisała mama 
Mikołaja. Żaneta Siedlecka, 
nasza dawna koleżanka z re-
dakcji Pojezierza.

- Mikołaj przyszedł na 
świat 2 czerwca 2017. Żyli-
śmy jak przeciętna, szczęśliwa,  
4 osobowa rodzina. Wszystko 
zmieniło się 8 stycznia. Miko 
po raz pierwszy źle się poczuł, 
gorączkował, więc umówiliśmy 
wizytę w przychodni. Czujne oko 
pani doktor skierowało nas do 
szpitala w celu dokładnego roz-
poznania. 15 stycznia po USG 
brzuszka usłyszeliśmy diagno-

zę - neuroblastoma - nowotwór 
złośliwy. Świat się zatrzymał.. 
serce pękało. Skąd taki potwór 
w tak małym ciele?

Pierwsze rokowania tyl-
ko napędzały strach i łzy. Guz 
jest nieoperacyjny, jest za duży 
i otacza ważne narządy oraz 
aortę i żyłę główną. Nasz ma-
lutki synek nie przeżyłby ope-
racji na tym etapie. 

Po 1 cyklu chemioterapii i 
badaniach w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie zapali-
ła się iskierka nadziei. Bada-
nie scyntografia nie pokazało 
przerzutów, a te, które były (w 

węzłach chłonnych) prawdopo-
dobnie się cofnęły. Miało być 
już tylko lepiej...miało.

26 lutego po raz kolejny 
nasz świat runął. Wynik bada-
nia genetycznego MYNC oka-
zał się dodatni. Mutacja genów 
tego guza oznacza, że walczymy 
z czymś o wiele groźniejszym. 
Natychmiast zmieniono nam 
protokół leczenia i włączono 
agresywniejszą chemioterapię. 

Ten nowotwór jest jak tykająca 
bomba. Po chemioterapii Mi-
kołaja czeka operacja i auto-
przeszczep szpiku. Aby zniszczyć 
komórki nowotworowe przyjmie 
również megachemię, która po-
zbawi go odporności. Ostatnim 
etapem leczenia będzie prawdo-
podobnie immunoterapia anty 
GD2, czyli bardzo kosztowne 
leczenie za granicą wyceniane 
na blisko 1 mln zł.

My rodzice zrobimy wszyst-
ko. Ale sami nie mamy tak wiel-
kich pieniędzy. Dlatego bła-
gamy o pomoc w licytacjach. 
Mamy tylko jedno marzenie. 

Aby Mikołaj pokonał 
chorobę, bo gdy ma 
się zdrowe dziecko to 
ma się wszystko.

Dla Mikołaja 
zbiórki pieniędzy 
przygotowują m.in. 
szkoły i przedszko-
la. Kilka dni temu 
w Łęcznej odbył się 
charytatywny koncert 
połączony z licytacją. 
Udało się zebrać, aż 
3.710,46 zł.

Mikołajowi po-
móc można biorąc 
udział w organizowa-

nych na facebooku licytacjach, 
przekazując 1% podatku oraz 
wpłacając pieniądze na konto 
Fundacji Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotworową.

Darowiznę wpłacamy na 
konto 11 1160 2202 0000 0001 
0214 2867 koniecznie z dopi-
skiem Mikołaj Siedlecki oraz 
przez stronkę www.pomagam.
pl/wlhabz7l

G. Kuczyński

Mikołaj walczy z rakiem


