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fot. T. Pastuszak
Zakres koniecznych prac 

jest bardzo szeroki i nie ogra-
nicza się tylko do wyremon-

Koniec z ruderą w Podzamczu
Nieużytkowany i dosyć zrujnowany budynek byłego spi-

chlerza będzie po gruntownym remoncie miejscem sprawo-
wania dziennej opieki nad 60 podopiecznymi Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Łęcznej. Gminie Łęczna udało 
się pozyskać na ten cel dofinansowanie w kwocie 2,5 miliona 
złotych.

towania budynku, obejmie też 
adaptację obiektu na potrzeby 
opiekuńcze. dok. na str. 3

Pojezierze: Zbliżamy się 
do końca 2017 roku i można już 
zaczynać jego podsumowywa-
nie. Jaki był ten rok dla gminy 
Cyców. Na ile udało się zreali-
zować założenia, jak przebiegło 
wykonanie zadań inwestycyj-
nych zaplanowanych właśnie 
na 2017 rok?

W. Pikuła: Mogę odpowie-
dzialnie powiedzieć, że rok ten 
był dla gminy i jej mieszkańców 
udany. Zrealizowaliśmy, nawet z 
nawiązką, większość zaplanowa-
nych zadań. Od 2015 roku samo-
rząd rozpoczął modernizację dróg 
gminnych. Wcześniej na takich 
drogach kładliśmy podbudowę z 
kruszywa, teraz ją wzmacniamy, 
w pewnych sytuacjach kładziemy 
dywanik asfaltowy. W 2015 roku 
takich dróg wykonaliśmy 10 km,  
w 2016 roku prawie 14 km,  
w bieżącym już 18 km. Na po-
czątku kadencji szacowałem, że 
tych zmodernizowanych dróg 
potrzeba minimum ok. 55 km. 

Tymczasem projekt budżetu na 
na 2018 rok przewiduje wykona-
nie około 25 km dróg. Tak więc 
do końca kadencji nie tylko naj-
pilniejsze potrzeby zrealizujemy 
– w co wielu wątpiło, ale wyko-
namy więcej. Robimy to tanio bo 
dysponujemy własnym sprzętem.

W 2016 roku jednym  
z priorytetów było zmoderni-
zowanie wszystkich trzech ujęć 
wody; hydroforni w Ludwino-
wie, Świerszczowie i w Cycowie, 
gdzie przebudowaliśmy a właści-
wie wybudowaliśmy nowe ujęcie 
przez wymianę starych urządzeń. 
Dzięki temu teraz woda w gmin-
nych wodociągach jest naprawdę 
doskonałej jakości. Z innych dzia-
łań rozpoczętych wcześniej i dalej 
kontynuowanych muszę wspo-
mnieć o wymianie oświetleń ulicz-
nych na energooszczędne oprawy 
ledowe. To już przyniosło oszczęd-
ności i proces wymiany oświetle-
nia będziemy dalej realizować. 

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

Spełnione obietnice

dok. na str. 5

We wtorek 21 listopada 
radni powiatu łęczyńskiego, na 
XXXVI Sesji Rady Powiatu  
w Łęcznej,  zrobili pierwszy krok 
ku likwidacji samodzielności 
trzech szkół średnich i połącze-
niu ich w jeden organizm. Więk-
szością 8 do 4 głosów i jednym 
wstrzymującym się, przyjęli dzie-
sięć tzw. uchwał zamiarowych, 
których celem jest połączenie 
szkoły górniczej, Jagiellończyka 
i ZS w Ludwinie.

Sesja nie przebiegła jednak 
tak gładko, jak można by sądzić 
po wynikach głosowania. Przede 
wszystkim wzięło w niej ponad 
50 uczniów szkoły górniczej i Ja-
giellończyka, którzy już samymi 
transparentami zamanifestowali 
swój stosunek do przewidywanej 
decyzji radnych – przyszli górni-

cy wznosili hasło „Szkołę z przy-
szłością niszczycie chciwością”, 
na drugim wymalowano „Nie od-
bierajcie nam Jagiellończyka”.

Współbrzmiał z nimi wnio-
sek trójki radnych o wyłączenie 
uchwał z głosowania. Za zdję-
ciem uchwał o zamierzonej li-
kwidacji szkół z porządku obrad 
było pięcioro radnych, przeciw 
dziewięcioro. Uchwały o zamia-
rze likwidacji przegłosowano.

W powiecie łęczyńskim 
działa pięć szkół ponadgimna-
zjalnych plus ośrodek specjalny 
w Podgłębokim. Z roku na rok 
rosną koszty oświaty. Deficyt 
związany z prowadzeniem szkół 
w 2016 roku wyniósł 3,7 mln zł, 
w tym wyniesie 3,3–3,4 mln zł, 
zaś w przyszłym jest planowany 

Przyszłość powiatowej oświaty

Bumech S.A. jest spółką 
giełdową, a Kobud jest jej spółką 
zależną. Jeszcze niedawno Ko-
bud był własnością krajowych 

osób fizycznych. 12 lipca 2016 
roku stał się spółką akcyjną, 
której jedynym akcjonariuszem 

KOBUD jeszcze nie bankrutuje?

dok. na str. 6

Świdnik należy do elitar-
nego klubu samorządów, które 
nie mają żadnego zadłużenia. – 
Ostatnie badania przeprowadzo-
ne przez Samorządową Akade-
mię Finansów i Główny Urząd 
Statystyczny stawiają Świdnik 
na 4. miejscu wśród 123 gmin 
Lubelszczyzny, jeśli chodzi o sa-
modzielność finansową – chwali 
się Urząd Miasta.

– Świdnik jest wyjątkowym 
miastem. Należymy do elitar-
nego klubu samorządów, które 
dotąd nie mają żadnego zadłuże-
nia. Warto również podkreślić, że 

skutecznie sięgamy po dotacje z 
Unii Europejskiej. Na samą bu-
dowę Kusocińskiego i kolektora 
wywalczyliśmy ok. 46 mln zł dofi-
nansowania – stwierdził Walde-
mar Jakson, burmistrz Świdnika. 
A przyszły rok – jak zapowiadają 
władze miasta – będzie szczegól-
ny pod względem ilości plano-
wanych inwestycji. 

W projekcie budżetu na 2018 
r. na wydatki majątkowe zapla-
nowano na ponad 59 mln zł, co 
stanowi aż 32 proc. projektowa-
nych wydatków. Z tego na inwe-
stycje własne ma pójść ponad 32 
mln zł, a na programy i projekty 
współfinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej i innych źródeł 
zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi blisko 22 mln zł.

Najkosztowniejsza, ponad 
15,7 mln zł, ma być budowa 
kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego przy ul. Fabrycznej. Budo-
wa kolektora odprowadzającego 
wodę deszczową pochłonie 10 

Świdnik - miasto bez długów

dok. na str. 6

W świetle dostępnych informacji wydaje się, że pogłoski  
o rychłym bankructwie spółki Kobud wydają się nieco przesa-
dzone. Tak przynajmniej wyraźnie wynika z oświadczenia jakie 
17 listopada w godzinach popołudniowych wydał Bumech S.A.
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Przeciw zmianom w sądownictwie
24 listopada przed sądami  

w Lublinie i Świdniku trwały ma-
nifestacje przeciwko przygotowy-
wanym przez Prezydenta RP oraz 
Prawo i Sprawiedliwość zmianom 
w ustawach o Krajowej Radzie Są-
downictwa i o Sądzie Najwyższym. 

„Nie zgadzamy się na wpro-
wadzanie niedemokratycznych re-
gulacji i na przejęcie władzy nad 
sądami przez polityków” – napisał  
o proteście lubelski KOD, organiza-
tor manifestacji.

W manifestacji w Lublinie 
uczestniczyło ok. 200 osób. Trochę 
mniejsza grupa protestowała przed 
sądem w Świdniku.

Manifestacje takie odbyły się 
w wielu miastach (wg KOD w 123 
miejscowościach) w kraju i zagran-
cą. Jak zapowiadają przedstawiciele 
opozycji to przygrywka do wielkiego 
wspólnego protestu całej opozycji.
Nowy szeryf w województwie

Rozkazem Komendanta Głów-
nego Policji z dniem 16 listopada 
insp. Robert Szewc powołany zo-
stał na stanowisko p.o. Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie. 
Dotychczasowemu komendantowi 
nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi 
zostały powierzone obowiązki Ko-
mendanta Stołecznego Policji.

Insp. Robert Szewc dotychczas 
pełnił funkcję I zastępcy komendanta 
wojewódzkiego Lublinie. W policji 
służy od 21 lat.  Związany był wcze-
śniej z jednostkami w Zamościu  
i Tomaszowie Lubelskim. Zajmował 
się głównie zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej, prewencją kry-
minalną. Odznaczony Brązowym 
Medalem za Zasługi dla Obronności 
Kraju, Brązową Odznaką Zasłużony 
Policjant, Brązowym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa.
Okradli przychodnię zdrowia

Z gabinetu lekarskiego miesz-
czącego się w ośrodku zdrowia w gm. 
Konopnica został skradziony laptop. 
Sprawca wykorzystując otwarty gabi-
net niepostrzeżenie wszedł do środka, 
stratę wyceniono na 2 tys. zł.

Praca operacyjnych przynio-
sła oczekiwany efekt. Policjanci 
namierzyli sprawców kradzieży. 
Okazał się nim 30-letni mieszkaniec 
gm. Konopnica oraz jego 39-letnia 
znajoma. W jednym z lubelskich 
lombardów funkcjonariusze znaleźli  
z kolei skradzionego laptopa.
Zazdrośnik zaatakował nożem

28-letni mężczyzna podczas im-
prezy alkoholowej z zazdrości zranił 
nożem swojego starszego 45-letniego 
znajomego. Do zdarzenia doszło w 
niedzielę przed godz. 19:00 w jed-
nej z miejscowości w gm. Niemce. 
Ustalono, że podczas kłótni o kobietę 
najmłodszy uczestnik 4 osobowej im-
prezy chwycił za nóż i ranił nim dwu-
krotnie w nogę znajomego. Poszko-
dowany został przewieziony karetką 
pogotowia do szpitala. Na szczęście 
rany nie były groźne i nie zagrażają 
życiu i zdrowiu mężczyzny. Funkcjo-
nariusze zatrzymali 28-latka. 
Ziobro odwołał wiceprezesa sądu 

Minister Ziobro odwołał wice-
prezesa Sądu Apelacyjnego w Lu-
blinie. Decyzję w sprawie sędziego 
Cezarego Wójcika przesłano faksem 
w piątek 10 listopada. Nie miała 
żadnego uzasadnienia. Poprzedziła 
go jedynie telefoniczna informacja, 
przekazana  przez dział kadr mini-
sterstwa sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro skorzystał z 
możliwości, jakie dają mu niedawno 
uchwalone przepisy. Sędzia Wójcik 
ma 35-letnie doświadczenie, pełnił 
swoją funkcję od 2015 r. Sędzio-
wie Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
w oficjalnym stanowisku wyrazili 
sprzeciw przeciwko odwoływaniu z 
funkcji prezesów i wiceprezesów są-
dów w trakcie trwania ich kadencji
Na celownik wzięli dziecko

Akt oskarżenia w sprawie czte-
rech mężczyzn podejrzanych o prze-

stępstwa pedofilskie trafił do Sądu 
Rejonowego Lublin - Zachód. Z akt 
sprawy wynika, że przestępcy poro-
zumiewali się z dzieckiem poprzez 
komunikator internetowy Gadu 
Gadu. Starali się namówić 12-latkę 
do wykonywania zdjęć pornogra-
ficznych z jej udziałem. Usiłowali 
również nakłonić ją do współżycia.

Policjanci z czwartego komisa-
riatu w Lublinie namierzyli pedofili. 
Okazało się, że to 60-letni Andrzej 
M., 32-letni Krzysztof R., 26-letni 
Łukasz L. oraz 18-letni Kacper 
S. Wszyscy prowadzili z pozoru 
normalne życie. Najmłodszy jest 
uczniem, starsi to magazynier, infor-
matyk i student. Mężczyznom grozi 
do 3 lat więzienia.
Recydywista za kratami 

Policjanci zatrzymali 35-latka, 
który poszukiwany był za rozbój na stu-
dencie. Pobił go i okradł z zegarka, pie-
niędzy i telefonu. Pokrzywdzony chło-
pak na szczęście nie odniósł poważ-
niejszych obrażeń. Prowadzący sprawę  
ustalili, że rozboju mógł dokonać jeden 
ze znanych im mieszkańców Lublina.  
O przestępstwo podejrzewali 35-latka, 
który w przeszłości dokonywał podob-
nych czynów. Dwa lata temu wyszedł 
na wolność. Mężczyzna został za-
trzymany w centrum Lublina. Nie 
próbował ucieczki.

Skradziony w Szczecinie, znale-
ziony w Łęcznej

Łęczyńscy policjanci odzy-
skali TIR-a, który został skradziony 
w Szczecinie. Na ślad skradzione-
go auta łęczyńscy policjanci tra-
fili w poniedziałek, 20 listopada. 
Podczas wykonywania czynności 
służbowych mundurowi ustalili, że 
w policyjnych systemach informa-
tycznych TIR marki DAF stojący 
na jednym z parkingów w Łęcznej 
figuruje, jako pojazd utracony.

Jak się okazało, samochód 
został przywłaszczony jako mie-
nie powierzone i jest poszukiwany 
przez jeden z komisariatów na tere-
nie Szczecina. Poszkodowany stra-
ty wycenił na około 70 tys. zł. 
Roztargniona automobilistka

Mieszkanka Łęcznej zgłosiła 
kradzież samochodu marki Ford. 
Policjanci natychmiast rozpoczęli 
poszukiwania i bardzo szybko od-
naleźli pojazd. 

Łęczyńscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie, że jednej z mieszkanek 
miasta ktoś ukradł samochód stoją-
cy na parkingu przed blokiem. Poli-
cjanci zaczęli szukać skradzionego 
forda, wypytując jednocześnie 36-
letnią kobietę o szczegóły zajścia.  
W trakcie prowadzonej przez dyżur-
nego rozmowy policjanci patrolujący 
Łęczną zaczęli sprawdzać okolice 
miejsca zamieszkania kobiety. Po 
kilkunastu minutach mundurowi za-
uważyli opisanego forda na parkingu 
w pobliżu bloku zgłaszającej. Gdy 
wskazali kobiecie auto, kobieta przy-
pomniała sobie, że dzień wcześniej 
wróciła do domu w godzinach noc-
nych i z tego powodu mogła nie za-
pamiętać, gdzie zaparkowała pojazd. 
Samochód przekazano właścicielce.
Okradał kolegów z kopalni

O szereg kradzieży i kradzieży 
z włamaniem na szkodę swoich ko-
legów na terenie kopalni podejrzany 
jest 53-latek z Łęcznej. 

Górnik, który okradał swoich 
kolegów zatrudniony był w kopal-
ni. Przygotowując się do pracy miał 
swobodny dostęp do pomieszczenia 
łaźni. Tam na hakach swoje ubrania 
oraz inne rzeczy osobiste pozosta-
wiają górnicy rozpoczynający pracę. 
Mężczyzna wykorzystując chwile,  
w których w pomieszczeniu nikogo 
nie było, zrywał skoble zabezpie-
czające wieszaki, a następnie kradł 
pozostawione przy ubraniach cen-
ne rzeczy kolegów. W ten sposób, 
co najmniej pięciokrotnie wszedł  
w posiadanie przedmiotów osobi-
stych należących do górników. Były 
to dokumenty, drobne pieniądze,  

a także karty płatnicze i żywieniowe. 
Mężczyzna czuł się tak pewnie, że 
skradzioną kartą bankomatową do-
konywał płatności metodą zbliżenio-
wą. 53-latek z Łęcznej usłyszał już 
5 zarzutów, niewykluczone jednak, 
że śledczy postawią mu następne. 
Sprawca działał w opisany sposób 
od 2016 roku. Nie wszystkie ofiary 
zgłosiły kradzież do organów ściga-
nia. Za przestępstwa które popełnił 
grozi nawet 10 lat więzienia.
Złodziej przed kamerą

Zarzut kradzieży i uszkodzenia 
mienia o wartości 1,5 tys. zł usły-
szał wandal, który wyrwał kamerę 
monitorującą teren Zespołu Pałaco-
wo – Parkowego w Zawieprzycach. 
Sprawcą okazał się 20-letni miesz-
kaniec Zawieprzyc. Mężczyzna w 
nocy 11 września b.r. wyrwał i za-
brał jedną z kamer monitorujących 
teren Zespołu Pałacowo – Parko-
wego w Zawieprzycach. Wybryk 
młodego mężczyzny nagrał się na 
monitoringu. 20-latek usłyszał za-
rzuty. Przyznał się, do popełnienia 
czynów i złożył wyjaśnienia. Straty 
Urząd Gminy w Spiczynie wycenił 
na 1,5 tys. złotych. 
Kombajnem w opla

Do kolizji doszło wczoraj w 
Kajetanówce. Kierujący kombaj-
nem nie upewnił się, czy ma moż-
liwość bezpiecznego przejazdu i 
uderzył w inne auto. Został ukara-
ny mandatem karnym.

15 listopada w Kajetanówce 
miała miejsce kolizja kombajnu 
i samochodu osobowego. Jadący 
oplem 64-latek z Lublina zatrzy-
mał się na swoim pasie jezdni 
przed koparką, która prowadziła 
prace drogowe. W tym samym 
czasie z przeciwnego kierunku 
nadjeżdżał kombajn do kukurydzy 
prowadzony przez 55-latka z Ka-
niwoli. Kierowca nie upewnił się 
czy może bezpiecznie przejechać 
pomiędzy pojazdami i niegroźnie 
uszkodził opla. Urwane zostało 
lusterko i zniszczona powłoka la-
kiernicza lewego boku. 

W zdarzeniu nikt nie został 
poszkodowany, obaj kierowcy byli 
trzeźwi. Kierowca kombajnu został 
ukarany mandatem karnym.
Jeżdżą bez uprawnień

Troje kierowców zatrzymali 
policjanci z Łęcznej podczas 2. listo-
padowego weekendu. Wszyscy nie 
mieli ważnych uprawnień do kiero-
wania pojazdami, a młoda kobieta 
była dodatkowo pijana. 

Do pierwszego zdarzenia do-
szło w sobotę nad ranem w Mi-
lejowie. Policjanci zatrzymali do 
kontroli kobietę, która jechała samo-
chodem marki Ford Focus używając 
świateł przeciwmgielnych mimo, że 
nie było to tego odpowiednich wa-
runków. W trakcie kontroli okazało 
się, że kobieta nie posiada uprawnień 
do prowadzenia pojazdów. Badanie 
na zawartość alkoholu wykazało, że 
23-latka z gminy Milejów ma w or-
ganizmie niecałe pół promila.

W sobotę w Łęcznej do kontro-
li drogowej patrol policji zatrzymał 
kierującego samochodem marki Mit-
subishi. 48-letni mieszkaniec gminy 
Wyryki miał cofnięte uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Podobnie było 
z 33-letnim mieszkańcem gminy Jast-
ków. Został on zatrzymany w niedzie-
lę w miejscowości Rogóźno, kiedy 
mimo sądowego zakazu podróżował 
samochodem marki Opel. Za złama-
nie sądowego zakazu kk przewiduje 
do 5 lat pozbawienia wolności.
Bez uprawnień, za to po alkoholu

9 listopada policyjny patrol za 
pomocą radaru stwierdził, że kie-
rowca audi, w terenie zabudowanym 
przekroczył dozwoloną prędkość 
o 38 km/h. Okazał się nim 21-letni 
mieszkaniec gminy Puchaczów. 
Mężczyzna nie okazał żadnych do-
kumentów pojazdu ani uprawnień do 
kierowania pojazdami mechaniczny-
mi. Jak się okazało 21-latek nie po-
siada prawa jazdy. Ponadto podczas 
kontroli drogowej funkcjonariusze 
wyczuli od kierującego woń alkoho-
lu, w związku z czym 21-latek został 

przebadany na zawartość alkoholu  
w organizmie. Mężczyzna miał 0,6 
promila alkoholu.
Karambol 40-latków

Do zderzenia trzech pojazdów 
doszło 7 listopada, na DK-82 w 
Turce. Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że kierujący sa-
mochodem ciężarowym marki Man 
najechał na tył rejsowego autobusu, 
który następnie uderzył w tył pojaz-
du marki Skoda. 

Około godz. 10:40 na drodze 
krajowej nr 82 w miejscowości Tur-
ka 40-letni kierujący samochodem 
ciężarowym marki Man jadąc od 
miejscowości Łęczna w kierunku 
Lublina najechał na tył autobusu rej-
sowego marki Autosan, kierowane-
go przez 46-latka. Następnie autobus 
uderzył w samochód osobowy mar-
ki Skoda, którym kierował 45-latek.  
W zdarzeniu poszkodowane zostało 
6 osób – kierujący i pasażer skody 
oraz czterech pasażerów autobusu, 
którzy zostali przewiezieni karetka-
mi do szpitali. W chwili wypadku 
w autobusie podróżowało 22 osoby. 
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 
kierujących – wszyscy byli trzeźwi.
Wjechał do głębokiego wykopu

Lądowaniem w głębokim wy-
kopie budowlanym zakończyła się 
jazda 33-latka ze Szpicy. Jak ustalili 
policjanci, mężczyzna jadąc w nocy 
swoim renault clio przez Kajeta-
nówkę zapomniał o remoncie drogi 
i zmianie organizacji ruchu. Skrzy-
żowanie przez które przejeżdżał 
zostało przebudowane na rondo, zaś 
na środku ronda prowadzone były 
jeszcze prace budowlane. Mimo 
stosownego oznakowania kierują-
cy chciał pokonać rondo na wprost. 
Samochód wpadł do głębokiego 
wykopu znajdującego się na środku 
skrzyżowania. Kierujący i jego żona 
doznali ogólnych potłuczeń.

Policjanci poddali mężczyznę 
badaniu na trzeźwość. Wydmuchał 
blisko pół promila alkoholu. Stwier-
dził, że kilka godzin przed zdarzeniem 
spożywał piwo i nie przypuszczał, że 
nadal jest pod jego wpływem.
Spowodował wypadek i uciekł 

W nocy dyżurny łęczyńskiej 
komendy odebrał zgłoszenie, że w 
Dąbrowie jadący całą szerokością 
jezdni kierowca opla podczas wy-
mijania zahaczył i uszkodził BMW. 
Po zdarzeniu sprawca zatrzymał się 
i uciekł w pobliskie pola.

Mundurowi po poszukiwa-
niach odnaleźli unurzanego w błocie 
młodego mężczyznę. Początkowo 
kilkakrotnie podawał fałszywe dane, 
zaś pojazd był zarejestrowany ma 
mieszkańca Lublina. Jeden z poli-
cjantów przypomniał sobie jednak, 
że miał już z tym mężczyzną wcze-
śniej do czynienia i zna miejsce, w 
którym ten mieszka.

Kiedy policjanci skierowali się 
z mężczyzną w stronę miejsca jego 
zamieszkania, 26-latek zaczął agre-
sywnie się zachowywać. Później, jak 
już jego tożsamość została ustalona, 
w trakcie szarpaniny wybił szybę w 
radiowozie. Awanturnik został pod-
dany badaniu  na zawartość alkoholu 
- miał ponad 1,7 promila alkoholu  
w organizmie. 26-latek z gm. Lu-
dwin został zatrzymany w policyj-
nym areszcie do wytrzeźwienia. 
Doniósł sam na siebie

31-letni mężczyzna kierując 
samochodem bez uprawnień, sam 
poinformował policję o popełnionym 
wykroczeniu. Jadąc drogą W-829 w 
m. Nowogród zauważył czerwony 
element odblaskowy i uznał, że jest 
to odblask z policyjnej tarczy do za-
trzymywania pojazdów. Tak go to 
wystraszyło, że zatrzymał pojazd  na 
poboczu i razem z żoną, która była 
pasażerką, uciekł z samochodu. Para 
ukryła się w pobliskich zaroślach. 
Po około 40 minutach bojąc się wy-
chłodzenia mężczyzna sam zatelefo-
nował i powiadomił o całej sytuacji 
oficera dyżurnego policji w Łęcznej.

Na miejsce został skierowany 
patrol. Okazało się, że kierujący był 
trzeźwy. 31-latek odpowie za kiero-
wanie pojazdem bez uprawnień.

Wjechał w sklep
24 listopada wieczorem świd-

niccy policjanci otrzymali zgłosze-
nie o mężczyźnie, który porusza 
się pojazdem VW Polo i może być 
nietrzeźwy. Funkcjonariusze zastali 
uszkodzony pojazd po wjechaniu 
w budynek sklepu na ul. Okulickie-
go. Następnie udali się pod adres 
właściciela pojazdu. Ten spał i czuć 
było od niego silną woń alkoholu. 
Mężczyzna znieważył ich słowami 
powszechnie uznanymi za obelży-
we. 42-letni mieszkaniec Świdnika 
został zatrzymany i przewieziony do 
policyjnego aresztu. 
Osobowy zderzył się z autobusem

22 listopada ok. godz. 22 do-
szło do zderzenia autokaru rejso-
wego z samochodem osobowym. 
Przyczyną wypadku była próba wy-
muszenia pierwszeństwa.

Na drodze krajowej nr 12  
w miejscowości Dorohucza 45-
latek kierujący pojazdem mar-
ki Ford Mondeo jadąc od strony 
Chełma i chcąc skręcić w lewo, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu. 
Zderzył się z autobusem Neoplan, 
który poruszał się trasą od strony 
Lublina. Autobus przewoził pasaże-
rów na trasie Gdańsk – Kijów. Na 
szczęście nikt nie doznał obrażeń. 
Jedna osoba z forda doznała ogól-
nych potłuczeń ciała.
Złote monety zostały w Polsce

Celnicy z Portu Lotniczego 
Lublin udaremnili próbę przemytu 
zabytkowych złotych monet. Pró-
bowała je przeszmuglować obywa-
telka USA, lecąca do Monachium. 

Amerykana sama ułatwiła 
pracę celnikom, pytając ich kilka 
dni wcześniej o przepisy dotyczące 
wywozu za granicę kolekcji zabyt-
kowych numizmatów. Nic dziwne-
go, że pasażerkę poddano rewizji 
osobistej, a jej bagaż prześwietlono 
urządzeniem RTG. Podczas kontroli 
w jej bagażu wykryto pięć zabytko-
wych, złotych monet: 10 dolarów 
amerykańskich z 1881 r., 1 suwerena 
brytyjskiego z 1908 r., 10 koron au-
striackich z 1912 r. oraz 5 i 10 rubli 
Mikołaja II – odpowiednio z 1900 r. 
i z 1911 r. Łączna wartość kolekcjo-
nerska monet została wstępnie osza-
cowana na ok. 6 tys. zł. 
Stracili prawa jazdy – 
na pewno słusznie?   

Świdniccy policjanci odnoto-
wali w tygodniu 5 wykroczeń drogo-
wych polegających na przekroczeniu 
dopuszczalnej prędkości w terenie 

zabudowanym powyżej 50km/h.  
Jak wynika z policyjnych in-

formacji na jednej z ulic Świdnika 
28-letni mieszkaniec tej miejscowo-
ści przekroczył oplem dopuszczalną 
prędkość o 64 km/h. W tym samym 
dniu w Trzeszkowicach 30-latek z 
woj. podkarpackiego przekroczył 
prędkość o 51 km/h volkswagenem. 
Natomiast kierujący BMW, 53-letni 
mieszkaniec Świdnika na ul. Piasec-
kiej jechał o 60 km/h za szybko. Ko-
lejna osoba, która utraciła uprawnie-
nia to 49-letnia mieszkanka Lublina, 
która kierując mazdą w miejscowo-
ści Dorohucza miała na liczniku 103 
km/h. W niedzielę 42-letni miesz-
kaniec Świdnika w miejscowości 
Krzesimów kierując volkswagenem 
przekroczył dozwoloną prędkość  
o 61 km/h. Wszyscy kierujący poza 
utratą prawa jazdy zostali ukarani 
w postępowaniu mandatowym oraz 
otrzymali punkty karne. 

Jestem przeciwnikiem sza-
leństw za kierownicą, jednak oburza 
mnie pewność policji w ferowaniu 
wyroków. Może policjanci napraw-
dę wierzą, że ich sprzęt jest w stanie 
określić prędkość z dokładnością do 
1 km/godz. Jeśli jednak tak, to mają 
braki w wyszkoleniu. Do Świdnika 
taki sprzęt jeszcze nie dotarł. I nie 
jest to tylko moja opinia. Niedawno 
w telewizji był program, z udziałem 
ekspertów, w którym pokazano jak 
np. za pomocą video-rejestratora 
można „nabić” kierowcy nawet kil-
kadziesiąt kilometrów przekrocze-
nia dozwolonej prędkości.
Kierowca ledwo stał na nogach

6 listopada po godz. 20, dy-
żurny odebrał zgłoszenie od poli-
cjanta po służbie o kolizji drogowej 
w miejscowości Krępiec, w której 
brał udział nietrzeźwy kierujący. 
Mundurowi ustalili, że policjant 
jadąc po służbie do domu zauwa-
żył jadący z naprzeciwka pojazd 
marki Mercedes, który poruszał się 
całą szerokością jezdni. Przy próbie 
wyminięcia się  otarł się bokiem 
swojego pojazdu o jego samochód. 
Po zatrzymaniu pojazdów od kie-
rującego czuć było woń alkoholu  
i miał on kłopot z utrzymaniem się na 
nogach. Policjant zabrał mu kluczy-
ki od samochodu, aby uniemożliwić 
dalszą jazdę. Mundurowi przebadali 
32-letniego kierowcę mercedesa. 
Okazało się, że ma w organizmie 
blisko 2,5 promila alkoholu. Dodat-
kowo okazało się, że kierowca nie 
ma prawa jazdy, gdyż zostało mu za-
trzymane za przekroczenie dopusz-
czalnej liczby punktów karnych.
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W odnowionym obiek-
cie znajdą się sale zajęciowe, 
pracownie, zaplecze socjalne, 
szatnie, kuchnia i jadalnia. Dla 
bezpieczeństwa uczestników 
zajęć w budynku będzie po-
kój psychologa i pielęgniarki.  
W nowym budynku ŚDS znajdą 
się także 4 mieszkania trenin-
gowe i 2 pokoje interwencyjne. 
Podopieczni będą mieli do dys-
pozycji taras do odpoczynku.

Cały budynek zostanie 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – będzie 

Koniec z ruderą w Podzamczu
wyposażony min. w windę.  
W ramach projektu zostanie 
zakupione niezbędne wyposa-
żenie potrzebne do rehabilitacji 
i prowadzenia zajęć dla pod-
opiecznych. Wokół budynku 
powstaną chodniki i miejsca 
parkingowe.

Projekt pn. „Przebudowa 
budynku spichlerza w Podzam-
czu na potrzeby Środowisko-
wego Domu Samopomocy” 
otrzymał dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

rkn
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Łęczna kilka dni temu 
otrzymała 2 miliony złotych na 
termomodernizację budynku 
szkoły przy ulicy Szkolnej 53. 
Dodatkowo ma być wykonany 
gruntowny remont basenu.

Mówiąc w dużym uprosz-
czeniu ze szkoły pozostaną tylko 
ściany. W środku wymienione 
zostaną instalacje elektryczne i 
odgromowe, ogrzewania i wenty-
lacji. Zbudowana zostanie instala-
cja fotowoltaiczna. Wymienione 
zostaną okna, drzwi i dach budyn-
ku. Sale dydaktyczne zostaną od-
nowione i wyposażone w nowo-
czesne LED-owe oświetlenie.

Ściany zostaną ocieplone i 
odmalowane. Przy okazji prze-
budowany zostanie parking przy 
szkole.

W ramach projektu ocieplony 
zostanie także budynek basenu i 
jego okna. Całość prac szacowana 

jest na ponad 4 miliony złotych, z 
czego 2,3 miliona zł to dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej.

Jednak jak zapewnił Leszek 
Włodarski, zastępca burmistrza 
Łęcznej, gmina myśli także o 

zmodernizowaniu basenu w 
środku. Te prace mogą kosz-
tować dodatkowe 1,5 miliona 
złotych. Chodzi o remont niecki 
i całej technologii związanej z 
obiegiem i uzdatnianiem wody. 
Będą nowe szatnie i prysznice. 

Jeżeli teren wokół basenu 
pozwoli, to ratusz chciałby też 
rozbudować basen o zjeżdżal-
nie, dodatkową nieckę dla naj-
młodszych z atrakcjami, tzw. 
urządzeniami zabaw wodnych. 
Rozbudowa miałaby zostać zre-
alizowana na terenie znajdują-
cym się za basenem w okolicach 
obiektów sportowych.

GK

Szkoła i basen zostaną odnowione

Poseł Tomasz Rzymkowski 
złożył interpelację do ministra 
infrastruktury i budownictwa 
w którym zapytał o drogę kra-
jową 82 pomiędzy Łęczną, a 
Lublinem. Czy jest szansa na 
nową drogą, albo gruntowny 
remont już istniejącej?

Interpelację i pytania posła 
klubu Kukiz’15 przedstawiamy 
poniżej.

Szanowny Panie Ministrze,
Droga krajowa nr 82 na 

odcinku pomiędzy Lublinem a 
Łęczną to jedna z najbardziej 
zakorkowanych dróg na Lu-
belszczyźnie. Tę jej część cha-
rakteryzuje duży ruch samocho-
dowy wynikający z dojazdów 
do pracy i do szkoły w Lublinie 
znacznej części mieszkańców 
Łęcznej i jej okolic. Także spora 
część pracowników KWK Bog-
danka mieszka w Lublinie. W 
sezonie wakacyjno-urlopowym, 
gdy zamknięte szkoły i uczel-
nie powinny przyczynić się do 
zmniejszenia natężenia ruchu, 
jego cele edukacyjne zastępuje 
z nawiązką rekreacja. To głów-
na droga dojazdowa na Poje-
zierze Łęczyńsko-Włodawskie, 
którego lasy i jeziora są latem 
celem podróży mieszkańców 
Lublina. Długie kolumny sa-
mochodów są bardzo częstym 

widokiem na tej trasie, a korki 
– zmorą kierowców, zwłaszcza 
w okresie wiosennym i letnim, 
gdy wielu mieszkańców Lubli-
na i okolic przemieszcza się na 
pojezierze. Sprzyja temu ogra-
niczenie prędkości do 50 km/h 
(teren zabudowany) na połowie 
wspomnianego odcinka oraz gę-
sta zabudowa między Lublinem  
a Łuszczowem, która uniemoż-
liwia gruntowną modernizację 
drogi, tj. jej poszerzenie wraz 
z budową dróg serwisowych. 
Występują na niej tzw. „wąskie 
gardła”, jak: Łuszczów, Turka 
(w tym osiedle Borek), Wólka 
Lubelska, Hajdów i wlot ulicy 
Turystycznej w ulicę Mełgiew-
ską.

Według opublikowanego 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad raportu 
o średniodobowym ruchu po-
jazdów silnikowych w 2015 r. 
tę drogę na odcinku od wyjazdu 
z Lublina (ul. Turystyczna) do 
miejscowości Łuszczów śred-
niorocznie na dobę pokonywało 
16 941 pojazdów (w okresie let-
nim ta liczba jest zdecydowanie 
wyższa), czyli blisko o 1 500 
pojazdów więcej niż na odcin-
ku drogi krajowej nr 82 między 
Lublinem a Kraśnikiem, który w 
najbliższych latach ma być do-

stosowany do standardów drogi 
ekspresowej (S19).

W związku z powyższym 
proszę o odpowiedź na poniższe 
pytania:

1. Jakie plany posiada-
ją Ministerstwo Infrastruktury  

i Budownictwa oraz General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad w celu usprawnienia 
ruchu na drodze krajowej nr 19 
między Lublinem a Łęczną?

2. Czy MIiB oraz GDD-
KiA rozważają budowę drogi 
między Lublinem a Łęczną po 
nowym śladzie z wykorzysta-
niem węzła „Mełgiewska” na 
obwodnicy Lublina, a dalej 
biegnącą za pasem startowym 

lotniska w Świdniku (od strony 
lasu), a następnie przez tereny 
mniej zabudowane niż tereny 
przy obecnej DK82 w kierunku 
Łęcznej?

3. Około 2005 r. postała 
koncepcja budowy „Szlaku Sta-

ropolskiego” tj. drogi S46 od 
Włodawy (granica z Białorusią), 
przez Łęczną, Lublin, Kielce, 
Częstochowę, Opole do Kudowy 
(przejście graniczne z Republiką 
Czech). Jakie są obecne pla-
ny Ministerstwa Infrastruktury  
i Budownictwa względem tego 
projektu?

Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Rzymkowski

Poseł Kukiz’15 pyta o drogę Łęczna – Lublin

W 9/2017 numerze Pojezie-
rza znalazła się informacja, że „w 
2016 roku gmina Łęczna nie uzy-
skała na przykład akceptacji żad-
nego wniosku w ramach progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej”.  Miała 
ona ilustrować tezę, że gmina sła-
bo pozyskuje środki zewnętrzne. 
Na szczęście jest znacznie lepiej 
niż by wynikało z tamtej informa-
cji prasowej. 

Do końca zbliża się budowa 
ulicy łączącą drogę Wierzbo-
wą z Przemysłową w Łęcznej. 
Najdroższa, bo warta 4,2 mi-
liona złotych, gminna inwesty-
cja została wysoko oceniona w 
Programie Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019. Ozna-
cza to że około połowa kosztów 
budowy zostanie gminie Łęczna 
zwrócona.  Jest to już czwarta 

inwestycja drogowa dofinanso-
wana z tego programu. Rok temu 
udało się wyremontować w ten 
sposób drogę w Trębaczowie. Na 
długości ponad 3,3 km została 
położona nowa nawierzchnia as-
faltowa, a szerokość zwiększona 
do 4,5 m. Na inwestycję wartą  
1,15 mln. zł. uzyskano dofinan-
sowanie wartości blisko 600 ty-
sięcy zł. Wcześniej w ten sposób 
finansowano także budowę ulicy 
w Podzamczu, a także ulicę Mic-
kiewicza na Starym Mieście.

Unijne pieniądze pozy-
skiwane przez gminę Łęczna 
pomagają obecnie odnowić 

park w Podzamczu. Właśnie 
kończy się pierwszy etap reno-
wacji, w ramach którego od-
tworzono XVIII wieczny ogród 
włoski. Za rok rozpoczną się 
dalsze prace i zagospodarowa-
nie zrujnowanych zabudowań. 
Gmina Łęczna już dwukrotnie 
zajmowała I miejsca na listach 
rankingowych o dofinansowa-
nie tych projektów. W ten spo-
sób prace warte kilka milionów 
złotych będzie można dopro-
wadzić do końca. Rozstrzygnął 
się też trzeci konkurs w tej sa-
mej materii. Wniosek Łęcznej 
o dofinansowanie przebudowy 
dawnego spichlerza otrzyma do-
finansowanie. Budynek straszą-
cy i zamknięty na cztery spusty, 
zostanie przywrócony do życia. 
Urząd Miejski walczy także  
o pieniądze na dalszą część re-
witalizacji Starego Miasta w 
Łęcznej, chcąc pozyskać na 
kosztowny, bo wart 17 milionów 
projekt, aż 10 milionów z Unii 
Europejskiej. Szanse na sukces 
są duże.

UM Łęczna
Od redakcji: Rzeczywiście 

w tekst wkradł się błąd. Pierwot-
na lista inwestycji na 2016 rok 
zatwierdzona przez wojewodę 
Przemysława Czarnka nie prze-
widywała żadnej drogi z gmi-
ny Łęczna. Do realizacji trafiła 
jednak droga w Trębaczowie po 
uwzględnionym odwołaniu sa-
morządu. 27 lipca 2016 roku, już 
w trakcie trwania prac przy tej 
najdłuższej drodze gminnej, pod-
pisano umowę z wojewodą na do-
finansowanie przebudowy drogi. 
Dotacja w wysokości 581.547,00 
zł pochodziła z rządowego „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”.

Łęczna pozyskuje unijne pieniądze

Budowa drogi w Trębaczowie 
- fot. UM w Łęcznej

na poziomie 4 mln zł. Regionalna 
Izba Obrachunkowa badając bi-
lans powiatu zwracała uwagę na 
pilną potrzebę zmian w oświacie 
i zmniejszenia deficytu. Stąd szu-
kanie oszczędności.

W jeden organizm mają być 
połączone trzy szkoły: Zespół 
Szkół im. króla Kazimierza Ja-
giellończyka, Zespół Szkół Gór-
niczych i Zespół Szkół w Ludwi-
nie. Od 1 września 2018 te trzy 
placówki mają funkcjonować pod 
jednym szyldem, z przydługą, cho-
ciaż wstępną nazwą, Zespół Szkół 
Górniczych, Politechnicznych  
i Ogólnokształcących im. króla Ka-
zimierza Jagiellończyka przy ulicy 
Bogdanowicza w Łęcznej. 

Powiat z tego tytułu szacuje 
oszczędności na 600-700 tys. rocz-
nie, zaś po stronie kosztów jest 10 
etatów związanych z obsługą tech-
niczną i administracyjną. Nauczy-
ciele mają zachować pracę, o ile 
zechcą pracować w nowej placów-
ce. Zachowane mają być wszystkie 
kierunki kształcenia. Najbardziej 
na planowanym połączeniu ucier-
pi Ludwin. Z gminy zniknie zespół 
szkół, w którym kształci się ludzi 
w systemie wieczorowym oraz w 
ramach kursów zawodowych.

Decyzje radnych nie zamy-
kają sprawy. Teraz o oszczędności 

ach w oświacie wypowie się ku-
rator w Lublinie. Od jego decyzji 
będą zależały dalsze losy zapropo-
nowanej reorganizacji oświaty. Je-
śli decyzji radnych nie oprotestuje, 
to zacznie się proces likwidacji i 
łączenia szkół, co radni będą mu-
sieli jeszcze przegłosować.

Decyzja o połączeniu trzech 
szkół nie oznacza, że w powie-
cie łęczyńskim oświata jest trak-
towana po macoszemu. Powiat 
również inwestuje w placówki 
oświatowe. W Zespole Szkół 
Górniczych w Łęcznej za kwotę 
370 tys. zł wyremontowano dużą 
i małą salę gimnastyczną, szatnię 
wraz z prysznicami i toaletą. Za 
kolejne 1,4 mln zł zmodernizo-
wano zespół boisk. W Zespole 
Szkół Rolniczych w Kijanach za 
290 tys. zł wyremontowano salę 
gimnastyczną wraz z zapleczem.

Teraz jest realizowany duży 
projekt o wartości 3,1 mln zł w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Kijanach 
oraz w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej. Powstaną tam specjali-
styczne pracownie wyposażone w 
nowoczesny sprzęt komputerowy, 
drukarki 3D, tokarkę cyfrową z 
wyświetlaczem 3D i wiele innych. 
Powstanie też plac manewrowy do 
nauki jazdy dla szkolnego ośrodka 
szkolenia kierowców kat. B i T.

Likwidacja szkół poprzez ich 
połączenie to wynik katastrofalne-
go stanu finansów powiatu. Na dłu-
gi składa się zadłużenie wynikające 
z budowy szpitala czy konieczność 
zwrotu dotacji niesłusznie pobra-
nej na ośrodek w Podgłębokim. 
To decyzje różnych poprzednich 
władz powiatu. Aktualne władze 

obciąża pochopne przejęcie I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Zamoyskiego od gminy Łęczna. 
Doszło do tego w 2015 roku, kie-
dy finanse powiatu wcale nie były  
w dużo lepszym stanie.

Ryszard Nowosadzki 

Przyszłość powiatowej oświaty
dok. ze str. 1
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LW BOGDANKA S.A 
otrzymała od Ministra Środo-
wiska koncesję na wydobycie 
węgla kamiennego ze złoża 
„Ostrów” w obszarze górni-
czym „Ludwin”, o zasobach 
operatywnych na poziomie 
ok. 186 mln ton. To kluczo-
wy krok w realizacji strategii 
spółki, która zakłada podwo-
jenie zasobów operatywnych 
węgla do 2025 roku. 

Po rozszerzeniu zasobów 
pola „Bogdanka” o kolejne 
ok. 33 mln ton, zasoby kopal-
ni zwiększą się do ok. 446 mln 
ton, co oznacza przedłużenie 
żywotności kopalni do ok. 50 
lat (z ok. 25 lat obecnie).

Eksploatacja złoża Ostrów 
planowana jest dwuetapowo.  
W pierwszej fazie będzie ona pro-
wadzona w oparciu o obecną in-
frastrukturę podziemną. Urucho-
mienie pierwszej ściany zaplano-
wano około 2020 roku. W drugiej 
kolejności, w latach 2025-30, 
przewidywane jest udostępnienie 
pionowe złoża i budowa nowych 
a niezbędnych obiektów i infra-
struktury technicznej. Łącznie 
szacuje się, że niezbędne nakłady 

związane z budową infrastruktu-
ry wyniosą 1,2-1,3 mld zł. Osią-
gnięcie docelowych poziomów 
wydobycia ze złoża Ostrów pla-
nowane jest ok. 2032 roku. 

Pozyskanie koncesji −	
na wydobycie węgla ze złoża 
„Ostrów” to bardzo ważny krok 
w realizacji zapowiadanego  
w naszej Strategii planu podwo-
jenia zasobów operatywnych 
Spółki – powiedział Krzysztof 
Szlaga, Prezes Zarządu LW Bog-
danka S.A. - Zwiększenie bazy 
zasobów oznacza możliwość dłu-
gofalowego planowania i zabez-
pieczenie rozwoju kopalni, a co 
za tym idzie - zapewnienia stabil-
ności zatrudnienia dla kolejnych 

pokoleń górników. 
To także podstawa 
dla utrzymania 
pozycji Bogdanki 
jako jednej z naj-
ważniejszych firm 
w regionie, przy-
czyniającej się do 
rozwoju Lubelsz-
czyzny. Zwiększe-
nie bazy zasobów 
oznacza także za-

pewnienie stabilnego zaplecza 
surowcowego dla Grupy Enea, 
której jesteśmy częścią – dodał 
Krzysztof Szlaga.

Należy podkreślić, że 
otrzymanie koncesji na pole 
„Ostrów” nie oznacza rezygna-
cji z innych terenów wydobyw-
czych. Spółka nadal rozważa 
złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów 
jako potencjalne dalsze obszary 
eksploatacji.

 (r)

Praca dla kolejnych pokoleń
Grupa Kapitałowa Lubel-

skiego Węgla Bogdanka wy-
pracowała w III kwartale 2017 
r. przychody ze sprzedaży wy-
noszące 405 mln zł oraz zysk 
netto w wysokości 31,5 mln 
zł. Wynik EBIT w III kwar-
tale br. wyniósł 44,4 mln zł,  
a EBITDA: 133,9 mln zł.

Narastająco po trzech kwar-
tałach 2017 roku przychody ze 
sprzedaży sięgające 1,3 mld zł 
(spadek o 0,6 proc. r/r) oraz zysk 
netto w wysokości 143,7 mln zł 
(wzrost o 19,6 proc. r/r). Wynik 
EBIT w omawianym okresie wy-
niósł 191,9 mln zł (wzrost o 24,1 
proc. r/r), a EBITDA: 452,5 mln 
zł (wzrost o 4,7 proc. r/r). 

Osiągnięte wyniki finansowe 
Spółka ocenia jako dobre. Spółka 
niezmiennie wyróżnia się na tle 

branży dobrymi wynikami, dzięki 
ciągłej kontroli kosztów i optyma-
lizacji nakładów inwestycyjnych. 

Bogdanka utrzymuje silną 
pozycję rynkową. Po trzech kwar-
tałach 2017 jej udział w rynku 
sprzedaży węgla energetycznego 
kształtował się na poziomie 17,7 
proc. a w rynku węgla energetycz-
nego do energetyki zawodowej na 
poziomie 25,5 proc.

W III kwartale tego roku 
produkcja węgla handlowego jak 
i sprzedaż były zgodne z planem. 
W efekcie po trzech kwartałach 
zarówno produkcja węgla han-
dlowego jak i sprzedaż sięgnęły 
poziomu ok. 6,7 mln ton (czyli 
były porównywalne do wypra-
cowanych w tym samym okresie 
rok wcześniej). Długość wyrobisk 
korytarzowych wykonanych w 

pierwszych dziewięciu miesiącach 
br. wyniosła 22,5 km, co oznacza 
wzrost o 22,3 proc. w porównaniu 
z tym samym okresem w 2016 
roku. Cel produkcji rocznej na 
poziomie ok. 9 mln ton pozostaje 
bez zmian. 

- Osiągnięte po trzech kwar-
tałach tego roku wyniki finansowe 
oceniam jako dobre – zwracam uwa-
gę na wzrost zyskowności przy po-
równywalnym poziomie wydobycia  
i sprzedaży oraz praktycznie płaskim 
poziomie realizowanych cen. Wyraź-
nie widoczna jest nasza ciągła praca 
nad efektywnością kosztową. Nasz 
cel produkcyjny na ten rok: ok. 9 mln 
ton - pozostaje bez zmian – powie-
dział Krzysztof Szlaga, prezes zarzą-
du LW Bogdanka S.A.

Do najważniejszych wyda-
rzeń III kwartału zaliczyć należy 

złożenie przez Bogdankę wniosku 
o udzielenie koncesji na wydoby-
cie węgla kamiennego ze złoża 
„Ostrów” w obszarze górniczym 
„Ludwin”, które zaowocowało 
otrzymaniem przez Spółkę kon-
cesji w listopadzie tego roku. W 
październiku br. Spółka podpisa-
ła aneks do Wieloletniej Umowy 
Sprzedaży Węgla Energetycz-
nego z Zakładami Azotowymi 
„Puławy” SA, zwiększającego 
wolumeny ilościowe dostaw oraz 
podwyższającego cenę. W paź-
dzierniku Spółka zawarła także 
porozumienie w zakresie deputa-
tów węglowych wypłacanych na 
rzecz emerytów i rencistów Spół-
ki. W wyniku zawartego porozu-
mienia zmianie ulegnie saldo po-
siadanych przez Spółkę rezerw, co 
skutkować będzie jednorazowym 
dodatnim wpływem na wynik 
operacyjny w IV kwartale 2017 r. 
w wysokości ok. 110 mln zł.

Wyniki finansowe lepsze niż w 2016r

Światowy Kongres to naj-
większe na świecie spotkanie 
ekspertów i praktyków z zakresu 
bhp.  Ideą jest ustanawianie norm 
i promowanie fundamentalnych 
praw pracowniczych. Odbywa 
się co trzy lata - za każdym razem 
w innym kraju. Organizatorem 
obecnego XXI Kongresu był Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy Ministerstwa Pracy Singa-
puru. W Kongresie uczestniczyło 
ponad 3500 osób zajmujących się 
bezpieczeństwem pracy.

Z przestawionych na kon-
gresie danych wynika, że liczba 
zgonów na skutek wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych 
zwiększyła się z 2,3 mln w 2014 
r. do 2,8 mln w 2017 r. Koszty 
z tym związane wyniosły ok. 3 
biliony USD (ok. 3, 94% global-

nego PKB). Młodzi pracownicy 
są o 40% bardziej, niż starsi nara-
żeni na wypadki i choroby, a wiec 
trend ten się utrzymuje.

Światowemu Kongresowi po 
raz pierwszy towarzyszył równo-
legle Kongres Młodych. Z tej oka-
zji Międzynarodowa Organizacja 
Pracy, przeprowadziła Między-
narodowy Konkurs Mediów pod 
nazwą „Młodzi Bezpieczni w Pra-
cy”. Kongres Młodych zgroma-
dził 125 młodych zwycięzców z 
29 krajów i był dla nich okazją do 
poznawania zagadnień i promo-
wania zdrowych i bezpiecznych 
warunków pracy w odniesieniu do 
osób młodych.

Młodzi pracownicy stanowią 
25% siły roboczej na świecie i są 
szczególnie narażeni na zagro-
żenia związane z pracą. Jeden ze 

zwycięzców konkursu stwierdził, 
że często podejmują pracę w naj-
bardziej niebezpiecznych zawo-
dach. Jedyny wybór, jaki mają, 
to albo praca bez odpowiednich 
warunków socjalnych i zabezpie-
czeń, albo po prostu brak pracy. 

Oprócz części Kongresu de-
dykowanej osobom młodym, pro-
gram debat Kongresu podejmo-
wał tematykę, która jest aktualna 
i zauważalna na całym świecie. 
Dyskutowano o możliwościach 
zapobiegania wypadkom przy 
pracy i chorobom zawodowym. O 
znaczeniu zintegrowanego podej-
ścia do bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników. 

W czasie całego Kongresu, 
zwracano uwagę na istniejące 
i nowe wyzwania bhp, mające 
wpływ na przyszłość pracy, w tym 

na globalizację zasobów ludzkich, 
potrzebę gromadzenia wiary-
godnych danych o wypadkach i 
chorobach zawodowych, a także 
ochronę praw osób pracujących 
w warunkach niepewnego zatrud-
nienia, takich jak migranci, kobie-
ty czy młodzież.

W ramach debat w kwestii 
prewencji w zakresie bhp, nie-
mieckie Ruhrkohle AG zapre-
zentowało doświadczenia, osią-
gnięcia, działania i programy dla 
poprawy bhp w krajowym górnic-
twie węgla kamiennego. 

 XXI Światowy Kongres za-
kończył się apelem od Między-
narodowej Organizacji Pracy i jej 
partnerów o wspólne, globalne 
wysiłki celem przeciwdziałania 
nowym i pojawiającym się zagro-
żeniom dla bezpieczeństwa i zdro-
wia w pracy.
Źródło: Steinkohle Nr 10/2017
Opracował: Bronisław Jaworski

Kongres bezpieczeństwa pracy
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Uczniowie SP nr 2 im. Ta-
deusza Kościuszki w Łęcznej 
będą brali udział w programie 
rozwoju tenisa w Polsce. 

Na lekcjach w-f będą uczyć 
się właśnie gry w tenisa. Taką 
szansę będą miały jeszcze dzieci 
z czterech innych szkół w woje-
wództwie lubelskim.

Wszystko za sprawą akcji 
Dzieciaki do Rakiet. Zakłada 
ona, że 50 szkół w Polsce otrzy-
ma sprzęt tenisowy, a nauczyciele 
przejdą szkolenia przygotowujące 
do nauczania gry w tenisa podczas 
lekcji wychowania fizycznego.

W naszym województwie 
sprzęt trafi także do lubelskich 

Będą następcy Fibaka i Radwańskiej?
SP nr 4 i SP 45, do Szkoły Pod-
stawowej w Kalinówce i Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. E. Orzesz-
kowej w Zamościu. Wszędzie 
tam lekcje tenisa zaczną się 
jeszcze w tym roku.

Wiosną odbędzie się na-

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad pod-
jęła decyzję o budowie nowej 
przeprawy drogowej przez 
rzekę Wieprz w Łęcznej. Most 
powstanie w ciągu DK 82 i za-
stąpi istniejącą konstrukcję.

Budowa nowego mostu 
znalazła się w zatwierdzonym 
przez Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa programie reali-
zacji 22 inwestycji drogowych 
o łącznej wartości 3,75 miliar-
da zł. Będą one realizowane  
w ośmiu województwach.  
W województwie lubelskim po-
wstaną między innymi: odcinek 
drogi S19, obwodnica Tomaszo-
wa Lubelskiego w ciągu drogi 
ekspresowej S17, most na rze-
ce Wieprz na drodze krajowej  
nr 82 w Łęcznej. Nowy przebieg 

Nowy most na Wieprzu
otrzyma również droga krajowa nr 
74 w okolicach Szczebrzeszyna.

Inwestycja w Łęcznej reali-
zowana ma być w latach 2020-
2021 i ma zapewnić płynność 
i bezpieczeństwo ruchu na od-
cinku przeprawy przez rzekę 
Wieprz. Obecnie użytkowany, 
na drodze krajowej 82, most zo-
stał wybudowany w 1966 roku i 
został zapro-
j ek towany 
dla ruchu 
pojazdów o 
dopuszczal-
nej masie 
ca łkowite j 
do 30 ton.  
W trakcie 
k i lkudz ie -
sięcioletniej 
eksploatacji 

nastąpiła jego znacząca degra-
dacja. W ubiegłym roku stwier-
dzono osady i przecieki na spo-
dzie płyty pomostu oraz dźwiga-
rach głównych, spękania, ubytki 
i korozję betonu.

Nowy most będzie prze-
znaczony dla ruchu pojazdów  
o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 50 ton. Dodatkowo obiekt bę-
dzie posiadał chodniki o szeroko-
ści 2 m po obu stronach.      (nor)

tomiast turniej tenisowy. Dwa-
dzieścia najlepszych szkół 
otrzyma bony do wykorzystania 
na zakup sprzętu sportowego 
dla szkoły. Szkoła, która wygra 
krajowy finał, wyjedzie na wy-
jątkową wycieczkę do Paryża, 
której główną atrakcją będzie 
zwiedzanie Disneylandu.

W 2017 roku rozpoczęliśmy 
bardzo ważną inwestycję, rozpi-
saną na dwa lata, a mianowicie 
rozbudowę przedszkola samo-
rządowego w Cycowie. To koszt  
4 mln zł, ale polepszy ona nie 
tylko warunki pobytu dzieci  
w przedszkolu ale również funk-
cjonowanie zespołu szkół. Bę-
dziemy mogli praktycznie przyjąć 
do przedszkola każdą ilość dzieci 
z gminy. A nawet spoza niej. 

Pojezierze: Podobno w gmi-
nie Cyców wyjątkowo świetnie 
funkcjonuje fundusz sołecki. 
Stolice powiatów na budżet 
obywatelski przeznaczyły od-
powiednio: Świdnik 1 milin zł  
a Łęczna 232 tys. zł. Ile prze-
znacza na to gmina Cyców?

W. Pikuła: Łącznie na fun-
dusz sołecki przeznaczyliśmy 
450 tys. zł. Muszę powiedzieć, 
że konstruowanie budżetu za-
czynamy właśnie od funduszu 
sołeckiego. Wiele wsi decyduje 
się bowiem na realizację celów 
drogowych. To jest mały pro-
cent całej inwestycji w danej 
miejscowości, ale pozwala nam 
na przyśpieszenie całego pro-
cesu. Ponadto utwierdza nas w 
przekonaniu, że zapewnienie 
dobrej komunikacji pomiędzy 
miejscowościami to priorytet 
dla mieszkańców a więc i dla 
władz gminy. Oczywiście duży 
fundusz sołecki w małej gminie 

utrudnia planowanie dużych in-
westycji, ale korzyścią wyższe-
go rzędu jest poczucie miesz-
kańców, że mają bezpośredni 
wpływ na to co dzieje się w ich 
otoczeniu.

P: Jako kraj mamy stałe 
zadanie ograniczania ilości 
emitowanych gazów cieplar-
nianych. Czy gmina dba o ta-
kie cele, w swoim skromnym 
siłą rzeczy zakresie?

W.P.: Udało się nam po-
zyskać fundusze na OZE czy-
li energię odnawialną. W tym 
roku instalujemy piece na bio-
masę, pompy ciepła i kolektory 
słoneczne. Niestety projekt nie 
objął zbyt dużej liczby miesz-
kańców, bo w tym roku nie było 
zbyt dużo chętnych. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszy-
ła się natomiast fotowoltaika, 
czyli przetwarzanie światła sło-
necznego na energię elektrycz-
ną, ale z powodu zamieszania  
z przepisami oraz niskim pre-
miowaniem takich projektów 
w urzędzie marszałkowskim, 
musieliśmy się z tego wyco-
fać. 

Generalnie można powie-
dzieć, że po zrealizowaniu te-
gorocznych projektów, około 
połowa gospodarstw w gminie 
będzie podgrzewać wodę przy 
pomocy słońca. Warto tu pod-
kreślić, że oprócz projektów 
unijnych my cały czas dofinan-

sowujemy kolektory słonecz-
ne oraz przydomowe oczysz-
czalnie ścieków bezpośrednio  
z budżetu gminy. Od przyszło-
rocznego budżetu gmina do-
płacać jeszcze będzie do pomp 
ciepła i fotowoltaiki. Muszę 
powiedzieć, że takie dofinan-
sowanie jest nawet korzystniej-
sze dla końcowych odbiorców, 
bo panele czy oczyszczalnie 
kupowane na wolnym rynku 
kosztują taniej niż te dostępne  
w wyniku przetargu w progra-
mie unijnym. Piec na biomasę 
średniej jakości w przetargu 
kosztuje np. 18 tys. zł a lepszy 
na wolnym rynku można kupić 
za 12-13 tys. zł.

P: Nie uwierzę jednak, że 
cały plan udało się zrealizować 
w 100 procentach.

W. P.: Położyliśmy tro-
szeczkę mniej dywaników asfal-
towych na drogach ale przyczy-
na jest bardzo prozaiczna – cena 
masy bitumicznej wzrosła nagle 
i to aż o 40 procent. Nie udało się 
również uzyskać dofinansowa-
nia unijnego do przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Mieliśmy 
to realizować z funduszy Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska ale po ogłoszeniu 
przetargu i przy konieczności 
uwzględniania europejskich 
norm wyszło, że te oczyszczal-
nie są koszmarnie drogie. Bo 
tylko jeden producent ma euro-
pejski certyfikat. Zrezygnowali-
śmy z projektu ale każdy miesz-
kaniec będzie mógł zakładać 
oczyszczalnię indywidualne, 
korzystając z dofinansowania od 
gminy. Wyjdzie to taniej.

Do malutkiej porażki mógł-
bym się też przyznać w sprawie 
systemu powiadamiania miesz-
kańców za pomocą sms. Działa 
on od 2015 roku, ciągle przy-
bywa abonentów, ale system 
jeszcze nie jest powszechny. 

Chciałbym, aby uczestniczyła 
w nim większość mieszkańców 
gminy, w tej chwili prawie po-
łowa mieszkańców otrzymu-
je informacje o zagrożeniach 
lokalnych (w tym roku kilka 
razy wysyłaliśmy takie sms) 
ale także różne inne przydatne 

wiadomości, na przykład o na-
borze wniosków na kolektory 
czy datach zebrań wiejskich. 
O bezpłatnym przystąpieniu do 
systemu decydują sami miesz-
kańcy.

P: Porozmawiajmy więc 
czego mogą się spodziewać 
mieszkańcy gminy Cyców  
w przyszłym roku.

W. P.: Żeby mieć możli-
wość realizacji inwestycji w 
2018 roku musieliśmy w 2017 
roku wykonać wiele dokumen-
tacji. Na przykład kładki dla 
pieszych przez rzekę Świnkę  
w miejscowości Ludwinów  
i chodnika przez cały Ludwinów 
oraz kawałek chodnika przy 
drodze wojewódzkiej do szko-
ły podstawowej w Stawku. To 
bardzo niebezpieczny odcinek 
drogi, gdzie nie ma nawet gdzie 
uciec przed samochodem. 

Na ukończeniu jest też do-
kumentacja oczyszczalni ście-
ków w Cycowie. Na realizację 
czeka projekt budowy targo-
wiska w Cycowie. Będzie tam 
dziesięć boksów i każdy rol-
nik będzie mógł sprzedawać 
swoje płody bez pośredników. 
Projekt uzyskał wysoką ocenę 
w urzędzie marszałkowskim  
i najprawdopodobniej otrzyma-
my 1 mln zł na jego realizację.  
W przyszłym roku dokończy-
my też rozbudowę przedszko-
la, które powinno być gotowe  
w kwietniu 2018 roku. 

Rozpocznie się również 
budowa oczyszczalni ścieków 
w Cycowie bowiem istniejąca 
straciła swoje walory użytkowe, 
a technologia w niej stosowana 
nie odpowiada dzisiejszym cza-

som. Nowa będzie nowoczesna, 
z krytym reaktorem biologicz-
nym, co pozwoli uniknąć nie 
tylko przykrych zapachów. Zbu-
dujemy też zupełnie nową Szko-
łę Podstawową w Świerszczo-
wie ponieważ obecna mieści się  
w adaptowanym budynku miesz-
kalnym byłego PGR. To nie są 
warunki dla kształcenia dzisiaj 
dzieci. Natomiast budynek po 
szkole posłuży dla stworzenia 
mieszkań socjalnych, które są  
w gminie bardzo potrzebne. 
Szkoła powstaje w tej części 
gminy – Świerszczów, Szczu-
pak, Ostrówek Podyski, Garba-
tówka – która będzie najmniej 
narażona na występowanie 
szkód górniczych i tam w przy-
gotowywanym planie zagospo-
darowania chcemy skierować 
nowe osadnictwo w gminie. Ak-
tualnie jesteśmy na etapie stu-
dium i uwarunkowań do planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Tam właśnie wskażemy 
najwięcej terenów do zabudowy 
jednorodzinnej. 

Jednocześnie w tym stu-
dium wskażemy warunki jakie 
będzie musiał spełnić przedsię-
biorca, który będzie wydobywał 
węgiel na terenie naszej gminy.

Należy jeszcze dodać in-
westycję, którą zrealizujemy 
wspólnie z powiatem. Chcemy 
zbudować ponad pięć kilome-
trów drogi powiatowej od gra-
nicy gm. Puchaczów do granicy 
gm. Urszulin właśnie na północy 
naszej gminy. To element naszej 
strategii rozwijania tamtejszego 
obszaru - przyszłościowego dla 
naszej gminy.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Spełnione obietnice
dok. ze str. 1

Policjanci uratowali życie 
50-latkowi. Mężczyzna zadzwo-
nił na numer alarmowy 112  
i oświadczył, że chce targnąć 
się na własne życie, nie podając 
przy tym swoich danych, ani ad-
resu. 

Dyżurny ustalił, że numer 
należy do mieszkańca Lublina 
i natychmiast wysłał pod adres 
policjantów. Jednak tam zastali 
tylko córkę mężczyzny. Kobieta 
wskazała funkcjonariuszom adres, 
gdzie 50-latek wynajmuje miesz-
kanie i razem z kobietą udali się 
tam. Zastali mężczyznę, czuć od 
niego było silną woń alkoholu,  
a kontakt z nim był utrudniony. 
Natychmiast wezwano karetkę 
pogotowia. Okazało się, że 50-
latek został odnaleziony w samą 
porę, ponieważ połknął ponad 50 
tabletek na serce i popił alkoho-
lem. Mężczyzna został przewie-
ziony w stanie bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia karet-
ką do szpitala, gdzie pozostał pod 
opieką lekarzy.

Uratowali mu życie
fot. T. Pastuszak

fot. T. Pastuszak
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Babcia, która w prowa-
dzonym aucie przewoziła 
dwójkę wnucząt, uderzyła w 
ogrodzenie jednej z posesji. 
Babcia musiała zdrowo popić, 
bo miała ponad 2,5 promila al-
koholu w organizmie. 

Przed godziną 17:00 dyżurny 
został poinformowany o zdarze-
niu drogowym w miejscowości 
Radawczyk Drugi. Ze zgłoszenia 
wynikało, że kierująca samocho-
dem marki Opel Astra wjechała 
w ogrodzenie jednej z posesji,  
a w aucie są małe dzieci. Natych-
miast na miejsce zostali wysłani 
policjanci, którzy ustalili, że kie-
rująca na skrzyżowaniu pojecha-
ła na wprost i wjechała w płot,  
a w aucie przewoziła dwójkę swo-

Alkohol przedłożyła ponad wnuki
ich wnucząt w wieku 5 i 7-lat. Na 
szczęście nikomu nic się nie sta-
ło. Mundurowi zwrócili jednak 
uwagę na dziwne zachowanie 
kierującej 46-letniej mieszkanki 
gm. Konopnica od której było 
czuć silną woń alkoholu. Prze-
prowadzone przez nich badanie 
alkomatem wykazało, że kobieta 
w organizmie miała ponad 2,5 
promila alkoholu. Funkcjonariu-
sze zatrzymali jej uprawnienia 
do kierowania, a dzieci zostały 
przekazanie pod opiekę drugiej, 
tym razem trzeźwej babci.

Teraz 46-latka za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości oraz za spowo-
dowanie kolizji drogowej odpowie 
przed sądem. Grozi jej kara nawet 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Rozkazem Komendanta 
Głównego Policji z dniem 16 
listopada insp. Robert Szewc 
powołany został na stanowisko 
pełniącego obowiązki Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie. 

Dotychczasowemu komen-
dantowi nadinsp. Pawłowi Do-
brodziejowi zostały powierzone 
obowiązki Komendanta Stołecz-
nego Policji.

Rozkaz o powierzeniu 
obowiązków insp. Robertowi 
Szewcowi odczytał nadinsp. 
Jan Lach, zastępca komendanta 
głównego. Uroczystość odbyła 
się dziś w sali konferencyjnej  

KWP Lublinie podczas spotka-
nia z kadrą kierowniczą lubel-
skiego garnizonu.

Insp. Robert Szewc dotych-
czas pełnił funkcję I zastępcy 
komendanta wojewódzkiego 
Lublinie. W policji służy od 21 

lat.  Związany był wcześniej  
z jednostkami w Zamościu i To-
maszowie Lubelskim. Zajmo-
wał się głównie zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej, 
prewencją kryminalną. Odzna-
czony Brązowym Medalem za 
Zasługi dla Obronności Kraju, 
Brązową Odznaką Zasłużony 
Policjant, Brązowym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa.

Nowy szeryf w województwie

Węgierska linia lotnicza 
Wizz Air zrezygnuje z bazo-
wania samolotu Airbus A320 
w Porcie Lotniczym Lublin. 
Linie lotnicze zamkną w przy-
szłym roku swoją bazę ope-
racyjną na naszym lotnisku 
– uruchomioną we wrześniu 
2015 roku. 

W czerwcu 2018 roku li-
nia zamknie bazę operacyjną 
w Porcie Lotniczym Lublin nie 
rezygnując jednak z lotów z Lu-
blina. Wizz Air będzie kontynu-
ować operacje na pięciu trasach 
z Lublina do Eindhoven, Lon-
dynu Luton, Kijowa, Oslo Torp 
i Sztokholmu Skavsta. Airbus 
A320 umieszczony dotychczas w 
bazie w Lublinie wzmocni dzia-
łalność Wizz Aira w Porcie Lot-
niczym w Katowicach - poinfor-
mowała spółka w komunikacie.

 Decyzja przewoźnika 
związana jest z planowanym na 
marzec przyszłego roku urucho-
mieniem dziesięciu nowych tras, 
które połączą Katowice z Porto, 
Monachium, Lwowem, Charko-
wem, Malagą, Faro i Podgoricą, 
Gdańsk z Lwowem, Warszawę 
z Podgoricą oraz Poznań z Do-
rtmundem.

– Po niedawnym ogłoszeniu 
znaczących zmian w rozwoju na-
szej linii w bazach w Gdańsku, 
Wrocławiu i Warszawie, urucha-

miamy 10 nowych tras w Polsce, 
zwiększając liczbę dostępnych 
miejsc w sprzedaży o 27 proc. 
w 2018 roku - powiedział cyto-
wany w komunikacie członek 
zarządu ds. handlowych w Wizz 
Air George Michalopoulos. (…) 
Po wnikliwej analizie podjęliśmy 
decyzję o zmianach w planach 
naszej siatki połączeń z Lublina 

oraz przesunięciu pewnej ilości 
oferowanych miejsc w sprzeda-
ży zasilając inne bazy w Polsce. 
(...) Serdecznie dziękujemy na-
szym współpracownikom z bazy 
w Lublinie za ich ciężką pracę 

i mamy nadzieję, że skorzysta-
ją z możliwości kontynuowania 
kariery w Wizz Air w innych ba-
zach w Polsce – dodaje George 
Michalopoulos.

Jak czytamy w komuni-
kacie, loty do Londynu Luton 
mają odbywać się codziennie, 
a do Eindhoven, Kijowa, Oslo 
Torp i Sztokholmu będą obsłu-
giwane dwa razy w tygodniu. Z 
informacji wynika, że wkrótce z 
rozkładów znikną rejsy do Don-

caster Sheffield, Liverpoolu i Tel 
Awiwu. 

Pierwszy lot Wizz Aira z 
Polski odbył się w maju 2004 
roku. W sumie ponad 55 milio-
nów pasażerów skorzystało z 

lotów przewoźnika. Aktualnie 
przewoźnik oferuje 162 trasy  
z ośmiu lotnisk w Polsce m.in. 
z Warszawy, Katowic, Gdańska, 
Wrocławia czy Lublina.

Flota Wizz Air składa się  
z 87 samolotów typu Airbus 
A320 i A321 latających z 27 baz 
na ponad 550 trasach łączących 
145 lokalizacji w 43 krajach. 
Wizz Air jest spółką notowaną 
na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Londynie jako 

WIZZ oraz zrzeszoną w FTSE 
250 i FTSE All-Share Indices. 
Linia należy do Zrzeszenie Mię-
dzynarodowego Transportu Lot-
niczego (IATA).

R. Nowosadzki

Wizz Air zamyka bazę

jest Bumech S.A. (według KRS) 
Kapitał zakładowy wynosi 
1.000.000,00 zł – docelowo ma 
to być 75 mln zł. 

Jeszcze niedawno wydawa-
ło się, że w Kobudzie wszystko 
idzie dobrze. W styczniu 2017 
roku Bumech informował, że 
Kobud – jego spółka zależna, 
zawarła z Lubelskim Węglem 
Bogdanka dwie umowy na ro-
boty górnicze i usługi za łącznie 
ok. 11,62 mln zł netto. W czerw-
cu konsorcjum spółek złożone 
z Kobudu oraz Łęczyńskiego 
Przedsiębiorstwa Robót Górni-
czych i Grupy Carbon zawarło 
umowę z Lubelskim Węglem 
„Bogdanka” S.A. na wykona-
nie wyrobisk korytarzowych 
na kwotę aż 29,6 mln zł netto  
i drugą na prawie 1,7 mln zł net-
to. Jak mówią górnicy, spółka 
dawała podwyżki i zatrudniała 
nowych ludzi i to na umowę  
o pracę.

Tymczasem nagle okazało 
się, że firma ma bardzo poważ-
ne kłopoty finansowe. Część 
górników pracujących dla 
spółki 9 listopada nie zjechała 
na dół. Tego samego dnia pre-
zes zarządu Piotr Kubaszew-
ski spotkał się z załogą i sta-
rał się wyjaśnić zaskoczonym 
górnikom przyczyny sytuacji. 
Uczestniczyło w nim około 200 
pracowników.

Nasze propozycje spłaty 
są odrzucane przez bank, a od 
dwóch dni nie możemy się prak-
tycznie z bankiem skontaktować 
– wyjaśniał prezes Kubaszewski. 
Prosił, aby górnicy nie porzucali 
pracy. Będą mogli ją kontynu-
ować w kooperujących firmach 
jak Linter czy Carbon. Brak 
współpracy mógłby skutkować 
niewywiązaniem się konsor-
cjum tych firm z zadań realizo-

wanych na rzecz LW Bogdanki, 
a to mogłoby pociągnąć za sobą 
wielomilionowe kary i upadek 
kolejnych spółek.

W specjalnym oświadcze-
niu podpisanym przez Piotr 
Kubaszewskiego, prezesa za-
rządu napisano: W dniu 6 li-
stopada br. bank Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski 
S.A. (dalej: PKO BP) dokonał 
zajęcia środków na rachunkach 
bankowych należących do Spół-
ki. W praktyce spowodowało 
to, że pozostałe banki finansu-
jące działalność naszej Spółki 
ograniczyły nam możliwość 
korzystania z linii kredytowych 
i zablokowały część dostępnych 
środków. Zajęcie rachunków 
bankowych KOBUDU nastą-
piło w przeddzień planowanej 
wypłaty wynagrodzeń dla pra-
cowników Spółki. (…) Na ko-
niec, zwracam się szczególnie 
do pracowników naszej firmy 
o zachowanie spokoju i – o ile 
to możliwe – nie uleganie emo-
cjom, które mogą być oczywiste 
w takiej sytuacji. Podkreślam, 
że jedynym pewnym i wiarygod-
nym źródłem informacji o sytu-
acji spółki KOBUD S.A. jest 
zarząd Spółki oraz upoważnieni 
przez niego pracownicy.

Oliwy do ognia dolały jed-
nak materiały medialne, w tym 
te, które m.in. ukazały się 14 
listopada na jednym z portali 
internetowych. Był tam taki oto 
fragment: - Nie ma pewności, 
czy nie będziemy musieli złożyć 
wniosku o upadłość - mówi pre-
zes KOBUD-u Piotr Kobuszew-
ski. (…) Górnicy mówią, że KO-
BUD szedł do przodu i zarabiał, 
ale jest spółką-córką Bumechu, 
przedsiębiorstwa z branży ma-
szynowej z Katowic. Uważa-
ją, że śląska spółka ma długi  
i ciągnie łęczyńską firmę w dół. 

Prezes KOBUD-u Piotr Kuba-
szewski w rozmowie ze „Wspól-
notą Łęczyńską” nie zaprzeczył 
takim spekulacjom, bo zadłużo-
ny Bumech w każdej chwili może 
ratować się dywidendą od KO-
BUD-u, ale winą za to całe za-
mieszanie Kubaszewski obarcza 
bank PKO BP.  

Odpowiedź Bumechu była 
dosyć szybka. 17 listopada spół-
ka w specjalnym piśmie do ak-
cjonariuszy napisała: W lipcu br. 
– w ramach pomocy finansowej 
- Emitent (Bumech – przyp. red) 
w drodze stosownych umów ure-
gulował zobowiązania handlowe 
Spółki w wysokości 716 000,00 
zł. Prezes zarządu Bumech – 
pan Marcin Sutkowski - udzielił 
w mijającym tygodniu Kobud 
osobistej pożyczki na kwotę 400 
000,00 zł celem uregulowania 
wynagrodzeń zasadniczych pra-
cownikom Spółki, których ter-
min płatności przypadał na 10 
listopada br. Ponadto w ocenie 
Zarządu Bumech mówienie o 
składaniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości przez Kobud jest zde-
cydowanie przedwczesne, dlate-
go też Zarząd Emitenta zwraca 
się do pracowników Spółki o 
rozwagę w podejmowaniu ewen-

KOBUD jeszcze nie bankrutuje?
dok. ze str. 1

mln zł, a 9 mln  rewitalizacja cen-
trum miasta, czyli renowacja pl. 
Konstytucji 3 Maja i jego okolic 
(Miejskie Centrum Usług Socjal-
nych, remont pomieszczeń budyn-
ku przy ul. Wyszyńskiego 14). W 
planach jest też przebudowa targo-
wiska miejskiego za 500 tys. zł.

W przyszłym roku miasto 
chce rozpocząć budowę ul. Ku-
socińskiego, która połączy dro-
gę ekspresową S17 z miastem  
i lotniskiem; przebudować skrzy-
żowania al. Lotników Polskich 
z ul. Rejkowizna i ul. Klonową; 

Świdnik - miasto bez długów
budować ul. Rejkowizna. Robo-
ty drogowe będą prowadzone 
też na ul. Akacjowej, ul. Hellera,  
ul. Brzegowej (z wykonaniem 
oświetlenia).

W planie budżetu znalazła 
się m.in. przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej nr 5 na 
potrzeby przedszkola. Ma być 
przygotowana dokumentacja 
projektowa budowy żłobka przy 
ul. Klonowej, dla 150 dzieci. 
Wykonywane mają być chod-
niki, oświetlenie, kanalizacja 
deszczowa, monitoring. 

R. Nowosadzki

dok. ze str. 1

tualnych decyzji dotyczących 
rozwiązania stosunku pracy. (...) 
Jako główny Akcjonariusz, Za-
rząd Emitenta deklaruje pełne 
wsparcie i pomoc Kobud w za-
żegnaniu kryzysowej sytuacji. 
Dodano też, że: Bumech nie 
otrzymał z Kobudu dywidendy 
należnej z zysku za rok obrotowy 
2016 – zysk ten został w całości 
przeznaczony na kapitał zapa-
sowy, jak również za rok 2017. 
Ba, przedstawiciele spółki gieł-
dowej napisali wręcz: Zarząd 
Emitenta, udzielając odpowie-
dzi w trybie art. 428 § 6 ksh, 
dementując nierzetelne donie-
sienia medialne, informuje, iż w 
żaden sposób nie miał wpływu 
na obecną sytuację finansową 
Spółki, a wszelkie próby obwi-
niania Bumech za powstałą sy-
tuację są bezzasadne. 

Niewątpliwie ktoś tu kła-
mie. Górników mniej interesuje 
kto oszukuje, dla nich liczy się 
gwarancja pracy i pewność pła-
cy. Wysłaliśmy pytania do obu 
spółek, czekamy na odpowiedź. 
Być może stanowiska te pozwo-
lą chociaż w części przybliżyć 
sytuację i perspektywy firmy 
KOBUD.

Ryszard Nowosadzki
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Zapusty, mięsopusty, to 
staropolskie nazwy karnawa-
łu. W wielu krajach Europy 
karnawałem nazywano czas li-
czony od Nowego Roku, aż do 
dnia poprzedzającego środę 
popielcową. Wtedy czas upły-
wał na ucztach, zabawach, 
maskaradach i wszelkich ra-
dościach. 

Czas trwania karnawału nie 
jest taki sam co roku. Zależy on 
od układu świąt w roku litur-
gicznym. Pierwszy dzień karna-
wału to teraz zawsze 6 stycznia, 
czyli Święto Trzech Króli. Ko-
niec karnawału oznacza począ-
tek Wielkiego Postu. Ostatnim 
dniem karnawału jest wtorek, 
który poprzedza Środę Popiel-
cową. Środa Popielcowa wypa-
da w kalendarzu różnie, więc od 
tego właśnie zależy, jak długi 
jest w danym roku karnawał. 

Najbliższy karnawał, ten w 
2018 roku, będzie krótszy niż 
był tegoroczny, który zakończył 
się we wtorek 28 lutego. W 2018 
roku Środa Popielcowa wypad-
nie w Walentynki - 14 lutego. I 
do tego dnia będziemy bawić się 
przez Wielkim Postem.

Narodziny karnawału
Mówi się, że geneza Syl-

westra i karnawału sięga pogań-
skich świąt, ale niektórzy widzą 
jego początki jeszcze w staro-
żytnych Saturnaliach. Skupmy 
się jednak na czasach chrześci-
jańskich.

Tu możemy powiedzieć, że 
pierwsze obchody imienin Syl-
westra odbyły się w 999 roku.  
miało to jednak związek z pro-
roctwem Sybilli, wedle którego 
w roku następnym nastąpić miał 
koniec świata. Mieszkańcy Rzy-
mu przywitali więc 31 grudnia 
na kolanach, spodziewając się 
rychłego sądu ostatecznego. 

Gdy nadeszła północ i nic złego 
się nie stało, z radości wszyscy 
ostro popili i pobalowali. Tak się 
to im spodobało, iż postanowili 
na stałe witać każdy nowy rok  
z nadzieją, ciesząc się i impre-
zując. Tak przynajmniej głosi 
jedna z legend.

Odpowiednik dzisiejszego 
karnawału istniał już w kulturze 

antycznej, jednak 
to dopiero na kan-
wie chrześcijaństwa 
ukształtował się 
zwyczaj hucznego 
świętowania pomię-
dzy Nowym Rokiem 
a Wielkim Postem. 
Najsłynniejszym 
karnawałem w okre-
sie średniowiecza  
i renesansu był kar-
nawał w Wenecji. 
Później równie zna-
ny stał się karnawał 
w Rzymie.

Nazwa karna-
wał pochodzi od 
włoskiego słowa 
carnevale, które sta-
nowi zbitkę dwóch 

wyrazów: „caro” (mięso) i „vale” 
(bądź zdrów, żegnaj). Dosłownie 
oznacza on więc „pożegnanie 
mięsa”. Chodzi zatem o rozsta-
nie ze wszystkim, co kojarzy się 
z ucztowaniem, zabawą i obfito-
ścią.  

Słowo to nawiązuje także 
do łacińskiego carrus navalis. 
W starożytnym Rzymie nazy-
wano tak łódź na kołach, bę-
dącą ukwieconym rydwanem 
boga Dionizosa, pojawiającą się 
na rzymskich ulicach podczas 
hucznych obchodów powitania 
wiosny i nowego roku. I tu jest 
dowód, że europejskie zabawy 
karnawałowe mają swe początki 
w starożytnych obrzędach zi-
mowych i wczesnowiosennych, 
odprawianych ku czci bogów 
urodzaju, szczęścia, dobrobytu, 
słońca życia i światła, a przede 
wszystkim ku czci Saturna, boga 
dobrobytu i sprawiedliwości.

Najsłynniejszy w Europie 

W XI wieku z zabaw kar-
nawałowych najbardziej słynęła 
Wenecja. Pierwsza znana pisem-
na wzmianka o karnawale w tym 
mieście pochodzi z 1268 roku, 
ale pewne jest, że Wenecjanie 
karnawał obchodzili wcześniej. 
Wyróżnikiem zabaw w mieście 
na wodzie było powszechne uży-
wanie masek. 

Frywolne zabawy trwały na-
wet kilka miesięcy. W czasie ich 
trwania, Wenecjanie korzysta-
jący z anonimowości zakrytych 

twarzy, mocno dokazywali. Oby-
czajowość zaczęła upadać, dlate-
go władze miasta zaczęły ogra-
niczać noszenie masek różnymi 
aktami prawnymi. To było jed-
nak trudne, bo maski realizowały 
jedno z przesłań karnawałowych 

zabaw – zatarcie różnic pomię-
dzy poszczególnymi warstwami 
społecznymi i swoiste bratanie 
się wszystkich. Nikt nie wiedział 
kto jest kim. Ba, częstym moty-
wem karnawałów była zamiana 
ról, polegająca na tym, że arysto-
kraci występowali na przykład 
w strojach żebraków. Teoretyk 
literatury, Michaił Bachtin opi-
sał zjawisko karnawalizacji jako 
jeden z najważniejszych mecha-
nizmów kultury, polegający na 
możliwości odrzucenia na ściśle 
określony czas panujących hie-
rarchii i reguł.

Władze chciały jednak dbać 
o bezpieczeństwo i moralność. 
Zakazano noszenia kostiumów 
poza okresem karnawału, wcho-
dzenia w nim do kościoła i ka-
syna. W roku 1603 zabroniono 
mężczyznom przebierania się za 
kobiety i odwiedzania zakonnic 
w żeńskich klasztorach. Później 
nie było wolno nosić pod kostiu-
mem ostrych przedmiotów. Za 
złamanie zakazu mężczyznom 

groziły 2 lata więzienia i grzyw-
na 500 lirów. Kobietom zagraża-
ło wystawienie na pośmiewisko 
na placu św. Marka, grzywna 
500 lirów oraz czteroletnie wy-
gnanie z Wenecji.

Jeszcze większe ograni-
czenia wprowadziła austriacka 
monarchia, po upadku Republi-
ki Weneckiej. Zdobycie miasta 
przez Napoleona w roku 1797 
oznaczało kres karnawału, który 
w obawie przed rebelią w ogóle 
zakazał jego obchodów. Wenec-
ki karnawał przywrócono dopie-
ro w 1979 roku, wykorzystując 
200. rocznicę, a zarazem fakt, 
że bogacące się Włochy szukały 
okazji do zabawy. 

Turystyczna atrakcja
Karnawał wenecki (Il Car-

nevale di Venezia) jest dzisiaj 
najpopularniejszym karnawałem 
w Europie. Żyje nim całe mia-
sto. Ulice są pełne kolorowych, 
wirujących masek, muzyki i za-

bawy. Na karnawał przyjeżdżają 
turyści z całego świata, aktorzy  
i artyści, ale sami Wenecjanie 
biorą w nim udział. Mieszkańcy 
Wenecji prześcigają się w organi-
zacji różnych wydarzeń związa-
nych z karnawałem, w produkcji 

tradycyjnych 
masek. Pro-
ducenci ma-
sek cieszą się 
szacunkiem,  
a w przeszłości 
mieli własny 
cech rzemieśl-
niczy. Niektóre 
weneckie ro-
dziny dziedzi-
czą kostiumy  

z generacji na generację, czym 
się chlubią. Zresztą maski kar-
nawałowe można tu kupić przez 
cały rok, a w Wenecji sprzedaje je 
na okrągło więcej sklepików niż 
w każdym polskim mieście jest 
„biedronek” i „żabek” razem.

Tradycyjne maski ubiera-
ne na karnawał wywodzą się  
z Commedie dell´Arte, w któ-
rej występowali bohaterowie 
w charakterystycznych kostiu-
mach. Mają swoje nazwy. Co-
lombina – to maska zdobiona 
złotem lub srebrem zakrywająca 
tylko górną część twarzy; Arlec-
chino – ma czarny kolor i płaski 
małpi nos, jest produkowana  
z drzewa lub skóry, a przed-
stawia dzikusa lub niewolnika. 
Pantalone – przedstawia w gór-
nej części smutnego starca z dłu-
gim nosem i skośnymi oczami. 
Wśród tradycyjnych masek jest 
też Bautta – kwadratowa ma-
ska zakrywająca całą twarz bez 
otworu na usta. Dottore – biała 
maska z długim dziobem oraz 

okrągłymi otworami na oczy, 
wzorowana na użytkowych ma-
skach lekarzy leczących zarazę, 
którzy do tego dzioba wkładali 
zioła mające uchronić ich przed 
zarazą. Moretta – którą trzyma 
się zaciskając w ustach guzik, 
nie jest to maska dla osób lubią-
cych dużo mówić, kiedyś nosiły 
ją głównie kobiety. 

Z reaktywacją karnawału  
w Wenecji wróciły nie tylko ma-
ski. Powróciły też inne zwyczaje. 

Każdego roku karnawał roz-
poczyna „lot anioła”, kiedy akro-
bata (przeważnie ładna dziew-
czyna) unosi się na stalowych 
linach nad placem św. Marka. 
Ta tradycja datuje się od 1548 
roku, kiedy jeden z artystów cyr-
kowych wspiął się na dzwonnicę 
bazyliki świętego Marka a stam-
tąd na linach dojechał aż do try-
buny Pałacu Dożów. 

Najbardziej natomiast zna-
na jest parada wodna na Canale 

Ach, ten karnawał... (cz.1)

Wenecja - most westchnień Pałacu Dożów

Wenecja - plac św. Marka

Grande. Uczestniczą w niej zja-
wiskowo piękne łodzie z prze-
branymi w historyczne kostiu-
my postaciami w maskach. Po 
zakończeniu parady następuje 
kolejna atrakcja, czyli cichetti. 
Cichetti to takie weneckie ta-
pas, które sprzedaje się w barach  
i stoiskach zbu-
dowanych na 
czas karnawału.

K o l e j n a 
ciekawa uro-
czystość to 
jest festa delle 
Marie, czyli 
święto Marii, 
na pamiątkę 
dawnego zwyczaju, kiedy Doża 
Wenecji obdarowywał posagiem 
dwanaście najpiękniejszych 
mieszkanek miasta. Święto roz-
poczyna się pochodem dwuna-
stu pięknych dziewcząt o imie-

niu Maria, ubranych w stroje  
z epoki. Pochód przechodzi przez 
całą Wenecję, a najpiękniejsza 
Maria jest wybierana dopiero 
ostatniego dnia karnawału.

Karnawał kończy się o pół-
nocy z wtorku na środę popielco-
wą. Wówczas w całym mieście 

zaczynają bić dzwony, a uczest-
nicy karnawału zdejmują maski. 
tekst i foto Ryszard Nowosadzki
ps. W następnym odcinku opo-
wiemy o tym jak w karnawale 
bawili się nasi przodkowie. 

Wenecja - stroje karnawałowe

Wenecja - wystawa sklepu z maskami
Wenecja - parada na Canale Grande

To była wyjątkowa noc  
i jedyna w swoim rodzaju au-
kcja charytatywna. Cudowni 
goście, pięknie przygotowany 
lokal, smaczna strawa i wyśmie-
nita muzyka. Żałujemy tylko, że 
z uwagi na odbywającą się tego 
dnia karczmę piwną - nie wszyscy 
mogli się razem z nami bawić...

W sobotę 25 listopada 2017 
r. w restauracji „Emocja” w Łęcz-
nej odbył się I Charytatywny Bal 
Andrzejkowy. Inicjatorem balu 
było stowarzyszenie Ruch 
na Rzecz Uwalniania En-
dorfin „Wolność Endor-
finom” przy współpracy  
z Fundacją Rycerze i Księż-
niczki. Wzięło w nim udział 
około 100 osób. Głównym 
celem balu była zbiórka pie-
niędzy na wsparcie leczenia 
Zoi Marianowskiej (#zojato-
znaczyżycie). Po przywitaniu 
szampanem i krótkich prze-
mówieniach odbyła się pre-
zentacja multimedialna filmu 
o Zoi. Dla wszystkich gości 
była to chwila niezwykle 
wzruszająca.

Istotnym elementem balu 
była aukcja fantowa, którą po-
prowadził prezes stowarzysze-
nia, Andrzej Foltyn. Pod młotek tra-
fiły m.in.: elegancka biżuteria z cer-
tyfikatem - stworzona przez artystów 
tj. Barbarę Kurdej-Szatan, Katarzy-
nę Zielińską czy Rafała Mroczka, 
koszulka z podpisem mistrza MMA 
Michała Oleksiejczuka, voucher do 
salonu piękności na masaż czekola-
dą, voucher na lekcje jazdy konnej. 
Wylicytowano także obrazy oraz 
wykonane ręcznie bombki choinko-
we. Cieszymy się ogromnie z tego, 
że wszystkie przekazane na bal fanty 
trafiły do tych, którzy aktywnie bra-
li udział w aukcji, wspierając w ten 
sposób małą Zojkę. Kolejną atrakcją 
była fotobudka, która wywołała duże 
zainteresowanie gości.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w najmniejszy nawet sposób 
włączyli się do pomocy. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Tere-
sy i Stanisława Barszcz, właścicieli 
Restauracji „Emocja”, którzy tak 
pięknie nas ugościli, dziękujemy za 
ich wielkie i otwarte serca, za to, że 
kiedy zaproponowaliśmy im zro-
bienie tego balu, wykazali się nie-

spotykaną empatią, wrażliwością i 
obdarzyli nas zaufaniem. Serdecz-
ne podziękowania należą się DJ 
Łukaszowi Szypulskiemu oraz Ze-
społowi muzycznemu EdenDance, 
którzy zapewnili wspaniałą oprawę 
muzyczną balu oraz wyśmienitą 
zabawę na parkiecie. Chcielibyśmy 
również podziękować Michałowi 
Kamińskiemu właścicielowi Pre-
mium Fotobox za udostępnienie 
fotobudki. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy do naszych 

wspaniałych gości, za wsparcie ini-
cjatywy charytatywnej, za ich nie-
zwykłą hojność i wrażliwe serca.

Na 29 listopada 2017 r. z balu, 
dla Zoi - głównie dzięki sprzedaży 
biletów i licytacji - udało się zebrać 
kwotę 8500 zł. Kwota ta jeszcze ro-
śnie, czekamy na pozostałe wpłaty. 
Zbiórka trwa nadal, wierzymy, że 
są wśród nas ludzie, którzy zechcą 
wspomóc dziewczynkę, dlatego 
jeszcze raz podajemy numer konta: 
76160014621834748440000002  
z dopiskiem “Zoja Marianowska”.

Ewa Pastuszak 

Wielkie serca dla Zoi

fot. Katarzyna Szafka
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ogłoszenia drobne
Nieprzyjemny odór zanie-

pokoił sąsiadów mieszkających 
w kontenerach socjalnych w 
Puchaczowie. Okazało się, że 
w jednym z nich od 5 dni leżało 
zwłoki 52-letniego Dariusza L.

Mężczyzna wraz ze znajo-
mą w przeszłości nielegalnie za-
mieszkiwał w starej zniszczonej 
szkole w Bogdance. Nie miał 
wody, ogrzewania, łazienki. Jed-
nak taki styl życia w połączeniu 
z nadużywaniem alkoholu odpo-
wiadał tej dwójce.

Rok temu mężczyzna wraz 
ze swoją znajomą otrzymali dwa 
oddzielne kontenery socjalne. 
Mimo ich niewielkich wymiarów 
- 11 mkw. - zawierają wszystko, 
co niezbędne, aby spokojnie żyć 
i mieszkać.

Na początku listopada od-
naleziono zwłoki Dariusza L. 
Znajdowały się już w zaawanso-

wanym stanie rozkładu. Odnale-
ziono je dopiero po 5 dniach. 

Sąsiedzi mówią, że p. Da-
riusz był samotnikiem i często 
zamykał się w swoich małych  
4 ścianach na wiele dni. Wpadał 
w alkoholowy cug i wychodził z 
kontenera dopiero jak brakowało 
mu alkoholu. Dlatego i ostatnie 
jego zniknięcie nikogo nie zanie-
pokoiło.                                 GK

Zmarł w kontenerze
Po tegorocznej wpadce 

z brakiem sztabu i ulicznej 
zbiórki, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy powraca 
do Łęcznej.

26. Finał WOŚP odbędzie 
się 14 stycznia 2018r., a jego ce-
lem będzie pozyskanie środków 
dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków. 

Sztab akcji został utworzony 
przy Centrum Kultury w Łęcznej, 
ul. Obrońców Pokoju 1. Obecnie 
prowadzony jest nabór wolontariu-
szy. Organizacji sztabu podjął się 
Leszek Włodarski, zastępca bur-
mistrza Łęcznej. Ma w tym spore 
doświadczenie, bo przez lata jako 
nauczyciel i dyrektor szkoły na ul. 
Szkolnej zajmował się organizo-
waniem akcji WOŚP w Łęcznej. 

Chętnych do wzię-
cia udziału w zbiórce ulicz-

nej zapraszamy do kontaktu  
z łęczyńskim sztabem pod nr tele-
fonu 531 300 775. Mieszkańców 
powiatu zachęcamy do przeka-
zywania do sztabu przedmiotów, 
które będą licytowane na finale 
akcji. Zebrane w ten sposób pie-
niądze zostaną przekazane Fun-
dacji Jurka Owsiaka. 

GK
Chwała burmistrzowi, że oso-

biście angażuje się w tak pożytecz-
ną i szlachetną akcję jak Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nas 
bardziej interesuje, dlaczego w ta-
kim mieście jak Łęczna nie znalazł 
się nikt, kto mógłby ją poprowadzić, 
kiedy Leszek Włodarski został za-
stępcą burmistrza. Teraz pewnie 
będzie tak – L. Włodarski zorgani-
zuje, inni wystawią piersi do orde-
rów. Cóż, Misiewicze są wszędzie  
i przy każdej władzy.  

WOŚP wraca do Łęcznej
Sprzedam działki budowla-
ne: ul. Sportowa, od 10 do 20 
ar. Cena 15 tys. zł za ar. Dział-
ka usługowa, ul. Cegielniana,  
40 ar. Cena 12 tys. zł za ar. Cena 12 
tys. zł za ar. Tel. 883 727 913
Sprzedam mieszkanie M4, 60,8 
m2. Ul. Wiklinowa 4/36. Łęczna, 
tel. 725 100 455 
Sprzedam działkę 22 ar wraz z 
budynkiem mieszkalno-gospodar-
czym, Łuszczów Kolonia, 7 km 
od Łęcznej. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 693 374 582
Sprzedam działkę budowlaną 28 
ar, wszystkie media. Łuszczów 
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrak-
cyjna cena! Tel. 693 374 582
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
o łącznej pow. 44 arów, w tym: 23 
ary - rolne, 21arów - budowlana w 
jednym kawałku w miejscowości 

Wólka Łańcuchowska. Tel.: 515 155 
322, 503 124 995
Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowo-usługowy, 44m2 + piwnica 
(pomieszczenie magazynowe  38m2). 
Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 14 67 95
Sprzedam felgi stalowe, 14”, - 
Fiata, Lancia, Alfa Romeo. Tanio. 
Tel. 602 182 617

Myślisz o zabezpieczeniu 
siebie i najbliższych, 

gdyby przydarzył się wypadek, 
choroba lub śmierć? 

Szukasz ubezpieczenia 
dopasowanego do Twoich 

potrzeb i możliwości?
Zadzwoń.Tel. +48602811876

Codziennie nowe informacje
www.e-pojezierze.pl      facebook.com/gazetapojezierze

Udają urzędników
Do placówek ZUS w Polsce 

dotarły niepokojące sygnały. Z re-
lacji wynika, że do ludzi dzwoniły 
osoby podszywające się pod pra-
cowników ZUS. Rzekomi urzędni-
cy proponowali spotkanie w spra-
wie dziedziczenia składek emery-
talnych. W Lublinie klient odebrał 
telefon od kobiety, która podawała 
się za ankieterkę ZUS i wypytywała 
o jego dane, o oszczędzanie na eme-
ryturę.  

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina: nasi pracownicy 
nie składają klientom wizyt domo-
wych, żeby rozmawiać o skład-
kach czy emeryturach. Nie telefo-
nują również z pytaniem o dane ani  
z ofertą doradztwa finansowego. 
Nie oferują niczego odpłatnie.  
W razie wątpliwości można zwery-
fikować ich tożsamość, dzwoniąc 
do Centrum Obsługi Telefonicznej 
ZUS pod nr 22 560-16- 00. 


